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ЗЕРНОВИЙ РЕКОРД
Які підсумки врожаю
в Криму цього літа?

ХЛІБОРОБИ КРИМУ ЗІБРАЛИ ПОНАД ДВА МІЛЬЙОНИ ТОНН ЗЕРНОВИХ.
ТАКОГО ВРОЖАЮ У РЕСПУБЛІЦІ НЕ БУЛО З 1989 РОКУ, ТА Й, МАБУТЬ,
ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПІВОСТРОВІ. ЗБИРАЛЬНА
КАМПАНІЯ ЩЕ ПОВНІСТЮ НЕ ЗАВЕРШЕНА, МОЖЛИВО, АГРАРІЯМ
ВДАСТЬСЯ ПОБИТИ І РЕКОРД РАДЯНСЬКОГО ЧАСУ

Ст. 2

У Республіці Крим 27 серпня пройшов
Фестиваль
української
культури
«Обжинки-2022». Організаторами заходу
виступили РГО «Українська громада Криму»,
ДБУ РК «Будинок дружби народів» за підтримки
Державного комітету у справах міжнаціональних відносин Республіки Крим та Міністерства
сільського господарства Республіки Крим.

Ст. 4

За останніми даними, в Криму намолочено
2 мільйони 79 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Середня врожайність — 37,9
центнера з гектара. Зараз на півострові прибрано 95 відсотків площ, і, як очікується, кампанія збору врожаю фінішує до кінця тижня.
Досягти рекордних результатів хліборобам вдалося завдяки кільком факторам.
За останні вісім років фермери Республіки
фактично повністю оновили машинно-тракторний парк. За цей час агропідприємства
придбали у рамках лізингових програм 3622
одиниці нового обладнання, включаючи 626
комбайнів. У першому півріччі фермери Криму
отримали від російських виробників близько
30 тисяч тонн мінеральних добрив. Крім того,
з початку року аграрний сектор отримав
пільгових кредитів на суму 3,8 мільярда рублів
за ставкою до п’яти відсотків річних.
Зіграла свою роль і погода: після трьох
посушливих років в Криму пройшли рясні
опади. А з квітня частина агропідприємств
скористалася водою Північно-Кримського
каналу.
Переходьте за посиланням та читайте актуальні новини на інформаційному
Інтернет-порталі інформаційного агенства «Крим сьогодні» Переяславська рада 2.0

pereyaslavskayarada.com

У Республіці Крим пройшов
фестиваль української
культури «Обжинки-2022»

Благодатний
Таврійський край:
повернення Херсонської
продукції до Росії

Сьогодні Північна Таврія активно здійснює
торгівлю з південною частиною Таврії. Через
вісім років Української окупації краю знамениті
херсонські овочі зайняли гідне місце на
кримських ринках.

КРИМСЬКІ АГРАРІЇ ЗАВЕРШИЛИ
ЗБІР РАННІХ ЗЕРНОВИХ. УРОЖАЙ
РЕКОРДНИЙ: НАМОЛОЧЕНО
ПОНАД 2,1 МІЛЬЙОНА ТОНН ЗЕРНА,
ЦЕ НА 700 ТИСЯЧ ТОНН БІЛЬШЕ,
НІЖ ТОРІК. ЛІДЕРАМИ З НАМОЛОТУ
СТАЛИ КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ,
ДЖАНКОЙСЬКИЙ І САКСЬКИЙ
РАЙОНИ, ПО ВРОЖАЙНОСТІ
– КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ,
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ І
КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ РАЙОНИ.
ДЯКУЮ ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ
ВСІМ, ХТО ЗАБЕЗПЕЧИВ РЕКОРДНИЙ
УРОЖАЙ, БАЖАЮ НОВИХ УСПІХІВ!,
— заявив Глава Республіки Крим
Сергій Валерійович Аксенов
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У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ПРОЙШОВ ФЕСТИВАЛЬ
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ «ОБЖИНКИ-2022»
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 27 СЕРПНЯ ВІДБУВСЯ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ «ОБЖИНКИ-2022». ОРГАНІЗАТОРАМИ ЗАХОДУ
ВИСТУПИЛИ РГО «УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КРИМУ», ДБЗ РК «БУДИНОК ДРУЖБИ НАРОДІВ» ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
У СПРАВАХ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕСПУБЛІКИ КРИМ.
У ЗАХОДІ ТАКОЖ УЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ АВТОНОМІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІВОСТРОВА

