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«Пут�н зв�сно був би радий, якби хтось з �ноземних л�дер�в в�дв�дав окупований
Крим. Однак для цього Лукашенку най�мов�рн�ше треба визнати “рос�йський”

статус п�вострова. У нин�шн�й зовн�шньопол�тичн�й �золяц�ї Б�лорусь навряд чи
захоче додаткових санкц�й в�д України»

Рос�я готова прийняти президента Б�лорус� Олександра Лукашенка у
Криму. Про це заявив речник президента Володимира Пут�на Дмитро
Пєсков.

«Апеляц�йний суд Амстердаму керувався нормами м�жнародного права, в�дпов�дно до яких
“ск�фське золото” є культурною ц�нн�стю, власником якого є Українська держава. Так, ст. 11

Конвенц�ї ЮНЕСКО 1979 р. забороняє примусовий вив�з та передачу права власност� на культурн�
ц�нност�, як� є прямим або опосередковано результатом окупац�ї. Тому суд зобов'язав Музей
Алларда П�рсона передати колекц�ю "ск�фського золота" на збер�гання Україн� до стаб�л�зац�ї ситуац�ї
в Криму. Однак повернення “ск�фського золота” на п�дконтрольну територ�ю України може
затягнутися, якщо кримськ� музеї направлять касац�йну скаргу на р�шення апеляц�йного суду
Амстердаму»

«Жоден суд у св�т� не має права позбавити народ Криму своєї культурно-

�сторичної спадщини. У цьому я твердо впевнена. Забираючи у кримчан
ск�фське золото, голландський суд створив небезпечний м�жнародно-

правовий прецедент», – розпов�ла рос�йський сенатор в�д Криму Ольга
Ков�т�д�. За її словами, р�шення апеляц�йного суду Амстердама н�кого не
здивувало. 
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Перш� команди севастопольських призовник�в направлен� «для проходження
в�йськової служби до в�йськових частин у рамках ос�ннього призову 2021 року». Як
пов�домили у прес-служб� п�дконтрольного РФ Чорноморського флоту, до м�сць
служби потрапило близько 100 севастопольц�в. «Перш� групи призовник�в
спрямован� для проходження служби на корабл� та берегов� частини Чорноморського
флоту, а також у частин� в�йськово-пов�тряних сил та протипов�тряної оборони
П�вденного в�йськового округу, що дислокуються на територ�ї Кримського
п�вострова», – йдеться у пов�домленн�. 

«Призов кримчан в рос�йську службу є порушенням м�жнародного гуман�тарного права та
воєнним злочином. Кр�м того, якщо кримських призовник�в в�дправляють на проходження
в�йськової служби на територ�ю РФ, то це становить ще один воєнний злочин – примусове
перем�щення населення за меж� окупованої територ�ї. За даними прокуратури АР Крим та м.

Севастополя, окупанти незаконно призвали 31 тис. кримчан на в�йськову службу впродовж 13

призовних кампан�й»
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Засновник Нац�онального батьк�вського ком�тету Ірина Волинець запропонувала
зобов'язати сайти та соцмереж� виявляти �нформац�ю, яка пропагує
нетрадиц�йн� сексуальн� стосунки. В�дпов�дний лист вона над�слала м�н�стру
цифрового розвитку, зв'язку та масових комун�кац�й Максуту Шадаєву. 

 «Читаючи п�дконтрольн� Кремлю кримськ� ЗМІ, складається враження, що на п�востров� �снують
три групи ворог�в: українськ� “диверсанти”, мусульманськ� “терористи” та ЛГБТ сп�льнота. Було б
добре, якби батьк�вськ� ком�тети зац�кавилися боротьбою з м�жнац�ональною ворожнечею у ЗМІ та
соцмережах»
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Кер�вник п�дконтрольного РФ Кримстату Ольга Балд�на вважає, що в результат�
Всерос�йського перепису населення можуть з'явитися нов� нац�ональност�: «Це
нонсенс � парадокс, але ми змушен� записати, саме так, як людина назвалася. Так�
в�дпов�д� йдуть в «�нш�» � не впливають на загальну статистику». Цього року
окупований Крим ув�йшов до «тр�йки л�дер�в за загальною часткою тих, хто
переписався». 

Україною через незаконн�сть її проведення та нерелевантн�сть її результат�в. Варто розум�ти, що
рос�йське законодавство, яке РФ поширила на п�востр�в, охоплює лише нечисленн� кор�нн� народи.

І Рос�я не визнає кримських татар кор�нним народом, � не посп�шає з визнанням караїм�в та
кримчак�в кор�нними народами також. Про дотримання будь-яких прав кор�нних народ�в, на жаль,

також год� й говорити. Виходить, що �снує ризик того, що Рос�я п�драховуватиме "козак�в", а кор�нн�
народи "не впливатимуть на загальну статистику"»
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