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НАСЛІДКИ ГАЗОВОГО КОНТРАКТУ

n Термін дії угоди—15 років після
залучення проектного фінансуван -
ня або з 1 січня 2020 року. 
Ілюстрація REUTERS 

Російський газовий концерн
"Газ пром" і західні партнери уклали
угоду про дефіцитне фінансування
проекту "Північний потік-2" на су -
му до $6,65 мільярдів на випадок
недостатнього залучення проект но -
го фінансування. "Газпром" запро -
шує "Нафтогаз" до Москви: хоче об -
говорити транзит після 2019 року.

Про це повідомляє Reuters, з по -
си ланням на інформацію "Газпро -
му». Термін дії угоди—15 років піс -
ля залучення проектного фінансу -
ван  ня або з 1 січня 2020 року. Роз -
мір граничної суми кредиту з ура ху -
ван ням відсотків становитиме не
біль ше 70 відсотків загальних ви -
трат на проект, ставка за креди том
—EURIBOR + від 5,75 до 6,75 річ них
залеж но від обсягу фінансу ван ня,
йдеться в повідомленні "Газпро му". 

Навесні "Газпром" повідомив, що

його партнери з будівництва транс -
бал тій ської магістралі нададу ть
опе  ра тора проекту Nord Stream AG
бридж-кредит у розмірі до 6,65 мі -
льярдів євро під 6,0 відсотка річ них
і з гра ничним терміном до 31 гру д -
ня 2019 року.  

У квітні "Газпром" говорив, 'що
візьме на себе фінансування поло -
ви  ни витрат з 9,5 мільярда євро на
будівництво "Північного потоку-2". 

Західні партнери "Газпрому" за
про ектом "Північний потік-2"—
Uni per, Shell, Engie, OMV i Winter -
shall. Будівництво газопроводу по -
тужністю 55 мільярдів кубометрів
на рік, за планами "Газпрому", поч -
неться у 2018 році і завершиться
наприкінці 2019 року. 

—Детальніше читайте на УНІАН:
https://economics.unian.ua/energet-
ics/1960746-v-obhid-ukrajini-gaz prom-
povidomiv-scho-domovivsya-pro-finan-
suvannya-pivnichnogo-potoku-2.html

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

n Парламентський комітет з пи та -
нь національної безпеки та обо ро -
ни розгляне питання контракту з
Газпромом",  який у 2009 році укла -
ла Юлія Тимошенко, та його загро -
зи національній безпеці.

Відповідне рішення було ухвале -
не на засіданні комітету 7 червня.

При голосуванні екс-член фрак -
ції "Батьківщина" Надія Савченко
ут рималася, оскільки висловлювала
певні застереження.

Вона зазначила, що вважає недо -
реч ним виносити це питання на
роз гляд комітету, оскільки рішення
комітету буде популістичним і не
бу де тягнути за собою ніякої відпо -
ві дальності.

"Тому не варто витрачати час ко -
мітету, який повинен працювати на
захист держави, на ваші війни з Ти -
мошенко",—сказала вона звертаю -
чись до лідера фракції БПП Aртура
Герасимова.

"Немає жодної війни з Тимо шен -
ко"—апелював їй нардеп.

"У нас є контракт, за яким—чіт -
ко підтверджено—Путін отримав

більше 30 мільярдів доларів. Тільки
уявіть, яка частина цих грошей пі -
шла на закупівлю гармат і танків та
зброї, якою вбивають наших лю -
дей.. Тож щиро прошу розібратися
в ситуації",—продовжив Герасимов.

Як відомо, лідер фракції БПП
Ар тур Герасимов на засіданні по -
год жувальної ради 6 червня закли -
кав комітети ВР з нацбезпеки та ан -
тикорупційний негайно викликати
екс-прем'єра Тимошенко і роз гля -
нути питання державної зради і ко -
рупційної складової газового кон -
тракту 2009 року, який містив нор -
му "take or pay".

Він також повідомив, що "Блок
Петра Порошенка" також хоче, щоб
антикорупційні органи перевірили
контракт 2009 року.

Тимошенко в свою чергу зазна -
чила, що принцип сумнозвісний
"бери або плати" на той час за кла -
дав ся у типовий контракт для всіх
споживачів російського газу.

Нинішні ж заяви влади Тимо -
шен ко назвала "істерією, спрямова -
ною протипартї "Батьківщина".

Газовий контракт Тимошенко
розглянуть на предмет 
загрози нацбезпеці

n «Блок Петра Порошенка» хоче,
щоб антикорупційні органи переві -
ри ли контракт на постачання росій -
сь кого природного газу 2009 року,
укладений Юлією Тимошенко, на
предмет корупції та державної
зради.

Про це сказав лідер фракції БПП
Артур Герасимов на засіданні по -
годжувальної ради.