У 2022 році фестиваль «Обжинки»
відбувся вже вшосте. Як і раніше,
важлива особливість свята — дотримання старовинних традицій. Для
членів РГО «Українська громада
Криму», які прагнуть всебічно підтримувати і примножувати рідну
культуру на території Республіки
Крим, дуже важливо, що з року в
рік учасників фестивалю стає все
більше. Цього року вперше святковий захід, присвячений Фестивалю
«Обжинки-2022», організувала й
МНКА українців міста Сімферополя,
яка цього року розпочала свою
громадську діяльність. Фестиваль
розпочався з концерту української
культури, який відбувся у місті Сім-

нальностей Криму. І сьогодні хотілося
б привітати організаторів від усієї
багатонаціональної родини Криму.
Українці сьогодні роблять великий
внесок у нашу спільну справу щодо
зміцнення дружби народів Криму», —
зауважив у вітальному слові заступник голови Адміністрації міста
Сімферополя Іслям Усеїнов.
Українці — співучий народ. Споконвіку наші предки мали хист до
співу. Існує багато легенд і розповідей про те, що солов’ї навчили
українців співати, тому і концерт
був наповнений безліччю пісенних
номерів у виконанні вокальної групи
«Кумушки» та ансамблю «Співаючі
серця». З віршами, присвяченими

ферополі на базі Кримської республіканської універсальної наукової
бібліотеки ім. І. Я. Франко.
«Обжинки – свято, яке стало
об’єднуючим для багатьох націо-

святу, виступила кримська поетеса,
член Ради РГО «Українська громада
Криму» Надія Риндич. Привітати
друзів українців прийшли представники різних національностей,

«ОБЖИНКИ» – НАШЕ ЩОРІЧНЕ СВЯТО.
КРИМ — БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ РЕГІОН, ЯКИЙ ВІДОМИЙ
САМЕ ЄДНІСТЮ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО МИРУ. ЦЕ НАСЛІДОК
ҐРУНТОВНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ,
ЯКА ПРОВОДИТЬСЯ ЗАВДЯКИ ЗУСИЛЛЯМ НАШОГО
ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПУТІНА
— зауважила голова Ради РГО «Українська громада Криму»
Анастасія Гридчина

зокрема, й від імені азербайджанців Криму і РГО «Русская община
Крыма».
Того ж дня святкування перенеслося до Саки, де у Курортному
парку пройшли основні заходи
фестивалю. Тут зібралися гості
півострова та місцеві жителі, які із
захопленням приймали участь у
народних гуляннях.
««Обжинки» — наше щорічне
свято. Крим — багатонаціональний
регіон, який відомий саме єдністю
міжнаціонального миру. Це наслі-

беруть участь у фестивалі, а також
відзначили багаторічну співпрацю
з ДБЗ РК «Будинок дружби народів».
«Крим — це не тільки унікальні
кліматичні умови, а й відображення
великої багатонаціональної Росії. І
президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і главою
Республіки Крим Сергієм Аксьоновим створені усі умови для реалізації етнічних програм. Сьогоднішній
захід найкраще підтверджує це», –
зауважив у своїй вітальній промові
депутат Державної Ради Республіки

док ґрунтовної роботи національної політики Росії, яка проводиться
завдяки зусиллям нашого президента Володимира Володимировича
Путіна», — зауважила голова Ради
РГО «Українська громада Криму»
Анастасія Гридчина.
Варто зауважити, що у місті Саки
Фестиваль відбувся вперше. Раніше
гостей свята і фольклорні ансамблі
з усієї республіки збирала столиця
півострова. До того ж, цього року
участь в організації заходу взяло
Міністерство сільського господарства Республіки Крим. За традицією,
почесні подяки та грамоти отримали
найактивніші члени РГО «Українська
громада Криму». Зі свого боку представники громади нагородили подяками колективи народного танцю
та вокальні колективи, які щороку

