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Навіщо нам ця війна?
Минуло три місяці, як росія напала на мою Україну і почалася ця брудна, жорстока бійня
добра зі злом. Самі розумієте, про кого я. Увесь цей час мене не покидають дві думки.
Перша: як зберегти в собі людину, яка повинна працювати (бажано – за професією), дбати
про родину, радіти успіхам наших хлопців на війні. І друга: як не залишитися на останні
роки свого життя людиною з почуттям ненависті, злоби та люті. Бо я, зріла, досвідчена,
розумна людина, ніяк не можу знайти відповідь на наче просте питання: навіщо ця ВІЙНА?
Тримає професія. Всі ці дні, незважаючи на те, що редакцію розкидало по інших містах та країнах, ми працюємо.
Тримаємо зв’язок між собою та з нашими партнерами в Україні, допомагаючи їм інформаційно. Ми на зв’язку з
національними пакувальними асоціаціями з Нідерландів, Латвії, Польщі та інших країн, колегами з Packaging Europe,
Nord Emballage, VerpakkingsManagement, Swiat Druku та інших журналів, зустрічаємося з пакувальними компаніями в
Польщі та інших країнах, беремо інтерв’ю для «Упаковки» та розповідаємо про успіхи й проблеми пакування в Україні
на конференціях в Амстердамі та Кельні, Варшаві та Мілані, обговорюємо допомогу українським пакувальникам на
засіданнях міжнародних організацій World Packaging Organisation і European Packaging Institutes Consortium. Підтримали
ініціативу Netherlands Packaging Centrе та Клубу пакувальників України про заснування проєкту «Supporting the Ukraine
Club of Packagers» (про всю цю нашу активність дивіться та читайте на www.upakjour.com.ua).
Не забуваємо і про власні проєкти. За допомогою польської Палати упаковки провели засідання журі й визначили
переможців 24-х конкурсів «Українська зірка упаковки», «Українська етикетка» та «Упаковка майбутнього» (про
результати конкурсів детально читайте в цьому номері на с. ___). Підготували та випустили у світ другий у цьому році
номер журналу «Упаковка», який в електронному вигляді надіслали не тільки нашим передплатникам, але й нашим
партнерам – пакувальним компаніям в Україні та інших країнах. До речі, кілька десятків номерів допомогли нам
надрукувати Netherlands Packaging Centre та Wy sza Szko a Logistyki в Познані. А зараз уже можете читати наступний,
третій номер журналу «Упаковка».
А щодо відповіді на моє питання, то, як кажуть, час покаже. А з ним і моя Україна, наші українські воїни, наш український
народ, які в цій безрозсудній бійні отримають беззаперечну перемогу.
Україна понад усе! Слава Україні!
Дякую за розуміння та підтримку
Валерій Кривошей
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У гостях у давніх партнерів
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Польська компанія TREPKO S.A. має
столітню історію та є одним із лідерів у
галузі виробництва пакувального обладнання. Індивідуальний і гнучкий
підхід до кожного проєкту, постійно
розширюваний машинний парк та
інвестиції в людські ресурси дають
змогу компанії бути на крок попереду
за конкурентів. Так сталося, що перебуваючи разом із редакцією журналу
в Познані та готуючи до друку черговий номер, отримали запрошення від
TREPKO S.A. відвідати компанію та
ближче познайомитися з її діяльністю
на ринку пакувального обладнання.

ділах компанії, можна відмітити, що
продукція TREPKO S.A. охоплює всі
види технологічних операцій від заповнення, формування, обгортання
продукції до вкладання закритої тари
в групову упаковку та укладання її на
транспортні палети для транспортування в торговельні мережі. Як правило, для пакування компанія використовує різноманітну за формою
та розмірами полімерну тару з ПП і
ПЕТФ, виготовлену на інжекційних,
видувних і термоформувальних машинах, а також різноманітні гнучкі
матеріали, зокрема багатошарові.

І от ми в Гнєзно, де біля входу до головної будівлі нас зустрічають Ганна
Забірек, керівник відділу маркетингу,
та Кароліна Козаровська, провідний
спеціаліст цього відділу, які стали для
нас фаховими поводирями під час
знайомства з діяльністю компанії.
До TREPKO GROUP компанія
Unipak Sp.z.o.o. увійшла у 2000 р.,
маючи за плечима потужний досвід
роботи з розробки та виготовлення
пакувальних машин. А починалося
все з виготовлення центрифуг для молочників у далекому 1919 р. Сьогодні
TREPKO S.A. – лідер у виробництві
та постачанні різноманітних видів
пакувальних машин і комплексних
пакувальних ліній для харчової (насамперед молочної) та інших видів
продукції в країни Центральної та
Східної Європи.
Ознайомившись із розробками обладнання у виробничих цехах та від-

Як повідомила Ганна Забірек, нинішня стратегія компанії – це підвищення якості пакувальних ліній і машин,
які відповідають всім вимогам якості та гігієни в поєднанні з гнучкістю
для індивідуальних та оптимізованих
розробок спеціально для потреб конкретних клієнтів. «У компанії працює
група підтримки, – доповнює Кароліна Козаровська, – яка завжди поруч із
клієнтом, який у будь-який час може
отримати технічну підтримку, в тому
числі через діагностику обладнання за
допомогою спеціального модема».

