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Протокол Засідання Правління 
Української Асоціації Деревообробного Обладнання 

 
Дата: 18 грудня 2019 року 

м. Львів 
вул. ген. Чупринки, 103, НЛТУ 

 
Присутні члени правління УАДО: 
Президент УАДО – О. Пристая («Біоенерготехнології»), Е. Лебедев («Атон Сервіс», 
віцепрезидент УАДО), В. Масюк («Редакція газети «Деревообробник»), Ю. Шепелєв («МВМ 
Київ»), С. Кравченко («Галактик»), Р. Ющишин («Ющишин») 
Присутні запрошені: П.Масюк( «Олінвуд»), А.Стегура ( «Гал-Експо»), В.Ковальчук, 
Н.Ковалишин («VNWOOD»), А.Гурин («Техноліс»), В. Люц («Люц, ПП»),І.Ребезнюк (НЛТУ),  
Л.Пшеницька-Чала(«Редакція газети «Деревообробник»), Ігор Кузів (фінансовий експерт), 
Віра Кузнєцов (ТПП України) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Презентація напрацювань з розвитку програми фінансування придбання 

деревообробного обладнання. 
• Звіт про результати контактів з банківськими установами. Василь Масюк 
• Презентація бачення організації програми з фінансування придбання 

деревообробного обладнання. Ігор Кузів, фінансовий експерт. 
• Опитування членів Правління та учасників засідання щодо того, що вони 

готові запропонувати фінансово-кредитним установам, для покращення умов 
кредитування їхніх клієнтів. Василь Масюк. 

2. Грантові програми для підтримки бізнесу. 
• Німецький досвід – українському бізнесу: Служба старших експертів (SES). 

Доповідає Віра Кузнєцова, старший консультант відділу міжнародної 
співпраці ТПП України. 

• Огляд грантових програм та можливостей для бізнесу. Доповідає Людмила 
Пшеницька-Чала. 

3. Як покращити презентацію можливостей членів УАДО серед випускників 
профільних навчальних закладів у співпраці з ними. Доповідає Олексій 
Пристая, Ігор Ребезнюк. 

4. Просування експорту. 
• Можливість участі у програмі USAID з формування експортного альянсу. 

Доповідає Василь Масюк. 
• Підготовка та розробка технічного файлу для експортної продукції. 

Доповідає Едуард Лебедев. 
5. Звіт про пророблену роботу з минулого засідання Правління. Доповідає 

Людмила Пшеницька-Чала. 
6. Бюджет УАДО з 1 жовтня 2019 року до 31 грудня 2020 року. 
7. Співпраця з виставковими компаніями. 
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• Як виробити принципи та формулу співпраці між виставковими компаніями 
та УАДО. Доповідає Василь Масюк. 

• Розгляд звернення УАМ щодо співпраці з виставкою FUBA. Доповідає 
ОлексійПристая. 

8. Про стратегічне партнерство з галузевими організаціями та установами. 
Доповідає Олексій Пристая. 

9. Розгляд заяв про вступ в УАДО та про вихід з УАДО. Доповідає Людмила 
Пшеницька-Чала. 

10. Про комунікаційну політику УАДО, як ми інформуємо громадськість про 
нашу діяльність. Пропозиція активностей з метою залучення нових учасників 
УАДО. Доповідає Олексій Пристая. 

 
Вступне слово 
Слухали: О.Пристая привітав усіх присутніх членів Правління та гостей та поставив на 
голосування порядок денний засідання. 
Голосували: «за» - одноголосно 
Вирішили: затвердити порядок денний засідання. 
 
З привітанням до учасників засідання звернувся ректор НЛТУ Юрій Юрійович Туниця: 
«Ми завжди прагнули  інтегруватися з виробництвом заради взаємовигідного співробітництва. 
Університет підіймає питання створення об’єднання чи корпорації. Наша зустріч своєчасна, 
тому бажаю аби  вона дала результат, імпульс для подальшої роботи.»  
Підтримав ідею створення науково-виробничого об’єднання всеукраїнського масштабу і 
проректор вишу Адамовський Микола Григорович. А ще  наголосив, що досягти  
найкращого результату можна лише  у тісній співпраці : бізнес – держава – освіта.  
 