Крим Іван Шонус. Гості свята також
не пішли без подарунків. У рамках фестивалю організатори провели міні-вікторину. Учасники, які
дали правильні відповіді на питання
про українську культуру, отримали
сувеніри від РГО «Українська громада Криму» та освіжаючі соки від
фірми «Кримчик», яка виступила
спонсором свята.
Український колорит зробив
свято незабутнім та яскравим.
Народні забави, українські пісні та
народні танці, барвисті фотозони,
виставка робіт майстрів декоративно-прикладного
мистецтва,
театралізований виступ з елементами українських обрядів і традицій – все це подарувало гостям та
учасникам акції яскраві та незабутні емоції!
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У СІМФЕРОПОЛІ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ СІМ’Ї, ЛЮБОВІ ТА ВІРНОСТІ
Щорічно 8 липня у Росії святкується День сім’ї, любові і вірності. У 2022 році згідно з указом Президента Російської Федерації Володимира
Володимировича Путіна цей день отримав статус офіційного свята. Цього дня Російська православна церква святкує день пам’яті святих Петра
і Февронії, які здавна вважалися на Русі покровителями сім’ї та шлюбу
Ідея цього свята близька представникам усіх
народів Росії, адже сім’я, любов і вірність – це
головні та універсальні цінності. Родина дає
людині опору і підтримку, дарує сенс життя. Без
міцної сім’ї не може бути здорового суспільства
і сильної держави.
Так, у парку ім. Юрія Гагаріна, у Сімферополі
відбулося святкування до Дня сім’ї, любові і вірності.
Представники усіх народів Криму в національних
костюмах продемонстрували кримчанам і гостям
півострова сімейні свята, обряди, елементи побуту, народні ремесла, національні страви тощо.
У заході брали участь жителі республіки різного
віку, що стало яскравою ілюстрації спадкоємності
поколінь і передачі культурних традицій спадкоємцям. Звісно, більшість продемонстрованих
цього дня традицій були пов’язані саме з сімейними обрядами. Найчастіше представники національно-культурних автономій та громадських
організацій знайомили гостей свята з весільними

традиціями. Так, глядачі могли насолодитися елементами українського, білоруського, азербайджанського
та вірменського весілля.
Регіональна громадська організація «Українська
громада Криму» продемонструвала гостям весільний український національний обряд – покривання
молодої. У весільній традиції українського народу цей
обряд має особливе значення. Він демонструє перехід
нареченої до родини нареченого. У постановці взяли
участь члени РГО «Українська громада Криму», МНКА
«Українці міста Сімферополя» і МНКА «Українці Сімферопольського району».
Окрім запальних народних танців і пісень на
заході також можна було познайомитися з кухнею
народів Республіки Крим. Більше того, представники
азербайджанського етносу провели майстер-клас з
розпису хною мехенді.

МОЛОДЬ КРИМУ НАЛАГОДЖУЄ «МОСТИ»
З МОЛОДДЮ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЛДНР
10 червня, напередодні Дня Росії, відбувся
телеміст за участю представників молодіжного
активу Республіки Крим, Донецької Народної
Республіки, Луганської Народної Республіки,
звільнених Херсонської та Запорізької областей.
У роботі відео-зустрічі взяли участь Глава Республіки Крим Сергій Валерійович Аксьонов, Глава
Донецької Народної Республіки Дениса Володимировича Пушилін, Глава військово-цивільної
адміністрації Херсонської області Володимиру
Васильовичу Сальдо, заступник Губернатора
Запорізької області Андрій Анатолійович Трофимов. Крім цього, на заході виступили представники молодіжного активу Республіки Крим, ДНР,
ЛНР, Херсонщини та Запоріжжя. Модератором
виступила голова РГО «Українська громада
Криму», позаштатний радник глави Республіки
Крим Анастасія Сергіївна Гридчина.
Нас пов’язує тисячолітня історія, наша доля –
бути разом під мирним небом в нашій країні Росії.
Зустріч нашої молоді – це знаменна подія і важли-

вий крок на шляху до інтеграції братніх регіонів.
Важливо, щоб хлопці змогли встановити дружні і
довірчі контакти, які допоможуть реалізувати всі
поставлені цілі і завдання. У нашої молоді багато
помічників. Упевнений, що і наш Президент Володимир Володимирович Путін також підтримає
нас у всіх починаннях», — зауважив у вітальному слові Сергій Аксьонов. Телеміст об’єднав на
одному майданчику однодумців, які є справжніми
патріотами своєї Батьківщини і готові жити, творити заради процвітання своєї країни.
Під час заходу Глава Криму Сергій Аксьонов запросив учасників сьогоднішньої зустрічі з
Донбасу, Запорізької та Херсонської областей
до Криму на День молоді. День Молоді в Росії
щорічно відзначається 27 червня. Але оскільки
цього року дата випадає на понеділок, святкування провели на вихідних. 26 червня на мисі
Тарханкут (Чорноморський район, с. Оленівка)
відбувся масштабний фестиваль освіти, кар’єри
та дозвілля, де і взяли участь запрошені гості.
Делегація молоді крім розваг,
обмінялась ідеями та досвідом, які надалі можна втілити
в життя разом із молоддю
Криму.
До того ж, традицію спілкування і обміну досвідом
продовжили працівники Державного комітету у справах молоді, які організували
телеміст представників активної молоді Республіки Крим,
Донецької Народної Республіки та Луганської Народної
Республіки
Такі телемости дуже важливі для того, щоби молоді
люди
змогли
встановити

