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Протокол  
XXI З’їзду Української Асоціації Деревообробного Обладнання 

 
Дата: 18 травня 2021 року 

У XXI З’їзді беруть участь представники членів Української Асоціації Деревообробного 
Обладнання у кількості 12 осіб із 18. Відповідно до п.8.2.1. Статуту УАДО З’їзд членів 
Асоціації повноважний, якщо на ньому присутні представники більше половини членів 
Асоціації. 
 
Присутні члени УАДО: 

Б.  Ігнатович (ФОП Ігнатович),   В. Качайкін («Станкодніпро»), С. Кравченко 
(«Галактик»), Е. Лебедєв («Атон Сервіс»),  В. Масюк («Деревообробник»), А. 
Стегура («Гал-ЕКСПО»), В. Хлуд («Маркетліс»),  І.Лазарчук («Іннатекс»), Р. 
Ющишин (ПП Ющишин), П. Масюк («Олінвуд),   В. Ковальчук («ВН ВУД»), І. 
Ребезнюк (ННІ ІМАКІТ НЛТУ) 

Відсутні: Ю. Шепелєв («МВМ-Київ»), С.Голубкін (ТОВ «Голд інастрі інтернешнал»), 
О.Пінчевська (НУБіП), Р. Соболєвський («Рост-Енерджі»), А.Яровий («Арпал»), Д. Федюшин 
(«ICK Group»). 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Затвердження нової редакції Статуту УАДО. 

2. Різне. 

 
Відповідно до Статуту УАДО п.8.2.6. З усіх питань, які розглядають на З’їзді члени Асоціації, 
рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх 
дійсних членів Асоціації. Рішення про внесення змін до статуту Асоціації, відчуження майна 
Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації, та про 
ліквідацію Асоціації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. 
 

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

По першому питанню порядку денного: 
 

1. Затвердження нової редакції Статуту УАДО. 
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Слухали: E. Лебедєв коротко охарактеризував зміни Статуту УАДО в цілому, проект 
документу якого був надісланий усім учасникам УАДО заздалегідь на електронну пошту для 
ознайомлення та обговорений на засіданні Правління УАДО та поставив на голосування нову 
редакцію статуту УАДО.   
Вирішили: Затвердити Статут УАДО в новій редакції та доручити директору забезпечити 
державну реєстрацію прийнятого Статуту УАДО. 
Голосували: “за” - 12,      “проти” - 0,        “утримались” – 0 
 

По другому питанню порядку денного: 
 

2.Різне 

2.1.Слухали: І.Ребезнюка, який звернувся до УАДО з проханням до фінансувати частину 
робіт по впровадженні двох державних стандартів («Обробляння різанням» та «Різальний 
інструмент») у розмірі 24000 грн. 
Вирішили: Підтримати звернення І.Ребезнюка та до фінансувати від УАДО цю роботу у 
розмірі 24000 грн., створити для цього окремий фонд і кожна зацікавлена компанія має 
долучитися з фінансовою допомогою. 
Голосували: «за» - 12,      “проти” - 0,        “утримались” – 0 
 
2.2.Слухали: В.Хлуда, який пригадав, що компанія «АККО Інтернешнл» не виконала наразі 
зобов’язань перед УАДО по Угоді № 2-17 між УАДО та ТОВ «АККО Інтернешнл» від січня 
2017 року та заборгувала УАДО суму у розмірі 10 000 грн за 2020 рік та членські внески у сумі 
15000 грн за 2019-2020 роки. 
Вирішили: Написати листа компанії «АККО Інтернешнл» з нагадуванням про 
заборгованість та дати їм термін до кінця червня оплатити борг. Якщо борг не буде 
оплачено, відмовити виставці Лісдеревмаш у підтримці УАДО та у праві використання 
логотипу УАДО у рекламній кампанії виставки.    
Голосували: «за» - 12,      “проти” - 0,        “утримались” – 0 
 
 
 
 

Головуючий                              Е.Лебедєв 
 