Побувавши в цехах компанії біля пакувального обладнання, яке збирають
та випробовують досвідчені й кваліфіковані працівники, відчуваєш, яку
велику кількість інноваційних розробок покладено в кожний його вид.
Усі пристрої, вузли та комплектуючі
виготовлені з матеріалів найвищої
якості. Вони характеризуються високою ефективністю, експлуатаційною
надійністю, простотою використання і тривалим терміном експлуатації.
Це досягається детальним контролем
різних етапів виробництва, що дає замовнику впевненість, що найдрібніші
деталі виготовлені з надзвичайною
точністю та якістю.
Окрім машин і пристроїв, які виконують різноманітні функції в про-

цесі пакування продукції, компанія
TREPKO S.A. проводить технічні
консультації, виготовляє запчастини,
виконує послуги з обслуговування й
ремонту обладнання.
Провівши не одну годину в компанії
та домовившись про подальшу співпрацю, ми покидали TREPKO S.A. в
Гнєзно з упевненістю, що пакувальне
обладнання компанії буде активно використовуватися на українських заводах із виробництва харчової продукції.
І саме це буде потужним внеском у відбудову промисловості України.
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Людина результату, закохана в логістику
Після нападу росії на Україну довелося разом із колегами з редакції поїхати з Києва. Працювати випало в Познані, і перша моя зустріч із
колегами-пакувальниками відбулася у Вищій школі логістики (WSL),
а першою колежанкою, яка мене там зустріла, була миловидна жінка,
що розмовляла українською. Цікавою була її історія. Вона мріяла стати гарним юристом, захищати людей і допомагати іншим домагатися
справедливості. Отримавши в Україні вищу освіту за цим фахом та
присвятивши цій праці 15 років свого життя, вона опинилася в Польщі.
А далі дамо слово моїй новій знайомій – Юлії Чаплі, яка отримала нову
професію логіста та керує у WSL роботою зі студентами-іноземцями.
Валерій Кривошей, к.х.н.
– Юліє, як виникла думка продовжити
навчання й чому саме в Польщі?
– Як виникла думка?.. Тут варто розповісти таку собі передісторію.
У 2016 р. я зі своєю родиною емігрувала до Польщі, до міста Познані. На
той час мої діти були ще малі: доньці
було чотири рочки, а сину – два. Я не
знала польської мови, не знала, чим
буду тут займатися.
Можу впевнено сказати, що еміграція – це початок життя з нуля. Всі
колишні грамоти й заслуги нікому не
потрібні. Знайти роботу за фахом без
знання польської мови було неможливо, а ефект «очікування та реальність» часом збивав із ніг. Було дуже
важко! Але в мене дуже гарний і мудрий чоловік, який мене завжди підтримував, і це давало сили не здатися.
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Для мене особисто еміграція до Польщі – це вихід
із зони комфорту, це крок,
який допоміг мені розкрити й пізнати себе з інших
боків, а в професійному
житті – вилізти зі звичної
для мене «юридичної коробочки» і побачити, що я
можу працювати й розвиватися професійно і в інших сферах.
Я почала думати, що мені
подобається робити, нагуглила «десяток міжнародних професій», подумки
приміряючи кожну з них на
себе. Познань – це велике
студентське місто, і серед
усіх навчальних закладів

www.packinfo.com.ua

саме WSL впала мені в око. Логотип
WSL має два кольори: насичений
жовтий та синій, і це мені нагадує
кольори нашого українського синьожовтого прапора.
– І що було далі? Як Ви стали студенткою WSL?
– На момент вступу я жила в Польщі вже два роки й досить добре знала
польську. Тому я вже була підготовлена до «гризіння польського граніту
логістичної науки».
Згідно з польським законодавством
про вищу освіту, іноземець за наявності повної вищої освіти, отриманої
у своїй країні (наприклад, диплом
бакалавра чи спеціаліста в Україні),
має право вступити на магістратуру в
Польщі. Тому я вступила на магістратуру до WSL на факультет логістики
на спеціальність «Логістика підприємств».
– Що було найважчим у перший рік
навчання?
– Навчання на магістратурі у WSL
триває три семестри, тобто півтора
року. Найважчим у перший рік навчання було НАВЧАННЯ, але й найцікавішим. Всі викладачі – фахівці
з великої літери, професіонали, які
приносять інсайдерську інформацію з
ринку праці до студентської аудиторії.
Я побачила зовсім інший підхід: актуальність і сучасність дидактичного
процесу, практична спрямованість
навчання, зацікавленість викладачів
у передачі знань та професійного досвіду студентам.
Кожен предмет ділиться на дві частини: теорія та практика. І на кожній із
цих частин навчають різні викладачі,
інколи навіть два або три. Кожен із
них розповідає про вузьку специфіку діяльності в логістичній галузі, це
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допомагає вирощувати зі студентів
справжніх майбутніх фахівців-логістів.
Протягом усього періоду навчання я
робила різноманітні логістичні проєкти, аналітичні розрахунки логістичних процесів, презентації на різні
теми в транспортній і міжнародній
логістиці, створювала маркетингові
стратегії для бізнесу, вивчала спеціалізовані інформаційні системи та
програми й багато іншого. Крім цього, написала та захистила магістерську роботу.
– Чи справдилися Ваші очікування від
отриманого фаху?
– Коли я навчалася на другому семестрі, мені запропонували роботу
в WSL – займатися студентами-іноземцями. Відтоді вже минуло чотири
роки.
Мої очікування справдилися, навіть
більше. У мене є вища європейська
освіта зі спеціальності, яка входить до
10 міжнародних професій, я маю роботу в найкращому логістичному університеті Польщі та допомагаю молодим хлопцям і дівчатам, у тому числі з
України, вступити до нашого вищого
навчального закладу та отримати професію майбутнього.

