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UKRAIŃSKA PARTIA PROROSYJSKA ROZMAWIAŁA W
MOSKWIE O TRANZYCIE GAZU
Rosyjski premier na spotkaniu z przedstawicielami ukraińskiej, opozycyjnej partii prorosyjskiej
Platforma Opozycyjna - "Za Życie" w Moskwie zaproponował kształt przyszłego porozumienia
dotyczącego tranzytu gazu przez Ukrainę.
"(...) jest kilka wariantów. Jeden z nich (...) - utrzymać na jakiś czas w mocy obecne kontrakty, które są
w mocy, aby porozumieć się bardziej na poważnie" - powiedział premier Rosji Dmitrij Miedwiediew.
"Drugi wariant, którego nigdy nie odrzucaliśmy i który wybrzmiał w trakcie dzisiejszej rozmowy, to
wariant konsorcjum, który przez określony czas był tematem upolitycznionym, ale teraz, w rezultacie
zrozumiałych przyczyn i istnienia innych źródeł dostaw (mam na myśli Turk Stream i Nord Stream) to
upolitycznienie odeszło w przeszłość. Wobec tego należy spokojnie przyjrzeć się temu, co można
zrobić" - podkreślił silniejszą pozycję negocjacyjną Rosji Miedwiediew.

Spotkanie Platformy Opozycyjnej - "Za Życie" z premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem

Możliwość stworzenia międzynarodowego konsorcjum zajmującego się tranzytem gazu zaaprobował
będący twarzą prorosyjskiej partii Jurij Bojko:
"(...) scenariusz konsorcjum, które zabezpieczyłoby interesy Rosji jako dostawcy gazu, Ukrainy jako
państwa tranzytowego i państw UE jako konsumentów, naszym zdaniem, jest najbardziej realny" stwierdził Bojko podczas spotkania.
Przed negocjacjami o przyszłości tranzytu stanowiska władz Ukrainy i Rosji są rozbieżne. Ukraiński
koncern Naftohaz sygnalizował, że interesuje go długoterminowa umowa na tranzyt dużych ilości

surowca w oparciu o prawo europejskie. Gazprom chce zawrzeć kontrakt na krótki czas, by móc
ukończyć budowane gazociągi. Jednym z punktów spornych w negocjacjach jest także decyzja sądu
arbitrażowego w Sztokholmie, który nakazał Gazpromowi wypłatę 2,6 mld USD na rzecz Naftohazu.
Gazprom w styczniu proponował porozumienie stron i rezygnację ze wzajemnych pretensji, na co
strona ukraińska się nie zgadza.
Moskwa, paralelnie do oﬁcjalnych rozmów z Kijowem w formacie trójstronnym przy udziale UE,
podejmuje dialog z przedstawicielami prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna - "Za Życie".
Jest to formacja powstała w wyniku połączenia dwóch prorosyjskich partii, znajdująca się pod kontrolą
prorosyjskich polityków i oligarchów (Wiktora Medwedczuka, Jurija Bojki, Dmytro Firtasza). Jak
informuje Ośrodek Studiów Wschodnich, za sprawą bliskich relacji Medwedczuka z Putinem, partia
regularnie odbywa spotkania z Dmitrijem Miedwiediewem i szefem Gazpromu Alieksiejem Millerem w
Moskwie, podczas których poruszana jest między innymi tematyka tranzytu gazu i ceny za surowiec.

