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Переможці конкурсу
«Українська зірка
упаковки»
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Пройшли чергові конкурси «Українська зірка упаковки»,
«Українська етикетка» та «Упаковка майбутнього», які
цього року зібрали 88 зразків упаковки та етикетки, котрі розроблені українськими дизайнерами, виготовлені на
українських підприємствах та були роботами студентів
українських ВНЗ. Усього в конкурсах узяли участь 16 підприємств з 8 міст України та 41 студент з 8 ВНЗ із 6 міст
України.
Особливістю конкурсів цього року став високий рівень
зразків упаковки з картону та полімерних плівок, упаковок для ліків, які виготовлені за технологією «ботл-пак»
(виготовлення упаковки та фасування продукції на одній
машині), поліграфічного оформлення сучасними способами друкування. Поряд з компаніями, які щорічно беруть участь у конкурсах («Профі-Прес», «Укрпластик»,
«Гламур-Пак», «Консюмерс-Скло-Зоря», інші), уперше в
конкурсі взяли участь компанії «Ніко» з Макіївки, «Молочний Альянс» та DOT Ltd з Києва, студенти із Львівського державного коледжу декоративного ужиткового
мистецтва ім. І. Труша.
15 березня 2012 р. відбулося засідання журі 14-го конкурсу «Українська зірка упаковки», 13-х конкурсів «Українська етикетка» та «Упаковка майбутнього». До складу
журі увійшли незалежні висококваліфіковані фахівці,
які вже не перший рік оцінювали зразки упаковки та
етикетки. Уперше членами журі працювали Олександр
Александров, директор представництва в Україні компанії DOW, Геннадій Рябцев, доцент НТУУ «КПІ». Члени
журі звертали увагу на особливості матеріалу, конструкції, дизайну, технології виготовлення зразків, зручності у
користуванні, економічності та безпечності, можливості
утилізації та інші. Усі зразки розроблені та виготовлені
в Україні, є промисловими зразками, і лише роботи молодих дизайнерів-студентів ще чекають на промислове
впровадження.
Журі підбило підсумки, зробило висновки, відмітило кращі
зразки, висловило зауваження по зразках, які не виграли.
Усі роки, протягом яких проводився конкурс, не залишалось без нагород ПАТ «Укрпластик» (керівник Олександр
Галкін). У 2012 р. його дизайнери та виробники встановили рекорд усіх конкурсів — шість зразків цього підприємства перемогли в конкурсі «Українська зірка упаковки». Переможцями також стали компанії «Профі-Прес» з
Макіївки (керівник Олександр Нікольський), «Ветропак
Гостомельський склозавод» (керівник Андрій Гірник),
«Консюмерс-Скло-Зоря» з Рівного (керівник ЖанАндре Барбозі), «Ніко» з Макіївки (керівник Андрій Лисицький), «Ельграф» із Львова (керівник Юрій Смакуга),

Упаковка для
смаженого насіння
ПАТ «Укрпластик»

Упаковка для
печива Laima
ПАТ «Укрпластик»

Упаковка для
цукерок Nua
ПАТ «Укрпластик»

Упаковка для кави
Nescafe Green blend
ПАТ «Укрпластик»

Упаковка для кави
Nescafe
ПАТ «Укрпластик»

Упаковка для набору
цукерок «Туся»
ПК «Профі-Прес»

Скляна пляшка для
горілки Luxusowa
ПрАТ «КонсюмерсСкло-Зоря»

Упаковка для печива
Florentini та бісквітів
Cantuccini і Pasticcini
ПАТ «Укрпластик»

Упаковка для DVD
(фільм «Аватар»,
колекційне видання)
ТОВ «Аванпост та
партнери»

Скляна пляшка для
молока та молочних
продуктів Premialle
ПАТ «Ветропак
Гостомельський
склозавод»
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Ампули поліетиленові у
пачці картонній у лінійці
«Глюкоза», «Лідокаїн»,
«Мілдрокард»
ТОВ «Ніко»
Упаковка для
шампанського (6 л)
ТОВ «Ельграф»

Флакони поліетиленові
з етикеткою в лінійці
«Натрію хлорид»,
«Розчин Рінгера»
ТОВ «Ніко»

Закваска «Персикмаракуйя» та
«Садові ягоди» від
ТМ «Яготинське»
ПрАТ «Молочний
альянс»

I

«Простокваша з печі» у
полістирольному стакані
від ТМ «Яготинське»
ПрАТ «Молочний
альянс»

II

Серія паковань для
бігуді-липучок «Жадана»
Ковтун Дарина,
НАОМА

III

Серія упаковок для
таверни «Дупло»
Ткачев Дмитро,
ХНУРЕ

Паковання для
шоколадних цукерок
«Княжа забава»
ТМ «Знатні солодощі»
Сочівець Анастасія,
НАОМА

Коробка для
новорічного подарунка
«Замок драконів»
ПАТ «Рубіжанський
картонно-тарний
комбінат»

Серія упаковок корму
для котів «Мявка»
Світлична Анастасія,
ДНУ

«Аванпост та партнери» з Києва (керівник Андрій Рак).
У конкурсі «Українська етикетка» перемогли 2 зразка
компанії «Молочний Альянс» з Києва (керівник Сергій
Вовченко).
У конкурсі «Упаковка майбутнього» перше місце посіла
студентка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Дарина Ковтун (керівник Віталій
Шостя) з роботою «Серія паковань для бігуді-липучок
«Жадана», друге — студент Харківського національного університету радіоелектроніки Дмитро Ткачев
(керівник Юлія Бокарєва) з роботою «Серія упаковок
для таверни «Дупло», третє — студентка Національної
академії образотворчого мистецтва і архітектури Анастасія Сочівець (керівник Віталій Шостя) з роботою
«Паковання для шоколадних цукерок «Княжа забава»
ТМ «Знатні солодощі».
ІАЦ «Упаковка» та компанія «Авторська поліграфія»
своїми спеціальними призами нагородили відповідно
Рубіжанський картонно-тарний комбінат за упаковку
«Коробка для новорічного подарунка «Замок драконів» та Світличну Анастасію (Дніпропетровський національний університет) за «Серію упаковок корму для
котів «Мявка».
Церемонія нагородження переможців конкурсів відбудеться 4 квітня 2012 р. о 14:00 (Експоцентр КиївЕкспоПлаза, пав. 1, конф.-зал 1) під час виставки
«Пак Експо». Із зразками упаковки та етикетки, які
перемогли в конкурсах, можна ознайомитися на сайті
www.upakjour.com.ua та на стенді Клубу пакувальників
виставки «Пак Експо».
Організатори конкурсів (Клуб пакувальників, ІАЦ «Упаковка», КМКЯ) висловлюють свою подяку всім учасникам, а переможців запрошують узяти участь у міжнародному конкурсі World Star 2012. Особлива подяка
спонсорам конкурсів — ПАТ «Украпластик», часопису
«Упаковка».
До нових зустрічей!
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Журі конкурсів із зразками переможців
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