– Чим відрізняється навчання в університетах Польщі та України?
– Я вже трохи розповіла про різницю
в навчанні, однак різного багато. Наприклад, навчальний рік у польських
студентів починається 1 жовтня, а закінчується 30 червня. У WSL студенти
навчаються тільки три дні на тиждень.
Це зроблено спеціально, щоб можна
було поєднати навчання з практикою
або роботою. Починаючи з другого
року навчання, 85 % наших студентів
працюють, і більшість із них починає
кар’єру в сфері логістики.
Кожен студент має свій персональний акаунт на інтернет-платформі
WSL-internet і всі питання може вирішити онлайн: замовити довідку в
деканаті чи книжку в бібліотеці, подивитися план занять або чергування викладача. Всю інформацію щодо
перебігу навчання можна побачити у
своєму профілі. У нас немає залікових
книжок: усі оцінки викладачі виставляють на студентській інтернет-платформі.
Ще одна важлива відмінність – ставлення до занять із фізкультури. На
першому році навчання фізкультура є
обов’язковим предметом. Кожен має
право вибрати вид спорту, яким він
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хоче займатися. До вибору наших студентів є футбол, волейбол, плавання,
дартс, теніс, боулінг, шейпінг та ін.
WSL є приватним навчальним закладом, і навчання в ньому платне. Після підписання угоди студент
отримує особовий банківський рахунок, на який він зобов’язується
оплачувати навчання. WSL гарантує,
що його вартість протягом усього навчального періоду не підвищуватиметься. Жодних додаткових витрат
на «подарунок викладачу», «сік для
екзаменаційної комісії» або «штори»
немає. Корупції тут не існує!
Студенти мають реальний вплив на
процес навчання та на рішення керівництва навчального закладу. Студентська рада, до якої входять також
і студенти з України, бере активну
участь у житті WSL та міста Познані. Це дуже важливо! Особливо в цей
важкий для України час: багато наших студентів займаються волонтерською діяльністю та допомагають нашим співвітчизникам.
– Юліє, розкажіть про основні переваги навчання українських студентів
у WSL.
– По-перше, це пізнати нову країну,
культуру та народ. По-друге, отримати диплом про вищу освіту, який
цінується у всьому світі. По-третє,
здобути реальні знання та престижну
професію на все життя, бо логістика
завжди була, є і буде. Це професія без
терміну дії!
З України до нас приїжджають нові
студенти у віці 17 років. Для мене це
діти, які роблять перший крок у доросле суспільне та професійне життя.
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Дехто з них ніколи не відривався від
батьків більше, ніж на один-два тижні. Звісно, такий переїзд – це стрес, і
кожен справляється з ним по-своєму.
Я наших студентів з України сприймаю як своїх дітей, намагаюся підбадьорити, підтримати, допомогти,
підказати, порадити. Переживаю за
кожного серцем, як багатодітна студентська мама.
Звичайно, для безболісної інтеграції
в польське середовище і навчальний
процес головним є знання польської
мови. Для вступу в WSL ми вимагаємо сертифікат про знання польської
мови на рівні В1. Для всіх нових студентів WSL у вересні ми проводимо
безкоштовний інтенсивний курс
польської мови, де вивчають логістичну та технічну термінологію. Під
час цього курсу студенти можуть познайомитися одне з одним, що теж
допомагає їм в адаптації. Крім того,
протягом першого року навчання
всі охочі можуть продовжити вивчати польську мову на додаткових
безкоштовних заняттях, організованих WSL.
Важливим є формування змішаних
навчальних груп: поляки та іноземці
навчаються разом. Студентська рада
проводить різні інтеграційні зустрічі,
екскурсії, тематичні вечірки. Все це
допомагає студентам з інших країн
відчувати себе краще в середовищі
WSL та в Польщі загалом.
– Чи задоволені Ви тим, як складається Ваше професійне життя, та
якими є Ваші плани на майбутнє?
– Так, я задоволена. У WSL працюють чудові люди: добрі, сердечні, від-

криті, світлі. А мої студенти – найкращі у світі! Цього року я вже побачила своїх перших «випускників» –
тих, кого я приймала на навчання
та ким три роки опікувалась. Це
неперевершене відчуття гордості за
них! Я дивлюся, як вони дорослішають, будують кар’єру, співчуваю їхнім поразкам та радію досягненням.
Це дуже цінно для мене. Я сердечно
запрошую українців на навчання до
WSL у Познані!
Які в мене плани? Їх багато. Я людина, яка постійно вчиться і ніколи не
сидить на місці. Цілей та завдань у
мене багато і на цей рік, і на подальше життя. Проте, з Вашого дозволу,
залишу це в секреті. Не люблю хвалитися планами, я – людина результату.
Для мене результат – це коли моя діяльність позитивно вплинула на життя якоїсь людини, наприклад, студента. Це надихає жити, працювати та
йти вперед.
– Юліє, дуже дякую за таку насичену
та відверту розмову. На мою думку,
Ваші поради стануть у пригоді молодим людям, які обирають професію
та мріють отримати гарні знання,
щоб у майбутньому приносити користь людям. Маю надію, що серед
читачів нашого часопису, а його читають багато студентів українських
університетів, знайдуться ті, хто
схоче продовжити навчання в польських університетах, зокрема, у WSL.
Від української пакувальної спільноти
бажаю WSL процвітання, а Вам особисто – нових гарних результатів у
Вашому житті.
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Активності Клубу пакувальників
під час війни
В.В. Халайджі, к.т.н., В.М. Кривошей, к.х.н., Клуб пакувальників, м. Каліш, Польща
Як ми вже повідомляли, офіс Клубу пакувальників та редакція журналу «Упаковка» зараз працюють у різних містах і навіть
у різних країнах. Ми продовжуємо нашу інформаційну діяльність, підтримуємо та допомагаємо пакувальним підприємствам
України, робимо спільні проєкти з нашими закордонними колегами, виступаємо на конференціях та беремо участь у пакувальних виставках у різних країнах Європи.
На всіх цих інформаційних майданчиках всіма доступними способами ми розповідаємо про теперішній стан української пакувальної індустрії, про можливості й потреби українських пакувальних компаній. Про все це можна дізнатися детальніше на
сайті Клубу пакувальників www.upakjour.com.ua.
Ми вже писали про спільний проєкт із журналом Packaging Europe. Тож звертаємося до українських виробників, у першу чергу
членів Клубу пакувальників України. Якщо вам потрібна інформаційна допомога, пишіть і телефонуйте: club-pack@ukr.net,
тел. +38 067 505 5776 (Viber, WhatsApp), +38 067 232 3215 (Viber, WhatsApp). А тепер – про наші активності протягом останнього місяця.

