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П�дконтрольна РФ С�мферопольська м�жрайонна природоохоронна
прокуратура в суд� домоглася зупинки буд�вництво кап�тальних
об'єкт�в на територ�ї парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва
«Меласький» в Ялт�.

«Це р�дк�сний випадок, коли окупац�йна влада намагається зупинити забудову
природних об'єкт�в в Криму. “Меласький” парк в�домий р�дк�сними рослинами,

зокрема червонокнижною сосною Станкевича, та буд�влями XIX ст. Окупанти масово
забудовують п�вденне узбережжя Криму в �нтересах в�йськових баз та великого
б�знесу, знищуючи довк�лля п�вострова. З точки зору м�жнародного права, забудову
парку можна квал�ф�кувати як воєнний злочин у форм� знищення або захоплення
майна, невиправданого в�йськовою необх�дн�стю»

«Регулярн� доп�нгов� скандали на м�жнародних спортивних змаганнях показують, що Рос�я
намагається об�йти спортивн� правила. На м�жнародн�й арен� РФ теж систематично п�дриває
норми м�жнародного права. Однак коли м�жнародна сп�льнота застосовує економ�чн� або
дисципл�нарн� санкц�ї за порушення загальноприйнятих правил повед�нки, кремл�вськ�
пропагандисти заявляють про упереджене ставлення до Рос�ї»

В окупованому грузинському рег�он� Абхаз�я готов� визнати Крим частиною
Рос�ї, говорить л�дер Народної парт�ї Абхаз�ї Якуба Лакоба. Представники його
орган�зац�ї готов� звернутися до рос�йської влади з проханням «�н�ц�ювати цей
процес».

«РФ почала зд�йснювати так� пропагандистськ� акц�ї п�сля того, як у серпн� 2015 р. набув
чинност� указ Пут�на про знищення “санкц�йних продукт�в” — товар�в з країн ЄС. Інколи для
цього застосовували трактори � викопували вигр�бн� ями. Прим�тно, що тод� за даними
�нтернет-опитування “Ехо Москви” 87% респондент�в не п�дтримували знищення таких
продукт�в. Чимало з них вважають, що зам�сть знищення було б краще так� продукти
розпод�лити серед малозабезпечених рос�ян або в�дправити мешканцям ОРДЛО. Оск�льки РФ
поширила своє законодавство на окупований Крим, там теж в�дбуваються демонстрац�йне
знищення продовольства �з “загниваючого Заходу”»

«Абхаз�я — суверенна територ�я Груз�ї, тимчасово окупована РФ. Лише п'ять держав св�ту визнали
незалежн�сть Абхаз�ї: Рос�я, Н�карагуа, Венесуела, Науру та Сир�я. Тому заява будь-якого абхазького
пол�тика не має жодного значення для України та н�як не вплине на статус Криму як тимчасово
окупованої територ�ї»

Фах�вц� П�вденного м�жрег�онального управл�ння Росс�льгоспнагляду виявили
в Євпатор�ї � Саках б�льше 40 кг «санкц�йних продукт�в, що п�длягають
знищенню». У магазинах без документ�в продавали сири з Н�меччини,

Голланд�ї та Італ�ї. Їх спалять в печ�-�нсинератор�. 

На Ол�мп�йських �грах в Ток�о був порушений основоположний принцип –

спорт поза пол�тикою. Про це заявив голова Ком�тету з туризму, курорт�в �
спорту рос�йського Державної Ради РК Криму Олекс�й Черняк. «Ми бачили
в�дверте засуджування. Така неспортивна повед�нка т�льки зм�цнює в думц�,
що проти нашої країни розгорнуто �нформац�йну в�йну, що Рос�ю бояться – � як
спортивну країну, � як сильного гравця на св�тов�й пол�тичн�й арен�», – сказав
Черняк.
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До к�нця 2024 року в ряди дитячої в�йськової орган�зац�ї «Юнарм�я»

планується прийняти 10% кримських школяр�в. Про це пов�домила так звана
«м�н�стр прац� � соц�ального захисту» Криму Олена Романовська.

«Правозахисники розглядають “Юнарм�ю” як пропагандиську орган�зац�ю, спрямовану на
популяризац�ю в�йськової служби в лавах окупац�йної арм�ї. За п�драхунками Прокуратури АРК та
м. Севастополя, понад 30 тис. мешканц�в окупованого Криму були призван� до рос�йської арм�ї
починаючи з 2015 р. Ц� д�ї квал�ф�кується як воєнний злочин з точки зору м�жнародного права»
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