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Акuiонерне товариство "Нацiонilльна акцiонерна компанiя "Нафтогаз Украiни"
- КОМПаНiя) € Сдиним акцiонерtlм Акцiонерного товариства "!ержЬвне акцiонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далi - Товариство).
Вiдповiдно до cTaTTi 49 Закону УкраТни "Про акцiонернi товариства" та
пункту l0.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйсню€ повноваження
заг€Lтьних зборiв Товариства.
ВiдповiднО до пiдпуНкту 10,2.57 статутУ Товариства до виключноi компетенцiТ
загальних зборiв Товариства наJтежить прийняття рiшення про
укладення, змiну,
припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами
фiнансовим планоМ (бюджетом), на суму' що дорiвнюс або перевипlу€ 1 000 000 (Ьдrн
мiльйон) грн, або еквiвалент цiст cyMlr у будь-якiй iншiй валютi,
розрахованrtй за курсом
нацiонального банкi, Укратни станом на 3l грудня року, що передус
року вчинення
вiдповiдного правочину.
(ДаЛi

Про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

вчинен}Iя Товариствсlм
правочину
з Товариством
з обмеженою
вiдповiдальнiстю "газопостачальна компанiя "нафтогаз Трейдинг", а саме
укладення
договору купiвлi-продажу природного газу наперiод з 01 сiчня 2о22року rlo 3l травня
2023 року (включно).
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:
Товариству вчинити правочрlн iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ГазопостачаJ,Iьна компанiя "Нафтсlгаз Трейдинг", а саме
укласти договiр купiвлiпродажу природного гilзу на перiод з 01 сiчня 2022року по Зl травня 2023року
(включно) обсягом до 11 602 тис. куб. м та зага,.Iьною вартiстю до 8400з 445,66
(вiсiмдесЯт чотирИ мiльйонИ три тисячi чотириста сороК п'ять,6б) грн з ПflВ (лоласться).

Вiд акцiонера
Голова правлiння
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Акцiонерне товариство <<fiержавне акцiонерне товариство <<Чорноморнафтогаз>>
- Продавець), який мас статус платника податку на загfu,Iьних умовах, передбачених

Податковим
особi

Украiни,

кодекс(эм

який дiс на пiдставi

, з однlс1

сторони, та

ТОВаРиство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Газопостачальна компанiя

<<Нафтогаз Трейдинг>> (далi - Покупець), який ма€ статус платника податку на загальних
передбачених
Податlсовим
кодексом
УкраIни,
особi
умовах,
якии
на
дiс
з лругоi сторони, да,ri разом

пiдставi
iMeHoBaHi Сторони, окремо

- Сторона,

керу,ючись:

Законами УкраТни ''flpo ринок пF)иродного газу", Кодексом газотранспортноТ системи,
затвердженого постановою НкРЕКП вiд 30.09.15 N92493 (да,ri - Кодекс ГТС), iншими чинними
нормативними актами уповноважених органiв державноi влади Украiни уклilли цей договiр (да,ri
- /{оговiр) про наступне:
1,, Прелмет договору
Покутчевi з 01 сiчrrя 2022 року по 31 травня 2023 року
(вклю'шо) у власнiсть приролний газ (даri - газ або природний газ), а Покупець зобов'язу€ться
прийняти та оплатити газ на }мовах цьогс| ffоговору.
l. l. Продавець зобов'язу€ться

передаIти

2. Кiлькiсть та фiзико-хiмiчнi показники газу
2.1. Пролавець передас Покупцю з 1 сiчня 2О22 року по З l травrrя 202З року (вк,чючно) газ в
обсязi до 11 б02,ШЮ (одинадцять мiльйонiв шiстсот двi тисячi) куб. м., у тому числi по мiсяцях:
тис. куб. м.
Перiол
поставки

