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Акцiонерне товариство "нацiон€tльна акцiонерна компанiя
"нафтогаз Украiни" (даlri - Компанiя) е единим акцiонером Акцiонерного

товарИства "ДерЖавне акцiоНерне товарИствО "Чорноморнафтогаз" (далli
Товариство).
Вiдповiдно до cTaTTL 49 Закону Украiни "Про акцiонернi товариства"
та пункту 10. 15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснюе
повноваженнrI загальних зборiв Товариства.
пiдпунктом 1.6.2 статуту Товариства передбачено, що правочин
означае один або декiлька правочинiв (серiю правочинiв), що укладаються
протягом одного календарного року щодо одного предмета з тим самим
контрагентом (або контрагентами, якi е афiлiйованими особами у
розумiннi
закону Украiни "про акцiонернi товариства"), або одностороннiй правочин,
а також правочин про внесення змiн таlабо доповнень до такого правочину
щодо предмета, цiни, порядку розрахункiв, припинення (розiрвання) або
продовження TepMiHy дii такого правочину, зокрема, аJIе не обмеж/ючись:
додаткова угодdдоговiр, специфiкацiя тощо.
ЗГiДНО З пiдпунктами 10.2.56 та 10.2.57 статуту Товариства до
виклюЧноТ компетенцiТ загапъних зборiв Товариства н€шежить:
прийнЯття рiШеннЯ про вчинення правочину в межах, передбачених
затвердженим загаJIьними зборами фiнансовим планом (бюджетом)
Товариства, на сУМУ, що дорiвнюе або перевищуе 10 000 000 (десятъ
МiЛЬЙОнiв) грн, або еквiвалент цiеI суми
будь-якiй iншiй вшlютi,
за
курсом Нацiонального банку Украiни станом на 31 грудня
РОЗРаХОваниЙ
переду€
року, що
року вчинення вiдповiдного правочину;
ПРИЙНЯТтя рiшеннrl про укладення, змiну, припиненнrI правочину за

у

межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фiнансовим
ПЛаНОМ (бюджетом), на суму, що дорiвнюе або перевищуе 1 000 000 (один
мiлъйон) |рн, або еквiвапент цiеi суми
булъ-якiй iншiй вшlютi,
и станом на 31 црулня
розрахований за курсом Нацiонапьного
року, що передуе року вчинення вiдп
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ПОРЯДОКЩЕННИЙ:

1.

ПРО схВалення правочин}, вчиненого мiж Товариством

та
Компанiею, а саме додатковоi угоди J\b 3 вiд 30.03.2021 до договору купiвлiпродажу природного газу Ng ЧНГ l2l2021 вiд 22.|2.2020.
2. ПРо Вчинення правочину мiж Товариством та Компанiею, а саме
укJIадення додатковоi угоди Ng 4 до договору купiвлi-продажу природного
газу J\ЬЧНГ l2l2021 вiд 22.|2.2020.

З ПеРшого питання порядку денного загальнi збори Товариства
вирiшили:
СХвапити правочин, вчинений мiж Товариством та Компанiею, а саме
вiд 30.03 .202I до договору купiвлi-продажу
додаткову угоду Ng
ПРироДного газу J\b ЧНГ 12/2021 вiд 22.12.2020 (дапi також .Щоговiр).
-
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З ДРУ.ого питання порядку денного загальнi збори Товариства

вирiшили:

товариству вчинити з Компанiею правочин, а саме укласти додаткову
УГОДУ Ng 4 до договору купiвлi-прода)дry природного гЕlзу NЬ ЧНГ l2l202|
вiд 22.|2.2020, вiдповiдно до якоТ загагlьна сума ,Щоговору становитиме до
з6759 045,90 (тридцять шiсть мiльйонiв ciMcoT п'ятдесят дев'ятъ тисяч
сорок п'ятъ,90) грн з ПШ (додаетъся).
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!одаткова угода ЛЬ 4
до договору lсупlвлl продшку пршродIIого гдзу
вiд 22.12.2020 }lb ЧнГ l2l202t
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Акцiоllсршс тоDдршство <<ЩержлDIIс tlкцiошсрпс товдршство Чорпоморппфтогдз>
(дапi-продавець), який мае статус платника податку на загщIьних
у*овЪ*, передбачених
Податковим кодексом Украiни, в особi
який дiе на пiдставi
з однiеi
сторони,

та акцiонерне товариство <Нацiональна акцiонерна комllанiя <<Наф,гоl,аз
Украiни>>, (дагri
Покупець), який мас статус платника податку, передбачених
Пrэдатксltsим
колексом
Украiни,
особi

якийдieнaпiДcтaвiдoвipeнocтiвiд.202lpoкyNb-,Здpyгoi

СТОРОНИ, (ДаЛi - СТОРОНИ), ПРИЙШли До згоди укласти додаткову
угоду до договору купiвлi_
продажу природного гЕlзу вiд22.12.2020 МчнГ |212021 (дшi
-.Щоговiр) про наступне:

1. Викласти пункт 2.1 роздiлу 2 <<Кiлькiсть та фiзико-хiмiчнi показники газу> такiй
у
редакцi'i:
<< ПродавецЬ передае Покупцевi з 1
сiчня 202| року по 3О квiтня 2O2l року (включно) газ
в обсязi до 4 607 47t,32 (чотирИ мiлъйоНи шiстСот ciM тися.I чотиристчЪiмдесят один,32
)
куб. м, у тому числi по мiсяцях:
сiчень 202L
| 444 306,92 куб. м;
лютий 202l
1 38б 607,82 куб. м;
- березень 202L - 1 250 556,58 куб. м;
- KBiTeHb 2021 - 526 000 куб. м.
2. Викласти пункт 4.3 роздiлу 4 <<Щiна газу> у наступнiй редакцii:
<<4.3. Загальна розрахункова сума цього
.Щоговору становить до 3обз25З8,25 грн
(тридцять мiльйонiв шiстсот тридцять двi тисячi п'ятсот тридцять BiciM,25 грн) без П.ЩВ,
KpiM того, пдВ б L26 507,б5 грн (шiсть мiльйонiв сто двадцятъ шiсть тисяч п'ятсот ciM, 65
грн), разом до з6759 045,90 грн (тридцятъ шiсть мiльйонiв ciMcoT п'ятдесят дев'ятъ тисяч
сорок п'ять,90 грн).>

-

-

3. Решта уN(ов даного .Щоговору
Сторонами.

зЕlлишЕлються

незмiнними i обов'язковими для виконаннJI

додаткова угода набирае чинностi з дати iT пiдписання уповноваженими
представниками cTopiH, скрiплення ix пiдписiв печатками, поширюе свою дiю на
вiдносини CTopiH, що склались з l сiчня 202t року, та дiе протягом строкУ дiю договору.
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