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Виставкові форуми є одним із потужних інформаційних заходів, які займають чільне місце в загальній програмі Клубу пакувальників та часопису
«Упаковка». Починаючи з першого
номера журналу, в якому анонсувались
виставки «Пак Україна 96», «Упаковка
и материальные потоки 97» в Лейпцигу,
давався звіт про виставку «РосУпак 96»
у Москві та наводився календар виставкових заходів на друге півріччя 1996 р.,
редакція в кожному номері інформувала читачів про виставкові заходи в
Україні та за її межами. Часопис «Упаковка» неодноразово був інформаційним партнером пакувальних виставок
та мав власні виставкові стенди, на
яких фахівці журналу мали можливість
спілкуватись зі своїми партнерами та
читачами. Це відбувалося в Познані та Брно, Дюссельдорфі та Москві,
Мінську та Стокгольмі, Алма-Аті та
Кишиневі, Парижі та Токіо, БуеносАйресі та Кейптауні, інших містах світу та безперечно в Києві.
Черговий міжнародний форум харчової промисловості та упаковки IFFIP
2014, який пройшов 09–11 квітня
в Київському виставковому центрі
«КиївЕкспоПлаза» не міг минути
поза увагою журналу «Упаковка» та
Клубу пакувальників. Організований
компанією «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок», він увібрав
у себе чотири виставки: 20-у «ПродЕкспо», 5-у «Хлібопекарська та кондитерська індустрія», 8-у «ПродТехМаш»
та 15-у «Пак Експо». Всі минулі роки
виставку «Пак Експо» представляли
як співорганізатор — Клуб пакувальників, як головний інформаційний
партнер — журнал «Упаковка».
Виставку «Пак Експо», яка зайняла
понад 4 тис. м2 виставкової площі (загальна площа форуму IFFIP 2014 —
10 тис. м2), відвідало більше 10 тис. фахівців. Варто зауважити, їм було на що
подивитись. А крім того, взяти участь в
інформаційних заходах, організованих
Клубом пакувальників та журналом
«Упаковка».
Важливим зібранням фахівців був
круглий стіл «Українське законодавство про упаковку відповідно до
Європейських норм». Доповідачами
на засіданні були: Лана Сінічкіна,
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РЕЗОЛЮЦІЯ
КРУГЛОГО СТОЛУ «ПАК ЭКСПО 2014»
«УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВІДХОДИ УПАКОВКИ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ»

співголова комітету Американської
торгової палати в Україні; Володимир
Слабий, голова «УкрПЕК»; Віктор
Віхорев, генеральний директор «Укр
вторма». Вони говорили про статус
законопроекту України «Про упаковку та відходи упаковки», практику
та досвід впровадження розширеної
відповідальності виробника в країнах Європейського Союзу, аналізували проекти Законів України (2611А,
2612А, 2295, 3489, 2353) у сфері упаковки та відходів упаковки та стан
питання утилізації (збір, сортування, переробка) вторинної сировини
(в тому числі відходів упаковки)
в Україні. Обговоривши зазначені
питання, учасники круглого столу
прийняли резолюцію, яку надіслали
органам законодавчої та виконавчої
влади України для врахування розроблених пропозицій під час вдосконалення нормативно-правових актів,
що регулюють правовідносини у сфері поводження з відходами упаковки.
Як завжди значну увагу фахівців привернула вже десята за рахунком нау
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Київ, 9 квітня 2014 р.
Усвідомлюючи актуальність завдань із вирішення проблеми відходів упаковки
в Україні та необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання у
цій сфері, а також імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради
94/62/ЄС від 20.12.1994 про упаковку та відходи упаковки (ОВ L 365/10, 31.12.94)
зі змінами від 11.02.2004 (ОВ L 47/26, 18.2.2004) на основі конструктивного діалогу
між органами влади, наукою, приватним сектором і громадськими організаціями,
учасники семінару пропонують:
1. Прискорити імплементацію основних положень Директиви Європейського
Парламенту та Ради 94/62/ЄС від 20.12.1994 про упаковку та відходи упаковки
зі змінами від 11.02.2004 в українське законодавство шляхом прийняття Закону
України «Про упаковку та відходи упаковки» з метою забезпечення екологічної
безпеки, запобігання негативному впливу таких відходів на здоров’я людини і
навколишнє природне середовище шляхом організації та координації діяльності
з їхнього збирання та утилізації.
2. Здійснити комплекс спільних заходів суб’єктів господарювання, споживачів,
органів державної влади та місцевого самоврядування щодо створення в
Україні єдиної системи поводження з відходами упаковки на засадах ринкової
економіки та вищезазначеного законопроекту, що передбачає створення
механізму компенсації витрат органам місцевого самоврядування на організацію
роздільного збирання відходів упаковки.
3. Створити єдину інформаційно-аналітичну базу даних щодо наявних в Україні
технологій та діючих потужностей/об’єктів поводження з відходами упаковки.
4. Привести у відповідність до європейської практики національну статистику
відходів. Невідповідність сучасної системи статистичного обліку відходів, що
нерозривно пов’язана з класифікацією відходів, призводить до неможливості
міжнародних порівнянь і до викривлення статистичного обліку в цілому.