Щогlэвiрни
й С)бсяг

Перiол поставки

Щсlговiрний

обсяг

Перiол
поставки

,Щоговiрний

обсяг

Перiол
поставки

[оговiрн
ий обсяг

Сiчень 2022

l

з64.000

Krir.", iопi

:525,000

Липень 2022

l70.000

Жовтень 2022

475,000

Лютий 2022

l

245.000

Травень2022

:Zз0.000

:Серпень 2022

зз0,000

Листопад 2022

87з.000

Червень 2022

l70,000

,Вересень 2022

з80,000

Грулень 2022

Ьепеlень 2!2_Z

880,000

Перiол поставки

,Щоговiрний Обr:яг

Перiол поставки

l

з60.000

KBiTeHb 202З

280.000

Лютий 202З

l

200.000

Травень2O2З

80.000

б82.000

з58.000

Щоговiрний Обсяг

Сiчень 2023

Березень 202З

1

Z,Z. У разi необхiдностi змiни добових обсягiв перелачi газу, якi булуть зазначенi у торгових
сповiщеннях, Продавець зобов'язаний повiдомити про це Покупця до подання такого торгового
сlrовirцення Оператору газотранспортноi. системи шJuгхом направлешu{ iнформацii на наступнi
е"пектроннi

ацреси:

2.3. Продавець передас газ Покlтrшю частинами:
2.З.l, При передачi газу Покупчевi у BipTyarrbHiй торговiй точцi кiлькiсть (обсяг) факти.пtо
переданого Продавцем Поцтlцю газу у вiртуа"тьнiй торговiй точцi в межах каr,Iендарного мiсяця
визнача€ться як с}ма добових обсягiв г€lзIу, зазначених в погоджених (пiдтверджених) Оператором
га:]отранспортноТ системи (далi - Оператор ГТС) поданих Продавцем торгових сповiщеннях на
вiдцчуження за газовi доби в межах такого пriсяця;

2.З.2, При передачi газу Покщrцевi в пiдземних сховищах газу Оператора пiдземних сховищ
газу (да,ri - Оператор Псг) кiлькiсть (обсяг) факти.пlо переданого Продавцем Покупцю газу в
пi/lземних сховищах газу Оператора Псl- визнача€ться як обсяг газу, зазначений в погоджених
(пiдтверджених) Оператором ПСГ поданих Продавцем торгових сповiщеннях на вiдчуження за газовi
доби.
За розрахlнкову одItницю природного газу приймаеться один кубiчний метр гzву, приведеного

20'С (29З,l5"К);тиск 760 мм. рт. ст, (l01,325 КПа).
2.4. Фiзико-хiмiчнi показники газу, що переда€ться за цим !оговором, повиннi
вi;tповiдати вимогам, вrIзначеним роз;liлом III Кодексу ГТС. Прийня,гтя природного гtву
ОПераТором ГТС для транспортування с rriдтвердженням якостi та вiдповiдностi фiзико-хiмiчним
параметрам природного газу для Покупця.

До сТанДарТних )^4ов: Температура

3. Порядок та умови передачi газу
Продавець переда€ газ Покупцевi у вiртуальнiй торговiй точцi (вiртуальна точка,
на якiЙ вiдбувасться передача природного газу) у значеннi Кодексу ГТС або в пiдземних
сховищах газу Оператора ПСГ.
Право власностi на газ переходить вiд Продавця до Покупця у вiртуальнiй торговiй точцi
(вiртуальна точка, на якiй вiдбуваеться передача природного газу) у значеннi Кодексу ГТС або в
пiilземних сховищах газу Оператора ПСГ пiсля пiдтверлження Оператором газотранспортноТ
СиСТеМи або Оператором ПСГ вiдповizlно торгових сповiщень [Iродавця на вiдчуження та
Покупця на набуття природного газу.
З,2. Приймання-передача прироiцного газу, переданого Продавцем Покупцевi у
вi:lповiдному мiсячi купiвлi-продажу, оt}ормлясться Актом приймання-передачi газу, у якому
ЗаЗнаЧаЮться фактичнi обсяги переданогrо в кiulендарному мiсяцi газу, його цiна та BapTicTb. I]iHa
газу визнача€ться для кожного календа]рного мiсяця окремо в порядку, передбаченому п. 4.1
!сlговору.
З.3. У разi передачi природного газу у вiртуальнiй торговiй точцi Продавець
зобов'язусться надати Покупцевi не пiзнiше 0б числа мiсяця, наступного за мiсяцем купiвлiПроДажу газу, пiдписанi та скрiпленi печаткою Продавця три примiрники Акта прийманняперелачi газу, зазначеного у пунктi 3.2l цього Щоговору.
3.4. Покупець до 07 числа мiсяrця, наступного за мiсяцем купiвлi-продажу, пiсля
НаДання Акту приЙмання-передачi газ5z, визначеного пунктом 3.3 цього ffоговору, поверта€
Продавцевi два примiрники оригiналу Акта приймання-передачi газу, пiдписаного
уповноваженим представником Покупчя та скрiпленого його печаткою,
3.5. У разi перелачi природного гчlзу в пiдземних сховищах гшу Оператора ПСГ Сторони
пi,цписують Акт приймання-передачi природного газу, складений на дату передачi природного
газу вiд Продавця до Покупця, в якому зазначаються фактичний обсяг, що ма€ вiдповiдати обсягу
пi,цтверджених Оператором газосховищторгових сповiщень у вiдповiдну газову добу, його цiна
3.1.