 
1. Презентація напрацювань з розвитку програми фінансування придбання 
деревообробного обладнання. 
Слухали: В.Масюк: розповів про зроблену роботу по контактах з банківськими установами. 
І.Кузів запропонував для учасників УАДО пропозицію комплексного фінансового 
інструменту щодо кредитування потенційних покупців обладнання. 
Виріши: взяти до уваги отриману інформацію. Надіслати презентацію пана Кузіва усім 
учасникам УАДО 
Голосували: «за» - одноголосно 
 
2. Грантові програми для підтримки бізнесу. 
Слухали:В.Кузнєцова: розповіла про Службу старших експертів SES, яка надає українським 
підприємствам можливість запросити як консультантів досвідчених німецьких фахівців із 
багатьох галузей за часткового фінансування  з німецької сторони. 
Л.Пшеницька-Чала: презентувала огляд донорських організацій та грантових програм для 
асоціацій та малого і середнього бізнесу. 
Виступили:Е.Лебедєв розповів про свій досвід співпраці із SES 
Доручили: 
Е.Лебедєву:підготувати лист для всіх учасників УАДО з презентацією свого досвіду співпраці 
із німецьким експертом. 



Дирекції УАДО: постійно моніторити грантові програми. Презентації презентовані членам 
правління надіслати усім учасникам УАДО. 
Голосували: «за» - одноголосно 
 
 
3. Як покращити презентацію можливостей членів УАДО серед випускників профільних 
навчальних закладів у співпраці з ними. 
Слухали: І.Ребезнюк розповів про позитивний досвід співпраці з УАДО, зокрема щодо 
стипендій для студентів та практики на підприємствах учасників УАДО. 
Виступили: Ю.Шепелєв, Р.Ющишин, О.Пристая, В.Масюк: було обговорено питання 
проведення відкритих лекцій для студентів від учасників УАДО, можливості проведення 
практики для студентів у компаніях УАДО, співпраці по розробці термінологічних стандартів 
та питання членства НЛТУ в УАДО. Оскільки членом УАДО є не університет а інститут, який 
не є юридичною особою, то це конфліктує із Статутом УАДО, плюс заклад не має змоги 
платити членські внески, але при тому має право голосу на з’їздах асоціації. Аналогічна 
ситуація склалася з участю в УАДО кафедри НУБіПу. 
Вирішили: 

1. Підготувати пропозицію про відкриті лекції у профільних навчальних закладах від 
компаній-учасниць УАДО, на яких компанії будуть мати можливість розповідати про 
своє обладнання та запрошувати на такі лекції також потенційних клієнтів.  

2. Запропонувати НЛТУ та НУБіП замість членства в УАДО перейти до співпраці на 
основі угод про стратегічне партнерство в яких розписати всі потенційні напрямки 
співпраці. Посилити співпрацю з НЛТУ та НУБіП. 

Голосували: «за» - одноголосно 
 

4. Просування експорту. 
Слухали: В.Масюк: розповів про можливість участі у програмі USAID з формування 
експортного альянсу. 
Е.Лебедєв: розповів про підготовку та розробку технічного файлу для експортної продукції 
згідно маркування СЄ, який зараз розробляє його компанія для своєї продукції. 
Виступили: О.Пристая, В.Люц, Е.Лебедєв, В.Масюк, Р.Ющишин. 
Вирішили: Якщо Директор знаходить 5 зацікавлених компаній серед членів УАДО та 
потенційних членів УАДО для участі у експортному альянсі, то подає заявку на грант USAID. 
Голосували: «за» - одноголосно 
 
5. Звіт про пророблену роботу з минулого засідання Правління. 
Слухали: Л.Пшеницька-Чала: нагадала про рішення Правління УАДО від вересня та 
листопада та прозвітувала про виконання . Більшість рішень було реалізовано, а те що не 
вдалось зреалізувати було запропоновано продовжити термін виконання до 1 лютого. 
Вирішили: 

1. Продовжити до 1 лютого термін виконання Директором рішення про розірвання 
договору між УАДО та виставковими компаніями. 

2. Для кращої комунікації з учасниками УАДО створити групу у месенджері Telegram для 
всіх членів асоціації. 

