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НАСЛІДКИ ГАЗОВОГО КОНТРАКТУ

В обхід України: "Газпром"
повідомив, що домовився про
фінансування "Північного потоку-2"

n Термін дії угоди—15 років після
залучення проектного фінансування або з 1 січня 2020 року.
Ілюстрація REUTERS
Російський газовий концерн
"Газпром" і західні партнери уклали
угоду про дефіцитне фінансування
проекту "Північний потік-2" на суму до $6,65 мільярдів на випадок
недостатнього залучення проектного фінансування. "Газпром" запрошує "Нафтогаз" до Москви: хоче обговорити транзит після 2019 року.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на інформацію "Газпрому». Термін дії угоди—15 років після залучення проектного фінансування або з 1 січня 2020 року. Розмір граничної суми кредиту з урахуванням відсотків становитиме не
більше 70 відсотків загальних витрат на проект, ставка за кредитом
—EURIBOR + від 5,75 до 6,75 річних
залежно від обсягу фінансування,
йдеться в повідомленні "Газпрому".
Навесні "Газпром" повідомив, що

його партнери з будівництва трансбалтійської магістралі нададу ть
оператора проекту Nord Stream AG
бридж-кредит у розмірі до 6,65 мільярдів євро під 6,0 відсотка річних
і з граничним терміном до 31 грудня 2019 року.
У квітні "Газпром" говорив, 'що
візьме на себе фінансування половини витрат з 9,5 мільярда євро на
будівництво "Північного потоку-2".
Західні партнери "Газпрому" за
проектом "Північний потік-2"—
Uniper, Shell, Engie, OMV i Wintershall. Будівництво газопроводу потужністю 55 мільярдів кубометрів
на рік, за планами "Газпрому", почнеться у 2018 році і завершиться
наприкінці 2019 року.
—Детальніше читайте на УНІАН:
https://economics.unian.ua/energetics/1960746-v-obhid-ukrajini-gazprompovidomiv-scho-domovivsya-pro-finansuvannya-pivnichnogo-potoku-2.html

Наслідки газового контракту
Тимошенко призвели до військових
дій - Ірина Луценко
n Ірина Луценко зазначила, що не
буде звертатися до відповідних органів, щоб вони дали правову оцінку діям Тимошенко у 2009 році. Луценко зазначила, що не буде звертатися до відповідних органів.
фото УНІАН
Наслідки газового контракту
2009 року, який уклала тодішній
прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко із тодішнім російським
прем'єром Володимиром Путіним,
"привели до війни і військових дій".
Про це в ефірі ток-шоу "Право
на владу" заявила заступник голови
фракції "БПП" у Верховній Раді Ірина Луценко, передає ТСН. "Я не суддя, я можу лише говорити про політичну відповідальність, показуючи
суспільству, до чого призвели наслідки цього контракту. Наслідки
цього контракту призвели до війни
і військових дій",—сказала вона.
При цьому Луценко зазначила,
що не буде звертатися до відповідних органів, щоб вони дали правову
оцінку діям Тимошенко у 2009 році.
"У нас створені відповідні органи,
які мають розпочинати справи і робити висновки. Я розмовляю із суспільством, я хочу, щоб суспільство

зробило висновки",—сказала Луценко. Як повідомляв УНІАН, 31
травня «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського
газового монополіста «Газпрому» за
контрактом на закупівлю газу. Згідно з даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році
контрактом на закупівлю газу у
«Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Крім того, арбітраж скасував вимогу російського газового
монополіста «Газпрому», згідно з
яким Україна мала щороку купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери
або плати»). Також суд задовольнив
вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому»
на реекспорт газу. Україна в особі
«Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського
газу до ЄС територією України і купівлі-продажу Україною російсько-
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Газовий контракт Тимошенко
розглянуть на предмет
загрози нацбезпеці
n Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розгляне питання контракту з
Газпромом", який у 2009 році уклала Юлія Тимошенко, та його загрози національній безпеці.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 7 червня.
При голосуванні екс-член фракції "Батьківщина" Надія Савченко
утрималася, оскільки висловлювала
певні застереження.
Вона зазначила, що вважає недоречним виносити це питання на
розгляд комітету, оскільки рішення
комітету буде популістичним і не
буде тягнути за собою ніякої відповідальності.
"Тому не варто витрачати час комітету, який повинен працювати на
захист держави, на ваші війни з Тимошенко",—сказала вона звертаючись до лідера фракції БПП Aртура
Герасимова.
"Немає жодної війни з Тимошенко"—апелював їй нардеп.
"У нас є контракт, за яким—чітко підтверджено—Путін отримав

