ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
про діяльність Клубу пакувальників
2016 р.

Клуб пакувальників –
об’єднання виробників і споживачів пакувальних матеріалів, обладнання,
тари та упаковки.

Клуб пакувальників – це:
 видавнича діяльність
 інформаційні послуги
 міжнародне співробітництво
 підготовка та перепідготовка кадрів

Вирішуйте Ваші проблеми разом з нами!
www.upakjour.com.ua
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Звіт за 2016 р.
В першому півріччі 2016 року були проведені наступні заходи:
Навесні кожного року організатори виставки «Пак Експо» – Київський Міжнародний
Контрактовий Ярмарок та Клуб пакувальників – збирають під своїм крилом представників
пакувальних підприємств України та інших країн. У 2016 році на Міжнародному форумі харчової
промисловості та упаковки IFFIP-2016, у рамках якого і проводилась виставка «Пак Експо», взяли
участь близько 200 компаній з України, Німеччини, Туреччини, Франції та Нідерландів, а сам форум
відвідали понад 8 тис. фахівців.
Важливе місце на форумі IFFIP-2016 як завжди займала програма ділових заходів,
організаторами яких у пакувальному напрямі виступали професійні громадські організації – Клуб
пакувальників, Асоціація гнучкої упаковки України, УкрПЕК, ІАЦ «Упаковка» та КМКЯ.
Потужну увагу фахівців привернула дискусійна конференція «Упаковка України та
ініціатива SaveFood», яка була присвячена участі пакувальних компаній у вирішенні проблеми
зменшення втрат харчової продукції. Сьогодні це світова глобальна проблема. За даними експертів
ринку, із 4 млрд т харчових продуктів, які щорічно виробляють у світі, 1,3 млрд т на суму $ 1 трлн не
доходить до споживачів. Саме через це лідери харчового та пакувального ринку об’єдналися в
рамках ініціативи SaveFood, щоб завдяки розробці та впровадженню сучасних технологій зменшити
кількість харчового продовольства, яке гине, викидається у відходи. Це докладно було розглянуто у
виступах Олександра Александрова (DOW Europe GmbH в Україні) «Інновації DOW в галузі гнучкої
упаковки», Ірини Мірошник (ПАТ «Укрпластик») «Роль упаковки в зберіганні продуктів
харчування», Олександра Козлова (DuPont Ukraine) «Пропозиції DuPont щодо зменшення втрат м’яса
та м’ясних виробів за рахунок інноваційних пакувальних рішень». Питання до промовців, їхні
відповіді та палка дискусія зазначили, що винесена на конференцію тематика надто актуальна, а
головне – має технічні рішення, які вже знайшли реалізацію на українських підприємствах.
Не менш актуальною була інша тема «Сучасні проблеми українського законодавства щодо
відходів упаковки», яка, як кажуть, на язиці вже багато років і все ніяк не може знайти практичного
вирішення. Цього разу на засіданні круглого столу мова йшла про низку законопроектів, які
зареєстровані у Верховній Раді і чекають на розгляд у сесійній залі. З доповідями виступили Альона
Бабак, народний депутат України «Законопроект № 4028 «Про упаковку та відходи упаковки»:
модель реформування сфери поводження з відходами упаковки в Україні на основі принципу
розширеної відповідальності виробника» та Максим Барінов, керівник управління з благоустрою та
комунального обслуговування Мінрегіону «Перспективи розвитку роздільного збирання ТПВ в
Україні».
Присутні, а їх було понад 60 фахівців, уважно та зацікавлено розглядали основні положення
законопроекту, вказуючи на деякі особливості та висловлюючи зауваження, які мають бути
враховані депутатами.
Справжньою родзинкою інформаційних заходів стала церемонія нагородження переможців
українських конкурсів «Українська зірка упаковки», «Українська етикетка» та «Упаковка
майбутнього».
Урочистість почалася з виступу відомого знавця історії упаковки Валерія Шредера, серію
статей якого «Хронологія розвитку упаковки» було надруковано в часописі «Упаковка» (2006–
2011 рр.). Цього року його яскравий виступ «Від трипільського посуду до мультисенсорної
упаковки», з одного боку, став екскурсом стежками розвитку упаковки, а з іншого – важливою
передмовою до демонстрації зразків сучасної упаковки українського виробництва, які були відмічені
журі конкурсів.
У цьому році переможцями стали 3 упаковки виробництва ПАТ «Укрпластик» (кер. Ірина
Мірошник), 2 упаковки ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (кер. Віталій Баско),
упаковки ТОВ ПФ «ДанКо Декор» (кер. Олег Добринін), АТ «Ветропак Гостомельський
склозавод» (кер. Андрій Гірник), ТОВ «ТріумфПак» (кер. Владислав Коротя), ТОВ «Данон
Дніпро» (кер. Іван Ханас), ТОВ ТП «СЕРВІС ПАК» (кер. Олексій Мироненко), ТОВ «Новопак
СВ» (кер. Роман Кулік), ПрАТ «Зіраст-Дніпро» (кер. Віктор Сімонов), етикетка виробництва ТОВ
«АльфаПак Трейд» (кер. Ольга Малахова).
Переможцями конкурсу «Упаковка майбутнього» стали вихованці професора Віталія Шості,
