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«Будь-як� археолог�чн� розкопки, як� проводяться на окупован�й територ�ї, є
незаконними з точки зору м�жнародного гуман�тарного права, якщо т�льки вони
не зд�йснюються у т�сному сп�вроб�тництв� з лег�тимними органами влади та не
спрямован� на охорону, обл�к чи збереження культурних ц�нностей» 

За результатами археолог�чних досл�джень в П�вденному передм�ст�
Херсонеса з 17 тис кв м повн�стю вивчено 8 тис. Виявлено близько 300

тис знах�док. «Вс� вони оброблен� � систематизован�. На сьогодн�шн�й
момент в фонди тимчасового збер�гання Херсонеса Тавр�йського передано
понад 3 тис знах�док», – пов�домив в.о. науковий сп�вроб�тник Інституту
�стор�ї матер�альної культури РАН, кер�вник експедиц�ї Серг�й Соловйов. 

«Фактично в�д початку окупац�ї в Криму спостер�гається деф�цит л�к�в. РФ не справляється з� своїми
зобов'язаннями як держави-окупанти, як� стосуються п�дтримання належної системи охорони
здоров'я в Криму. Так, у серпн� цього року Серг�й Аксьонов визнав, що в Криму деф�цит 339

л�карських препарат�в. Як насл�док, чимало кримчан прагнуть д�стати л�ки в материков�й Україн�»

Рос�йськ� пол�цейськ� затримали в С�мферопол� 39-р�чного чолов�ка,

який прив�з з України л�ки на 500 тис. рубл�в. Їх в�н н�бито збирався
продавати через �нтернет. 
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Турецьк� �нструктори в Груз�ї готують бойовик�в для «диверс�й на територ�ї
Криму». «У навчальному центр� НАТО в Груз�ї створюється сп�льний українсько-

грузинський п�дрозд�л для диверс�й в Криму з колишн�х спецназ�вц�в. Зрозум�ло,

неоф�ц�йно. Залучен� грузини, як� брали участь в операц�ях на Євромайдан� в Києв�.
Вони готуються вдарити по Криму», – сказав Тр�стан Ц�телашв�л�, генерал-майор
грузинської арм�ї у в�дставц�.

«В�йськово-пол�тична сп�впраця України та Груз�ї м�ж собою та з країнами НАТО виглядає ц�лком
природною, враховуючи те, що РФ окупувала частину територ�й обох держав. Щодо п�дготовки до
“диверс�й на територ�ї Криму”, то потр�бно враховувати, що їх озвучує Тр�стан Цителашв�л�,
колишн�й грузинський в�йськовий, який поширював фейки про грузинських снайпер�в на Майдан�
Незалежност� та був звинувачений у шпигунств� на користь Рос�ї»
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За даними рос�йських правоохоронц�в, з початку року в окупованому Криму
зареєстровано 44 крим�нальн� справи екстрем�стсько-терористичної
спрямованост�, з яких 35 – терористичного характеру � дев'ять –

екстрем�стського, в тому числ� три справи за фактом ф�нансування
екстрем�стських орган�зац�й. Кр�м того, за матер�алами МВС органами прокуратури
винесено 149 застережень про неприпустим�сть порушення законодавства про
протестн� акц�ї.  За порушення порядку проведення публ�чних заход�в з початку року
складено 51 адм�н�стративний протоколи.  Загальна сума штраф�в склала 351 тис
рубл�в. 

«Рос�я активно використовує своє антиекстрем�стське та антитерористичне законодавство для
придушення найменшої незгоди з д�ями окупац�йної влади в Криму. Так, з початку цього року
рос�йськ� силовики провели дв� хвил� обшук�в для боротьби з н�бито прихильниками “Х�зб ут-

Тахр�р” (легальна пол�тична орган�зац�я в Україн� та б�льшост� держав св�ту, однак визнана РФ
терористичною), внасл�док яких були ув'язнен� 11 кримських татар. Б�льш�сть з них надавали
п�дтримку кримських пол�тв’язням. Рос�йськ� силовики також завели м�н�мум дв� крим�нальн�
справи проти Св�дк�в Єгови в Криму (ця рел�г�йна група визнана екстрем�стською в РФ в 2017 р.).

Останн�ми м�сяцями окупанти також забороняють акц�ї протесту п�д приводом протиеп�дем�чних
заход�в»
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Прес-секретар президента Рос�ї Дмитро Пєсков пов�домив про те, що обговорювати
з Україною питання Криму не мають нам�ру. «Республ�ка Крим � м�сто
федерального значення Севастополь є нев�д'ємною рос�йською територ�єю.

В�дпов�дно до Конституц�ї Рос�ї не може стояти питання про зм�ну статусу або
передач� цих земель», – також прокоментував рос�йський директор Інституту �стор�ї
� пол�тики Володимир Шаповалов. 

«Зг�дно з Конституц�єю України, АР Крим та м.Севастополь є нев�д'ємною частиною незалежної
держави Україна. У Рос�йськ�й конституц�ї територ�я п�вострова з'явилася т�льки п�сля окупац�ї в
2014 роц�, Наша країна � м�жнародна сп�льнота не визнає Крим частиною РФ»
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