«Фактично на сьогодні кожен ук -
раїнець: і старий і новонароджений,
хворий і бідний віддав Путіну бли -
зько 700 доларів. Підписаний кон -
тракт—це не просто злочин проти
українського народу, це зрада на ці -
ональних інтересів, яка мало не зни -
щила країну»,—вважає Герасимов,
передає УП.

«Ми вимагаємо, щоб незалежні
новостворені антикорупційні орга -
ни: 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 пи -
тання державної зради і коруп цій -
ної складової газового контракту
2009 року.

«Нагадаю, що контракт створив
підстави для агресора вимагати в
України додатково десятки мільяр -
дів доларів. І тільки рішучі дії пре -
зидента, урядів, парламенту і наших
юристів врятували країну від банк -
рутства. Минулого тижня неза леж -
ний міжнародний Стокгольмський
суд відновив справедливість: скасо -
вано здирницький принцип оплати
газу, який не споживався і навіть не
надходив в Україну»,—вважає лідер
фракції БПП.

Юлія Тимошенко в свою чергу
за значила, що принцип бери або
пла  ти на той час був закладений у
ти повий контракт для всіх спожи -
вачів російського газу.

«В 2011 році Європейська комі -
сія провела антимонопольне розслі -
дування і по суті чітко визначила,
що це—монопольна вимога, яка не
може бути допущена в контрактах.
Після того всі країни Європейсь ко -
го союзу почали крок за кроком
ска совувати прицип бери або пла -
ти...  Крім того Україна за 8 років не
заплатила жодної копійки за прин -
ципом бери або плати»,—стверд -
жує екс-прем'єр.

Нинішні ж заяви влади Тимо -
шенко назвала "істерією, спрямова -
ною проти партії «Батьківщина».

БПП звинувачує Тимошенко 
в державній зраді

n Ірина Луценко зазначила, що не
буде звертатися до відповідних ор -
га нів, щоб вони дали правову оцін -
ку діям Тимошенко у 2009 році. Лу -
ценко зазначила, що не буде звер та -
тися до відповідних органів.
фото УНІАН 

Наслідки газового контракту
2009 року, який уклала тодішній
пре м'єр-міністр України Юлія Ти -
мо шенко 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 Іри -
на Луценко, передає ТСН. "Я не суд -
дя, я можу лише говорити про полі -
тичну відповідальність, показуючи
суспільству, до чого призвели нас -
лід ки цього контракту. Наслідки
цього контракту призвели до війни
і військових дій",—сказала вона. 

При цьому Луценко зазначила,
що не буде звертатися до відповід -
них органів, щоб вони дали правову
оцінку діям Тимошенко у 2009 році.
"У нас створені відповідні органи,
які мають розпочинати справи і ро -
бити висновки. Я розмовляю із сус -
пі льством, я хочу, щоб суспільство

зробило висновки",—сказала Лу -
цен ко. Як повідомляв УНІАН, 31
тра вня «Нафтогаз України» отри -
мав окреме рішення Стокгольм сь -
кого арбітражу в рамках позову ук -
раїнської компанії до російського
газового монополіста «Газпрому» за
контрактом на закупівлю газу. Згі -
дно з даними «Нафтогазу», Сток го -
ль мський арбітраж задовольнив ви -
могу української компанії про пере -
гляд ціни за укладеним у 2009 році
контрактом на закупівлю газу у
«Газ прому» з урахуванням ринко -
вих умов. Крім того, арбітраж ска су -
вав вимогу російського газового
мо нополіста «Газпрому», згідно з
яким Україна мала щороку купува -
ти 52 млрд куб. м газу або оплачу -
вати його вартість, навіть не виби -
раючи весь обсяг (принцип «бери
або плати»). Також суд задовольнив
вимогу «Нафтогазу» і повністю ска -
сував заборону з боку «Газпрому»
на реекспорт газу. Україна в особі
«Нафтогазу України» судиться з ро -
сійським «Газпромом» у Стокгольм -
ському арбітражі за двома контрак -
тами: щодо транзиту російського
газу до ЄС територією України і ку -
півлі-продажу Україною російсько -

Наслідки газового контракту
Тимошенко призвели до військових
дій - Ірина Луценко

го газу. За даними «Нафтогазу»,
станом на 29 травня 2017 року сума
претензій «Нафтогазу» до «Газпро -
му» за контрактом на закупівлю га -
зу становить 30,3 млрд дол. (з яких
14,1 млрд лол. складають вимоги
що до 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
кон тракту на транзит газу вимоги
«Нафтогазу» до «Газпрому» станов -
ля ть 12,3 млрд дол., а «Газпрому» до
української компанії—7 млн дол.

—Детальніше читайте на УНІАН:
https://www.unian.ua/politics/1955
084-naslidki-gazovogo-kontraktu-timo-
shenko-prizveli-do-viyskovih-diy-irina-
lutsenko.html      