студенти Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури: Павло Попов (І місце),
Вікторія Басюк (ІІ місце), Інна Жоголко (ІІІ місце).
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Усі переможці конкурсу були нагороджені призами, медалями, а їх роботи (зразки упаковки)
можна побачити в цьогорічному номері журналу «Упаковка» (№ 2, с. 42).
Останнім заходом ділової програми вже традиційно стала конференція молодих вчених
«Новітні технології пакування», яка в цьому році проводилася вп’ятнадцяте та була присвячена 80річчю з дня народження одного з її засновників, професора Української академії друкарства Едуарда
Лазаренка. 25 студентів, магістрантів, аспірантів та молодих кандидатів наук із 9 ВНЗ України
представили свої доповіді про результати наукових досліджень, які були надруковані у збірці
матеріалів конференції і стали для декого з учасників, може, першими опублікованими науковими
працями.
В 2016 році Клуб пакувальників, дизайн-майстерня проф. Віталія Шості та КМКЯ
організували на виставці «Пак Експо» демозону «Упаковка майбутнього». Річ у тім, що за 17 років
проведення конкурсу «Упаковка майбутнього» в ньому брали участь 876 робіт молодих дизайнерів з
19 університетів та академій. Серед них були розробки, окремі дизайнерські деталі яких ставали
основою для створення упаковок для різноманітної продукції українського виробництва. Кожного
року серед переможців конкурсів були вихованці дизайн-майстерні проф. Віталія Шості. Такі
результати стали можливими через особливу систему навчання в майстерні, осердям якої вже багато
років є три творчі підходи: «Мисли формою, яка і є змістом», «Копай колодязь, а не канаву»,
«Дивлячись, навчись бачити». Так-от, кращі роботи студентів Віталія Шості, серед яких і переможці
конкурсу минулих років, були виставлені в демозоні «Упаковка майбутнього». Всі вони привернули
увагу численних відвідувачів виставки.
20 січня 2016 р. на семінарі «Упаковка для молочної продукції», який проводився в
ПАТ «Укрпластик» виступив президент Клубу пакувальників Валерій Кривошей із доповіддю
«Сучасні проблеми українського законодавства про відходи упаковки».
Клуб пакувальників 26 січня 2016 р. організував екскурсію для студентів КНУКІМ (кафедра
графічного дизайну і реклами) на ПАТ «Укрпластик» для ознайомлення з роботою підприємства та
його дизайн-студії.
29 січня 2016 р. президент Клубу пакувальників Валерій Кривошей виступив на ініційованій
Клубом зустрічі з викладачами Національного університету харчових технологій у проректора проф.
Мостенської Т. Л. по проблемі залучення вчених університету до виконання наукових робіт за
ініціативою SaveFood.
3 лютого 2016 р. в Український академії друкарства у Львові для викладачів, аспірантів та
студентів був проведений семінар на якому з доповіддю «Українська упаковка на шляху до
Європейських ринків» виступив Президент Клубу пакувальників Валерій Кривошей. Там же він
вручив ректору УАД проф. Дурняку Б.В. подяку за активну участь у заходах Клубу та плідну роботу
по підготовці кадрів для пакувальної індустрії.
Керівництво Клубу пакувальників (Кривошей В.М., Халайджі В.В.) взяло участь у 6-й
конференції «Лакокраска» (10-11 лютого 2016 р.), конференції «Кондитер України» (16-17 лютого
2016 р.), Молочному конгресі (2 березня 2016 р.), конференції з м’ясопродуктів (17-18 березня
2016 р.)
Керівництво Клубу пакувальників (Кривошей В.М., Халайджі В.В. та інші) взяли участь на
експертному рівні у обговоренні на різних зустрічах в УкрПЕК, Американській торговій палаті, ЄБА,
ЄБРР законопроекту № 4028 «Про упаковку та відходи упаковки».
15 квітня 2016 р. на урочистих зборах, присвячених 80-річчю з дня народження проф.
Лазаренка Е.Т., які проводилися у Львівській ратуші був зачитаний виступ президента Клубу
пакувальників Валерія Кривошея про роботу та активність Клубу у співпраці із Клубом львівських
поліграфістів.
25 квітня 2016 р. Президент Клубу пакувальників Валерій Кривошей взяв участь у зборах
експертного середовища в приміщенні ПАТ «Укрпластик» за участю директора департаменту
продовольства Мінагрополітики Мороза М.А. на обговоренні законопроекту «Про вимоги до
предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами».
27 квітня 2016 р. Президент Клубу пакувальників Валерій Кривошей виступив із доповіддю
«Упаковка для харчової продукції (стан, проблеми, тенденції) на семінарі, який проводився для
викладачів, аспірантів Національного університету харчових технологій.
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2016 рік був ювілейним для журналу «Упаковка» інформаційного партнера Клубу пакувальників
України. Журналу 20 років. Конференція «Пакувальна індустрія» теж відмічала 10 років успішної
роботи в пакувальному просторі не тільки України.