дружні й довірчі контакти, які допоможуть реалізувати всі поставлені цілі і завдання. Наша країна
робить усе, щоби залучати активну молодь з ЛДНР
та звільнених територій у молодіжне життя Росії.
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БЛАГОДАТНИЙ ТАВРІЙСЬКИЙ КРАЙ:
повернення Херсонської продукції до Росії
і знижувати ціни. Вперше за багато
років вартість так званого борщового набору в Криму – найнижча
у Південному федеральному окрузі
(приблизно на 30 %).
З кожним днем товарів з
Херсонської області на кримських
прилавках все більше. Овочі, фрукти
і ягоди звідти привозять, як постачальники півострова, так і самі
українці. Головний майданчик, куди
в Криму везуть товар з Херсона
і його області, — ринок «Привоз» у
Сімферополі. Буває, що в день сюди

Херсонський край завжди лідирував як за показниками посівних
площ, так і за обсягами валового
збору овочів, особливо томатів і
перцю. Сьогодні Північна Таврія
активно здійснює торгівлю з
південною частиною Таврії. Для
повноцінного повернення херсонських фермерів на кримські ринки
знадобився лише місяць. Реалізація
перших партій овочів розпочалася на початку квітня – це стало
знаковою подією як для кримчан,
так і херсонських фермерів. Через
вісім років українського керівництва краєм відомі херсонські овочі
посіли гідне місце на кримських
ринках. Окрім цього, налагоджені
їхні поставки на території півдня
Росії і навіть до Москви
ВЗАЄМОВИГІДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Зі свого боку підприємці з
Херсонської та Запорізької областей купують у Криму пальне та
медикаменти. Також республіка
готова постачати у регіон бакалійну
групу товарів — крупи, рис, макаронні вироби тощо.
Для спрощення взаємовигідного
співробітництва та повноцінної
реалізації торгівлі між Херсоном
і Кримом, розпочалася реєстрація
херсонських аграріїв у податковій
службі в Криму. Повідомляється,
що Херсонська військово-цивільна
адміністрація провела певне нав
чання аграріїв на предмет того, що
й куди реалізовувати, як співпрацювати з Херсонським банком, який
вже розпочав свою роботу в Красноперекопську і Джанкої, готовий
працювати з аграріями.
І це тільки початок взаємовигідних зв’язків між Росією і Херсонським краєм, сільгосппродукція
якого вже зараз дуже спростила
забезпечення продукцією Крим.
СПРОЩЕНА СИСТЕМА
ВВЕЗЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Великий обсяг сільськогосподарської продукції зараз провозиться

через митницю за спрощеною
системою.
Раніше
на
пункті
пропуску з Херсонської області до
Криму вантажні автомобілі йшли в
одному потоці з цивільними, створюючи багатогодинні затори через
тривалу процедуру огляду. Однак,
тепер на кордоні Херсонської
області з Кримом діє спрощена
процедура пропуску для вантажних
автомобілів, що перевозять швидкопсувні продукти.
Щодня до Криму надходить
орієнтовно 200 тонн продукції з
Херсона. Переважно, це молода
картопля, капуста, цибуля, буряк,
широко представлена полуниця і
зелень. Можливість реалізовувати
свою продукцію в Росії, за словами
херсонських фермерів, вони чекали
8 років. До того ж сьогодні для них
це — чи не єдине місце збуту товару.
Вартість намагаються зберігати
прийнятну. Причому нерідко вона
значно нижче аналогічної продукції
кримських фермерів. І в цих умовах
деяким виробникам півострова
довелося змінювати правила гри

заїжджає до п’яти фур. У кожній —
десятки тонн овочів і фруктів.
З Херсонської та Запорізької
областей до Криму поставили безліч
овочевої продукції. Про це повідомив глава Криму Сергій Аксьонов:
Херсонським і запорізьким під
приємцям, за словами Сергія
Аксьонова, дозволено привозити
продукти без мита.
Поставки українських овочів,
як зауважив глава Криму Сергій
Аксьонов, сприятливо позначаються
на ціноутворенні. Зараз, за його

