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автор: РГ "Деревообробник" - всеукраїнська галузева газета 
Тринадцята щаслива… 
 
Виставка «Деревообробка 2010», що 25–28 травня відбувалася у львівському палаці спорту 

«Україна», була вже ось тринадцята за порядковим номером, і про цю обставину вважали своїм 

обов’язком час від часу принагідно згадувати як більшість  відвідувачів у залі, так і організатори під 

час проведення офіційних заходів. Та попри всі страхи, що, як правило, асоціюються у людства з цим 

числом, захід у всіх аспектах вдався. Із цим у столиці Галичини теж  були згідні майже всі…     

 

Організаторами цьогорічної «Деревообробки» стали ЗАТ «Гал-ЕКСПО, а також СП «Ройек-

Львів», за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Української Асоціації 

Деревообробного Обладнання. Генеральним партнером виставки виступила всесвітньо відома 

компанія «Wood-Mizer». За минулі роки постійними учасниками цієї найбільшої галузевої події на 

теренах Західної України стали такі відомі у вітчизняній деревообробці імена, як «Felder KG» 

(Австрія), АТЗТ «Маркетліс» (Київ), ТзОВ «Станкодніпро» (м. Дніпропетровськ), ТзОВ «Дніпро» 

(м. Харків), Фірма «Горлуш Ко» (Київ), ТзОВ «Велмаш-Україна» (м. Харків), ПП «Інтер Плюс» (м. 

Біла Церква), СП «Ройек-Львів», ПП «Ющишин» (м. Львів), ТзОВ «Мост-Україна» (м. Тернопіль) 

та інші. Саме на їх стендах і цього разу експонувалося найсучасніше та високотехнологічне 

вітчизняне й імпортне деревообробне обладнання, стрічкові пилорами, деревообробний 

інструмент, фрезерні та столярні верстати, обладнання для виробництва меблів, гідравлічні преси, 

котли на твердому паливі, високоякісні екологічні лакофарбові матеріали, клеї та багато іншого.  

Загалом же на цьогорічній виставці свої експозиції представили понад 120 виробничих і 

торговельних фірм з України, Польщі, Німеччини, Австрії, Литви, Румунії, Болгарії, Данії, Чехії, 

Естонії, Росії, Італії, Швейцарії та Франції. Не на всіх бажаючих навіть вистачило виставкової 

площі в залі та на вулиці, а організаторам, своєю чергою, через надзвичайно велику експозицію 

довелося в цілях безпеки львів’ян і гостей міста просити владні та силові структури обмежити 

пішохідний рух поряд із виставковим майданчиком.  

Крім того, «Деревообробка 2010» ознаменувалася потужною рекламною кампанією, що 

сягнула далеко за межі України. Зокрема, було розіслано 18 тисяч іменних запрошень спеціалістам 

галузі. Інформаційна підтримка забезпечувалась і на аналогічних заходах у Києві, Познані, Мілані 

та Дубаї. Телевізійна, радіо - та зовнішня реклама розповсюдилася на всі області Західної України, 

запрошуючи всіх зацікавлених відвідати ХІІІ Міжнародну виставку «Деревообробка 2010». Гарну 

нагоду обговорити всі ці навколовиставкові події організатори мали під час прес-конференції для 

журналістів місцевих і галузевих ЗМІ, що відбулася перед урочистим відкриттям виставки у 
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конференц-залі палацу спорту «Україна». Спочатку перед присутніми виступив Президент УАДО 

В.В. Масюк, розповівши їм про те, які кон’юнктурні зміни відбулися останнім часом на ринку 

деревообробного обладнання у зв’язку з кризовими явищами в економіці та курсовою 

нестабільністю. Цієї теми, так чи інакше торкалися у своїх виступах також і голова правління СП 

«Ройек-Львів» О. І. Дзюпин, генеральний директор ТзОВ «Мост-Україна», офіційний представник 

товариства «Wood-Mizer» в Україні О.О. Твердохліб, а також заступник начальника Львівського 

обласного управління лісового та мисливського господарства Ю.О. Гром’як. Активніше залучати 

до виставкових заходів студентську молодь, використовуючи сусідство Національного 

лісотехнічного університету України, запропонував декан технологічного факультету цього вузу 

В.М. Максимів. А перший віце-президент ЗАТ «Гал-ЕКСПО» А.В. Стегура (очолюване ним 

підприємство у жовтні цього року відзначає свій двадцятий ювілей) особливу увагу у своєму 

виступі звернув на розширення географії учасників виставки.  