та BapTicTb.

Акт приймання-передачi приролного газу складасться у двох примiрниках (по одному - для
iз CTopiH). Покупечь пiдписус, скрiплюс печаткою та поверта€ один примiрних Акту

КОжноТ

приЙмання-передачi природного газу протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту його отримання
Bi;t Продавця.

4. Щiна газу
4.1. L{iHa Та порядок змiни цiни на приролний газ, який постачасться за цим !оговороп,r,
вс Iановлюсться наступним чином
4.|.|. У перiод з 0l сiчня по 3l травня (включно) 2О22року чiна природного газу за 1000
кУб. м без П.ЦВ становить б 033,69 грн., KpiM того податок на додану BapTicTb за ставкою 20Чо - |
206,738 грн, разом з П!В - 7 240,428 грн.
4.1.2,Y ПеРiОД З 01.06.2022 ло 31.05.2023 (включно) цiна природного гr}зу визнача€ться
ш<lмiсячно шляхом пiдписання Сторонами вiдповiдноi додатковоi угоди та розраховуеться за
:

фсlрмулою:

Цiна= (I{iнаБ х KTHEI х КНБУ1) + ПДВ, де
- цiна купiвлi-продажу прироlIного газу, гривень за 1 (одну) тис. куб. м з ПЩВ;
I_{iнаБ - цiна на piBrri першого мiсяця постачання природного газу (перiод з 01.0l .2О22 по
з|.о|.2022), шо становить б 033,69 грн без ПДВ.
KTHEl - iндекс змiни котирувань FIa свропейському хабi ТНЕ, визнача€ться як:
вiдношення помiж середньоарифметичних значень мiж цiнами "Bid" та "дsk", в
СВРО/МВт,год, якi опублiкованi пiд заголовком "Complete Еurореап Gas рriсеs": ТНЕ (вiдповiдних
мiсяцiв, кварталiв та сезонiв за перiод постачання газу з 01.0б.2022 ло З|.12.2О22) у лжере.lli
коТирувань (звiт "Аrgus Еurореап Natural Gas"), що визначаються за перiод з 0l жовтня 2021 року
пО 30 квiтня 2О22 року та середньоарифметичних значень мiж цiнами "Bid" та "Дsk", ts
СВРО/МВт,год, якi опублiкованi пiд заголовком "Complete Еurореап Gas prices": ТНЕ (вiдповiдних
мiсяцiв, кварталiв та сезонiв за перiод постачання газу з 01.06.2О21 по З|.О5.2О22) у лжере_lli
КОТИРУВань (звiт "Argus Еurореап Natural Gas"), шIо визначаються за перiод з 01 жовтня 2020
року
по 30 квiтня 202l року.
КНБУl - iндекс змiни офiцiйного курсу гривнi до €вро, визнача€ться як:
вiдношення офiцiйного курсу грlавнi до свро, встановленого Нацiона,rьним банком
УкраТни, середнього за перiод з 1 по 20 травня 2О22 року та офiцiйного курсу гривнi до €вро,
ВС'ТаНОВЛеного НацiонаJтьним банком Украiни, середнього за перiод з l по 20 травня 202l
року,
ПДВ = 20Чо х (L{iнаБ х KTHEl х КtIБУ1).
При розрахунках цiна за l тис. куб. м газу округлюсться до другоТ цифри пiсля коми (якщо
наступна за другиМ знакоМ цифра с бiльшою або рiвною 5 (п'ять), то ця друга цифра збiльшусться
на l (олиницю), якщо наступна за другим знаком чифра € меншою або рiвною 4 (чотирьом), то
цифра другого знаку, до якого викону€ться округлення, залишасться без змiн).
4.2. Загальна BapTicTb !оговору складаеться з BapTocTi всього переданого Продавцем обсягу
га]у за,Щоговором. та на цату його уклаiIення склада€ 70 002 871,38 (сiмдесят мiльйонiв двi
тисячi BiciMcoT сiмдесят одна, 38) гривня, KpiM того П!В (20Ча) 14 000 574,28 (чотирнадцять
мiльйонiв п'ятсот сiмдесят чотири, 28) гривнi разом з П!В - 84 003 445166 (вiсiмдесят чотири
мi,пьйони три тисячi чотириста сорок п'ять, 66) гривень.
I_{iHa

