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Президентът на Франция Франсоа Оланд и германският канцлер Ангела Меркел пристигат в
Москва, където ще представят пред руския държавен глава Владимир Путинплан за постигане на
мир в Източна Украйна, съобщава БНР.
Вчера Оланд и Меркел бяха в Киев, където запознаха с плана си и президента на Украйна Петро
Порошенко, който заяви, че планът дава надежда за постигането на примирие. Преди посещението
си в Киев, Оланд каза, че новите мирни предложения се основават на териториалната цялост на
Украйна и са приемливи за всички. Руските медии коментират, че планът предвижда автономия на
Донецка и Луганска област и нова демаркационна линия, като се отчита настъплението на
бунтовниците от септември насам.
Държавният секретар на Съединените щати Джон Кери, който също бе в украинската столица,
каза, че Вашингтон е за дипломатическо решение на конфликта, но няма да си затваря очите пред
руската агресия. Москва е обвинявана, че въоръжава проруските бунтовници – нещо, което тя
категорично отрича. Русия също така отхвърля твърденията на киевските власти и Запада за
наличието на редовна руска армия в Източна Украйна, която се бие на страната на бунтовниците в
Донецка и Луганска област.
Командването на въоръжените сили на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР)
предложи на ръководството на украинската армия пълно прекратяване на бойните действия,
считано от 09.00 ч. местно време утре. Целта е създаване на хуманитарен коридор в град
Дебалцево, по който мирните жители безопасно да напуснат града, заяви представител на
"министерството на отбраната" на ДНР.
Ръководството на украинските войски е приело предложението и е потвърдило готовността си за
прекратяване на огъня утре сутрин.
Тагове: ЕС Русия Украйна [2]
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