Далі організатори відповіли на поставлені журналістами питання. Пан Стегура, зокрема, 

високо оцінив роль газети «Деревообробник» у рекламній кампанії, спрямованій на поширення 

інформації про проведення виставки, передусім у Польщі, під час виставки «DREMA». Саме ця 

реклама, за словами пана Стегури, дала результати одразу після виставки у Познані. А очільник 

УАДО В. В. Масюк на прохання нашої газети прокоментував сучасну ситуацію з експортом 

виробленого в Україні деревообробного обладнання за кордон: 

– Власного виробництва деревообробного обладнання в Україні дуже мало, але те, що є, ми 

все ж експортуємо, наприклад, у Росію, Білорусь та Прибалтику, – дереворізальний інструмент. 

Через курсові зміни внаслідок кризи частина наших верстатів стали конкурентними за ціною 

навіть з китайськими, у той час як їхня якість вища. Нашим виробникам тоді вдалося укласти нові 

контракти  в основному зі споживачами з країн колишнього Радянського Союзу (Білорусі, Литви, 

Грузії, Молдови, Росії). З падінням євро зараз, я гадаю, ситуація з експортом дещо погіршиться, 

нам стане складніше експортувати на Захід і конкурувати по ціні, натомість можливості наших 

підприємств закуповувати імпортне обладнання зростуть.   

Невдовзі, по завершенні цієї прес-конференції, відбулася урочиста церемонія відкриття 

ХІІІ Міжнародної виставки «Деревообробка 2010», у якій взяли участь: перший заступник голови 

Львівського ОДА М.Д. Янків, директор департаменту економіки Львівської міськради І.В. 

Кулинич, заступник начальника управління економіки Львівської міськради В. Довжик, голова 

правління СП «Ройек-Львів» О.І. Дзюпин, президент УАДО В.В. Масюк, заступник начальника 

Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Ю.О. Гром’як, перший 

віце-президент ЗАТ «Гал-ЕКСПО» А.В. Стегура, керівник проекту «Деревообробка» цієї 
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організації Н. Худак, генеральний директор ТзОВ «Мост-Україна» О.О. Твердохліб. З 

привітальним словом перед присутніми виступали М. Д. Янків, І. В. Кулинич, В. В. Масюк та О.О. 

Дзюпин, після чого пану Янківу та пані Кулинич було надано право перерізати вхідну стрічку, і 

виставку було офіційно оголошено відкритою.  

Коротко описуючи численні експозиції, представлені на виставці, варто відзначити стійку 

тенденцію появи учасників-дебютантів, яка додає виставці свіжого «дихання», нової «енергії» та 

безмежного «потенціалу» для подальшого розвитку. Наприклад, румунська компанія «ROFELIX 

UNIVERS» уперше представила стрічкові пили власного виробництва, використовуючи 

бездоганний матеріал та найкраще обладнання і технології. Литовське підприємство «UMP», що 

входить до групи «Baltic American Concord», презентувало новаторські ідеї для проектування та 

виготовлення меблів із дерева, дерев’яних іграшок, а також екологічного вирішення утилізації 

відходів, продукцію для захисту деревини – чеська фірма «Metrum», деревообробний інструмент 

для професіоналів високої якості, шліфувальні машини, високоточні пили – товариство 

«Інноваційний Альянс» (м. Київ). Програмне забезпечення K3 Мебель - К3 Коттедж - АPM Civil 

Engineering для точних розрахунків у дерев’яному домобудівництві представив російський 

інформаційно-технічний центр «ГЕОС». Уперше на теренах Західної України, генеральний 

партнер виставки компанія «Wood-Mizer» продемонструвала в дії безперечну новинку – стрічкову 

пилораму з дистанційним управлінням LT-40. З нагоди 20-ї річниці з дня заснування компанії 

«Wood-Mizer Europe» для українського ринку запроваджені спеціальні ціни на продукцію компанії 

– провідного виробника.  