5. Порядок i умови проведення розрахункiв
5.1. Розрахунки за газ здiйснюються Покупцем грошовими коштами в гривня)(
ш.цяхом перерахування на рахунок Продавtц BapTocTi обсягу газу, що переда€ться ,у

вi:tповiдному мiсяцi на пiдставi наданогсl Продавцем рахунку.
Розрахунки за гuLз, що передасться за цим !оговором, можуть здiйснюватися Покупцем на
умовах попередньоi оплати на пiдставi наданого Продавцем рахунку.
5.2. Розрахунок за фактично переданий газ повинен бути проведений Покупцем не пiзнiш:е
20 (двадцяти) банкiвських днiв з дати пiдписання Сторонами Акта приймання-передачi газ:/,
За]НаЧеНОГО В П.п. 3,2,3.З, З.4. та 3.5. цього Щоговору, якиЙ е пiдставою для розрахункiв.
Остаточний розраху,нок за фактично переданий вiдповiдно до цього ffоговору газ повинен
бути проведений Покупцем не пiзнiше нiж 180 (сто вiсiмдесят) ка_llендарних днiв (включно) з
дати закiнчення строку дii !оговору в частинi передачi природного газу .
5.З. Звiрка розрахутrкiв здiйснюеться на пiдставi вiдомостей про фактичну оплату вартос:гi
ПереДаного газу Покупцем та щомiсячного Акта приЙмання-передачi газу протягом l0 (десяти)
каленДарних днiв з дати одержання буль-якою iз CTopiH вiдповiдноТ письмовоi вимоги iншtli
Сr:орони.
5.4. Вказана звiрка оформлясться вiдповiдним актом звiрки розрахункiв.

5.5. За домовленiстю CTopiH розрiiхунки мiж ними можуть бути злiйсненi у буль-якtlму
iншому порядку, не забороненому чинним законодавством Украiни.