Голосували: «за» - одноголосно 



 
6.Бюджет УАДО на 2020 рік 
Слухали: В.Масюк: запропонував затвердити бюджет УАДО на 2020 рік.  
 
Вирішили:затвердити бюджет УАДО з 1 жовтня 2019 року до 31 грудня 2020 року. 
Прогноз дохідної частини у розмірі 40 000 грн на місяць, Витратна частина: 30 000 грн. на 
оплату пакету комбінованих офісних адміністративних послуг та послуг у сфері зв’язків з 
громадськістю, які надає УАДО ТОВ «Редакція газети «Деревообробник», 10 000 грн. на інші 
витрати за рішенням директора УАДО. 
 
Голосували: «за» - одноголосно 
 
7. Співпраця з виставковими компаніями. 
Слухали: В.Масюк: розповів про критерії оцінки виставок, які використовують інші 
асоціації. 
О.Пристая: розповів, що до УАДО поступило звернення УАМ щодо співпраці з виставкою 
FUBA. 
Виступили: А.Стегура, Е.Лебеєв, О.Пристая, В.Масюк, Ю.Шепелєв: обговорювали як 
виробити принципи та формулу співпраці між виставковими компаніями та УАДО 
 
Вирішили: 
1.Провести спеціальне засідання Правління УАДО з участю усіх зацікавлених членів УАДО, 
де обговорити, як покращити якість маркетингу продажів деревообробного обладнання 
членами УАДО. Зокрема дискусія відбувалася в напрямку як генерувати ліди потенційних 
клієнтів учасниками УАДО. 
2.Запропонувати УАМ спільно провести технологічну конференцію з презентацією 
обладнання, інструменту та технологій, в рамках виставки FUBE чи в іншому форматі. 
Доручити Директору підготувати пропозицію для УАМ. 
3. Надати підтримку виставці Деревообробка незалежно від того, що наразі нема нового 
договору про співпрацю. 
Голосували: «за» - одноголосно 
 
8. Про стратегічне партнерство з галузевими організаціями та установами. 
Обговорили можливості стратегічного партнерства з галузевими організаціями та установами.  
 
9. Розгляд заяв про вступ в УАДО та про вихід з УАДО. 
Слухали: Л.Пшеницька-Чала: повідомила, що на адресу УАДО поступило три заяви на 
вихід, від наступних компаній – ПФ «Поліс», ТОВ «Лісова техніка» та ТМ Остін. 
Постало питання, як слід оформляти вихід компаній із членів асоціації: шляхом розгляду заяв 
на засіданнях правління чи шляхом оформлення наказу директора на виключення з членів 
УАДО на підставі відповідної заяви? Оскільки у Статуті УАДО ця процедура чітко не 
прописана. 
Виступили: Е.Лебеєв, О.Пристая, В.Масюк, Ю.Шепелєв, Р.Ющишин 
Вирішили: 
1.Правління приймає рішення про виключення компаній з членів УАДО на підставі заяви за 
аналогією про включення до членів УАДО, де згідно зі Статутом рішення приймає Правління. 



Доручити Директору прослідкувати за повним розрахунком по членських внесках компаній 
які виходять з УАДО.  
2. Виключити ТОВ «Лісова техніка»з членів УАДО з 16 листопада 2019. 
3. Виключити ПФ «Поліс» з членів УАДО з 23.09.2019 
4. Виключити ТМ Остін з членів УАДО з 28.10.2019 
Голосували: «за» - одноголосно 
 
10. Про комунікаційну політику УАДО, як ми інформуємо громадськість про нашу 
діяльність. Пропозиція активностей з метою залучення нових учасників УАДО. 
Виступили: Е.Лебеєв, О.Пристая, В.Масюк, Ю.Шепелєв: обговорили ідея як покращити 
комінкацію УАДО з ринком, з потенційними новими членами, партнерами. 
Вирішили:створити закриту групу у Facebook – УАДО та друзі, яка складається з 
постачальників обладнання, інструменту, технологій. Поширюємо у групі інформацію, яка 
може сприяти реалізації місії УАДО – збільшення продажів обладнання та інструменту 
учасниками УАДО та його симпатиками. Використовуємо групу для популяризації діяльності 
УАДО та залучення нових учасників до УАДО. 

 
 
 
 
 
 

Головуючий                           О.Пристая 
 
 
 


