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Акцiонерrrе товариство "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз УкраТни''
(далi _ Компанiя) с единим акцiонером
Акцiонерно.о ,o"uprcTBa ".Щержавне акцiонерне
товариство "Чорном орнафто газ'' (дал i ТоваристЪо).
Вiдповiдно до cTaTTi 49 Закону Украiни "Про
акцiонернi товариства'' та пункту
10,15 статУту ТовариСтва Компанiя однооСiбно
здiйЪНюе повноваження загальних зборiв
Товариства.
згiдно зi статутом Товариства до виключнот компетенцiiзагальних
зборiв належить:
затвердження (або схвалення) внутрiшнiх положень,
полiтик
та iнших
регламентiв,
внутрiшнiх документiв, а також
унесення змiн до них, якими регулюються буль-якi
питання, пов'язанi з лiяльнiсlю Товариства,
зокрема як юридичноТ особи Групи Нафтогаз,
та якi впроваджуються з iнiцiативи .u.uno""*
зборiв (пiдпункт l0.2.12),
поширен}uI обов'язковостi внутрiшнiх
документiв Групи Нафтогаз на Товариство
вiдповiдно до пункту 1.2 статуту (пiдпунп, 10.2.35).
статутом Товариства передбачьно,
що загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi
питанl{я лiяльностi Товариства, Тому числi
й Ti, що належать до компетенцiт Генерального
У
директора (пункт 10, 1).

ПОРЯДОК !ЕННИЙ:

Про внесення змiн до внутрiшнiх документiв Групи
Нафтогаз з питань закупiвель
ToBapiB, робiт та послуг.
З питапня порядку денного загальнi збори
Товариства вирiшили:
ДИРеКТОРУ Товариства або особi, яка виконуе його

обов,язки,
.чо..".IilеРаЛЬНОМУ
у l0-денний строк з дати прийняття цього рiшення BHeceHHrl змiн
до регламенту
взасмодii структурних пiдроздiлiв Товариства
пiд час закупiвлi ToBapiB,
робiт та послуг
ВiДПОВiДНО ДО ЗМiН.,ЦО Регламеп.у
структурних пiдроздiлiв ндк ,.нафтогаз
".uЪrодiТ
УкраТни" пiд час здiйснення .unynlu"nu
ToBapiB, poOi, i" послуг, затверджених
рiшенням
наглядовоТ ради КомпанiТ вiд 20.09.202l,
npoionon Ns 15/2021;
внесення змiн до регламентiв взасмодiТ структурних
пiдроздiлiв пiд час закупiвлi
ToBapiB, робiт та послуГ юридичних осiб,
учасн"по* (uпЙо""ром) яких с Товариство та якi
С ЮРИДИЧНИМИ ОСОбаY"
_|P{l" НафТОГаз, вiдповiдно до змiн до регламенту взаемодiт
структурних пiдроздiлiв НАК
"Нафтогаз УкраТни" пiд час здiйснення
закупiвель ToBapiB,

робiт та послуг, затверджених рiшенням наглядовоТ
ради КомпанiТ вiд 20.09.ZO2l, протокол
15/2021;

М

приведення вrrутрiшнiх документiв Товариства
у вiдповiднiсть з цим рiшенням.
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