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Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз Украiни'' (далi
Компанiя) е единим акцiонером Акцiонерного товариства ".Щержавне акцiонерr" ,o"uprar"o
"Чорноморнафтогаз" (далi - Товариство).
ВiДПОВiДНО ДО Статгi 49 Закону УкраiЪи "Про акцiонернi товариства" та гryнкry 10.15
статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснюе повновФкення зu.-""* зборiв
Товариства.

згiдно зi стаryтом Товариства до викпючнот компетенцii зага.пьних зборiв надежить:
затвердження (або схвалення) внутрiшнiх положень,
регламентiв, полiтик та iнших
внутрiшнiх документiв, а також унесенrш змiн до них, якими
реryлюються будь-якi питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема як юридичнот особи Групи Йафтогаз, та якi
впроваджуються з iнiцiативи загzшьних зборiв (пiдгrун*т 10,2.|2);
поширен}ш обов'язковостi внутрiшнiх документiв Групи Нафтогаз на Товариство
вiдповiдно до гrункту 1.2 цього статуту (пiдгlункт l0.2.35).
СтаryтоМ Товариства передбачеНо, ЩО загальнi зборИ можутЬ вирiшrувати буль-якi
питання дiяльностi Товариства, у тому числi й Ti, що належать до компетенцii Генерального
директора (пiдгryнкт l0. 1).

ПОРЯДОК ЩНIIIЙ:
Про утворення ГоловноТ рали з контрактуванtш та затвердження Положення про

головну раду з контрактування

lt
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локальнi ради з контрактування.

З питання порядку деппого загальпi зборп Товарпства вирiшилп:

1. Затвердити як обов'язкове для Товариства Положення про Головну раду

з

контрактування та локальнi ради з контрактування (далi Положення), затверджене
рiшенням
правл i ння КомпанiТ вiд {l_. Ц.202 l, протокол Ng
2. Установити, що Положенrи набирае чинностi з дати його затвердженнJI, а в частинi
фУнкцiонуваннrl локЕUIьних рад з контрактування - пiсля ix yTBopeHHJt за вiдповiдним рiшенням
Головноi ради з контрактування.

ZZ.

3. Генерально}ry директору Товариства або особi, яка викокуе його

забезпечити:

дотримання

та приведення внутрiшнiх документiв Товариства

ггунктом 1 цього рiшення;

у

у

обов'язки,

вiдповiднiсть iз

10-денний сток з дати прийнятгя цього рiшення надання .щепартаменry з
контрактування Компанii документiв, визначених Перелiком документiв (далi
ПерЬлiк

-

документiв) юридичних осiб Групи Нафтогаз, якi необхiдно надати до ,щепартаменту з
контрактування, затвердженим рiшенням правлiння Компанii вiд r'Ё .oL.2021,
протокол Ns 7/ ;
протягом двох мiсяцiв з дати прийняття цього рiшення:
затвердження ПоложеннJI як обов'язкового для виконання у Bcix юридичних особах,
акцiонером (учасншtом) яких е Т'овариство та якi с
и Групи Нафтогаз;
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у l0-денний

строк з дати затвердження Положення, як обов'язкового для виконання
юридичними особами, акдiонером (учасником) яких е Товариство та якi е юрLцичними
особами Групи Нафтогаз, надання BciMa такими юридичнимй особами до
,щепартаменту з
контрактування Компанii документiв, визначених Перелiком документiв.
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