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Протокол Засідання Правління 
Української Асоціації Деревообробного Обладнання 

 
Дата: 29 грудня 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»), C.Голубкін( «Вектор») 
Присутні запрошені:  Л.Пшеницька-Чала(«Редакція газети «Деревообробник»), І.Ребезнюк 
(НЛТУ) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1) Звернення від п. Ігоря Ребезнюка про дофінансування розробки проєкту ДСТУ.  
2) Підбиття підсумків за 2020 рік та плани на 2021 рік 
 
Вступне слово 
Слухали: О.Пристая привітав усіх присутніх та поставив на голосування порядок денний 
засідання. 
Голосували: «за» - одноголосно 
Вирішили: затвердити порядок денний засідання. 
 
 

1. Звернення від п. Ігоря Ребезнюка про дофінансування проєкту ДСТУ.   

Слухали: І.Ребезнюка, який розповів, що упродовж тривалого періоду фахівці ТК 19 
«Науково-технічна термінологія» (голова Б. Є. Рицар) та ПК 10 «Лісове господарство та 
деревинообробча промисловість» під керівництвом І.Ребезнюка як голови ПК 10 відповідно 
до плану перевіряння нормативних документів ДП «УкрНДНЦ» безоплатно, опрацювавши 
ДСТУ 2654-94, розробили нову редакцію ДСТУ 2654-202_ «Устатковання деревинообробче. 
Терміни та визначення понять». Фінансування робіт, що стосуються ДП « УкрНДНЦ» 
підтвердило приватне підприємство «Ючишин» у листі на ім'я в. о. генерального директора 
ДП «УкрНДНЦ» від 5 жовтня 2016 р. Відтоді вартість робіт, що стосуються ДП «УкрНДНЦ» 
зросла майже втричі. На сьогодні ДП «Ючишин» має змогу оплатити лише половину вартості 
робіт ДП «УкрНДНЦ» у сумі 6 000 грн, а потрібно 12 000 грн. Відповідно І.Ребезнюк 
звернувся до УАДО з проханням до фінансувати другу частину робіт у розмірі 6000 грн.  
Вирішили: Підтримати звернення І.Ребезнюка та дофінансувати від УАДО цю роботу у 
розмірі 6000 грн.   
Голосували: «за» - одноголосно 
 

2. Підбиття підсумків за 2020 рік та плани по стратегії на 2021 рік 

Виступили: В. Хлуд, Ю.Шепелєв, В.Качайкін, О.Пристая, В.Масюк, Е. Лебедев 
С.Голубкін, С. Кравченко: було обговорено діяльність УАДО у 2020 році, і було зазначено, 
що у 2020 році було зроблено багато роботи для реалізації завдань визначених З’їздами УАДО. 
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Разом з тим, не дивлячись на очевидні досягнення в роботі, багато з прийнятих рішень не було 
виконано цього року. Одною з головних проблем є те, що ідей є багато, проте виконання 
недостатнє. Також було розглянуто ситуацію з оплатою членських внесків, наголошено, що 
робота адміністрації недостатньо активна із нагадування членам про оплату членських 
внесків. У членів Правління є розуміння того, що на виконання Програми УАДО впливає 
ситуація з несплатою членських внесків окремими членами УАДО. Оскільки ситуація з 
оплатою внесків суттєво не змінилась від останнього З’їзду, прийнято рішення провести 
наступний З’їзд виключно з розглядом питань присвячених фінансовій діяльності УАДО. 
Зокрема поставити питання виключення з членів асоціації компаній, які мають заборгованість 
по членських внесках більше 6 місяців.  
Крім цього коротко обговорено стратегію УАДО на 2021 рік, оскільки не всі присутні 
підготували свої пропозиції у письмовій формі, вирішено, що кожен повинен підготувати 
пропозиції у письмовій формі і обговорити їх на наступному засіданні Правління, яке 
планується провести після 20 січня 2021 року. При цьому Правління обговорило та 
підтвердило необхідність розвитку наступних видів діяльності: навчання клієнтів та 
працівників, маркетинговий (охоплення ринку та взаємодія з виставковими компаніями та 
медіа), термінології та стандартизації, експорту, створення середовища росту для членів 
УАДО (обмін досвідом). 
 
Вирішили:  

1. Підготувати пропозиції щодо реалізації Програми діяльності на 2021 рік у письмовій формі 
та обговорити їх на найближчому засіданні Правління. 

2. Провести черговий З’їзд членів УАДО 05 лютого 2021 року у м. Львові для вирішення питань 
фінансування діяльності УАДО. 
Запропонувати наступний проект порядку денного З’їзду: 
1. Звіт ревізійної комісії за 2018-2020 роки. 
2. Виключення з членів УАДО компаній, які мають заборгованість по сплаті членських внесків 

більше 6 місяців. 

Голосували: «за» - одноголосно 
 
 
 

 
 
 

 
       Головуючий                                                                                               О.Пристая 


