
ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС» 

 
 
 

21 серпня 2017 року       смт. Підкамінь 
 
 
Присутні:   Голова наглядової ради – Гудима Юрій Романович 
   Члени наглядової ради: Гудима Олександра Євгенівна, Чиж Тарас  

Ростиславович. 
Також присутні:  Голова правління – Баран Володимир Богданович 

Члени правління: Чиж Ростислав Миронович, Федорків Оксана 
Любомирівна. 

Запрошені:  Ковальський Михайло Степанович, Чиж Галина Миколаївна, Маковка 
Микола Григорович 

 
Голова зборів – Гудима Юрій Романович 
Секретар – Гудима Олександра Євгенівна. 

 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про припинення повноважень Голови правління та членів правління ПрАТ 
«Підкамінський Агротехсервіс»  

2. Обрання нового складу правління товариства. 
 

По першому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради – Гудима Юрій 
Романович, який повідомив присутнім, що згідно із статутом товариства (ст. 9.3.6) до 
виключної компетенції Наглядової ради належить: «…– обрання та припинення повноважень 
Генерального директора-Голови правління та членів правління (п.п. 8)», а у відповідності із 
ст. 9.4.5. «Генеральний директор-Голова правління та члени правління обираються 
Наглядовою радою строком на 3 роки». Також він повідомив, що Голова правління та члени 
правління були обрані 08 серпня 2014 року і найближчими днями закінчується термін їх 
повноважень.  

І оскільки Голова правління та члени правління не мають змоги виконувати свої посадові 
обов’язки в подальшому (згідно поданих заяв) – голова наглядової ради запропонував 
припинити повноваження Голови правління та членів правління ПрАТ «Підкамінський 
Агротехсервіс».   

 
Заслухавши присутніх членів правління та після обговорення вирішили: 
1. Припинити повноваження:  
- Голови правління Барана Володимира Богдановича та звільнити його із займаної 

посади з 21 серпня 2017 р., 
- Заступника Голови правління – Чиж Ростислава Мироновича, 
- Головного бухгалтера – Федорків Оксану Любомирівну. 

 
Голосували: «ЗА» - одноголосно, 
   «ПРОТИ» - 0 голосів, 
   «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. 
 



По другому питанню порядку денного виступила секретар зборів Гудима Олександра 
Євгенівна, яка запропонувала обрати новий склад правління, а саме: Голова правління 
Ковальський Михайло Степанович, заступник голови правління – Маковка Микола 
Григорович, головний бухгалтер – Чиж Галина Миколаївна. 

 
Після обговорення вирішили:  
- обрати нове правління в наступному складі: Голова правління – Ковальський Михайло 

Степанович, заступник голови правління – Маковка Микола Григорович, головний 
бухгалтер – Чиж Галина Миколаївна. 

- новообраному правлінню – приступити до виконання своїх посадових обов’язків з 21 
серпня 2017 року. 

 
Голосували: «ЗА» - одноголосно, 
   «ПРОТИ» - 0 голосів, 
   «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. 
 
 
 
 
ГОЛОВА ЗБОРІВ     ______________ Гудима Ю.Р. 
 
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ     ______________ Гудима О.Є. 
 
 
 
 
 


