
 

Програма роботи міжнародної виставки  

Деревообробка 2016 
31 травня  

 

12.00 – Урочисте відкриття виставки  

17.00 -  Засідання Української Асоціації Деревообробного Обладнання  

  

1 червня  

 

10.00 - Діюча міні-фабрика з виробництва меблів, що отримала назву 

«Покоління для покоління».  

 

10.00 - Перша подія всеукраїнського туру "Сильний бізнес для сильних 

людей", яка включає:  

Тест-Драйв обладнання Wood-Mizer 

Тест-Драйв комерційних автомобілів FORD 

Тест-Драйв техніки Stihl  

Розважальна програма з призовими конкурсами  та подарунками від партнерів 

проекту (бензомототехніка, пальне, вигідні умови лізингу тощо) 

 

11.00 –13.00. Конференція «Шляхи активізації експорту деревообробниками 

та меблевиками України» 

Організатори: Газета «Деревообробник»  та журнал «Меблеві технології» 

 
Мета конференції – обговорення ключових питань щодо можливостей активізації експорту 

в деревообробній та меблевій галузях. 

 

14.00 – 16.00 – засідання  круглого  столу  «Стан ринку необробленої 

деревини після запровадження мораторію на експорт. Що змінилось і що 

треба змінити». 
 

Організатори:  

       Українська асоціація меблевих, деревообробних підприємств та організацій 

«Меблідеревпром», Українська асоціація деревообробного обладнання,      

Українська асоціація меблевиків, Всеукраїнська асоціація деревообробної 

промисловості, Газета «Деревообробник» 



 

2 червня  

 

10.00 – 15.00 – Інформаційний семінар: Досвід та перспективи розвитку FSC 

сертифікації ланцюга постачання продукції  

Організатори: Національне представництво FSC в Україні, Дунайсько-Карпатська 

Програма WWF в Україні за участю органів сертифікації: «СЖС Україна», «НЕПКон», 

«Леглалліс». 

 
Тематика семінару: 

• основні зауваження під час сертифікації ланцюга постачання та шляхи їх вирішення з 

погляду аудитора; 

• перспективи сертифікації та основні зміни в зв’язку з прийняттям нової редакції 

стандарту контрольованої деревини; 

• використання новітніх інформаційних продуктів FSC для розвитку та захисту бізнесу; 

• коректне використання торгової марки та не використані можливості бренду. 

 

10.00 - Діюча міні-фабрика з виробництва меблів, що отримала назву 

«Покоління для покоління». 

 

10.00 - Перша подія всеукраїнського туру "Сильний бізнес для сильних 

людей", яка включає:  

Тест-Драйв обладнання Wood-Mizer 

Тест-Драйв комерційних автомобілів FORD 

Тест-Драйв техніки Stihl  

Розважальна програма з призовими конкурсами  та подарунками від партнерів 

проекту (бензомототехніка, пальне, вигідні умови лізингу тощо) 

 

15.00 - Шоу від В. Вірастюка та Федерації Стронгменів України. 

 

15.00 – 17.00 - „Біомаса для енергетичних потреб та питання легального 

походження деревини у контексті законодавства Польщі та вимог 

розпорядження EUTR NR 995/2010” 

Організатор: Відділ Сприяння Торгівлі та Інвестиціям Посольство Республіки 

Польща в Україні 

 

3 червня  

 

10.00 - Діюча міні-фабрика з виробництва меблів, що отримала назву 

«Покоління для покоління».  

 

10.00 - Перша подія всеукраїнського туру "Сильний бізнес для сильних 

людей", яка включає:  

Тест-Драйв обладнання Wood-Mizer 

Тест-Драйв комерційних автомобілів FORD 

Тест-Драйв техніки Stihl  

Розважальна програма з призовими конкурсами  та подарунками від партнерів 

проекту (бензомототехніка, пальне, вигідні умови лізингу тощо)  