Виставка Food Technology 2022
Наприкінці березня Клуб пакувальників отримав пропозицію від
пакувальної
асоціації
Нідерландів Netherlands Packaging Centre
(NVC) започаткувати спільний проєкт «Support the Ukraine Club of
Packagers». Старт цьому проєкту запланували дати під час виставки Food
Technology 2022, відкриття якої відбулося 13 квітня 2022 р. в Brabanthallen
у м. Хертогенбосі. Міхаел Ніувестег з
NVC розповів, що разом із колегами
з пакувальних асоціацій світу проєкт
будуть рекламувати протягом семи
місяців на пакувальних заходах, виставках, конференціях, у соціальних
мережах, на сайтах асоціацій різних
країн, а також EPIC та WPO.

www.upakjour.com.ua
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тра» виступив Валерій
Кривошей,
головний
редактор журналу «Упаковка». Учасники конференції з особливою
увагою ознайомилися
з розвитком пакування

Copyright Pim Ras/VerpakkingsManagement

Зі свого боку Вероніка Халайджі від
імені Клубу пакувальників розповіла
на церемонії старту проєкту учасникам та відвідувачам виставки про діяльність Клубу в мирний час і нині,
про українські конкурси на кращу
упаковку та етикетку, які, незважаючи на сучасні умови, організувала й
провела менеджер проєктів Клубу Регіна Сиротенко, про журнал «Упаковка», другий номер якого в цьому році
підготували до друку літературний
редактор Ірина Середа та дизайнер
Наталія Кругляк, а наші друзі з NVC
та Вищої школи логістики в Познані надрукували. Звісно, це була можливість від першої особи повідомити
пакувальній спільноті Нідерландів
про зруйновані загарбниками потужні українські підприємства, такі як
«Ветропак Гостомельський Склозавод», Рубіжанський картонно-тарний
комбінат, чернігівський виробник
полімерної упаковки Plast-Box, завод
Coca-Cola під Києвом, про підприємства на сході, півночі та півдні України, які не працюють із різних причин,
зокрема й через нестачу сировини,
запасних частин до обладнання та
відсутність робітників, які пішли боронити Україну.
Кадри зруйнованих пакувальних
компаній, українських міст і селищ
мали неабиякий вплив на присутніх,
яскраво продемонстрували, що несуть із собою рашистські орки. Мета
наших виступів перед пакувальними
спільнотами різних країн на таких заходах – переконувати їх, а через них і
державні структури цих країн не фінансувати війну в Україні, працюючи
з російськими компаніями або купуючи російські товари.
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Конференція та виставка
Warsaw Pack
25–26 квітня у Варшаві відбулася VII виставка Warsaw Pack.
Понад 200 компаній із різних
країн зібралися, щоб показати
свої інноваційні досягнення в
пакуванні. Більш ніж 12 тис.
відвідувачів протягом трьох
днів знайомилися з новітніми
розробками в шести тематичних секторах виставки: упаковка та
етикетка; технології пакування; маркування та друк; автоматизація пакування; електронна комерція; логістика і зберігання продукції.
Серед експонентів виставки були компанії з України. Компанія LLC Lutsk
Cardboard and Paper Mill демонструвала різноманітну продукцію з гофрокартону сертифікованої якості,
а Ukrainian Green Packaging Solutions
Group знайомила фахівців з можливостями виготовлення виробів із паперу та картону.
Польська Палата упаковки, яка була
учасником виставки, разом з Лодзінським технічним інститутом організувала й провела конференцію
«Інновації в упаковці». До участі в
конференції був запрошений Клуб
пакувальників. Із доповіддю «Упаковка в Україні: вчора, сьогодні та зав-

в Україні до 24 лютого цього року, із
жахом подивилися слайди зі зруйнованими українськими пакувальними
підприємствами, прослухали розповідь про роботу Клубу пакувальників
(див. на сайті www.upackjour.com.ua)
протягом останніх двох місяців та
отримали інформацію про плани на
майбутнє. Цікавими були на конференції виступи Мачея Налеча, аналітика з Bank Polska, із доповіддю
«Пакувальна індустрія в 2022 році –
стан, перспективи та вплив війни» та
Анджея Корнацького, регіонального
менеджера фірми Futamura, з доповіддю «Як зробити гнучку полімерну
упаковку придатною до переробки?».
Загалом виставка справила приємне
враження активністю учасників та
відвідувачів, чудовою роботою організаторів і безумовно новітніми досягненнями пакувальників.
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Клуб пакувальників
на Anuga FoodTech
Клуб пакувальників, продовжуючи
активно працювати в інформаційному просторі, скористався запрошенням колег із Packaging Europe та
NVC представити Клуб на виставці
Anuga FoodTech та взяти участь у
конференції «Sustainable Packaging
Summit».
Виставку Anuga FoodTech у Кельні
26–29 квітня цього року відвідало по-