більше 30 мільярдів доларів. Тільки
уявіть, яка частина цих грошей пішла на закупівлю гармат і танків та
зброї, якою вбивають наших людей.. Тож щиро прошу розібратися
в ситуації",—продовжив Герасимов.
Як відомо, лідер фракції БПП
Артур Герасимов на засіданні погоджувальної ради 6 червня закликав комітети ВР з нацбезпеки та антикорупційний негайно викликати
екс-прем'єра Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року, який містив норму "take or pay".
Він також повідомив, що "Блок
Петра Порошенка" також хоче, щоб
антикорупційні органи перевірили
контракт 2009 року.
Тимошенко в свою чергу зазначила, що принцип сумнозвісний
"бери або плати" на той час закладався у типовий контракт для всіх
споживачів російського газу.
Нинішні ж заяви влади Тимошенко назвала "істерією, спрямованою протипартї "Батьківщина".

БПП звинувачує Тимошенко
в державній зраді
n «Блок Петра Порошенка» хоче,
щоб антикорупційні органи перевірили контракт на постачання російського природного газу 2009 року,
укладений Юлією Тимошенко, на
предмет корупції та державної
зради.
Про це сказав лідер фракції БПП
Артур Герасимов на засіданні погоджувальної ради.
«Фактично на сьогодні кожен українець: і старий і новонароджений,
хворий і бідний віддав Путіну близько 700 доларів. Підписаний контракт—це не просто злочин проти
українського народу, це зрада національних інтересів, яка мало не знищила країну»,—вважає Герасимов,
передає УП.
«Ми вимагаємо, щоб незалежні
новостворені антикорупційні органи: НАБУ, Аигикорупційна проку ратура негайно і публічно почали
розбиратися в ситуації і протягом 2
тижнів проінформували парламент
про результати».—наголосив він.
Герасимов закликав комітети ВР
з нацбезпеки та антикорупційний
негайно викликати екс-прем'єра
Юлію Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту
2009 року.

«Нагадаю, що контракт створив
підстави для агресора вимагати в
України додатково десятки мільярдів доларів. І тільки рішучі дії президента, урядів, парламенту і наших
юристів врятували країну від банкрутства. Минулого тижня незалежний міжнародний Стокгольмський
суд відновив справедливість: скасовано здирницький принцип оплати
газу, який не споживався і навіть не
надходив в Україну»,—вважає лідер
фракції БПП.
Юлія Тимошенко в свою чергу
зазначила, що принцип бери або
плати на той час був закладений у
типовий контракт для всіх споживачів російського газу.
«В 2011 році Європейська комісія провела антимонопольне розслідування і по суті чітко визначила,
що це—монопольна вимога, яка не
може бути допущена в контрактах.
Після того всі країни Європейського союзу почали крок за кроком
скасовувати прицип бери або плати... Крім того Україна за 8 років не
заплатила жодної копійки за принципом бери або плати»,—стверджує екс-прем'єр.
Нинішні ж заяви влади Тимошенко назвала "істерією, спрямованою проти партії «Батьківщина».

го газу. За даними «Нафтогазу»,
станом на 29 травня 2017 року сума
претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (з яких
14,1 млрд лол. складають вимоги
щодо перегляду ціни за спожитий
Україною газ у 2011-2015 роках), а з
боку «Газпрому» до «Нафтогазу»—
47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд
дол. як санкції за принципом "бери

або плати". За позовом у рамках
контракту на транзит газу вимоги
«Нафтогазу» до «Газпрому» становлять 12,3 млрд дол., а «Газпрому» до
української компанії—7 млн дол.
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—Детальніше читайте на УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/1955
084-naslidki-gazovogo-kontraktu-timoshenko-prizveli-do-viyskovih-diy-irinalutsenko.html
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