б. Права та обов'язки CTopiH
Покупець зобов'язаний:
6.1.1. СВОСчасно та в повному обсязi розраховуватися за переданий гаr:з;
6.|.2. ПрийматИ переданиЙ газ за АктоМ прийманнЯ-передачi газу згiднО з умовамИ ЦЬОГtЭ
!оговору;
б.2. Покупець мае право:
6.2.1, Щостроково розiрвати цей Щсrговiр у разi невиконання Продавцем зобов'язань щодr)
передачi природного газу, повiдомивши про це його за 30 (тридцять ) ка],Iендарних днiв до дати
розiрвання;
6.2.2. Контролювати передачу газу у строки, встановленi цим Щоговором;
6.2.з, Повернути рахунок Продавцкl без здiйснення оплати в разi нена].Iежного оформленн:я
рахунку, зазначеного у пунктi 5.1 роздiлу 5 цього ffоговору (вiдсутнiсть печатки, пiдписiв, тощо).
6.3. Продавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити передачу газу у строки, встановленi цим !оговором;
6.з.2. Забезпечити tIередачу газу, фiзико-хiмiчнi показники якого вiдповiдають }мовам,
установленим роздiлом 2 цього !оговор1,.
6.З.З. ОднОосiбнО здiйснювати розрахУнок обсягУ природноГо гtlзУ, який переда€ться згiдн,э
цього !оговору у вiдповiдному календарному перiодi (мiсячi). При цьому викJIючно Продавець
несе вiдпОвiда,rьнiстЬ за здiйсненi розрахlнкИ обсягiв прирошого гаЗУ, iнформачiя про як:i
переда€ться Пок}пцю вйповiдно до п}нкту 2.2. цього !оговору.
6.4. Пролавець ма€ право:
6.4.|. Свосчасно та в повному обсязi отримувати плату за переданий газ;
6,4.2. На дострокову передачу газу за письмовим погодженням Покупця;
б.4.3. У разi невиконаНня зобов'яЗань Покупцем, Продавець ма€ право достроково
розiрвати
цей !оговiр, повiдомивши його про це за 30 (тридцять) ка,rендарних днiв до лати розiрванн.я
!оговору.
б. 1.

Сторони домови'ися, Iцо
""]; r-"ТХ"^"#;fiIЁ-'l}:,1i" з метою на].Iежного виконанн]я
до.говiрних зобов'язань. У разi невиконаFlня або неналежного виконання договiрних зобов'язань
сторони несуть вiдповiда"чьнiсть у порядку та в розмiрах, передбачених цим !оговором та
чинним законодавством УкраТни.
].2. У випадку порушення cTpokiB передачi газу або передачi обсягу газу не в повнiii
кiлtькостi, що зазначена в л.2,-|. цього Щоговору (KpiM випадку/iв, коли Продавець вчасно надасть
покщruю повiдомленшI про змiни добових обсягiв передачi гЕtзу, як це передбачено у л.2.2 цьог(с
щоговору), Продавець сплачу€ на користь Покупця пеню у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки
Нацiонального банку Украiни, що дiяла у перiод, за який сплачу€ться пеня вiд BapTocTi газу, якиil
Продавець мав передати вiдповiдно до л.2.|. цього !оговору, але не передав, за кожен ден6
прострочення.
].З. За порушення строку оплати Покупець сплачу€ на користь Продавчя, KpiM суми
заборговаНостi, пенЮ у розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки Нацiонального банку Украiни, щrэ
дiяла у перiод, за який спJIачу€ться пеня lзiд суми простроченого платежу
7.4. СплаТа штрафних санкцiй не звiльняе Сторони вiд виконання своТх зобов'язань,,
передбачених цим !оговором.
7.1.

8. Обставини непереборноi сили (форс-мажор)
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували пi,ц
час укладання !оговору та виникли поза волею cTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихсl,
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна, тощо).
8.2. Сторона, що не N{оже виконуваТи зобов'язання за цим

!оговором унаслiдок дii обставин
непереборнот сили, повинна не пiзнiше, нiж протягом 2 (двох) календарних днiв з моменту t:k
виникнення, повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
8.3. ЩОСтатнiм доказом дiТ форс-мажорних обставин с документ, виданий уповноважениIл
органом.

D,'i. У раЗi, кOли стрOк дil oбставиfl непсрсборноi сили Ilродовжу€ться бiльше
30 ( гридцЯти) кzuIенДарниХ лнiв, кожНа iз CTopiH ма€ правО звернутисЬ до iншоТ Сторони шодlэ
розiрвання цього Щоговору,
9. Вирiшення спорiв
9.1. Сторони прийшли до згоди, rцо Bci спори (розбiжностi), якi tsиникнуть в процесi
ВИКОНання УМов цього !оговору або в зв'язку з ним, повиннi вирiшуватися шJIяхом переговорiв
та консультацiй.
9,2.У ВиПаДках неможливостi досягнення згоди шляхом переговорiв Сторона, право якс,Т
порушено, зверта€ться до господарського суду для розгляду спору по cyTi.
10.

