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Русија је пристала да ублажи услове под којим снабдева Украјину гасом у споразуму за
који Москва тврди да би требало да омогући несметано доставу гаса у наредних
неколико месеци.

  

Споразум је објављен после сусрета премијера две земље Владимира Путина и Јулије
Тимошенко.

  

Према новом договору, Украјина неће бити морати да плати финансијску казну у случају
да увезе мању количину гаса него што је то предвиђено садашњим уговором две стране.

  

У јануару је због спора Москве и Кијева прекинута достава руског гаса у велики број
европских земаља пошто гасовод пролази преко украјинске територије.

  

ЕУ задовољава отприлике четвртину својих потреба за природним гасом из Русије а од
тога 80% пролази кроз гасовод који иде преко украјинске територије.

  

Премијери су се састали у четвртак у украјинском одмаралишту Јалти ради разговора о
снабдевању гасом.

  

Према уговорима које је потписала са Русијом раније ове године, Украјина би морала да
плати огромну финансијску казну у случају да не плати за сву количину гаса на коју се
унапред обавезала да ће је купити и то без обзира на то колико је гаса заиста
потрошила на своје потребе.

  

Потрошња гаса у Украјини је нагло пала због економске кризе.

  

Владимир Путин је изјавио да ће се две стране договорити о новим квотама, тј.
количинама гаса.
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"Оценили смо да је могуће да се нађемо са Украјином на пола пута и променимо неке од
наших ранијих уговора", рекао је Путин.

  

Јулија Тимошенко је пак покушала да смањи забринутост о могућим прекидима гаса до
Европе, рекавши да ће Украјина испунити обавезе према Русији.

  

"Украјина плаћа, и наставиће да плаћа своје обавезе на време", рекла је Јулија
Тимошенко.

  

У августу Украјина је добила кредит од 1,7 милијарди долара од ЕУ и других
међународних финансијских организација како би се обезбедила достава гаса до
европских земаља.

  

(BBC)
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