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Біографічна довідка уповноваженого представника 

Асоціація деревообробників Київщини 

Ілюшенко Олександр Володимирович 

Працює: приватний підприємець 

Громадянство: Українець 

Число, місяць і рік народження: 17. 03.1965 

Місце народження: с.Розважів Іванківського р-ну Київської області 

Освіта: вища 

Володіння мовами: Українська 

Трудова діяльність: 3 1986р.по 1992р. працював на Розважівському дослідному заводі запасних 
частин від фрезерувальника до замісника директора. 

З 1992р.займаюсь підприємницькою діяльністю. 

Членство в ІГС: Голова Асоціації деревообробників Київщини 

Контактна інформація: тел.0979194500 

Ілюшенко О. В. 



«Асоціація деревообробників Київщини» 
07241, с.Розважів, вул.Нова 4, Іванківський район, Київська область. 

№ І від 1 0 , 0 Київське обласне управління лісового 
та мисливського господарства 

Асоціація деревообробників Київщини протягом 2018 року були проведенні 
консультації з членами Асоціації деревообробників Київщини по результатам 
проведених на біржі електронних торгів з продажу необробленої деревини, 
заготовленої в 1-му кварталі 2018 року лісовими господарствами Київської області. 
За результатом проведених консультацій, асоціацією було вирішено звернутись до 
генерального директора ТБ "Київська агропромислова біржа" з пропозиціями 
збільшення пропускної спроможності сервера, забезпечення відображення 
кількості заявлених учасників торгів по кожному окремому лоту під час 
формування заявок на купівлю, забезпечення чіткого відображення ходу торгів, 
приведення формування документів в системі до прийнятних стандартів для їх 
друку. 

З метою недопущення впровадження рішення Уряду, щодо таємного 
схвалення проекту Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування 
лісового господарства України на період до 2022 року який був прийнятий без 
обговорення, Асоціація деревообробників Київщини зверталась до Адміністрації 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Київської обласної ради та Державного агентства лісових ресурсів України. 

Асоціацією деревообробників Київщини направлялись листи до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Київської 
обласної Ради щодо недопущення передавання у концесію лісових господарств. 

Для оптимізації роботи між лісогосподарськими підприємствами та 
покупцями Асоціацією деревообробників Київщини надіслано звернення 
начальнику Київського обласного управління лісового та мисливського 
господарства з пропозицією здійснення поставки лісопродукції на склад покупця 
за його рахунюк (за умови меншої відстані до складу покупця аніж до нижнього 
складу продавця). 

З метою налагодження співпраці та забезпечення сировиною 
деревообробників Іванківського та Поліського районів Асоціація деревообробників 
Київщини неодноразово зверталась до Іванківської та Поліської районних рад для 
налагодження співпраці. 

Також, Асоціація деревообробників Київщини з метою вивчення причин 
всихання хвойних лісів України та з метою винайдення дієвих заходів з вирішення 
даної проблеми зверталась до Державного спеціалізованого підприємства 
"Київл ісозахист". 

Президент 
"Асоціації деревообробників Київщ 
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