Iншi умови

l0.1. Yci змiни i доповнення до Щоговору вчиняються у порядку, визначеному чинним
ЗаКОНОдавством УкраIни в письмовiЙ формi, пiдписуються належним чином уповноваженими
ПРедСтавниками CTopiH i скрiплюються ix печатками та е його невiд'смними частинами.
10.2. Сторони зобов'язуються повiдомляти одна одну в разi прийняття рiшення про
лiквiдацiю, реорганiзацiю, або банкрутство однiсi з CTopiH протягом 3-х (трьох) робочих днiв з
да,ги прийняття вiдповiдног,о рiшення.

У той же

строк Сторони повi,цомляють одна одну про змiни своТх платiжних
адрес,
мiсцезнаходження, установчих документiв, а також про yci iншi змiни, якi
Ре.Квiзитiв,
зДатнi вплинути на реалiзацiю цього договору та на виконання зобов'язань CTopiH за ним.
10.3. Yci виправлення за текстом цього !оговору с дiйсними лише при yMoBi взаемного i,x
посвiдчення представниками CTopiH у кожному окремому tsиllitлку.
l0.4. Сторони виконують своi зобов'язання самостiйно i не мають права передавати cBcli
права та обов'язки TpeTiM особам, без письмовоТ на це згоди iншоi Сторони.
l0.5. flоговiр, а також yci доповнення/зп,tiни та iншi документи, що пов'язанi з виконанням
ЦЬОГО Щоговору, за згодою CTopiH с iнформацiсю, яка не пiдлягас розголошенню або передачi
TpeTiM особам однiсю iз CTopiH без згоди лругоТ Сторони, за винятком випадкiв, передбачених
чинним законодавством Украiни.
1l. Строк

дiТ

договору

l 1.1. !оговiр вважа€ться укладеним з дати його пiдписання уповноваженим.и
ПреДставниками CTopiH та скрiплення ii пiдписiв печатками та дiс з 1 сiчня 2022 року по З l
ТРаВня 202З року (включно) в частинi передачi газу, а в частинi проведення розрахункiв - до iк
повного виконання.
1 1.2. I]ей Щоговiр укладасться i пiдrrису€ться
у 2-х (двох) примiрниках, що мають однакову
юридичну силу.
12. Антикорупцiйне застереження

|2.1

Продавець ма€ право в односторонньому порядку вiдмовитися вiд виконання своiх
зобов'язань за !оговором таlабо розiрваr,и !оговiр у разi, якщо:
|2.2 Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кiнцевого бенефiцiарного власника Покупця
Внесено до списку санкцiЙ ОFАС Сполучених Штатiв Америки (перелiк осiб, до яких застосовано
санкцii, що визнача€ться The Office of Fоrеigп Assets Сопtrоl of the US Dераrtmепt of the Тrеаsurу');
12.3 Покупця, таlабо учасника Покупця, таlабо кiнцевого бенефiцiарного власника Покупця,
та/або ToBapiB чи послуг [Iокупця застосовано обмеження (санкцiТ) iнших, нiж ОFАС, державних
ОРганiв США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням.Щоговору;
|2.4 Покупця, таlабо учасника Покупlдя, таlабо кiнцевого бенефiцiарного власника Покупця
ВНеСено До сПиску санкцiЙ СвропеЙського Союзу (Consolidated list of persons, grоuрs and entities
subject to EU financial sanctions);
|2.5 Покупця, та/або учасника Покупця, таlабо кiнцевого бенефiцiарного власника Покупuя
внесено до списку санкцiй Неr Majesty's Тrеаsurу Великоi БританiТ (список осiб, включених до
Cclnsolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of реrsопs subject to restrictive

