
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ФЕЙКИ ПРО
КРИМ: АНАЛІТИКА ВІД КРИМSOS

19-р�чного мешканця окупованого Судака оштрафували через ухилення в�д
призову на в�йськову службу. В�н отримав пов�стку � не з'явився на службу до
в�йськового ком�сар�ату м�ста.
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Окупанти оц�нили «збиток п�вострова в�д водної блокади» в 1 трлн рубл�в. Про
це заявив речник рос�йського парламенту в Криму Володимир Константинов.

«Повернення Криму та Донбасу – це питання лег�тимност� будь-якого Президента
України. Соцопитування показують, що б�льш�сть громадян України не згодн�
в�ддати Рос�ї окупован� територ�ї. Україна не висуває жодних територ�альних
претенз�й до Рос�ї чи �нших держав. Україна лише намагатиметься повернути свої
територ�ї, що Рос�я захопила з порушенням ус�ляких норм м�жнародного права»

Прес-секретар президента Рос�ї Дмитро Пєсков заявив, що заяву
українського президента Володимира Зеленського про
«повернення Криму» у Кремл� «розц�нюють як пряму загрозу».

«Казахстан не визнає анекс�ю Криму та незалежн�сть П�вденної Осет�ї, Абхаз�ї, Косово чи �нших
невизнаних держав в силу етн�чних чинник�в. В деяких п�вн�чних областях Казахстану рос�яни
складають б�льш�сть населення. Якби Казахстан визнав анекс�ю Криму, це могло би посилити
рос�йський сепаратизм у Казахстан� � нав�ть дати прив�д для збройної �нтервенц�ї РФ для н�бито
захисту рос�йськомовного населення»

Казахстан у 2014 роц� не визнав Крим частиною Рос�ї, оск�льки тод� країн�
довелося б визнати також П�вденну Осет�ю, Абхаз�ю та Косово. Але уряд країни
«не п�дтримував � українську сторону». «Все це виникло через переворот,

що трапився у Києв�. Люблю Україну, я там навчався � переймаюся тим, що
в�дбувається», – сказав екс-президент Нурсултан Назарбаєв.
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«Призов м�сцевого населення до збройних сил держави-окупанта є в�йськовим злочином, зокрема
порушенням Конвенц�ї про захист цив�льного населення п�д час в�йни. Варто також розум�ти, що
кр�м порушення м�жнародного права, дана практика Рос�ї є цин�чним примусом кримчан скласти
присягу держав�, яка захопила їхню територ�ю»
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В окупованому Криму українц�в через суд залишать без земл�. За даними
рос�йського Держкомреєстру, б�льше 6,5 тисяч� «�ноземц�в про�гнорували
вимогу закону � не переоформили земельн� над�ли в оренду, або у власн�сть
громадян з рос�йським паспортом».

«Рос�я – держава-окупант Кримського п�вострова. В�дпов�дно до м�жнародного гуман�тарного права,

держава-окупант зобов'язана забезпечувати цив�льне населення окупованої територ�ї за
допомогою вс�х наявних засоб�в продовольством, сан�тарними матер�алами та �ншими життєвими
потребами. Дуже цин�чно захоплювати частину територ�ї �ншої держави � п�сля цього звинувачувати
жертву агрес�ї у тому, що вона не забезпечує водою дану територ�ю»
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«За даними окупант�в, близько 12 тис. ос�б потрапили п�д д�ю “земельного указу” Володимира
Пут�на, з них 11,5 тис. – це громадяни України. Позбавлення права власност� на земельну д�лянки в
окупованому Криму порушує низку норм м�жнародного права. В�дпов�дно до м�жнародного
гуман�тарного права, захоплення або знищення майна противника, невиправдане нагальною
в�йськовою необх�дн�стю, становить воєнний злочин. Кр�м того, Додатковий протокол до
Європейської конвенц�ї з прав людини зазначає що кожна ф�зична або юридична особа має право
мирно волод�ти своїм майном. У захист� права власност� забороняється дискрим�нац�я на основ�
громадянства»
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Рос�йський сенатор Криму Серг�й Цеков пов�домив, що група рос�йських юрист�в
працює над доказом факту окупац�ї Україною Криму п�сля розвалу СРСР.

«У 2014 роц� Рос�я, окупувавши Крим, порушила 407 двосторонн�х договор�в з Україною, а також 80

м�жнародних угод. Ц� двосторонн� угоди м�ж державами визнавали меж� країн. І ось п�сля 30 рок�в
незалежност� та п�сля майже 8 рок�в окупац�ї, Рос�я намагається вигадати нов� виправдання своїх
д�й 2014 року, що порушили територ�альну ц�л�сн�сть кордон�в України»
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