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 Руска страна сматра изјаву председника Украјине Владимира Зеленског о потреби рада
на повлачењу снага у Донбасу позитивном.

  

  „Приметили смо, са руске стране, као врло позитивну изјаву председника Зеленског да
је заинтересован за решавање, радом у ’нормандијском формату‘ и у контакт групи,
питања о повлачењу снага и средстава на контакт-линији, почев од оних области о
којима су се договорили још пре три године лидери ’нормандијског формата‘, а потом
широм ове контакт-линије“, саопштио је Лавров на конференцији за новинаре после
састанка руских и француских министара спољних послова и одбране.   

Према његовим речима — то у потпуности испуњава очекивања свих заинтересованих
за потпуну реализацију Минских споразума.

  

„И, наравно, изразили смо наду да ће такав став председника Украјине и даље
одређивати политику ове земље за решавање ситуације у Донбасу“, рекао је министар.

  

Он је додао да се Москва нада да ће се односи између Русије и Украјине побољшати
заједно са решавањем ситуације у Донбасу.

  

„Сви смо изразили задовољство због размене (затвореника између Русије и Украјине).
Ову акцију су широко покривали медији и без изузетка поздравили сви наши и украјински
партнери. Надамо се да је ово добар знак, који нам омогућава да рачунамо на то да ће,
паралелно са решавањем ситуације у Донбасу, бити нормализовани и руско-украјински
односи, и да ће оне агресивне и антируске једностране одлуке, које је доносио
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Порошенков режим, бити повучене, како би се обезбедило узајамно поштовање у нашим
односима и поштовање националних мањина у Украјини и Русији“, истакао је руски
министар.

  

Русија и Украјина су 7. септембра ослободиле по 35 осуђеника и затвореника, међу
којима су украјински редитељ Олег Свенцов и 24 украјинска морнара. У Русију је из
Украјине, поред осталих, долетео и руководилац портала РИА Новости Украјина Кирил
Вишински.

  

(Спутњик)
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