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Протокол Засідання Правління 

Української Асоціації Деревообробного Обладнання 

 

Дата: 17 листопада 2020 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»), С. Кравченко 

(«Галактик»), В. Хлуд («Маркетліс»), Ю. Шепелєв («МВМ-Київ»). 

Присутні члени ревізійної комісії: В.Качайкін( «Станкодніпро»), П.Масюк («Олінвуд») 

Присутні запрошені:  Л.Пшеницька-Чала(«Редакція газети «Деревообробник»). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Структура сайту УАДО. Як структурувати обладнання. 

2. Затвердження політки закупівель та вимог до працівників проекту по проекту навчання 

меблевиків.  

3. Щодо з’їзду УАДО з метою затвердження статуту та його реєстрації. 

Вступне слово 

Слухали: О.Пристая привітав усіх присутніх та поставив на голосування порядок денний 

засідання. 

Голосували: «за» - одноголосно 

Вирішили: затвердити порядок денний засідання. 

 

 

1. Структура сайту УАДО. Як структурувати обладнання. 

Слухали: Л.Пшеницька-Чала: продемонструвала новий сайт УАДО, які є можливості, що вже 

зроблено. Одне з питань, яке залишилось узгодити це структура рубрики Продукція членів 

УАДО.   

Вирішили: Запускати новий сайт www.uado.org.ua з подальшим його доопрацюванням. 

Розробити варіант рубрикатору Продукція членів УАДО на основі класифікатору сайту 

https://www.surplex.com/ і потім допрацювати його та дати можливість всім членам вибрати в 

рубрикаторі розділи,    в яких вони хочуть бут представлені. 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

2. Затвердження політки закупівель та вимог до працівників проекту по проекту навчання 

меблевиків.  

 

Слухали: В.Масюка, який повідомив, про стан справ з грантом на навчання меблевиків та про 

необхідність затвердити два внутрішні документи УАДО для отримання гранту, а саме – 

«Політики закупівель та вибору постачальника» та «Правила поведінки реципієнта та 

працівників».  

Вирішили: Затвердити документ під назвою «Правила поведінки реципієнта та працівників» 

та допрацювати документ «Політика закупівель та вибору постачальника» і затвердити його 

на наступному Правлінні.  
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Голосували: «за» - одноголосно 

 

3. Щодо з’їзду УАДО з метою затвердження статуту та його реєстрації. 

 

Обговорили: необхідність проведення нового З’їзду УАДО для завершення процесу 

внесення змін до Статуту УАДО.  Під час дискусії прозвучала ідея провести два Зїзди. 

Спершу провести З’їзд на якому розглянити стан справ із сплатою членських внесків УАДО 

чи змінилась ситуація відносно попереднього з’їзду, оскільки частина боржників взяли на 

себе зобов’язання погасити борги. І наступним етапом провести з’їзд по зміні Статуту.   

 

Вирішили: розпочати роботу над підготовкою З’їзду. 

Голосували: «за» - - одноголосно 

 

 

 

 

Головуючий                                    О.Пристая 