над 50 тис. фахівців, які ознайомилися з експонатами 1656 компаній,
65 % яких приїхали до Німеччини з
інших країн, у тому числі з України.
Вони представили інноваційні технологічні розробки по всьому ланцюжку створення вартості продукції:
від технологій виробництва продукції
до технологій її пакування, від пакувальних матеріалів до цифровізації та
логістики.
Потрібно відмітити (і це важливо), що
конференція «Sustainable Packaging
Summit» почалася з виступу Вероніки
Халайджі, яка у формі інтерв’ю відповіла на численні питання, що цікавили колег з інших країн: як вторгнення росії вплинуло на людей, які
працюють в українських пакувальних
компаніях; який вплив війни на українську пакувальну індустрію; з якими
проблемами стикаються українські
пакувальники; яка підтримка їм потрібна; чи виникають труднощі у виробництві упаковки через проблеми з
постачанням сировини? Представники європейських компаній цікавилися розвитком сталої упаковки в Україні, ставленням наших виробників
до впливу використаної упаковки на
довкілля та багатьма іншими питаннями, на які вони отримали вичерпні
відповіді.

www.upakjour.com.ua

Головною темою конференцій була
стала упаковка, а дискусія між представниками компаній Wipak та Stora
Enso на ній розкрила головні принципи сталого розвитку цих компаній.
Із цікавими доповідями виступили
представники компаній Constanta та
Mondi.
Під час заходу, організованого NVC,
Вероніка Халайджі ознайомила присутніх із розвитком пакувальної індустрії за 30 років незалежності, зі зразками упаковки та етикетки, які стали
переможцями 24-х українських конкурсів «Українська зірка упаковки» та

«Українська етикетка», підготовкою
фахівців-пакувальників в українських
університетах.
Разом з NVC Клуб продовжив у Кельні акцію «Support the Ukraine Club of
Packagers».
Незважаючи на наступ російської
агресії в Україні, підприємства пакувальної індустрії всіма доступними їм
методами й надалі просувають свою
продукцію на європейські ринки.
Так, на виставці Anuga FoodTech було
організовано колективний стенд, на
якому було представлено машинобудівну компанію «Новий Вік», виробника ковбасних оболонок Belkozin
Ukraine та інші компанії.

Засідання WPO на Ipack-Ima
в Мілані
На початку травня в італійському
Мілані проходила виставка процесів
переробки та пакування Ipack-Ima.
Саме під час цієї виставки проводила
свої перші «живі» заходи Всесвітня
пакувальна організація WPO. Це –
нагородження переможців конкурсу
WorldStar 2022 та засідання Ради директорів WPO, на якому одним із питань порядку денного було голосування за запропоновану Європейським
консорціумом пакувальних інститутів
(EPIC) резолюцію щодо засудження
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розпочатої росією війни
проти України.
Клуб
пакувальників
дуже вдячний нашим
європейським колегам
з EPIC за можливість
президенту
асоціації
відвідати ці важливі для
українських пакувальників заходи завдяки
фінансуванню з фонду
Консорціуму.

4 травня 2022 р. на території виставкового центру Fiera Milano відбулася
церемонія нагородження переможців конкурсу WorldStar 2022. Серед
240 учасників із 36 країн світу перемогу в цьому престижному конкурсі вибороли дві українські компанії:
ТОВ МНВП «Аріс» Лтд за пакет дойпак із прозорим вікном для агресивних інгредієнтів та ТОВ «Інпак» за одноразовий пластиковий контейнер із
ущільненням і водонепроникною герметичною кришкою. Обидві компанії
вперше брали участь у WorldStar і одразу отримали високе визнання своєї
роботи. На превеликий жаль, представники компаній не змогли взяти
участь та особисто отримати призи.
Оголошуючи переможців з України,
ведучий церемонії, генеральний секретар Йоханнес Бергмайр, сказав:
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«Зараз
нагороди
отримає
країна,
яка вже перемогла
в нашому конкурсі
і обов’язково переможе російських
агресорів».
Всі
учасники церемонії стоячи аплодували під час отримання нагород президентом Клубу пакувальників.
Наступного дня проходило чергове,
107-ме засідання Ради директорів
WPO. Зазвичай порядок денний складається з основних питань: звітів президента, генерального секретаря та
представників робочих груп з освіти,
маркетингу, сталого розвитку, прийому нових членів WPO. На 107-му
засіданні члени EPIC за участі Клубу
пакувальників підготували та винесли на голосування резолюцію про
позицію WPO щодо нападу росії на
Україну. Оскільки до складу організації входять країни, які перебувають у
стані конфронтації та мають претензії
одна до одної, обговорення резолюції
вийшло бурхливим і тривалим. Вперше за останні 25 років голосування
було таємним. Та зрештою резолю-

ція EPIC переважною
більшістю голосів була
прийнята. Ось її положення:
1. WPO засуджує та виступає проти військових дій росії в Україні.
Ті члени WPO, які не
згодні з цим, повинні
добровільно припинити
своє членство у WPO.
Тим членам WPO, які
ризикують
безпекою,
свободою або навіть життям, відкрито
висловлюючи свою думку, але згодні з
цією резолюцією, пропонується звернутися безпосередньо до секретаріату
WPO для отримання гарантій їх анонімності.
2. WPO здійснить негайні дії з розробки та впровадження обов’язкового
Кодексу поведінки відповідно до загальноприйнятих вимог прозорості та ділової поведінки. Цей Кодекс
поведінки буде винесений на перше
засідання Ради WPO після засідання
в Мілані 5 травня 2022 р. для затвердження членами WPO.
3. WPO негайно (тобто з 5 травня
2022 р.) припиняє до подальшого
повідомлення всі види співпраці з
(колишніми) членами WPO, які не
погоджуються з Резолюцією 1. Це
стосується, зокрема, організації Всесвітнього конкурсу «Зірка упаковки»,
Всесвітнього конкурсу «Старт» серед
студентів, розробки та проведення
освітніх та навчальних програм, а також участі членів Правління WPO
qualitate qua у конференціях та виставках.
Це стало ще одним кроком до нашої
ПЕРЕМОГИ.