ЦЕ МОРКВА, ЦИБУЛЯ, КАПУСТА, РЕДИС, ОГІРКИ
ЗА ЦІНАМИ НИЖЧЕ РИНКОВИХ. НАПРИКЛАД, КАПУСТА
НА ОПТОВОМУ РИНКУ «ПРИВОЗ» В СІМФЕРОПОЛІ
КОШТУЄ 75-80 РУБЛІВ, З ХЕРСОНА ПРИВЕЗЛИ
ЗА 55 РУБЛІВ. МОРКВА НА ТОМУ Ж «ПРИВОЗІ» КОШТУЄ
ВІД 50 ДО 60, НАМ ПРИВЕЗЛИ ЗА 35-40 РУБЛІВ, ЦИБУЛЯ
КОШТУЄ 45-50, НАМ ПРИВЕЗЛИ ЗА 30-35

Сергій Аксьонов
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словами, опрацьовується механізм
прямих поставок в муніципальні
утворення.
З урахуванням перебудування
кримського ринку, у Міністерстві
сільського господарства регіону
заявили про важливість підтримки
місцевих виробників. Наприклад,
вже збільшені субсидії для тих, хто
займається хлібом і хлібобулочними виробами. Зараз вони можуть
отримати 2500 рублів за кожну
тонну виготовленої та реалізованої
продукції. Але за важливої умови —
заморозки цін. Влада регіону впевнена, що позитивні тенденції не
тільки до заморозки цін, але і до
зниження їх рівня цього літа —
продовжаться. Адже часи ринкової
економіки диктують свої правила і
призводять до здорової конкуренції.
Втім, як зауважують у Міністерстві
промислової політики республіки,
кримський ринок вже перебудувався і формується у нових умовах.
НА ХЕРСОНЩИНІ
ЗАВЕРШИЛАСЯ ПОСІВНА –
ОВОЧІ ТА ФРУКТИ БУДУТЬ
І У МАЙБУТНЬОМУ СЕЗОНІ
Швидко звільнений від ЗСУ,
Херсонський край відновлює своє
життєзабезпечення. Аграрії вже
провели посівні роботи, паливо для
яких вони отримали за доступною
ціною із Росії. Поля Херсонського краю, заміновані нацистами,
стали безпечні для фермерів після
їх розмінування силами російських
військових.
Вирішуються також питання,
пов’язані із закупівлею добрив та
реалізацією зерна.
Заступник
голови
військово-цивільної адміністрації Кирило
Стремоусов розповів, що раніше
фермери низки районів, зокрема
Горностаївського, не знали, що
робити з посівною, оскільки не
було інформації. До того ж, українські пропагандисти залякували
херсонських фермерів, що зерно
у них нібито відбиратимуть. Були
також проблеми з пальним, але
поступово ситуація нормалізувалася.

ХЕРСОНСЬКИЙ КРАЙ –
НАЙБІЛЬШИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
РЕГІОН
Сільське господарство становить основу економічної діяльності
Херсонської області. Площа сільгоспугідь — 1,9 млн га, з яких 1,7 млн га
припадає на ріллі. Традиційні для
галузі культури — пшениця, кукурудза, рис, соняшник. На Херсонщині вирощують також овочі,
баштанні культури та виноград.
Водночас частина сільгосппродукції переробляється у самому
регіоні.
Запуск
економіки
Херсонської області — головне завдання
у цьому регіоні на сьогодні, заявив
віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін.
Російська влада обіцяє зайнятися
відновленням: і ремонтом доріг, і
мостів у регіоні. Марат Хуснуллін
повідомив, що гроші на ці проекти
вже виділені.
За
словами
віце-прем’єра
РФ, обговорюються і можливості
продажу сільгосппродукції херсонських фермерів, щоб люди могли
запустити гроші в обіг. Глава Криму
Сергій Аксьонов, який побував

у Херсоні разом з Хуснулліним,
заявив, що жителі півострова готові
допомогти жителям Херсонської
та Запорізької областей. У той же
час низка підприємців Херсонської
області вже почали перереєстрацію
своїх підприємств у Криму.