У рамках виставки відбулися численні розіграші, майстер-класи, презентації та семінари. 

Про характерні особливості та переваги ЛФМ SIRCA розповіла мережа колор-студій «ФАРБІЯ», 

семінар на тему «Сертифікація ланцюга постачання лісопродукції: міжнародний досвід і сучасні 

ініціативи ЄС» провело представництво Міжнародної Дунайсько-Карпатської програми WWF. 

Однією з родзинок при цьому став конкурс «Закрути шуруп найшвидше», організований 

представництвом «Black & Decker GmbH» в Україні. Конкурс полягав у тому, щоб на очах у всіх 

закрутити шуруп, при цьому закручування 5 шт. шурупів за час до 15 сек преміювалося кепкою. У 

результаті проведення в різних регіонах України до осені подібних конкурсів буде визначено 

найкращого, який репрезентуватиме нашу країну в іспанській Валенсії на розіграші головного 

призу  – мотоциклу Yamaha R1.  

Нижче пропонуємо нашим читачам низку вражень, якими з нами поділилися відвідувачі, а 

також деякі учасники при виході з виставкового павільйону:  
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Петро Цап, Львів, працює в деревообробці: Враження чудові… Тішить, що йде якийсь розвиток, 

впроваджуються сучасні європейські технології. Звичайно, наші виробники їх ще не наздогнали, 

але стараються. Мене особисто цікавив дереворізальний інструмент, стрічкопилкові рами та 

вимірювальні прилади. І ту інформацію, яку я шукав, я тут для себе знайшов. 

 

Юліан, місто Кам’янка-Бузька, Львівська область, виробляє сходи і двері: Торік було краще. 

Був більший вибір і було цікавіше. Що цікавить? Переважно верстати: фрезерні, фугувальні, 

рейсмусові. Організаторам побажав би запрошувати виробників з ширшим асортиментом, щоб 

можна було знайти і дешевші вироби. Бо в деяких випадках ціна не відповідає якості. 

 

Микола Семенюк, генеральний директор фірми «Поліс», Київ, учасник: Цей захід, мабуть, за 

останні роки – одна з найбільших насичених виставок як за складом експонентів, так і за складом 

відвідувачів. Це в основному люди-спеціалісти, власники, директори, яким потрібне обладнання, 

вони знають, чого хочуть. Що кинулося в очі? Ринок поступово починає набирати обертів, після 

2009 року, коли спостерігався деякий спад. Тішить і те, що багато представлено наших вітчизняних 

виробників обладнання… Виставка зросла, і її можна розміщати на більших площах. Адже вона 

вже не схожа на маленьку регіональну виставку. Це солідна, нормальна виставка, люди приїздять 

на неї подивитися і з Луганська, і з Донецька, і з Криму, і з Кіровограду – зі всієї України.     

 
Андрій Богданович, Галич, Івано-Франківська область, виробляє двері: Цю виставку відвідав 

уперше, але враження гарні. Я сюди їхав цілеспрямовано – подивитися на лакофарбові матеріали, 

підібрати потрібні мені кольори лаків і супутні матеріали. Те, що мені потрібно, я тут знайшов, 

тому вважаю, що виставка мої очікування виправдала. А загалом побажав би організаторам  

більше себе рекламувати. Адже, наприклад, якби я не почув від знайомих, то і не знав би про неї.  

 
Оксана Ігорівна, Стрийський район, Львівська область, бухгалтер на підприємстві у сфері 

первинної обробки деревини: Виставка нам сподобалася. Адже все, що ми на ній шукали, ми 

знайшли: наприклад, лазерну лінійку, витяжку, які нас цілком влаштовують за співвідношенням 

якість/ціна. Хоча взагалі тут є вироби і дешеві, і дорогі… Але, мабуть, їхня якість відповідає ціні… 

 

Костянтин Андросов 

 

Додаються фотографії:  
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