X конференція «Пакувальна індустрія», яка проходила 20-21 вересня 2016 р. під Києвом, зосередила
свою увагу на проблемах полімерної упаковки для продуктів харчування. Близько 80 учасників
конференції, які представляли відомі національні й іноземні компанії – виробників полімерної
сировини, пакувальних матеріалів, упаковки та обладнання, а також компанії, які використовують
полімерну упаковку для своєї продукції, заслухали та обговорили 18 доповідей відомих фахівців
пакування.
Робота конференції проходила в трьох секціях «Полімери в упаковці для харчових продуктів
(інновації, бізнес-практика)», «Інноваційна упаковка з полімерів в рамках ініціативи Save Food»,
«Технологія та обладнання для полімерної упаковки (екструзія, ламінація, друк, маркування,
дозування, фасування, інспекція та пакування)» та на круглому столі «Гармонізація українського
законодавства до європейських норм з безпечності упаковки щодо харчової продукції».
(Більш детально про конференцію можна прочитати в журналі «Упаковка» № 5-2016, стор. 10-13)
З 2000 року «Клуб пакувальників» за наказом Міністерства освіти і науки України разом з
Національним університетом харчових технологій щорічно в листопаді проводять конференцію
«Золотий каштан» за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із
актуальних проблем пакувальної індустрії. 8 листопада 2016 року була проведена чергова
конференція. Доповідачами на ній були переможці конкурсу в номінаціях:
 конструювання та дизайн упаковки – 5 робіт;
 технології та обладнання виготовлення пакувальних матеріалів та упаковки – 6 робіт;
 технології пакування та пакувальне обладнання – 6 робіт;
 упаковка – елемент логістики – 2 роботи;
 технології і обладнання переробки використаної упаковки – 1 робота.
Представники фірм, які спонсорували проведення конференції (Dow Europe GmbH та Windmöller &
Hölscher, АТ «Ветропак Гостомельський склозавод», Coca-Cola Beverages Ukraine, ТОВ «Хенкель
Україна», PackGroup) виступили перед учасниками конференції, а це здебільшого студенти
Київських ВНЗ - майбутні працівники пакувальної індустрії України.
В той же день відбувся круглий стіл «З проблем підготовки фахівців для пакувальної індустрії».
Учасниками якого були викладачі ВНЗ студентів-переможців конкурсу.
(Більш детально про студентську конференцію можна прочитали в журналі «Упаковка» № 6-2016,
стор. 56-58).
ІАЦ «Упаковка» випустив електронну книгу «Упаковка из полимерных пленок» (Flexible
Packaging), автори: Шредер В.Л., Гавва О.М., Кривошей В.М.
Більше двох років успішно працює інформаційно-пошукова система www.packinfo.com.ua. За цей
період близько 500 фахівців кожного дня шукають на сайті виробників та продавців різної
пакувальної продукції. 50 % відвідувачів повертаються до нашого ресурсу, щоб знайти
постачальників сировини, пакувальних матеріалів, тари та упаковки, обладнання та послуг.
По деяких позиціях сайт знаходиться на першій сторінці google.com.ua.
Якщо ваша компанія ще не приєдналася до пакувального ресурсу www.packinfo.com.ua, запрошуємо
до співпраці. Це допоможе споживачам пакувальної продукції легко та швидко знайти ваші
координати і стати вашими замовниками.
Щопонеділка проводилась розсилка новин в області пакувальної індустрії членам Клубу
пакувальників.
Члени Клубу пакувальників на протязі року отримували електроні версії журналу «Упаковка»
№ 1- 6/2016.
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У 2016 р. Клуб пакувальників взяв участь у виставках та конференціях: ПАК ЕКСПО,
Лакокраска.UA, CONDITECH Ukraine, WurstTech, RemaDays Киев, ВСЕЛЕННАЯ КРАСОТЫ И
ЗДОРОВЬЯ, Cosmetics Ukraine, Inprodmash & Upakovka, Упаковочная индустрия (полимерная
упаковка для продуктов питания, Интершарм Украина, Annual Conference European Rotogravure
Association, Индустрия пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Fast Food - Индустрия
быстрого питания, World Food Ukraine, Fresh Business Expo.




Шановні члени Клубу пакувальників, просимо Вас:
надсилати заявки на участь у зазначених заходах на адресу Клубу пакувальників;
надсилати пропозиції щодо вдосконалення подальшої діяльності Клубу пакувальників;
своєчасно повідомляти про зміни адреси, телефонів, персоналій та інших контактних даних
Вашого підприємства.

Наша адреса:
Клуб пакувальників
02660, м. Київ, МСП-660, вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Ж, к. 512
Тел./факс: (044) 517-78-26
E-mail: club-pack@ukr.net
www.upakjour.com.ua
ІАЦ «Упаковка»
02660, м. Київ, МСП-660, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. Ж, к. 512.
Тел./факс: (044) 517-23-23, 517-23-83
E-mail: upakjour@ukr.net, upakjour@nbi.com.ua
www.upakjour.com.ua
www.packinfo.com.ua
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