
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

K R Y M S O S . C O M

ЄВГЕН  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

«На початку окупац�ї чимало незаможних рос�ян переїхали з в�ддалених
рос�йських рег�он�в у Крим. Їх вабив теплий кл�мат, �люз�ї про дешев� ц�ни та
рос�йська пропаганда про “Крымнаш”. Однак незабаром б�льш�сть з них змушен�
були повернутися, оск�льки в Криму низьк� зарплати, а ц�ни на фрукти та �нш�
товари вже не так� дешев�, як колись. Натом�сть Рос�я створює сприятлив� умови
для переселення в�йськовослужбовц�в, сп�вроб�тник�в ФСБ та �нших силових
структур на окупований п�востр�в. За р�зними даними, к�льк�сть рос�йських
громадян, яких Кремль переселив на окупований п�востр�в коливається в�д 500

тис. до 1 млн»

Про переїзд до окупованого Крим задумалися 20% рос�ян, зг�дно
загальнонац�онального досл�дження проекту SuperJob. П�востр�в
випередили Москва, Санкт-Петербург � Соч�. 

«Серг�й Аксьонов досить непосл�довний у своїх звинуваченнях в б�к України. То в�н звинувачує
українську владу у перекритт� П�вн�чно-Кримського каналу, то в�н боїться, що українська влада може
отруїти воду у канал�. Також виникає питання, як можна звинувачувати Україну у копанн� траншей
б�ля “Кримського титану” в 2018 р., якщо українська влада з 2014 р. не контролює дану територ�ю»

Семик�лометрова дамба, що розд�ляє кислонакопичувач п�дприємства
«Кримський титан» в Армянську � озеро Сиваш, було штучно зруйноване – з
боку України н�бито викопали дв� траншеї ще в 2018 роц�. Про це заявив
рос�йський глава Криму Серг�й Аксьонов. «Українська сторона пост�йно
розробляє як�сь плани, як дестаб�л�зувати ситуац�ю. Якби працював
П�вн�чно-Кримський канал, не виключаю, якусь отруту б нам пустили. Вони
(кер�вництво України, – ред.) пост�йно думають, як вбити своє населення», –

сказав Серг�й Аксьонов.
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Представник австр�йського арх�тектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Пр�кс
очно пров�в в�дкриту лекц�ю для студент�в Севастопольського державного
ун�верситету. Зах�д пройшов в рамках розробки арх�тектурної концепц�ї та
еск�зного проекту «Музейний комплекс в Севастопол�».  

«Сл�д розум�ти, що под�бн� в�зити �ноземц�в до окупованого Рос�єю Криму, не є де-факто визнанням
м�жнародної сп�льноти рос�йської �стор�ї про референдум. Це позиц�я приватних юридичних або
ф�зичних ос�б, як� д�ють в своїх власних �нтересах», 
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Рос�йський сенатор Криму Ольга Ков�т�д� вважає, що ЄС не хоче приймати
Україну до Євросоюзу через її «токсичну � нахабну» зовн�шню пол�тику. Вона
зазначила, що США розглядає Україну як країну третього св�ту, а також з її
допомогою тисне на Рос�ю. 

«Можна почути р�зн� об'єктивн� причини, чому Україн� не надається статус держави-кандидата на
членство в ЄС: низький темп реформ, небажання деяких країн ЄС приймати Україну, рос�йська
агрес�я, м�грац�йн� ризики тощо. Однак верс�ю про “токсичну � нахабну зовн�шню пол�тику” України
навряд чи м�г хтось вигадати, кр�м кримських пол�тик�в, як� перейшли на б�к держави-агресора»
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Через пандем�ю б�льш�сть призваних до арм�ї молодих кримчан залишаються
служити на територ�ї окупованого Криму. «В основному кримчани служать в
п�вденному в�йськовому окруз�, де далека точка в�д нас – це Ростов. Ми розглядаємо
справу кожного призовника, д�знаємося, яка у нього спец�ал�зац�я. Якщо в�н,

наприклад, зак�нчив комп'ютерн� курси, то ми його в�дправляємо не в п�хоту, а туди,

де знадобляться його навички...», – говорить рос�йський в�йськовий ком�сар м
С�мферополя Олександр Чепуренко. 

«Призов кримчан до рос�йської арм�ї є р�зновидом воєнних злочин�в. За даними Прокуратури АР
Крим, понад 34 тис. кримчан були призван� до лав окупац�йної арм�ї починаючи з 2015 р. Якщо
кримських призовник�в в�дправляють на проходження в�йськової служби за меж� Кримського
п�вострова, то це вважається ще одним воєнним злочином»

https://kianews24.ru/news/o-pereezde-v-krim-zadumalis-20-rossiyan/
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://obyektiv.press/node/123082
https://kianews24.ru/news/ot-povrezhdyonnoy-dambi-mezhdu-kisloton/
https://obyektiv.press/node/123082
https://new-sebastopol.com/news/id/45254
https://crimea24.tv/content/senator-ot-krima-nazvala-vneshniy-kurs/
https://kianews24.ru/news/bolshinstvo-prizivnikov-ostayutsya-sl/
https://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=305155

