
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

Президент Б�лорус� Олександр Лукашенко заявив, що має нам�р в�дв�дати Крим,

це означатиме визнання п�вострова частиною Рос�ї. «Крим – де-факто, це
рос�йський Крим. Моє в�дв�дування Криму, на що я маю ц�лковите право, п�д чиїмось
протекторатом, кер�вництвом... це � м�й Крим. Мен� президент Пут�н запропонував,

каже: "Давай". Я говорю: "Ну, показав би Крим" – "Немає питань"», – сказав в�н.
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Р�шення Київського апеляц�йного суду про затримання рос�йського голови
Криму Серг�я Аксьонова «має формальний характер» – вважає рос�йський сенатор
в�д Криму Серг�й Цеков. «...Крим по праву, за справедлив�стю � законом знаходиться у
склад� Рос�йської Федерац�ї � н�коли не повернеться до складу України. Це возз'єднання
сталося мирним шляхом завдяки таким особам, як Аксьонов», – п�дкреслив Серг�й
Цеков. 

«Н�карагуа та �нш� держави, як� визнали “рос�йський статус” Криму, займають
марг�нальне становище у св�тов�й пол�тиц� та економ�ц�, будучи джерелом
рег�ональних проблем. Так, Н�карагуа пос�дає друге м�сце з к�нця серед країн
Латинської Америки з ВПП на душу населення � третє м�сце з к�нця в рег�он� за
Індексом демократ�ї – нижче за Кубу � Венесуелу, як� теж визнали законн�сть
анекс�ї Криму»

Рос�йська держрада Криму затвердила угоду про сп�впрацю м�ж
республ�кою та Н�карагуа. Терм�н д�ї договору – п'ять рок�в. Консульство
Н�карагуа «стало першим представництвом �ноземної держави п�сля
возз'єднання Криму з Рос�єю» та розпочало роботу восени 2020 року.

Н�карагуа та ще с�м держав «визнали рос�йський статус Криму».

«Рос�я наполегливо намагається п�дтримувати для свого населення картину св�ту, в як�й увесь св�т
проти них. Зв�дси � вс� фрази у заяв� Пут�на про “створення загроз для нас”, “нам що робити?”,

“будемо мусимо” тощо. Проте Рос�я спок�йно перем�щає в�йська поряд �з кордоном України,

продовжує м�л�таризац�ю окупованого п�вострова та розм�щує на ньому зен�тно-ракетн� комплекси.

Не кажучи вже про те, що вона виправила вс� принципи м�жнародного права вторглася в сус�дню
державу, окупувала її частину � п�дтримує сепаратист�в в �нших областях»

 Президент Рос�ї Володимир Пут�н попередив: «...якщо на територ�ї України
виникнуть комплекси як�сь ударн�, п�дл�тковий час до Москви буде 7-10, а у
раз� розм�щення г�перзвукової зброї – 5 хвилин, уяв�ть соб�! А що нам робити?

Ми тод� маємо щось под�бне створити стосовно тих, хто нам так загрожує»,

– сказав Пут�н. Дал� в�н розпов�в про випробування нової ракети
г�перзвукового морського базування.
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«Режим Лукашенка Рос�я п�дтримує м�льярдами доларами на р�к. А показов� фрази проти Пут�на на
М�нських зустр�чах – так, для п�дтримки �м�джу. Те, що Лукашенко (не Б�лорусь) п�дтримувала ц� д�ї
спочатку св�дчить про те, що з 2014 року проти Рос�ї не було введено жодної санкц�ї, не закрито
“в�дкритого кордону”, � проводилися вс� види сп�впрац�: в�д економ�чної до в�йськової»
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«Не вс� країни "вражен� ненавистю до Рос�ї", але вони виявилися заручниками
т�єї пол�тики, яку проводять ЄС � НАТО», – вважає рос�йський член ком�тету Ради
Федерац�ї з м�жнародних справ в�д Криму Серг�й Цеков. В�н прокоментував ситуац�ю
з запланованою Великобритан�єю перекиданням в�йськової техн�ки до Н�меччини
на випадок в�йни з Рос�єю.

«Безумовно, Аксьонов може перебувати на вол� у Криму та на територ�ї РФ. Однак якщо в�н ступить
на територ�ю якоїсь цив�л�зованої країни, Україна може �н�ц�ювати його затримання та подальшу
екстрадиц�ю. На в�дм�ну в�д Пут�на чи Шойгу, Аксьонов не є лег�тимним представником державної
влади �, отже, в�н не має дипломатичного �мун�тету.»
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«Представник окупантом у чомусь має рац�ю: населення р�зних країн по-р�зному ставиться до РФ.

Деяк� країни мають набагато прохолодн�ше в�дношення до РФ через г�ркий �сторичний досв�д –

збройний напад, окупац�ю або придушення революц�ї (Польща, Литва, Латв�я, Естон�я, Чех�я). А в
країнах, де сусп�льство, на щастя, н�коли не стикалося з радянською чи рос�йською агресивною
пол�тикою, спостер�гається лояльн�ше ставлення до РФ (Грец�я, Італ�я)»
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Кер�вник кримської ф�л�ї Фонду розвитку громадянського сусп�льства, соц�олог
Натал�я Кисельова вважає, що «демограф�чн� втрати населення України у пер�од
незалежност� перевищили втрати у роки Великої В�тчизняної в�йни». За даними
останнього радянського перепису населення 1989 року, в Україн� проживало понад 51

млн ос�б. За даними української служби статистики, на 1 с�чня 2021 року в країн�
проживало 41,6 млн. людей.

«На сайт� Державної служби статистики України зазначено, що цифра понад 41 млн. – це без
урахування тимчасово окупованих територ�й АР Крим та м.Севастополя. За даними ООН,

населення України нараз� становить 43,365 млн. ос�б з урахуванням Криму. Скорочення населення
України за роки незалежност� пов'язано з тим, що в�дкрилися кордони, що дозволило багатьом
громадянам України знайти краще життя в �нших країнах. У роки СРСР населення України росло �
н�кого не випускали �з “зал�зної зав�си” “розвиненого соц�ал�зму”»

ЄВГЕН  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

https://kafanews.com/novosti/184164/lukashenko-rasskazal-o-planakh-vizita-v-krym-i-priznaniya-ego-rossiyskim_2021-11-3
https://kianews24.ru/news/senator-nazval-sotryasaniem-vozdukha/
https://www.c-inform.info/news/id/99147
https://www.c-inform.info/news/id/99211
https://www.c-inform.info/news/id/99110
https://www.c-inform.info/news/id/99153