www.packinfo.com.ua
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3’2022 упаковка  клуб
Порожній, але повний сенсу стенд
Протягом чверті століття PLASTPOL
Expo в Kielce є центром зустрічі для
компаній і фахівців полімерної індустрії Центральної та Східної Європи,
платформою діалогу для польських
і світових компаній, що працюють у
секторі переробки пластмас. Виставка об’єднує представників усіх груп
бізнесу: дистриб’юторів, виробників
полімерних матеріалів та обладнання.
24–27 травня відбулася цьогорічна виставка PLASTPOL Expo, яку
ками. З усіма провели перемовини
про нинішню ситуацію в компаніях і про подальшу співпрацю.
На стендах багатьох компаній
були розміщені прапорці України
або наліпки #StandWithUkraine.
В одному з виставкових залів посеред залу стояв порожній стенд
компанії ELBI-Wroc aw Sp. z o.o.
в кольорах українського прапора. На самому стенді прочитали
такий лист: «Шановні клієнти, ми
хотіли б вибачитися за наш вибір
саме такого вигляду стенду, який
ви побачили тут, у Кельце. Ми
були учасниками ярмарку PlastPol
вже 22 роки. Тут ми налагоджували ділові контакти, були свідками
того, як ви сильнішаєте. Ми завжди пишалися кожною миттю,
коли нам було надано можливість
підтримати ваші ініціативи нашими продуктами та послугами.
Проте цього року все по-іншому.
Бо за 300 кілометрів звідси на
мали змогу відвідати представники Клубу пакувальників і редакції
журналу «Упаковка». Незважаючи на важкі часи, дві українські компанії – PlastMaxGroup та
Prodekologia – мали свої стенди на
виставці. Компанії продовжують
працювати у своїх рідних містах,
забезпечуючи працівників заробітною платою, сплачуючи податки.
На виставці відбулися зустрічі з
Оленою Резніковою, директором
представництва компанії Resinex в
Україні, Сергієм Шоміним, директором компанії Polystylex, Сергієм
Петренком, директором компанії
Technocom, яка має великі руйнування та збитки після тимчасової окупації Ірпеня російськими загарбни-
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цивільних людей падають бомби. Бо
мільйони людей були змушені покинути
своє звичне життя, свої домівки і часто своїх близьких.
Ми не можемо і не хочемо бути байдужими до цих драматичних фактів. Ми
визнали, що сьогодні наш обов’язок –
допомагати тим, хто, ризикуючи своїм здоров’ям та життям, бореться за
свободу та гідність. Тому ми прийняли
рішення, яке, як ми віримо, зрозуміють
усі наші Партнери: ми маємо намір виділити кошти, які щороку виділяли на
організацію стенду, його роботу та
інші витрати, зазвичай пов’язані з присутністю на стенді, на ДОПОМОГУ
УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ.
При цьому ми запевняємо всіх, що докладемо всіх зусиль, щоб якомога швидше
представити вам, нашим вірним клієнтам і тим, хто розглядає можливість
співпраці з нами, наші концепції вирішення ваших технологічних проблем.
Ми будемо робити це з тією самою відданістю та професіоналізмом, які притаманні нам понад 20 років.
СЛАВА МУЖНІЙ УКРАЇНІ!
З повагою, Elbi - Wroc aw
Bogus aw Birnbach»
У відповідь ми написали: «Шановний пане Богуславе, ми, українські
пакувальники, дуже вдячні Вам та
вашим співробітникам за вашу позицію та підтримку. Ваш вчинок
ще раз підтверджує, що бізнес,
яким би він не був, не може бути
поза політикою. І я впевнена, що з
такою підтримкою, з такою допомогою ми обов’язково відбудуємо
українські зруйновані, розкрадені
та спалені пакувальні виробництва
після нашої ПЕРЕМОГИ!
ДЯКУЄМО ВАМ,
БРАТИ-ПОЛЯКИ!»

www.packinfo.com.ua

3’2022 упаковка  війна

Професія додає до перемоги
(думки вголос)
Кожна людина має професію, яка їй більше до душі та до якої вона йде власним шляхом. Але коли настають важкі часи,
особливо такі, які сьогодні накрили Україну, то всі гуртуються, щоб їх подолати, у тому числі за допомогою своєї професії.
Безперечно, війна з росією потребує використання певних фахових знань, вміння та майстерності з військових професій.
І українські воїни своїми вмілими діями показують російському ворогу, хто краще володіє професійними навичками. І це найкращий доказ нашої перемоги.
Лиха година об’єднала всю Україну, кожного українця до боротьби з ворогом на своїх професійних теренах. Якісне виконання
своїх обов’язків та завдань додає до загальної перемоги. Пакувальна індустрія – розгалужена галузь, вона потребує фахівців
різних професій. Редакція звернулася до відомих спеціалістів пакувальної справи з проханням розповісти про свої відчуття
та реальні дії під час війни, про плани та перспективи щодо відбудови й розвитку української пакувальної індустрії. Нам відповіли Наталія Кулик, к.х.н., доцент Національного університету харчових технологій, Євгеній Титаренко, генеральний директор компанії «Аріс» із Харкова, Володимир Слабий, голова Української Пакувально-Екологічної Коаліції, Віталій Шостя,
професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України. Їм слово.
Редакція

