
 
ПРОГРАМА ВИСТАВКИ LISDEREVMASH 2019 

 

24.09.2019, вівторок 
 

11.00 

Офіційна церемонія відкриття 18-ї Міжнародної виставки LISDEREVMASH 

Місце проведення: зона урочистих подій, стенд С2 
 

12.00 - 16.00 

Профорієнтаційний захід для студентів «Кадри вирішують все: реалії, перспективи» 

Місце проведення: конференц-зал №8, 2й поверх  

Організатор: Національний університет біоресурсів і природокористування України. Кафедра 

технологій та дизайну виробів з деревини 

Доповідачі: 
Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Ігор Мельник, LISDEREVMASH 

Лакида Петро Іванович, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового 

господарства 

Олена Пінчевська, завідувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини, Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

Анна Лобченко, Kyiv Student Forest Association 
 

12.00 

Засідання правління Асоціації деревообробних, меблевих підприємств та організацій 
України «Меблідеревпром» 

Організатор: Асоціація «Меблідеревпром» 
 

15.00 

Розіграш цінних призів серед відвідувачів виставки 

Місце проведення: зона урочистих подій, стенд С2  

Організатор: оргкомітет LISDEREVMASH 

У кожний виставковий день оргкомітет виставки LISDEREVMASH дарує один коштовний і корисний 

приз із набору: торцювальна пила Metabo, компресор безмасляний Metabo, бензопила Stihl, 

газонокосарка електрична Viking. 

Спонсор розіграшу – компанія «БЕНЗОТРЕЙД» 
 

25.09.2019, середа 
 

11.30 - 15.30 

Практичні лекції для студентів профільних навчальних закладів 

Місце проведення: конференц-зал №7, 2й поверх  

Організатор: Національний університет біоресурсів і природокористування України. Кафедра 

технологій та дизайну виробів з деревини 

Лекції: 
Майбутнє переробки деревини у наших руках 

Олександр Твердохліб, «МОСТ-Україна» 

Біоенергетика – вимога часу. Обладнання Vecoplan (Німеччина) для ТЕС і котельних на біомасі, а 

також для виготовлення біопалива і биогазу 



Володимир Осіпов, Vecoplan 

Нова філософія сушіння 

Теодор Ванічек, Mühlböck-Vanicek 

Головні виклики для біопаливної галузі в Україні 

Олексій Пристая, Науковий керівник ТОВ «Біоенерготехнології», 

Знаю як! 

Максим Латко, LEUCO УКРАЇНА 

 

ВХІД ВІЛЬНИЙ 
 

12.00 

Інформаційний семінар «Перспективи та можливості FSC сертифікації системи ведення 

лісового господарства в Україні» 

Місце проведення: конференц-зал №9  

Організатор: Національне представництво FSC в Україні 

Програма семінару: 

11.50 – 12.00 Реєстрація 

12.00 – 12.20 Розвиток FSC сертифікації в Україні 

П. Кравець, FSC Україна 

12.20 – 12.35 Дослідження ринку FSC в Україні 2018 

Є. Хань, FSC Україна 

12.35 – 13.05 FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України: 

розробка та впровадження 

О.Павліщук, НУБіП України 

13.05 – 13.25 Оцінка впливу на довкілля на FSC сертифікованих підприємствах лісового господарства 

П.Кравець, FSC Україна; О.Павліщук, НУБіП України 

13.25 – 13.45 Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи 

О.Павліщук, НУБіП України, представник ДП «Маневицьке ЛГ» 

13.45 – 14.00 Обговорення, дискусія, підведення підсумків 
 

15.00 

Розіграш цінних призів серед відвідувачів виставки 

Місце проведення: зона урочистих подій, стенд С2  

Організатор: оргкомітет LISDEREVMASH 

У кожний виставковий день оргкомітет виставки LISDEREVMASH дарує один коштовний і корисний 

приз із набору: торцювальна пила Metabo, компресор безмасляний Metabo, бензопила Stihl, 

газонокосарка електрична Viking. 

Спонсор розіграшу – компанія «БЕНЗОТРЕЙД» 
 

26.09.2019, четвер 
 

15.00 

Розіграш цінних призів серед відвідувачів виставки 

Місце проведення: зона урочистих подій, стенд С2  

Організатор: оргкомітет LISDEREVMASH 

У кожний виставковий день оргкомітет виставки LISDEREVMASH дарує один коштовний і корисний 

приз із набору: торцювальна пила Metabo, компресор безмасляний Metabo, бензопила Stihl, 

газонокосарка електрична Viking. 

Спонсор розіграшу – компанія «БЕНЗОТРЕЙД» 
 



27.09.2019, п'ятниця 
 

12.00 

Розіграш цінних призів серед відвідувачів виставки 

Місце проведення: зона урочистих подій, стенд С2  

Організатор: оргкомітет LISDEREVMASH 

У кожний виставковий день оргкомітет виставки LISDEREVMASH дарує один коштовний і корисний 

приз із набору: торцювальна пила Metabo, компресор безмасляний Metabo, бензопила Stihl, 

газонокосарка електрична Viking. 

Спонсор розіграшу – компанія «БЕНЗОТРЕЙД» 
 