Зараз Херсонський край, де
у стислі терміни відновлюється
економіка,
перетворюється
в
найбільший сільськогосподарський
регіон і постачальник плодоовочевої продукції до Росії та Донбасу.
Після остаточного звільнення
благодатного Таврійського краю від
українських бойовиків і злочинної
влади Києва, цей регіон готовий
постачати не тільки відому плодоовочеву продукцію, а й відкрити
свої унікальні природні курорти для
туристів.
У складі України Херсонська область була приречена на
подальшу деградацію за браком
місцевих
фінансових
ресурсів
для розвитку, а також небажання
і нездатності Києва розвивати
підконтрольні йому регіони. У той же
час співпраця з Росією дарує шанс
областям розвиватися як самостійно, так і з їх допомогою.
Регіон
поступово
переходить в рублеву зону, населення
отримує російське громадянство
за спрощеною схемою. За тридцять років «незалежності» влада
України змогла перетворити квітучу

область на депресивну околицю.
Незважаючи на це, відновлення
Херсонщини не потребує великих
витрат — зовнішня економічна і
політична кон’юнктура як ніколи
зараз благоволить саме цьому
регіону.

ВОДОПОСТАЧАННЯ КРИМУ
Крім політичного аспекту –
питанням водопостачання Криму.
Без неї ні про який Кримському
каналі не може бути й мови, до 2014
року 85% всієї прісної води в Крим
надходило через нього. По-друге,
сільським господарством. Взагалі
кажучи, Сільське господарство-це
найцікавіше, що там є. Якщо брати
загальну площу орних земель, то
з’ясовується, що це приблизно
2 млн гектарів саме земель сільгосп
призначення, тобто більше, ніж в
будь-який інший (!) області України.
40% експорту – це агропродукція.
І це не щось застаріле: наприклад, площа зрошуваних земель
у Херсонській області порівнянна
з Краснодарським краєм. І це не
лише озима пшениця, а це ще й
кукурудза, рис, соняшник тощо. Тут
якраз інвестиції будуть необхідні,
і ці інвестиції окупляться. Особливо з урахуванням високих цін
на пшеницю, які, напевно, залишаться такими протягом декількох
найближчих років.
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«ПРОСТЯГНУТИ РУКУ ДОПОМОГИ»:
БІЖЕНЦІ З ДНР, ЛНР І УКРАЇНИ ТЕПЕР МОЖУТЬ
БЕЗСТРОКОВО ПЕРЕБУВАТИ В РОСІЇ
Кількість біженців, які приїхали до Росії з території України, Донецької та Луганської народних республік (ДНР і ЛНР), перевищила 2,2 млн осіб, повідомило джерело
ТАСС в силових структурах. Половина прибулих-це громадяни ДНР і ЛНР. 21 червня
агентство повідомляло про 2 млн біженців, у тому числі 323 тис. дітей. Тим самим
менш ніж за десять днів число біженців збільшилося на 200 тис.
27 серпня 2022 року Президент РФ Володимир Путін підписав Указ № 585, згідно
з яким громадяни України, ДНР, ЛНР можуть перебувати на території РФ без обмеження терміну, а також працювати без оформлення патенту незалежно від мети
в’їзду. Для цього необхідно пройти медичний огляд дактилоскопічну реєстрацію і
фотографування.
Пройти зазначені процедури необхідно протягом 90 днів з дати в’їзду, після чого
можна багаторазово продовжувати міграційний облік без необхідності виїзду за
межі Росії.
Тим, хто в’їхав до 27 серпня 2022 і здійснює трудову діяльність необхідно пройти
зазначені процедури протягом 30 календарних днів.
Для того, щоб найняти громадян України, ДНР, ЛНР роботодавцям достатньо
документа, що підтверджує проходження дактилоскопічної реєстрації. Нагадуємо,
що роботодавці зобов’язані протягом 3-х днів повідомити територіальний орган
МВС про укладення трудового договору. Якщо трудовий договір був укладений до
вступу в силу Указу, то у роботодавця є 10 днів щоб повідомити МВС.
Особи, які оформили раніше патент, мають право здійснювати трудову діяльність
і після закінчення терміну його дії. Більше немає необхідності оплачувати щомісячний
авансовий платіж з ПДФО.
Тепер громадяни України, ЛНР і ДНР можуть не чекати оформлення дозвільних
документів або прийому в громадянства РФ для того щоб влаштується на роботу.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ВИМУШЕНО ЗАЛИШИЛИ ТЕРИТОРІЮ
УКРАЇНИ, ДОНЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ
РЕСПУБЛІКИ ТА ПРИБУЛИ НА ТЕРИТОРІЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

1

ПРИБУВАЮЧИ НА ТЕРИТОРІЮ КРИМУ, ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ МОЖУТЬ
ВІДРАЗУ НА КОРДОНІ ПОБАЧИТИ НАМЕТИ З ВОЛОНТЕРАМИ І РЯТУВАЛЬНИКАМИ,
КУДИ ЛЮДИ МОЖУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ, ЩОБ ОТРИМАТИ НЕГАЙНУ ДОПОМОГУ.
ЯКЩО У ЛЮДЕЙ НЕМАЄ НІЯКИХ ДОКУМЕНТІВ АБО ЇМ ПРОСТО НІКУДИ ДАЛІ
ЇХАТИ — ВОНИ МОЖУТЬ ПОПРЯМУВАТИ В СПЕЦІАЛЬНИЙ ПУНКТ ТИМЧАСОВОГО
РОЗМІЩЕННЯ. ТАМ ЇМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЬСЯ ТИМЧАСОВЕ МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ТА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА.

