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президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення
консенсусу щодо створення «операційного центру», який
займатиметься питанням вивезення зерна з України. Про це
пише «Європейська правда».
Ми відігравали роль фасилітатора, і в результаті наших
переговорів було досягнуто консенсусу щодо створення
операційного центру у Стамбулі. Ми сподіваємось, що
завантажені зерном судна вирушать якнайшвидше”, — сказав
чиновник.
Він додав, що Туреччина приділяє велике значення безпечному
виконанню цього процесу і запобіганню будь-яких інцидентів:
«Маємо обережний оптимізм, що відчутні кроки в цьому питанні
можуть бути вжиті скоро».
Алтун також висловився щодо ролі Туреччини у війні між Росією
та Україною: за його словами, Анкара прагне сприяти
«справедливому миру» за будь-яких обставин, розкритикувавши
неназвані країни, які нібито виступають за затяжну війну з
метою виснажити РФ.
Радник Ердогана заявив, що Туреччина не буде приєднуватися до
санкцій проти Москви, якщо їх не буде запроваджено на рівні
ООН.
Минулого
тижня
делегація
міністерства
оборони
Туреччини провела переговори в Москві щодо розблокування
експорту українського зерна морським шляхом. Як повідомили в
міністерстві оборони Туреччини, зустріч відбулася в

«конструктивній і дуже позитивній атмосфері», а її учасники
заявили про досягнення порозуміння щодо проведення
чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН.
Водночас у МЗС України цієї домовленості не підтвердили.
Туреччина робить активні спроби виступати посередником для
припинення війни РФ проти України, а також у розв’язанні
питання вивезення зерна та іншого продовольства з портів
України в умовах широкомасштабної агресії РФ проти нашої
держави.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що
Україна готова створити необхідні умови для відновлення
експорту з Одеського порту і шукає рішення разом з ООН і
партнерами, щоб Росія не змогла цим скористатися для нападу.
Українське зерно може бути доставлене на світові ринки завдяки
механізму командного центру, що планується створити у
Стамбулі. Так, під егідою ООН було підготовлено дорожню карту
для розв’язання глобальної продовольчої кризи.
Україна вважається житницею світу, проте з огляду на російську
загарбницьку війну українська аграрна економіка більше не може
використовувати важливі морські порти для експорту.
ООН попередила, що закриття українських портів у Чорному морі
може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка
призведе до голоду, масової міграції та політичної
нестабільності у світі. Через блокування українських морських
портів Росією близько 20 млн тонн збіжжя залишаються
заблокованими в Україні.
В умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали
експорту зерна — через Польщу та Румунію, а також веде
переговори з державами Балтії.

