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«Україн� сл�д взяти приклад з Н�карагуа � в�дкрити в Криму своє консульство,

визнавши його частиною Рос�ї», – вважає рос�йський голова ком�тету кримського
парламенту з народної дипломат�ї та м�жнац�ональних в�дносин Юр�й Гемпель. 

«Заступнику Серг�я Лаврова варто нагадати, що нарощування в�йськово-

морських сил США в Чорному мор� унеможливлюється Конвенц�єю Монтре 1936

р. Дана конвенц�я не дозволяє перебування в�йськових корабл�в
нечорноморських держав у Чорному мор� довше 21 дня. Тому тут мова йде не
про нарощування сил НАТО у Чорному мор�, а про в�йськов� навчання,

покликан� зм�цнити обороноздатн�сть ВМС чорноморських держав»

Заступник м�н�стра закордонних справ РФ Серг�й Рябков вважає, що
нарощування угруповання сил НАТО у Чорному мор� є «спробою
перев�рити Рос�ю на м�цн�сть � може погано зак�нчитися». В�н
зазначив, що «оборона Рос�ї над�йна» � Москва «бачить наскр�зь» задуми
НАТО та «готова дати в�дс�ч». 

«Як уже зазначалося ран�ше, н� Україна, н� м�жнародна сп�льнота не визнають н� факту, н�
результат�в цього перепису. Однак це не впливає на д�ї Рос�ї, яка завзято вважає кримський
п�востр�в своєю територ�єю»

Участь у перепис� РФ взяли 1,57 млн. жител�в Криму. «Перепис ув�йшов до
заключної фази. Крим бере активну участь у перепис�, на сьогодн�
переписалося вже 83%. За допомогою сайту "Держпослуги" участь взяли
майже 335 тис. ос�б. Онлайн-перепис продовжено до 14 листопада», –

сказала Ірина К�в�ко, рос�йська м�н�стерка ф�нанс�в Криму. 
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«Мабуть, б�льш в�рним було б рекомендувати Рос�ї взяти приклад з цив�л�зованого св�ту � не
порушувати вс� з можливих принцип�в м�жнародного права, в�дмовитися в�д практики порушення
територ�альної ц�л�сност� сус�дн�х держав � залишити �дею створення �мпер�й, шляхом захоплення �
“колон�зац�ї” земель. Рос�я под�бними закликами намагається легал�зувати окупац�ю та спонукати
визнати “кордони” РФ в Криму, проте саме ця країна у 2014 роц� порушила вс� угоди про визнання
кордон�в України»
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Юристи, найнят� кримськими музеями, п�дготують до лютого 2022 року
касац�йну скаргу на р�шення апеляц�йного суду Амстердама про передачу
колекц�ї ск�фського золота Україн�. 

«Через “в�йськово-патр�отичне” виховання РФ намагається кримчан ще змалку зробити лояльними
до окупац�йної адм�н�страц�ї. На в�дм�ну в�д людей старшого в�ку, п'ятикласники зовс�м не пам'ятають
часи України � їм немає з чим пор�внювати життя в умовах окупац�ї. М�л�таризац�я та асим�ляц�я
кримської молод� знаходить своє в�дображення у резолюц�ях Генеральної Асамблеї ООН. У проєкт�
цьогор�чної резолюц�ї є теж згадка про бойову п�дготовку кримських д�тей до в�йськової служби в
окупац�йн�й арм�ї та перешкоджання їм у доступ� до української осв�ти»
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«“Ск�фське золото” може повернутися в Крим, але п�сля деокупац�ї п�вострова. Вигравши справу у
двох н�дерландських судових �нстанц�ях, навряд чи Верховний суд ухвалить протилежне р�шення.

Ухвалюючи р�шення про повернення “ск�фського золота” Україн� Апеляц�йний суд Амстердама
взяв до уваги той факт, що дана колекц�я є частиною державного музейного фонду України. Кр�м
того, Конвенц�я ЮНЕСКО 1979 р. прямо забороняє передачу права власност� на культурн� ц�нност�,
яка є прямим або опосередкованим результатом окупац�ї територ�ї держави»
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В окупованому Бахчисараї п'ятикласник�в «урочисто посвятили в кадети». Д�ти
дали клятву на в�рн�сть «кадетському класу, школ�, Батьк�вщин�».
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