"!ержавне акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогаз"
с<|р

м. КиТв

ээ

/6

2021 р.

Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз УкраТни"

(далi * Компанiя) е единим акцiонером Акцiонерного товариства "[ержавне акцiонерне

товариство "Чорноморнафтогаз" (далi - Товариство).
ВiДПОВiДНО До статгi 49 Закону Украiни

"Про акцiонернi товариства" та
пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснюе повноваження

загальних зборiв Товариства.
пiдпунктом 1.6.2 статуту Товариства визначено, Що правочин означа€ один або
декiлька правочинiв (серiю правочинiв), що укладаються протягом одного кilлендарного
року щодо одного предмета з тим самим контрагентом (або контрагентами, якi с
афiлiйоваНими особами у розуМiннi ЗакоНу УкраТнИ "Про акцiОнернi товариства"), або
одностороннiй правочин, а також правочин про внесення змiн та/або доповнень до такого
правочину щодо предмета, цiни, порядку розрахункiв, припинення фозiрвання) або
продовження ,гермiну дiт такого правочину, зокрема, аJIе не обмежуючись: додаткова
угода/договiр, специфiкацiя тощо.
Згiдно з пiдпунктом l0.2.56 статуту Товариства до виключноi компетенцii
загальних зборiв Товариства належить прийняття рiшення про вчинення правочину в
межах, передбачених затвердженим загальними зборами фiнанссlвим планом
(бюджетом) Товариства, на сУмУ, що дорiвнюе або перевищус 10 000 0О0 (десять
мiльйонiв) грн, або еквiвалент цiсi суми У буль-якiй iншiй валютi, розрахований за

курсом Нацiонального банку Укратни станом на 3l грудня року, що передус
року
вчинення вiдповiдного правочину.

ПОРЯДОК ffЕННИЙ:

про вчинення Товариством iз Компанi€ю правочину, а саме укладення додатковот
угоди до договору купiвлi-продажу природного газу вiд 30.04.2021 }lb чнг 0105/21 rцодо
встановлення цiни гапу з 1 червня по 31 грудня 2021 року (включно).
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:
товариству вчинити з Компанiсю правочин, а саме укласти додаткову
Угоду до
договору купiвлi-продажу природного газу вiд 30.04.2021 J\'9 чнг 0105/2i (додасться)
щодо визначення l1iни на природний газ з l червня по 3l грулня2021року (включно).
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Акцiонерне товариство <<Нацiональна акцiонерна компанiя <<Нафтогаз УкраТни>>, (далi
якии
- Покупець) в особi
на
пiдставi
дiс
, з другоI сторони
(да_гri - Сторони), на виконання норм Закону Украiни ,,Про
природного
газу>>, прийшли до
ринок
ЗГоди укласти додаткову угоду до договору купiвлi-прOдажу природного газу вiд 30.04.2021
N'Q ЧНГ 0105/2i (далi -,Щоговiр) про таке:
та

Викласти пункт 4.1. Роздiлу 4 <Щiна газу>> fоговору у наступнiй редакцii:
< 4,1. L{iHa гiву за l000 куб.м в перiол з 1 травня 202l
року по 31 травня 2021 року (включно)
ВИЗНаЧаеТься в порядку, передбаченому в п.4.2 !оговору та не потребуе додаткового визначення
1.

шляхом пiдписання додаткових угод.
На дату укладання !оговору Сторонами цiна за 1000 куб. м становить 7008,01 (ciM тисяч
BiciM, 01) грн. без ПflВ, KpiM того, ПДВ 1 401,60 (одна тисяча чотириста одна, 60) грн.. разом з
ПДВ 8 409,б1 (BiciM тисяч чотириста дев'ять, 61) грн.
I{iHa газу за 1000 куб. м з 1 червня 202l року по 31 грудня 2021 року становить б 0З3,69
(rпiсть тисяч тридцять три, 69) грн. без ПДВ, KpiM того, ПДВ 1 206174 (одна тисяча двiстi шiсть,
74) грн., разом з П!В 7 240,43 (ciM тисяч двiстi сорок, 43) грн,>
2.

Пункт 4.2. Роздi"ry 4 <Щiна

газу>>

[оговору з 1 червня 2021 року видалити.

3. ПУнкт 4.3 Роздiлу 4 <Щiна газу>> [оговору з 1 червня 2021 року вважати пунктом 4.2.

4. Решта умов цього
Сторонами.

,Д'оговору залишаються незмiнними

та 0бов'язковими до

виконання

5. Щана Додаткова угода складена у двох примiрниках, по одному для кожноТ iз CTopiH, якi мають

ОДНаКОВУ ЮриДичнУ силу, набувас чинностi з дати i] пiдписання уповноваженими
ПреДсТаВниками CTopiH та скрiплення пiдписiв печатками, та поширюс дiю на вiдносини, що
фактично склаJIися мiж Сторонами станом на З 1 травня 2021 року

Продавець
Акцiонерне товариство <<!ержавне
акцiонерне товариство
<<Чорноморнафтогаз>>

Покупець
Акцiонерне товариство
<<Нацiональна акцiонерна компанiя
<<Нафтогаз Украihи>>

;,

,/ц

