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Протокол Засідання Правління 

Української Асоціації Деревообробного Обладнання 

 

Дата: 29 травня 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 запрошені: Л.Пшеницька-Чала(«Редакція газети «Деревообробник»). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проведення чергового З’їзду членів УАДО. 

2. Розгляд заяви ТОВ «Промислова компанія «Золоте руно» про вихід з членів УАДО з 25 

травня 2020 року 

 

Вступне слово 

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

засідання. 

Голосували: «за» - одноголосно 

Вирішили: затвердити порядок денний засідання. 

 

 

1. Про проведення чергового З’їзду членів УАДО. 

Виступили: О. Пристая, Е. Лебедев, В. Масюк, С. Кравченко, В. Хлуд, Ю. Шепелєв  

Під час дискусії було зазначено, що традиційно весняний З’їзд членів УАДО вібувався 

у Львові, під час виставки «Деревообробка», а отже варто зберегти традицію і провести його 

у Львові.  

При цьому учасники Правління зазначили, що використання конференц-сервісу Zoom 

суттєво покращило ефективність та швидкість прийняття рішень правлінням, тому виникла 

ідея надати можливість учасникам, які не зможуть прибути особисто і будуть брати участь у 

З’їзді через довірених осіб, слідкувати за перебігом З’їзду та здійснювати вказівки своїм 

представникам через  конференц-сервіс Zoom.  

Також Правлінням були розглянуті листи п. О. Циганкова та п. І. Підлісного, і 

враховуючи, що підняті питання відносяться до компетенції З’їзду та Ревізійної комісії, 

дворічна каденція роботи якої закінчується цього року, члени Правління сподіваються, що 

панове О. Циганков та І. Підлісний зможуть отримати всі відповіді на свої питання, 

заслухавши Звіт Правління та Директора про здійснену роботу за період з 1 жовтня 2019 року 

до 30 червня 2020 та звіт Ревізійної комісії за 2018 та 2019 роки в рамках роботи З’їзду. 

Також в дискусії було зазначено, що частина членів УАДО не відповідають вимогам 

членства в УАДО, що сповільнює виконання завдань Програми діяльності УАДО, а тому є 

потреба розглянути в порядку денному питання про перебування в членах УАДО компаній, 

які не відповідають вимогам членства, згідно зі Статутом УАДО. 
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Головним питанням дискусії, було питання цінності, яку творить УАДО для своїх 

учасників. Члени Правління зазначили, що обмін думками, ідеями, практиками ведення 

бізнесу, які останнім часом є частиною кожного з засідань Правлінь є найбільшою цінністю в 

роботі УАДО, що дозволяє покращувати ефективність ведення бізнесу кожного з них.  

Учасники Правління активно дискутували, як зробити доступним для кожного учасника 

УАДО ті ідеї та знання, які генеруються під час засідань Правління, особливо, якщо врахувати 

те, що до відкритих засідань Правління долучається недостатньо учасників. В результаті 

дискусії виникла думка, що основну роботу УАДО варто зосередити в спеціалізованих 

комітетах, які пропонується З’їзду створити. Прикладом роботи такого комітету вже сьогодні 

можна вважати «Експортний комітет УАДО», який залучив до своєї роботи зацікавлених 

учасників УАДО. Також члени Правління вважають, що варто оцінити результати виконання 

Програми УАДО за 9 місяців, та скоригувати її з метою збільшення користі від УАДО нашим 

членам. 

  

Вирішили: Провести черговий З’їзд членів УАДО 03 липня 2020 року у м. Львові. Час 

проведення з 12:00 до 17:00 (з перервою на обід з 14:00 до 15:00). Конференц-зал в якому 

проходитиме засідання визначити додатково та повідомити про це учасників. Забезпечити 

можливість усім бажаючим учасникам З’їзду, які беруть участь у З’їзді через довірених осіб, 

слідкувати за перебігом З’їзду та здійснювати вказівки своїм представникам через  конференц-

сервіс Zoom.  

Запропонувати наступний проект порядку денного З’їзду: 

1) Звіт Правління та Директора про здійснену роботу за період з 1 жовтня 2019 року до 30 

червня 2020. 

2) Звіт ревізійної комісії УАДО за період 2018-2019 роки.  

3) Про перебування в членах УАДО компаній, які не відповідають вимогам членства 

згідно зі Статутом УАДО. 

4) Вибори членів ревізійної комісії. 

5) Ініціатива залучення усіх членів УАДО до роботи в комітетах (комісіях). Створення 

комітетів. 

6) Перегляд програми діяльності УАДО. 

7) Зміни Статуту УАДО. Про можливість проведення З’їздів онлайн. 

8)  Різне.  

 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

2. Розгляд заяви ТОВ «Промислова компанія «Золоте руно» про вихід з членів УАДО з 

25 травня 2020 року 

Слухали: Л.Пшеницька-Чала: повідомила, що на адресу УАДО поступила заява про вихід з 

членства в УАДО від ТОВ «Промислова компанія «Золоте руно». 

Вирішили: Виключити ТОВ «Промислова компанія «Золоте руно» з членів УАДО з 25 травня 

2020 року. 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

 

 

Головуючий                                        О.Пристая 


