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Шановна пані канцлер!  

Ми звертаємося до Вас із закликом вжити негайних заходів щодо припинення всіх будівельних 

робіт на „Північному потоці-2“(NS2) до тих пір, поки Путін не виведе всі російські війська з України 

і Олексій Навальний не буде звільнений. Також ми закликаємо вас зберегти мораторій на 

будівництво ПП-2 до тих пір, поки незалежна експертна комісія не розгляне його вплив на 

енергетичну безпеку Німеччини і Європи в світлі постійно зростаючої загрози з боку 

неофашистською Росії. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо вам працювати з новим 

американським урядом в дружній і довірчій атмосфері для взаємної підтримки і кооперації 

євроатлантичних зусиль в області кібербезпеки інфраструктури, чистої енергетики і адекватного, 

доступного енергопостачання. 

Як ви добре знаєте, низка торговельних та кредитних угод між фашистською Німеччиною та 

Радянською Росією між 1939 і 1941 роками – разом з пактом Молотова-Ріббентропа – 

забезпечила Німеччину багатьма ресурсами, необхідними для створення військової сили для 

вторгнення в Східну Європу та СРСР. Тепер історія пройшла повне коло, і демократична 

Німеччина збирається укласти новий "пакт", але на цей раз з неофашистською Росією, яка 

отримає ресурси, необхідні їй для зміцнення своєї армії для вторгнення не тільки в сусідні 

держави, а й для підриву та залякування європейських демократій. 

Президент Байден заявив, що "Північний потік-2" – це "погана угода для Європи". Вона розділяє 

Європу, піддає Східну і Центральну Європу російським маніпуляціям і залякуванням та 

суперечить заявленим цілям Європи в області енергетики і безпеки. Вона взагалі не потрібна, так 

як потужність українського трубопроводу разом з іншим балтійським трубопроводом Росії 

становить майже 210 мільярдів кубометрів природного газу – більш ніж в два рази більше, ніж 

споживає Німеччина, і це без урахування газу, який в даний час відбирається з декількох інших 

джерел, а також майбутніх скорочень, обіцяних в рамках Паризького угоди. 

ПП-2 – це зовсім не створення додаткових потужностей, а витіснення існуючого основного 

маршруту російського газу в Європу, який проходить через Україну. З цієї причини сухопутний 

підрозділ ПП-2, EUGAL (в більшості своїй належить Газпрому), направляє тільки 20% газу ПП-2 в 

Німеччину і західні райони, в той час як інші 80% повинні направлятися в австрійський газовий 

центр в Баумгартені для заміщення газу, що поставляється через Україну. За даними Німецького 

інституту економічних досліджень, прогноз споживання, на якому заснований "Північний потік-

2", "значно переоцінює попит на природний газ в Німеччині та Європі", і дефіциту поставок не 

буде, якщо газопровід не буде побудований. 

Само собою зрозуміло, що ПП-2 не є і ніколи не був "комерційним проектом" в стратегічному 

плануванні Кремля, а є політичним проектом, придуманим Путіним, щоб значно збільшити 

залежність Європи від російської енергії, експортувати свою корупцію і агентів по всій Європі, а 



також ізолювати, покарати і змусити країни Східної і Центральної Європи, такі як Україна, 

підкоритися його волі. 

Звичайно, це має бути відомо Вам і жадаючим наживи бізнесменам та політикам, які за цим 

стоять (український трубопровід можна було б модернізувати за меншу ціну, без суперечок і 

шкоди для навколишнього середовища). За оцінками, після завершення будівництва ПП-2 і 

"Турецького потоку" російський експорт викопного палива на європейський ринок збільшиться з 

40% до 70%. 

Ось чому закриття ПП-2 отримало сильну двопартійну підтримку в США. Конгрес і такі країни, як 

Україна, Молдова, Польща, Словаччина, Великобританія, Швеція, Канада і навіть парламент 

Європейського союзу закликали закрити трубопровід. Навіть прості німці розділилися в думках: 

багато хто побоюється негативного впливу на навколишнє середовище, а інші глибоко стурбовані 

підтримкою і винагородою, які він пропонує тим, хто хоче вести війну проти демократичних 

європейських держав. Том Тугенхадт, голова комітету із закордонних справ британського 

парламенту, назвав ПП-2 "проектом російського уряду по підриву альянсу і держав Східної 

Європи", який підриває Європу і Німеччину. 

Підтримка вашим урядом ПП-2 розчарувала багатьох правозахисників своїм небажанням 

використовувати потік в якості ефективної точки тиску, щоб змінити поведінку Путіна по 

відношенню до своїх політичних опонентів або утриматися від агресії проти таких країн, як 

Україна і Грузія. Норберт Реттген, голова комітету з закордонних справ Бундестагу Німеччини, 

сказав: "Ми повинні грати в жорстку політику, ми повинні відповідати єдиною мовою, яку розуміє 

Путін - це продаж газу". У відповідь було лише сором'язливе мовчання. 

Заборона на будівництво газопроводу ПП-2 є єдиним і найбільш ефективним інструментом, який 

є у Заходу, щоб перешкодити амбіціям і руйнівним діям Путіна. За роки будівництва газопроводу 

ПП-2 "Газпром" і його прихильники в Кремлі зробили все можливе з юридичної точки зору, щоб 

підірвати, обійти, заблокувати і відкинути зусилля Європейського Союзу та німецьких 

контролюючих органів в сфері енергетики щодо дотримання тих же правил і стандартів, які діють 

по відношенню до всіх інших постачальників газу. Зусилля Брюсселя щодо забезпечення 

енергетичної безпеки для всієї Європи і забезпечення прозорості, відкритого доступу для всіх, 

конкурентних цін і різноманітності як в джерелах енергії, так і в транспорті були зірвані, а рішення 

судів проігноровані. Якщо "Газпром" веде себе так, коли вони ще "гості" в Німеччині, подумайте, 

як вони будуть вести себе, коли відчуватимуть себе впевнено як "вдома". 

Пані канцлер, рішення про вихід з цієї політично згубної угоди з Росією лежить повністю на ваших 

плечах. Від цього доленосного рішення залежить доля України і майбутнє Європи, звільненої від 

підступної хватки щупалець Росії.  

З глибокою повагою,  

від імені коаліції: 

Джордж Волошин, MBA, JD  

Колишній заступник директора FEMA  
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