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Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изразио је забринутост због сукоба око
нуклеарне електране Запорожје у Украјини. Он је рекао да ће се рат завршити за
преговарачким столом, а с тим су се сложили и генерални секретар Уједињених нација
Антонио Гутереш и председник Украјине, Володимир Зеленски, преноси Анадолија.

  

  

„Не желимо да доживимо нови Чернобиљ“, рекао је Ердоган на конференцији за
новинаре после трилатералног састанка у Лавову с председником Украјине
Володимиром Зеленским и генералним секретаром Уједињених нација Антониом
Гутерешом.

  

Ердоган, Зеленски и Гутереш су разговарали о корацима који се могу предузети да би се
дипломатским средствима окончао руско-украјинско рат и одржао механизам који је
недавно успостављен за извоз украјинских житарица на светско тржиште.
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Украјински председник Зеленски је казао да је Ердоган одиграо водећу улогу у договору
о испоруци житарица, што је помогло у решавању глобалне кризе са храном.

  

Нагласио је да Русија мора одмах да повуче своје трупе из нуклеарне електране у
Запорожју и прекине провокације и нападе.

  

„Да би почели мировни преговори, Русија прво мора да напусти окупиране украјинске
територије“, поручио је Зеленски.

  

„Током нашег састанка оценили смо могућност трансформације позитивне атмосфере
створене истанбулским споразумом у трајни мир“, рекао је Ердоган.

  

Према његовим речима не само Украјина, већ и цео свет почео је да осећа позитивне
ефекте споразума постигнутог у Истанбулу о наставку украјинског извоза житарица
преко Црног мора.

  

„Од 1. августа смо испоручили око 625.000 тона украјинских житарица на светска
тржишта са 25 бродова“, рекао је турски председник.

  

Према његовим речима, рат у Украјини је био главна тема разговора, а фокус је био на
могућностима за његово окончање. Истакао је да Турска подржава територијални
интегритет и суверенитет Украјине.

  

Рекао је да ће се рат завршити за преговарачким столом, додајући да Зеленски и
Гутереш подржавају овај став.

  

Ердоган је казао и да ће Турска наставити да оцењује исход данашњих састанака са
руским председником Владимиром Путином и руском страном.

 2 / 3



Реџеп Тајип Ердоган после састанка са Владимиром Зеленским и Антониом Гутерешом у Лавову: Рат ће се завршити за преговарачким столом, не желимо да доживимо нови Чернобиљ
петак, 19 август 2022 00:54

  

Турски председник се претходно састао са Зеленским, а на конференцији за новинаре је
рекао да су разговарали о односима на нивоу стратешког партнерства које покрива све
димензије, могућност даље сарадње и солидарност.

  

Украјина и Турска потписале меморандум о обнови украјинске инфраструктуре

  

Украјина и Турска потписале су меморандум о разумевању о обнови украјинске
инфраструктуре оштец́ене током рата, јавља агенција Анадолија.

  

Споразум су потписали турски министар трговине Мехмет Мус и украјински министар за
инфраструктуру Олександар Кубраков у Лавову, након билатералних разговора
генералног секретара УН Антониа Гутереша и украјинског и турског председника,
Володимира Зеленског и Реџепа Тајипа Ердогана.

  

„Споразум предвиђа учешће турске стране у процесу реконструкције Украјине“, наводи
се у саопштењу украјинског министарства за инфраструктуру.

  

Министарство је саопштило да ће бити формирана заједничка радна група за
привлачење турских инвестиција и развој конкретних пројеката за сарадњу.

  

„Турске пословне и државне структуре моћи ће да развију конкретне пројекте за
реконструкцију, као и да пруже консултантску и техничку помоц́“, додаје се у саопштењу.

  

(Анадолија, Бета)
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