Навчання під час війни
Ознакою сьогодення є те, що ми змінили відлік часу: немає днів та місяців, ми всі рахуємо дні відчайдушної
боротьби з ворогом. Змінилося все:
сприйняття реальності, яка здається
жахливим сном, що все не закінчується; пріоритети, які перетворилися
на єдину важливу річ – збереження
життя близьких людей, хоча й це поняття теж змінилося, бо близькими
стали всі, бо за всіх, хто захищає нас,
страждає від війни, болить серце,
дуже болить. Ми пройшли через шок
війни, а зараз маємо адаптуватися до
нової реальності, мобілізувати всі свої
сили й робити все для нашої перемоги
кожен на своєму місці.
Із великою радістю мною була сприйнята звістка про поновлення навчального процесу в університеті через
24 дні війни. Звичайно, було розуміння, що це не буде так, як раніше. Але
сама можливість займатися корисною
творчою справою виглядала як порятунок від постійного стресу й розпачу.
Навчання під час війни – це перш за
все підтримка, відверте спілкування,
а вже потім – навчальний процес.
Коли ми вперше побачилися зі студентами у форматі zoom-конференції,
важко було стримати емоції та хвилювання. Лекція почалася з обговорення
умов, у яких опинилися студенти, їх
технічних можливостей та життєвих
обставин, що дуже важливо для відповідної організації навчального процесу
та корегування вимог щодо формату
виконання практичних і лабораторних
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робіт. Після проведення перших лекцій та практичних занять прийшло розуміння необхідності зміни акцентів і
пріоритетів у навчальному процесі. На
першому плані зараз – індивідуальний
підхід до кожного студента з урахуванням об’єктивних умов та можливос-

тей, а також психологічного та емоційного стану. Інтуїтивно доводиться
шукати шляхи для заохочення до навчання. Дуже ефективним виявився
девіз про те, що успіхи у навчанні – це
наш внесок у перемогу. Регулярно у
телеграм-групах розміщую новини з
нашого навчального фронту:
хто перший виконав роботу,
хто накопичив найбільшу кількість балів та став лідером групи тощо. А ще ми разом мріємо про те, що будемо робити
після перемоги: про екскурсії
на підприємства пакувальної
та поліграфічної галузі, про зустрічі з нашими закордонними
друзями в Берліні. Мрій багато.
А головне – є віра в те, що всі
вони здійсняться!..
Наталія Кулик

Навчання у форматі zoom-конференції
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Дії відповідно до надзвичайної
ситуації
На 24 лютого компанія була завантажена замовленнями на найближчий
місяць і працювала в цілодобовому режимі. Було розроблено річний план,
затверджено бюджет і план розвитку.
Незадовго до цього ми отримали нове
обладнання для друку та планували
його встановлення. На початок березня було заплановано сертифікацію за
системою НАССР та підтвердження
сертифікату ISO 9001. Готувалися до
будівельного сезону, маючи намір повністю завершити будівництво нашої
фабрики.
Разом з тим було відчуття тривоги й
наближення якихось подій… Навіть
оприлюднили колективу поради, як
поводитися в разі надзвичайної ситуації або війни. Особисто я допускав
проведення агресії російської армії на
території Донецької та Луганської областей, але ніяк не в Київській, Сумській чи Харківській.
Усе стало на свої місця о п’ятій ранку 24 лютого. Прокинулися від потужних вибухів. Питання «Що трапилось?» у мене не виникло… Десь
о сьомій ранку зв’язався телефоном
з керівниками підрозділів та оголосив неробочий день, а керівників зібрав на дев’яту на підприємстві. Було
прийнято рішення зупинити діяльність компанії, відключити енергоносії та законсервувати виробництво.
Російські війська на той момент були
на відстані 5-7 км від нас.
Наступні кілька днів був стан ступору.
Людина від природи має три стратегії поведінки в надзвичайній ситуації:

бий, біжи або замри. Частина людей
покинула місто в перші дні війни,
бо вже 24-25 лютого бої точилися на
околицях Харкова та навіть у його
центральній частині. Ми невідривно
стежили за перебігом подій у стрічках
новин. Зазвичай екранний час використання мого смартфону коливався в ліміті 40-50 хвилин на день, а в
перші дні війни досяг немислимих 8!!!
годин. Десь на четвертий-п’ятий день
прийшло розуміння, що війна – надовго. Звернувся з листом до колективу, пояснивши питання подальших
дій щодо роботи компанії, евакуації,
грошової допомоги, участі у волонтерських програмах. Майже зупинився грошовий потік, а те, що отримували, спрямували на виплати заробітної

Упаковка компанії «Аріс» – переможець WorldStar 2022
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плати співробітникам. Було відчуття, що життя згорнулося до розміру
стрічки новин, нічого іншого не існувало на той час. Дошкуляли авіаційні
нальоти…
На початку березня виникла гостра
потреба в пакуванні сухпайків. Пакети для цього вироблялися виключно нами, а також компанією з Ізраїлю. Ми мали готовий матеріал, тож
потрібно було знайти відчайдухів, готових працювати фактично під обстрілами. На виробництво ми потрапляли
через три-чотири блокпости під питання бійців: «Куди ви претеся?».
Замовлення було виконане, але не
було транспорту для його вивезення.
Ніхто не наважився їхати в Дергачі.
Вивозив власноруч невеличким «фіатом» по кілька разів на день. На початок війни в нас на складі була досить
велика кількість готової продукції
та матеріалів, тож вирішили відвантажувати все, що можливо. Нарешті
знайшовся транспорт (за немалі гроші), і ми почали вивозити продукцію
в більш безпечне місце. Таким місцем
виявився Львів і наші колеги з компанії Flexores, за що я їм дуже, дуже
вдячний.
На жаль, у середині квітня наша фабрика потрапила під вогонь ворожої
артилерії. Було пошкоджено цехи ламінації та виготовлення пакетів. Слава Богу, на момент обстрілу на підприємстві не було людей.
Наразі намагаємось працювати з
колегами, що знаходяться в більш
безпечних місцях, розміщуючи замовлення на їх потужностях. Хтось
ставиться з розумінням до ситуації,
йде назустріч, хтось використовує її
як конкурентну перевагу… Велику
підтримку отримуємо від наших закордонних партнерів. Це і слова підтримки, і пропозиції про матеріальну
допомогу, і запрошення для родини
на час війни. Зважаючи на ситуацію в
Дергачах, ми орендували приміщення в більш спокійній (не можу сказати – безпечній) частині міста, намагаємося перемістити сюди частину
обладнання та матеріали й відновити
виробництво.
Допомагаємо нашій армії й віримо,
що найближчим часом ворога буде
відсунуто від Харкова і ми повернемося на свою фабрику. У нас попереду
дуже багато роботи.
Євгеній Титаренко