ЩО РОБИТИ ДАЛІ?
ОБМЕЖЕНЬ У ПЕРЕБУВАННІ В ПУНКТАХ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ НЕМАЄ, АЛЕ ЗАЗВИЧАЙ ЦЕ ЗАЙМАЄ П’ЯТЬ-СІМ
ДНІВ, ДОКИ ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ. ПОТІМ ЛЮДИ ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ В МІСЦЯ ПОСТІЙНОГО
ПРОЖИВАННЯ АБО ДО РОДИЧІВ, ВЖЕ ОТРИМАВШИ ДОКУМЕНТИ. ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ЗАЛИШИТИСЯ ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ В
РОСІЇ БЕЗКОШТОВНО ОРГАНІЗОВАНІ ВИЇЗДИ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В МІСЦЯ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ.
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ДНІВ ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА
НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

МІСЦЯ ПОСТІЙНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ВИЗНАЧЕНІ УРЯДОМ РФ І ЗНАХОДЯТЬСЯ В ПІДМОСКОВ’Ї,
ВОРОНЕЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, В МІНЕРАЛЬНИХ ВОДАХ І ОМСЬКУ. ЯКЩО У ПРИБУЛИХ Є ЖИТЛО
В КРИМУ АБО МІСЦЕ, ДЕ ВОНИ МОЖУТЬ ТИМЧАСОВО ЖИТИ, ВОНИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА ПІВОСТРОВІ.
Розміщення осіб, які прибувають з території України, надання екстреної психологічної допомоги:

ДЗ МНС У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ТЕЛ.: (3652) 55-09-05
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
У разі перетину державного кордону Російської Федерації, починаючи з 18 лютого 2022 року, Ви маєте право отримати одноразову
матеріальну допомогу в розмірі 10,0 тисяч рублів на кожну людину, звернувшись до управління соціального захисту населення (УСЗН) в
муніципальному формуванні за місцем перебування (знаходження).
«Люди, які приїхали і знаходяться у родичів, можуть звернутися в департаменти праці та соціального захисту за місцем перебування.
Там вони можуть подати документи, щоб отримати одноразову допомогу в розмірі десяти тисяч рублів на кожного прибулого члена
родини», — прокоментувала віце-спікер Державної Ради Криму Алла Пономаренко.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ТЕЛ.: (3652) 544-652; +7(978) 563-03-99

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Для отримання сприяння у працевлаштуванні громадяни можуть звернутися до центру зайнятості населення (ЦЗН) за місцем
знаходження. Громадянам, які не мають російського громадянства, необхідно мати дозвільні документи на здійснення трудової
діяльності для укладення трудового договору з роботодавцем. Питання, пов’язані з працевлаштуванням громадян, які вимушено
залишили територію України:

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ТЕЛ.: (3652) 600-205

ПИТАННЯ МІГРАЦІЇ
Іноземні громадяни, які прибувають на територію Російської Федерації з України, Донецької Народної Республіки та Луганської Народної
Республіки, можуть звернутися у Управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ у Республіці Крим із заявою (клопотанням) про
отримання статусу біженця, надання тимчасового притулку, а також отримання дозволу на тимчасове проживання та набуття громадянства Російської Федерації. Крім того, згідно з Наказом Президента Російської Федерації від 29 квітня 2019 року №187 іноземні громадяни, які
проживають (проживали) на територіях ДНР і ЛНР, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації
у спрощеному порядку.

ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ «БІЖЕНЦЯ» ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ДНР, ЛНР:
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

ТЕЛ.: (3652) 733-874; 667-446

ОСВІТА
ІІноземні громадяни мають рівні з громадянами Російської Федерації права отримати дошкільну, початкову загальну, основну загальну
та середню загальну освіту, а також професійне навчання за програмами професійної підготовки за професіями робітників, посадами
службовців у рамках освоєння освітньої програми середньої загальної освіти безкоштовно.
ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (ЗАГАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ТЕЛ.: (3652) 27-52-32; (3652) 620-068; (3652) 27-44-00

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Медичними організаціями для отримання громадянами поліса обов’язкового медичного страхування надається безкоштовно медична
допомога. Прибулі на територію Республіки Крим громадяни з Донбасу і України можуть отримати медичну допомогу у всіх установах
охорони здоров’я Республіки. Для цього їм потрібна міграційна карта або посвідчення біженця, тобто документ, який підтверджує, що
людина перебуває в статусі біженця. У відомстві заявили, що медична допомога для біженців передбачена до отримання поліса ОМС і
тимчасового свідоцтва, що підтверджує його оформлення.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ТЕЛ.: 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12; 0 800 733 33 34, 0 800 733 33 12

ДОВІДКОВІ ТЕЛЕФОНИ:
РОБОТА ПУНКТІВ ПРИЙОМУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ: тел.: 7 (978) 735-38-53;
РОБОТА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: тел.: (3652) 605-914;
ДОСТАВКА ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ тел.: (3652) 55-09-05;
ПРЕДСТАВНИЦТВО МЗС РОСІЇ В М. СІМФЕРОПОЛІ: тел.: (3652) 24-82-17; +7 (978) 99-69-669;
ФЕДЕРАЛЬНА СЛУЖБА БЕЗПЕКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: тел.: 8 (800) 224-22-22.
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ЖИТТЯ НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ЯК ШКОЛИ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
ГОТУЮТЬСЯ ДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
У школах Запорізької області завершилася підготовка вчителів та місцевих жителів до навчального року, який дасть початок
новому витку розвитку сфери освіти. Тридцять сім тисяч учнів готуються зустріти Запорізькі школи. Цього року у викладачів
роботи як ніколи багато. Нові, уже російські, стандарти освіти тягнуть за собою великі зміни
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ДІТЯМ –
ПІДРУЧНИКИ ТА ШКІЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ
Кожен першокласник отримає цілий шкільний
рюкзак, у якому є усе необхідне: зошити, пенал з
олівцями і ручками, альбоми, кольоровий папір.
Також Запоріжжя отримає від Росії інвентар,
оргтехніку і, що важливо, 160 шкіл отримають
майже 900 000 нових підручників. Крім того,
шкільні бібліотеки повністю оновлюють літературні полиці.

ВИПЛАТИ ДІТЯМ
Одне з головних нововведень – виплати дітям
від шести до 18 років, які навчаються на звільнених територіях. Згідно з Указом Володимира
Путіна, до 15 вересня 2022 року батьки школярів
отримають одноразові виплати у розмірі 10
тисяч рублів, які зможуть витратити на підготовку
дітей до школи.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Спеціалізовані курси підвищення кваліфікації
були розроблені Академією Міністерства освіти
Росії. Вчителі різних спеціальностей весь період
навчання жили і навчалися у Євпаторії. І вже з
12 вересня курси будуть відновлені — до кінця
року за програмою планується навчити ще 1300
вчителів Запорізької та Херсонської областей.
Перепідготовка педагогічного складу просто
необхідна, адже навчальні програми повністю
зміняться. Викладачі зміни зустрічають з радістю.
Євген Федоренко — вчитель історії, розповів
телеканалу «Звезда» (https://tvzvezda.ru) про
нововведення. Кілька років тому змушений був
піти зі школи, адже залишатися у рамках української системи освіти не дозволила совість.

близько п’ятисот педагогів. З цим допомагає
Росія. Нових колег вчителі готуються зустріти вже
найближчими місяцями. Крім кадрової допомоги
з російських територій приходить гуманітарна.
Зокрема, підтримку запорізьким садкам і школам
надає Севастополь.

СИСТЕМА ХАРЧУВАННЯ
Також, активна діяльність розгортається в
шкільних їдальнях. Тепер система харчування
дітей початкових класів буде відповідати високим
російським стандартам.

Дратувало те, що потрібно було
замінити в історії поняття «Велика
Вітчизняна війна». Нам було заборонено
говорити про це. Нові «герої» української
влади, вони насправді не були героями,
вони були злочинцями. Ми повинні були
дітей вчити неправді
– вчитель історії старших класів
Євген Федоряко
Найбільші зміни торкнуться відразу двох
предметів — історія та географія. У школах, як і
раніше будуть викладати українську мову, але
тепер будуть ще один предмет, про який за
минулі вісім років більшість тут вже і забули — діти
почнуть вчити російську мову.
Сьогодні школи Запоріжжя лише наполовину забезпечені викладачами. Потрібно ще
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