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Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз УкраТни''
(далi - Компанiя) е единим акцiонером Акцiонерного товариства ".Щержавне акцiонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далi - Товариство).
Вiдповiдно до статгi 49 Закону Украiни "Про акцiонернi товариства'' та пункту
10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснюе повноваженнJt загальних зборiв
Товариства.
згiдно зi статутом Товариства до виключноi компетенцiт загальних зборiв належить:
затвердження (або схвалення) внутрiшнiх положень,
регламентiв, полiти* та iнших
внутрiшнiх документiв, а також унесення змiн до них, якими
регулюються буль-якi
питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема як юридичноТ особи Групи Нафтогаз,
та якi впроваджуються з iнiцiативи загальних зборiв (пiдгryнкт |0.2.|2);
поширення обов'язковостi внутрiшнiх документiв Групи Нафтогаз на Товариство
вiдповiдно до пункту 1.2 стаryту (пiдпункт 10.2.35).
СтатутоМ Товариства передбачеНо, ЩО загальнi зборИ можутЬ вирiшувати буль-якi
питаннJI дiяльностi Товариства, у тому числi й Ti, що належать до компетенцiт
Генерального директора (пiдпункт l 0. l).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
Про внесення змiн до внутрiшнiх документiв Групи Нафтогаз з питань закупiвель

ToBapiB, робiт та послуг.

r

З пптання порядку денного загальнi збори ТоЬариства вирiшили:

l.

Генеральному директору Товариства або особi, яка виконуе його обов'язки,

у

l0-денний строк з дати прийняття цього рiшення внесення змiн до
регламенту

забезпечити:

взаемодiт структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час закупiвлi ToBapiB,
робiт та послуг на
ocHoBi змiн до Керiвництва до розроблення регламенту взаемодii структурних пiдроздiлiв

пiдприемства Групи Нафтогаз пiд час закупiвлi ToBapiB,
робiт та послуi, затвердженого
рiшенням правлiння Компанii ьiд r'K .О2 .2О2]r, протокол Ns g2-;
yHeceHHJl змiн до регламентiв взаемодiТ струкryрних пiдроздiлiв пiд час закупiвлi
ToBapiB, робiт та послуг юридичних осiб, в яких Товариство володiе бiльше нiж 50%
акцiйt/часток та якi е юридичними особами Групи Нафтогаз, на ocHoBi змiн до
Керiвництва, а також з урахуванням поширення/непоширенюI вимог Закону УкраiЪи "Про
гryблiчнi закупiвлi" на цi юридичнi особи;
до затвердження единого Регламенту здiйснення закупiвель у Групi Нафтогаз
забезпечити погодження Bcix нормативно-регламентуючих документiв
у сферi .unyni""n"
ToBapiB, робiт та послуг Групи Нафтогаз (включно зi змiнами до iснуючих документiв) з
,щепартаментом методологiт та стандартизацii бiзнес-процесiв Компанiт.
2. Затверлити змiни до Порядку здiйснення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг у

Групi Нафтогаз, затвердженi рiшенням правлiння Компанiт вiд 2l
протокол Ns

l2,

як обов'язковi для Товариства.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть

затвердженi як обов'язковi для Товариства:
3.1. Порядок затвердження стандартiв
послуг у Групi Нафтогаз, затверджений

протокол Ns 505 (зi змiнами, внесеними
протокол

М

278).

.

!/.202i,

Групи Нафтогаз,

з.2. Метолику проведення попередньот квалiфiкацiт
здiйснення аудиту
контрагента у Групi Нафтогаз, затверджену
правлiння
Компанiт вiд 09. |2'.20|ý,
рiшенням
протокол Ns 602.

та

4. ГенеральномУ директору Товариства або особi, яка виконуе його обов'язки,
забезпечити приведення внутрiшнiх документiв Товариства
у вiдповiднiсть iз ny"*ru*"
1-3 цього рiшення.
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