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В�д «кримських аграр�їв» до Сир�ї в�дправили борошно, ячну крупу та рибн�
консерви. З в�зитом туди вирушила делегац�я РФ, куди ув�йшов рос�йський
представник Криму у Президента РФ Георг�й Мурадов. У ход� поїздки запланован�
зустр�ч� з питань розвитку торговельно-економ�чного сп�вроб�тництва. 

«Угода про пор�днення була п�дписана 10 рок�в тому лег�тимною м�ською
владою Ялти. Однак рос�йська окупац�я Криму перешкоджає практичн�й
реал�зац�ї дружби м�ж Ялтою та Ейлатом, оск�льки у кримських м�стах вже понад
7 рок�в в�дсутня лег�тимна м�ська влада»

Окупована Ялта та Ейлат в�дзначили 10-р�чний юв�лей п�дписання
«Угоди про спор�днен�сть». «Щиро дякую за багатор�чну дружбу та
сп�впрацю з Ялтою. Спод�ваюся на продовження ц�єї дружби та реал�зац�ю
ц�кавих сп�льних проект�в м�ж нашими м�стами надал�», – зазначила у
посланн� меру Ейлата Ел� Ланкр� рос�йський голова адм�н�страц�ї Ян�на
Павленко.

«Призов мирного населення до збройних сил держави-окупанта - це в�йськовий злочин. Це не
думка, не позиц�я – це м�жнародне гуман�тарне право, що визнають вс�м цив�л�зованим св�том.

Рос�я ж навмисне �гнорує даний факт. Тих кримчан, хто починає проходження в�йськової служби –

Рос�я робить мимов�льними св�дками чи, що ще г�рше, сп�вучасниками своїх в�йськових злочин�в.

А тих, як� в�дмовляються в�д служби в рос�йськ�й арм�ї - Рос�я розпочинає крим�нальне
пересл�дування. Ця практика має бути припинена»

Понад 1,5 тис. ос�нн�х призовник�в з окупованого Севастополя
розпочали проходження в�йськової служби на кораблях та у
в�йськових частинах Чорноморського флоту. Вони проходять курс
основних напрям�в загальнов�йськової п�дготовки, п�сля якого складуть
зал�ки та приймуть присягу. Загалом �з п�вострова на рос�йський флот
потрапило понад 3 тис. призовник�в. 
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«Сир�я є одн�єю з 6 країн св�ту, як� визнали законн�сть анекс�ї Криму. У Сир�ї вже 10 рок�в як триває
збройний конфл�кт, в якому залучено безл�ч гравц�в. В�йськове втручання Рос�ї з�грало ключову
роль у збереженн� режиму Башара Асада, Тож не дивно, що ця країна охоче торгує з окупованим
п�востровом»
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Рос�йська влада Криму подасть позови проти України за орган�зац�ю п'яти
блокад — водної, енергетичної, транспортної, продовольчої та банк�вської.
«Базов� цифри приблизно зрозум�л�. Але щоб пред'являти в�дпов�дн� претенз�ї,
необх�дно розум�ти аж до останнього к�лометра провод�в, як� були зам�нен�,
поставлен� тощо», – заявив рос�йський голова ком�тету �з законодавства Держради
Криму Серг�й Троф�мов. 

«Будь-як� м�жнародн� спортивн� та культурн� змагання мають поважати м�жнародно визнан�
державн� кордони. Резолюц�я Генеральної Асамблеї ООН 68/262 «Територ�альна ц�л�сн�сть України»

ч�тко зазначає, що АР Крим та м. Севастополь - це Україна, а “референдум” в Криму був законним � не
може бути п�дставою для будь-якої зм�ни статусу цих територ�й. В�дпов�дно, модель з Керч� може
представляти лише Україну, а не Рос�ю» 
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«Рос�йська Федерац�я порушила кордони � заз�хнула на територ�альну ц�л�сн�сть, окупувавши Крим.

Так само як порушила � вс� �нш� принципи м�жнародного права. І з моменту окупац�ї порушує вс�
�снуюч� категор�ї прав: цив�льн�, пол�тичн�, соц�альн�, економ�чн�, еколог�чн�, культурн�. Проте
зам�сть визнання цього факту, Рос�я та її окупац�йний уряд намагаються використати насл�дки своїх
д�й як механ�зми тиску та пропаганди. Як уже було сказано представником України в ООН: для
початку Рос�ї сл�д було б “припинити використовувати м�зерн� водн� ресурси Криму для
задоволення потреб в�йськової �нфраструктури, що розширюється, та зростаючої к�лькост�
рос�йського в�йськового персоналу на п�востров�” та “наступним лог�чним кроком було б початок
деокупац�ї Автономної Республ�ки м�ста Севастополя"»
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Модель Юл�я Павл�кова �з окупованої Керч� поскаржилася, що її «засудили на
м�жнародному конкурс� через кримську прописку». «Я єдина, хто виконала
абсолютно вс� завдання конкурсу та склала досить сильну конкуренц�ю вс�м
учасницям. П�д час ф�налу конкурсу мене дивним чином виключають �з ф�нал�сток», –

пише модель. За її словами, орган�затори явно «дали зрозум�ти», якщо вона
представлятиме Крим, «шанси на перемогу в неї невелик�».
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