iп yisw uIRussiа's ас[iOпý dgstabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office
оf Financial Sanctions lmplementation (oFSl) оf the Неr Majesty's Treasury);
|2.6 ПОкУпця, таlабо учасника Покупця, таlабо кiнцевого бенефiцiарного власника Покупця
Внесено до списку санкцiй Ради Безпеки ООН (зведений список санкцiй Ради Безпеки ОрганiзацiТ
Об'СДнаних Нацiй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено
фiЗичних та юридичних осiб, щодо яких :]астосовано санкцiйнi заходи Ради Безпеки ООН).
|2"1 Продавець мас право в односторонньому порядку вiдмовитися вiд виконання cBoi.x
зобов'язань за !оговором таlабо розiрвати .Щоговiр у разi, якщо:
12"8 Покупця, таlабо учасника Покупця, та/або кiнцевого бенефiцiарного власника Покупця
Внесено до списку санкцiй Ради нацiона,тьноi безпеки i оборони Украiни (перелiк осiб, до яких
рiпlеннями Ради нацiональноi безпеки i оборони УкраТни, введеними в дiю указами Президента
Украiни, застосовано персона,чьнi спецiа-гrьнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцii)
вiДповiдно до cTaTTi 5 Закону Украiни "Про санкцii"), якщо виконання цього !оговt_lру
суперечитиме дотриманню санкцiй Ради нацiональноi безпеки i оборони Украfни;
12.9 щодо ToBapiB таlабо послуг за !оговором таlабо щодо виконання iнших умов !оговору
рiшеннями Ради нацiональноТ безпеки i оборони Украiни, введеними в дiю указами Президента
Украiни, застосовано персональнi спецiа,чьнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiТ)
вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону УкраТни "I1po санкцii"), якщо виконання !оговору суперечитиме
дотриманню санкцiй Ради нацiона,rьноi безпеки i оборони УкраiЪи.
l2,10 Пiд час виконання cBoix зобов'язань за цим.Щоговором Сторони, iхHi афiлiйованi особи,
ПРаЦiВники або уповноваженi представники не виплачують, не пропонують виплатити i не
ДОЗВОЛЯЮть виплату будь-яких грошових коштiв або цiнностеЙ, прямо або опосередковано, бульякиМ особам для впливу на дiТ чи рiшення цих осiб з метою отримання яких-небудь
неправомiрних переваг чи досягнення iнших неправомiрних цiлей.
12,|| Пiд час виконання своiх зобов'язань за цим .Щоговором Сторони, ixHi афiлiйованi особи,
ПРацiвники або уповноваженi представIIики не вчиняють дii, що можуть квалiфiкуватися як
надання/отримання грошових коштiв або iншого майна, переваг, пiльг, послуг, нематерiа,тьних
аКтивiв, будь-яких iнших переваг нематерiального чи негрошового характеру, якi обiцяють,
ПРОПОНУЮТЬ, надають або одержують без законних на те пiдстав, а також дiI, rцо порушують
вимоги чинного законодавства та мiжнародних aKTiB про протидiю легалiзацii (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом.
Кожна iз CTopiH цього flоговору вiдмовляеться вiд стимулювання буль-яким чином
ПРеЛСТаВникiв iншоТ Стсlрони, у тому числi шляхом надання грошових сум, подарункiв,
безоплатного виконання робiт чи надання послуг тощо, не перерахованими у цьому пункт,i
СПОСОбами, що ставлять представника в певну за,чежнiсть i спрямованi на забезпечення
виконання цим представником будь-яких дiй на користь стимулюючоТ його Сторони.
ш9аýuI9D

13.

Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити CTopiH

Продавець:
Акцiонерне товариство "Щержавне
акцiонерне товариство
Чорноморнафтогаз

Покупець:
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
<<газопостачальна компанiя
<<Нафтогаз Трейдингr,

КиIв,
оф.505
рахунок

Украiна, 01054, м.
вул. Б. Хмельницького, 26
поточний

льUА5lз004б5000002б03530095l964
в АТ <Ощадбанк) м. КиТв
Код банку З004б5
IIIH 001 53 1 10109 1

СДРПОУ

тел. (044)

e-mail:

00l53l17
537-05-56

Поштова адреса:
04l1б, м. КиiЪ, вул. Шолуленка, 1
Рахунок J\b:
Uл19з20478000002б00292щ44115
в АБ <Укргазбанк>
UА9830и650000000260073002и3
в

chornomornaftogas@ukr.net

АТ

<Ощадбанк>

КолСЩПОУ 42З99676
IПН 42З996]2659О
Телефон: (044)З64-16-54
E-mail : ngt @ naft ogaztrading.com.ua

Пiдписи CTopiH

|_l

