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Протокол Засідання Правління 

Української Асоціації Деревообробного Обладнання 

 

Дата: 07 травня 2021 року 

засідання відбулося з допомогою конференц-сервісу Zoom 

  

Присутні члени правління УАДО: 

Президент УАДО – О. Пристая («Біоенерготехнології»), Е. Лебедев («Атон Сервіс», 

віцепрезидент УАДО), В. Масюк («Редакція газети «Деревообробник»), Р. Ющишин 

(ПП«Ющишин»), Ю. Шепелев («МВМ-Київ»). 

Присутні члени ревізійної комісії: C.Голубкін( «Вектор»).  

Присутні запрошені:  Л.Пшеницька-Чала(директор «УАДО»). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1)  Про проведення З’їзду УАДО під час виставки Деревообробка у Львові з єдиним питанням – 

затвердження нової редакції Статуту УАДО. 

2)  Розгляд звернення Ігоря Ребезнюка, щодо підтримки розробки термінологічних стандартів. 

3)  Про розвиток «Школи УАДО» - пріоритетні напрямки наступних уроків та старт рекламної кампанії 

«Школи УАДО». 

4)  Інше 

 

1. Про проведення З’їзду УАДО під час виставки Деревообробка у Львові з єдиним 

питанням – затвердження нової редакції Статуту УАДО.   

Слухали: В.Масюк запропонував провести черговий З’їзд УАДО у травні під час виставки 

«Деревообробка» у Львові 18 травня на 17:00 

Виступили: Р.Ющишин, Ю.Шепелєв, В.Хлуд, ЕЛебедєв підтримали ініціативу та 

наголосили на необхідності проведення З’їзду та затвердження нової редакції Статуту. 

Вирішили: Провести черговий З’їзд членів УАДО 18 травня 2021 року у м. Львові для 

затвердження нової редакції Статуту УАДО. 

Запропонувати наступний проект порядку денного З’їзду: 

1. Затвердження нової редакції Статуту УАДО. 

2. Інше. 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

  2. Розгляд звернення Ігоря Ребезнюка, щодо підтримки розробки термінологічних стандартів. 

 

Розглянули: лист – звернення від п. Ігоря Ребезнюка про дофінансування проєкту ДСТУ 

Вирішили: Оскільки пан Ігор Ребезнюк не зміг долучитись до засідання Правління, 

висловили прохання, щоб отримати всі документи по ДСТУ, для того, щоб краще вивчити 

питання та прийняти подальші рішення, щодо можливості до фінансування. 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

  3. Про розвиток «Школи УАДО» - пріоритетні напрямки наступних уроків та старт рекламної 

кампанії «Школи УАДО». 
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Слухали: Л.Пшеницька-Чала коротко поінформувала про стан підготовки уроків для курсу, 

зокрема про те, що вже готово два уроки, та йде підготовка наступних двох, про необхідність 

ілюстрацій до уроків від компаній постачальників обладнання та про початок рекламної 

кампанії з 10 травня. 

 

  4.Інше 

 

Обговорили: можливість розширення Школи УАДО іншими тематиками у майбутньому 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий                            О.Пристая 




