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Протокол  
XX З’їзду Української Асоціації Деревообробного Обладнання 

 
Дата: 05 лютого 2021 року 

Присутні члени УАДО: 
Д. Федюшин («ICK Group») – передав голос В. Масюку , І. Гурин («Техноліс») – 
передав голос В.Масюку, Б.  Ігнатович (ФОП Ігнатович) – передав голос В.Масюку,   
В. Качайкін («Станкодніпро») - передав голос В. Масюку, С. Кравченко («Галактик») 
- передав голос В. Масюку, Е. Лебедєв («Атон Сервіс») - передав голос В. Масюку,  
В. Масюк («Деревообробник»), О. Пристая («Біоенерготехнології»), А. Стегура 
(«Гал-ЕКСПО»), В. Хлуд («Маркетліс») - передав голос В. Масюку, Ю. Шепелєв 
(«МВМ-Київ») – передав голос В.Масюку, І.Лазарчук («Іннатекс») - передала голос 
О.Пристаї, Р. Ющишин (ПП Ющишин) - передав голос В. Масюку, П. Масюк 
(«Олінвуд») – передав голос В.Масюку, С.Голубкін (ТОВ «Голд інастрі 
інтернешнал») - передав голос В. Масюку,  В. Ковальчук («ВН ВУД»), передав голос 
В. Масюку 
 

Відсутні: О. Андрушко («Н.Н.Н.»), А.Тенетов («Інжтехсервіс»), В.Кайдан («Буд торг»), О. 
Каліщук (ПП Каліщук), Р.Ющук («Мастеріо»), О.Пінчевська (НУБіП), Р. Соболєвський 
(«Рост-Енерджі»), O.Дубицький («Укртехнопромснаб»), І. Мельник («АККО Інтернешнл»), І. 
Ребезнюк (ННІ ІМАКІТ НЛТУ), А.Яровий («Арпал»), О.Тарасенко («Гребінківський з-д 
металоконструкцій»), І.Михайлюк (ФОП Михайлюк) 

Запрошені: Л.Пшеницька-Чала («Деревообробник») 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Виключення з членів УАДО компаній, які мають заборгованість по сплаті членських 
внесків більше 6 місяців. 

2. Різне. 

 
 

Вступне слово 
Слухали: О.Пристая привітав усіх присутніх та поставив на голосування порядок денний 
засідання. 
Голосували: «за» - одноголосно 
Вирішили: затвердити порядок денний засідання. 
 

По першому питанню порядку денного: 
 

1. Виключення з членів УАДО компаній, які мають заборгованість по сплаті 
членських внесків більше 6 місяців. 
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Слухали: Л.Пшенцька-Чала повідомила про стан справ зі сплатою членських внесків, 
зокрема про наявність 13 компаній членів УАДО, які мають заборгованість по сплаті 
членських внесків більше 6 місяців. 
О.Пристая повідомив, що Правління ініціює виключення з членів УАДО компаній, які мають 
заборгованість по сплаті членських внесків більше 6-ти місяців та запропонував розглядати 
кожну компанію окремо. 
 
1.1 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «АККО Інтернешнл» 
Вирішили: Виключити компанію «АККО Інтернешнл» з членів УАДО оскільки компанія не 
відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична 
(більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 11,      “проти” - 3,        “утримались” – 2 
 
1.2 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Біоенерготехнології» 
Вирішили: Виключити компанію Біоенерготехнології з членів УАДО оскільки компанія не 
відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична 
(більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 14    “проти” - 2,        “утримались” – 0 
 
 
1.3 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Буд Торг» 
Вирішили: Виключити компанію Буд Торг з членів УАДО оскільки компанія не відповідає 
вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти 
місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували:  “за” - 14    “проти” - 2,        “утримались” – 0 
 
1.4 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії Гребінківський з-д 
металоконструкцій  
Вирішили: Виключити компанію Гребінківський з-д металоконструкцій з членів УАДО 
оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, 
зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 14    “проти” - 2,        “утримались” – 0 
 
1.5 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Інжтехсервіс» 
Вирішили: Виключити компанію «Інжтехсервіс» з членів УАДО оскільки компанія не 
відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична 
(більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 13,      “проти” - 2,        “утримались” – 1 
 
1.6 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ПП Каліщук 
Вирішили: Виключити компанію ПП Каліщук з членів УАДО оскільки компанія не відповідає 
вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти 
місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 13,      “проти” - 2,        “утримались” – 1 
 
1.7 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Мастеріо» 



Вирішили: Виключити компанію «Мастеріо» з членів УАДО оскільки компанія не відповідає 
вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти 
місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 13,      “проти” - 2,        “утримались” – 1 
 
1.8 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії ФОП Михайлюк 
Вирішили: Виключити компанію ФОП Михайлюк з членів УАДО оскільки компанія не 
відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична 
(більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: : “за” - 14    “проти” - 2,        “утримались” – 0 
 
1.9 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Н.Н.Н» 
Вирішили: Виключити компанію «Н.Н.Н.» з членів УАДО оскільки компанія не відповідає 
вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти 
місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 13,      “проти” - 2,        “утримались” – 1 
 
 
1.10 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Олінвуд» 
Слухали: В.Масюк: повідомив, що компанія Олінвуд пообіцяла погасити свою заборгованість 
у найближчий час та заплатити за поередній рік і за поточний рік наперед. 
Вирішили: Надати компанії «Олінвуд» відстрочку на погашення заборгованості терміном 1 
місяць. Якщо через місяць борг не буде погашено, то виключити компанію з членів УАДО 
оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, 
зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 16     
 
1.11 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Рост-Енерджі» 
Слухали: Л.Пшеницька-Чала: повідомила, що компанія «Рост-Енерджі»  пообіцяла погасити 
свою заборгованість у найближчий час. 
Вирішили: Надати компанії «Рост-Енерджі» відстрочку на погашення заборгованості 
терміном 1 місяць. Якщо через місяць борг не буде погашено, то виключити компанію з членів 
УАДО оскільки компанія не відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, 
зокрема систематична (більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 16     
 
1.12 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Техноліс» 
Вирішили: Виключити компанію «Техноліс» з членів УАДО оскільки компанія не відповідає 
вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична (більше 6-ти 
місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 
Голосували: “за” - 13,      “проти” - 2,        “утримались” – 1 
 
1.13 Розгляд питання про перебування в членах УАДО компанії «Укртехнопромснаб» 
Вирішили: Виключити компанію Укртехнопромснаб з членів УАДО оскільки компанія не 
відповідає вимогам членства згідно зі статтею 5.6 Статуту УАДО, зокрема систематична 
(більше 6-ти місяців) несплата членських внесків членом Асоціації. 



Голосували: “за” - 13,      “проти” - 2,        “утримались” – 1 
 
 
 
 

По другому питанню порядку денного: 
 

2.Різне 

Обговорили: Обговорили ситуацію з підготовкою виставки «Деревообробка» у Львові та 
висловили виставці підтримку. 
 
 
 
 




