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КАН – Председник управе руске компаније Гаспром Алексеј Милер изјавио је данас да
ће студија изводљивости за део гасовода Јужни ток кроз Србију бити завршена до краја
ове године.

  

"Убрзано радимо на томе", казао је он у разговору са новинарима у Кану и додао да ће
студија за читав пројекат гасовода који ће руски гас довести до потрошача у Европи
бити завршен у 2011. години.

  

Милер је истакао и да ће изградња гасовода почети у 2013. години, а да ће пројекат
бити завршен и испоручити прве количине гаса у децембру 2015. године.

  

То је веома кратак рок за тако битан пројекат, навео је Милер.

  

Шеф Гаспрома је казао и да ће за недељу дана на Економском форуму у Сан Петербургу
бити формулисан аранжман који ће се односити на нови пројекат са италијанском
компанијом Ени и додао да би трабало да буде потписан документ о учешћу француске
енергетске комапније ЕДФ у Јужном току.

  

"Јужни ток ће добити нови замах", истакао је Милер.

  

Он је оценио и да гасоводи Јужни ток и Набуко нису конкуренти јер Гаспромов пројект
представља диверсификацију испорука руског гаса на европско тржиште, а Набуко би
требало да омогући диверсификацију извора гаса.

  

"Око Јужног тока је све познато. Знају се обим, правац, купци. За Набуко се не знају ни
обим ни крајњи корисници", казао је Милер.

  

Будући магистрални гасовод Јужни ток, заједнички пројекат Гаспрома и италијанског
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Енија, требало би да преноси руски гас испод Црног мора, цевоводом дугим 900
километара, до Бугарске и преко Србије до других европских земаља.

  

Вредност инвестиције је процењена на 20 милијарди евра, капацитет гасовода требало
би да буде 63 милијарде кубних метара годишње,а рок за завршета радова је крај 2015.
године.

  

Међудржавни споразуми о изградњи Јужног тока потписани су са Бугарском, Србијом,
Мађарском, Грчком, Словенијом, Хрватском и Аустријом.

  

(Бета)
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