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Í eini roynd at finna nýggjar møguleikar at fáa gass frá øðrum veitarum enn Russlandi,
hevur Ukraina kanna møguleikan fyri at fáa gass umvegis Svartahavið.
Men hetta tykist ikki at vera møguligt. Turkaland vil ikki loyva nøkrum av londunum kring
Svartahavið at fáa gass silgt gjøgnum Bospurus-sundið, ið gongur gjøgnum stórbýin
Istanbul.

Turkiski sendiharrin í Kiev hevur sagt ukrainsku myndugleikunum, at við atliti til
íbúgvarnar í Istanbul, so ynskir stjórnin í Ankara ikki at loyva skipum við gassi gjøgnum
Bosporus. Hetta skrivar Russia Insider, við Vzglyad sum upprunakeldu.
Sendiharrin vísir á at vandin fyri eini spreinging ger at Turkaland noyðist at hugsa um
tryggleikan hjá íbúgvunum í stórbýnum.
USA hevur eisini boða Ukraina frá at landið ikki er ført fyri undir verandi umstøðum at
selja nokk gass til Ukraina. Tað mugu fleiri íløgur gerast, og so leingi tað iki er møguligt at
flótandi gass kann sendast gjøgnum Bosporus-sundið, so kemur tað at takað tíð áðrenn ein
kann bjóða Ukraina gass.
Ukraina hevur í fleiri ár havt ringt við at gjalda fyri russiska gassið, og fleiri ferðir hava
russar skrúva fyri gassinum, fyri at fáa goldið fyri tað sum russisku gassfeløgini senda av
gassi til Ukraina. Fyri stuttum boðaði ukrainski orkumálaráðharrin, Volodymyr Demchishin,
frá, at frá 1. apríl skuldi landið hava uppá pláss eina avtalu sum tryggjaði at Ukraina ikki
longur skuldi keypa gass úr Russlandi. Tað er tó onki sum røkist fyri at Ukraina ikki
framhaldadni kemur at keypa gass úr Russlandi, nú vit eru farin um 1. apríl.
Russiski orkumálaráðharrin, Alexander Novak, hevur, sambært Russiain Insider, sagt at
stjórnin í Moskva kann vera huga til at hjálpa gassfeløgunum, russiska Gazprom og
ukrainska Naftogaz at finna eina loysn á málinum, so Ukraina framhaldandi fær gass úr
Russlandi.