5. Надіслати резолюцію круглого столу органам законодавчої та виконавчої
влади України для врахування зазначених пропозицій під час вдосконалення
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері поводження
з відходами упаковки.
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ково-практична конференція молодих вчених «Новітні технології пакування». 19 доповідей молодих вчених
із 5 ВНЗ за результатами наукових
досліджень у сфері упаковки, пакувальних матеріалів та обладнання
були з підвищеною увагою сприйняті учасниками конференції. На думку більшості фахівців, вони знайдуть
впровадження на виробничих підприємствах. До речі, тези всіх виступів надруковані окремим виданням
як додаток до журналу «Упаковка».
Вже стало традицією збирати на виставці «Пак Експо» фахівців на церемонію нагородження переможців
конкурсів, які проводить Клуб пакувальників, журнал «Упаковка» та
Київський міжнародний контрактовий ярмарок. Це конкурс на кращу
упаковку «Українська зірка упаковки», на кращу етикетку — «Українська етикетка», на кращу студентську
розробку — «Упаковка майбутнього».
Цьогоріч до конкурсів додався новий — «ІнУпакМаш» — інновації в
пакувальному машинобудуванні, організаторами якого виступили Клуб
пакувальників та компанія «Фесто».
Усього в конкурсах взяли участь
55 зразків упаковки та інновацій із
20 підприємств із 8 міст України та
32 зразки упаковки молодих дизайнерів із 8 навчальних закладів із 4 міст
України. Нагородження пройшло в
урочистій атмосфері. Оскільки про
підсумки конкурсів «Українська зірка упаковки», «Українська етикетка»
та «Упаковка майбутнього» журнал
«Упаковка» вже докладно інформував своїх читачів (див. «Упаковка». — 2014. — № 2. — С. 78–79), то
обмежимось переліком підприємствпереможців цих конкурсів: «Укр
пластик» (кер. Ірина Мірошник) —
4 нагороди; ДП «Імекс» ТОВ «Видавництво «Весна» (кер. Олександр
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Шойхет) — 2 нагороди; «Лєко-Плюс»
(кер. Ольга Лєбєдєва) — 2 нагороди;
«Ветропак Гостомельський Склозавод»
(кер. Андрій Гірник); «Verallia-Україна»
(кер. Аксель Гільото); «Гламур Пак
Груп» (кер. Галина Бабяк); «Рубіжанський КТК» (кер. Геннадій Мінін); «Модель Пак» (кер. Роксолана
Романишин); «Східна торговельна компанія» (кер. Олександр Гузь);
«Київський КПК» (кер. Віталій Баско); I місце серед студентів зайняла Анастасія Чурбанова з КДІДПМ
ім. М. Бойчука (кер. Олександр Мікула); II місце — Микита Плужко з НАОМА (кер. Віталій Шостя);
III місце — Альона Здорова з НАОМА
(кер. Віталій Шостя).
Тож зосередимо увагу на конкурсі
«ІнУпакМаш». Він мав на меті виявити
найкращі інноваційні проекти у сфері
створення, модернізації та застосування машин і обладнання для пакувальної індустрії. Одним з організаторів та
спонсором цього конкурсу стала компанія «Фесто», відома як один із найбільших у світі розробників та виробників засобів промислової автоматики.
Компанія щорічно розробляє близько
100 інновацій та отримує 2900 патентів.
Крім того, «Фесто» активно працює у
напрямі «біоніка». Це надає можливість перенести принципи біологічного
життя у сферу техніки.
На церемонії переможцем конкурсу
«ІнУпакМаш 2014» була оголошена
компанія «Базис» (кер. Замір Начкебія)
за інноваційний проект «Машина для

пакування — картонатор АРУК-40».
Призерами конкурсу стали компанія
«Джерело» (кер. Олександр Гончар)
за інновацію в системі управління
пакувальним обладнанням «Драйвер пошагового привода Stmono_VS»
та компанія «Пакмаркет» (кер. Михайло Мільштейн) за інноваційну
конструкцію в проекті «Автомат для
виготовлення пакетів та мішків із поліетиленової рукавної плівки». До
речі, нагороди переможцям конкурсу
«ІнУпакМаш» вручав робот, розроблений компанією «Фесто», що викликало
захват та схвальні враження присутніх.
Захопливою квінтесенцією церемонії
став виступ керівника напряму «електромеханічні приводи та мехатроніка»
компанії «Фесто» Віталія Мисечка.
Він розповів про дивовижні речі — що
таке біоніка та як можна використати
реальні природні можливості тварин та
птахів у конструюванні пакувального
та іншого технологічного обладнання. Демонстрація на екрані рухів керованих штучних риб, чайки, бабки,
кенгуру та інших не тільки додала до
розповіді Віталія Мисечка позитивних
емоцій, але й наблизила до реальності
уявлення присутніх про непередбачувані можливості людини та природи.
На закінчення організатори конкурсів запросили всіх до участі наступного року. Загалом всі учасники форуму IFFIP 2014 відмічали позитивний
вплив форуму та виставки «Пак Експо»
на подальший розвиток пакувальної індустрії України.

