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ембарго
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російську нафту — медіа

Єврокомісія подала країнам-членам ЄС проєкт нового, шостого,
пакету антиросійських санкцій, який в тому числі передбачає
заборону на імпорт російської нафти протягом шести-восьми
місяців. Про це повідомляє австрійське
інформує «Європейська правда».
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За словами європейських дипломатів, винятки мають бути для
Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської
нафти. Їм має бути дозволено продовжити імпорт до кінця 2023
року.
Нафтове ембарго є основною складовою шостого пакету санкцій
проти Росії. Для ухвалення необхідно одноголосне рішення 27
країн ЄС.
На думку дипломатів ЄС, пропозиція Єврокомісії може
спровокувати нову суперечку: Чехія та Болгарія також
наполягають на винятках, посилаючись на вразливість своїх
економік, які сильно залежать від російської нафти.
Угорщина та Словаччина отримують російську нафту через
південну гілку нафтопроводу «Дружба», який також постачає
сировину у Чехію. Згідно з урядовими даними, Угорщина імпортує
близько 65% своєї нафти з Росії — більш ніж вдвічі більше, ніж
у середньому по ЄС (26%).
Угорщина погрожувала накласти вето на нафтове ембарго, якщо
воно обмежить її безпеку постачань. Міністр економіки
Словаччини Річард Сулік наголосив, що прощання його країни з

російською нафтою займе «кілька років». Міністр економіки
Німеччини Роберт Габек заявив у понеділок у Брюсселі, що
Німеччина підтримає нафтове ембарго.
Окрім нафтового ембарго, пропозиція Єврокомісії також
передбачає нові санкції проти російських компаній. Серед
останніх — найбільший російський банк Сбербанк, а також ще два
банки та телевізійні канали, які поширюють дезінформацію про
війну в Україні. Банки більше не повинні мати можливість
використовувати міжнародну фінансову комунікаційну систему
SWIFT.
Діячів, відповідальних за російські звірства в таких
українських містах, як Буча та Маріуполь, додадуть до списку
ЄС осіб та організацій, чиї активи планується заморозити.
ЄС ухвалив п’ятий пакет санкцій 8 квітня. Поміж іншого,
пакет запровадив заборону заходів суден під російським
прапором до портів країн ЄС за винятком перевезення низки
вантажів, в тому числі — вуглеводневих енергоресурсів. Крім
того, було введено ембарго на імпорт вугілля, яке почне діяти
у серпні.
5 березня Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій щодо
Росії, які включають обмеження проти великих компаній
оборонного комплексу РФ, а також нафтогазових компаній, однак
дозволяють купувати нафту та газ за «великої необхідності».
17 квітня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що
Євросоюз опрацьовує «розумні механізми», щоб мати можливість
включити нафтове ембарго до нового пакету санкцій. 23 квітня
агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що США
та ЄС опрацьовують три варіанти обмежень: ембарго,
встановлення граничної ціни та створення механізму оплати для
обмеження доходів, які Росія отримала від початку військового
вторгнення до України.

«Байрактар» знищив командний
пункт окупантів на острові
Зміїний

Збройні сили України вчергове завдали чергового удару по
позиціях, розгорнутих російськими окупаційними військами на
острові Зміїний у Чорному морі, та знищили ворожий командний
пункт. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
Чергове «відвідування» ворожих позицій на Зміїному. БАНДЕРолі
від Байрактарів: адресна доставка на склад боєкомплекту і в
командний пункт”, — ідеться у повідомленні.
Для ураження військових цілей українські сили застосували
ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат
Bayraktar TB2. На оприлюдненому відео безпілотник турецької
розробки завдає удару по командному пункту зі супутниковим
обладнанням російських військових.
За даними журналіста Романа Цимбалюка, ЗСУ ліквідували всіх
російських військових на острові Зміїний.
Напередодні острів залишило 8 військовослужбовців, які їх
вивезли з острова на територію Криму. За словами одного з
евакуйованих, командування знало, що по острову може бути
завдано удару, однак жодних дій (крім вивезення групи людей)
не робили”, — написав Цимбалюк у Facebook.
Журналіст
уточнив,
що
на
Зміїному
перебували
військовослужбовці підрозділів 1229-го розвідувального центру

(в/ч 53189, Севастополь) та 744-го центру зв’язку (в/ч 40136,
Севастополь) Чорноморського флоту. Командування ЗС РФ вважає
їх всіх безвісти зниклими.
2 травня ЗСУ знищили два швидкісні десантні катери російських
окупаційних військ біля острова Зміїний у Чорному морі.
1травня ЗСУ завдали чергового удару по позиціях, розгорнутих
російськими окупаційними військами на острові Зміїний,
знищивши три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс
«Стріла-10», а також машину зв’язку, серверну з
телекомунікаційним обладнанням. Після цього окупанти вивели в
море десантні швидкісні катери «Раптор», щоб здійснити
евакуацію та поповнити особовий склад на острові.
26 квітня ЗСУ також завдавали удару по позиціях російських
окупантів на острові Зміїний. Було зафіксовано влучання в
пункт управління та знищено зенітно-ракетний комплекс
«Стріла-10».
Острів Зміїний у Чорному морі належить Україні та визначає її
територіальні води. Відстань від острова до Одеси становить
120 км. Під час повномасштабного вторгнення Росії до України у
лютому острів було окуповано.

МІУ
прогнозує
скорочення
чистого прибутку АМПУ на 3% у

2022 році через війну
Чистий прибуток ДП «Адміністрація морських портів України»
(АМПУ) у 2022 році очікується на рівні 1,925 млрд грн — на 3%
менше порівняно з показником, який містився у затвердженому
Кабінетом міністрів у грудні фінансовому плані підприємства.
Про це ідеться у проекті скоригованого фінплану АМПУ,
оприлюдненому на сайті МІУ.
Внесення змін до затвердженого фінансового плану ДП «АМПУ» на
2022 рік зумовлено необхідністю надання фінансової допомоги з
метою підтримки підприємств галузі в частині своєчасної
виплати заробітної плати, нарахувань та податків до неї у
зв’язку з суттєвим зниженням ліквідності в умовах
запровадженого правового режиму воєнного стану на території
України відповідно до указу Президента України від 24 лютого
2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні”, —
ідеться в пояснювальній записці до документа.
Прогноз доходів АМПУ лишається на попередньому рівні — 7,938
млрд грн, водночас збільшено прогноз витрат — на 1%, до 6,014
млрд грн.
У тому числі в скоригований фінплан внесене збільшення «інших
операційних витрат» на 23% — до 332,263 млн грн. Пояснюється,
що ці додаткові витрати необхідні, аби забезпечити умови,
необхідні для виконання службами капітанів морських портів
покладених на них функцій.
Крім того, витрати на оплату праці збільшаться на 2% — до
2,325 млрд грн.
Загальна сума виплат до державного бюджету та цільових фондів
цього року має становити 3,958 млрд грн — на 1% менше
порівняно з попередньою версією фінплану.
Капітальні інвестиції передбачені в обсязі 1,96 млрд грн.

Скоригований фінплан АМПУ потребує затвердження Кабінетом
міністрів.