19

3’2022 упаковка  війна
Усе буде Україна
До страшного для всіх нас ранку
24 лютого коаліція УКРПЕК була зосереджена на виконанні своїх планових завдань. Це і експертна оцінка та
супроводження рамкового проєкту
Закону «Про управління відходами»
(друге читання), участь у Робочій групі Мінприроди з підготовки проєкту
Закону «Про упаковку та відходи упаковки». До того ж продовжувався підготовчий період щодо створення Організації розширеної відповідальності
виробника (надалі ОРВВ) в Україні та
супроводжувався пілотний проєкт з
організації роздільного збирання відходів упаковки у Вишгороді.
А саме 24 лютого планували провести
конференцію за участі 11 компаній
для розгляду проєкту статуту ОРВВ.
Але... Звістка про напад росії не тільки перевернула всі плани догори дригом, але й поставила багато запитань,
особливо для людей із досвідом. Я в
цей час думав, що вторгнення буде
тільки з метою окупації Донбасу чи,
можливо, південно-східних областей.
Але широкомасштабного нападу на
Україну із самого початку не очікував.
Перше моє відчуття: вдарять по Україні із всієї сили чи будуть якісь рамки? Уже потім, після виступів путіна
щодо денацифікації, демілітаризації
та інших тлумачень його «історичних»
брехливих думок, зрозумів, що рамок
не буде.
Як керівник УКРПЕК, зразу ж переговорив зі співробітниками про їх
наміри щодо переїзду в безпечніші
місця. Подумали, яким чином зберегти діяльність Коаліції, її платоспро-

Пілотний проєкт у Вишгороді
триває
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можність та основні
взаємозв’язки з іншими організаціями.
Потрібно було забезпечити виплату заробітної плати співробітникам та оплату
необхідних платежів.
Оскільки перші тижні
в Києві були більш –
менш
безпечними,
моя родина залишалася в Києві, але вже у
березні ми все ж таки
змушені були переїхати на захід країни.
Продовжую працювати дистанційно, підтримуємо зв’язок із
нашими співробітниками та партнерами. Працюємо над відновленням
пілотного проєкту у Вишгороді, готуємо документи для створення й реєстрації ОРВВ, проводимо моніторинг
розвитку законодавства. Але хочеться
повернутися додому, бо невиконаних
планів дуже багато. Ми всі віримо, що
все буде Україна.
Володимир Слабий

Професійність як синонім якості
Цьогорічний тридцять п’ятий навчально-творчий сезон, як і завжди,
реалізується в професійному просторі, що охоплює широку шкалу проєктних аспектів графічного дизайну,
де одна з невід’ємних креативних позицій належить проєктуванню паковань.
Для Майстерні жодні обставини не є
перешкодою у творчому спілкуванні й співпраці зі своїми студентами,
хоча вони значно ускладнюють розпочату раніше роботу та доведення її
до заздалегідь запланованого завершення. Щось подібне сталося зі створеними дизайн-проєктами третьокурсників, що готувалися до участі в
національному конкурсі «Українська
зірка упаковки». Ще 22 лютого ми
разом ретельно та професійно обґрунтовано визначили необхідні для
кожного з проєктів способи презентації за умовами конкурсу. Мали для
цього майже два тижні. А вже 24-й
день лютого гучно вибухнув зовсім
новими пріоритетами в актуальному
порядку денному і, здалося, зовсім
далеко, а може, й назавжди відтіснив
той наш намір.

Дещо пізніше від Клубу пакувальників України, офіс якого гостинно
отаборився в Познані, отримав запрошення до участі студентів Майстерні у відкладеному конкурсному
змаганні, що відбудеться за підтримки польських колег-партнерів. Хоча
дизайнерські прототипи паковань
лишилися в Академії, а їх авторів
«розпорошила» війна Україною та
Європою, нам вистачило трьох творчих зустрічей у Skype, щоб створити
візуалізації кожної проєктної ідеї та
надіслати на конкурс.
Як стається, народжується студентський проєкт для потенційного конкурування в спеціальній номінації
«Упаковка майбутнього»? Було би
зовсім наївно і безвідповідально, хоча
й таке водиться на перенасичених
«дизайном» українських навчальних теренах, одразу намагатися щось
«упакувати». Таке, з дозволу сказати,
навчання дизайну лежить далеко за
межами справжньої професії, кінцевий продукт якої, безсумнівно, містить величезну знаннєву, інтелектуальну складову.
Уважна, небайдужа до світу речей сучасна людина не може не помітити
по-справжньому зручних розумних
паковань: від ретельно продуманих
конструктивних характеристик з використанням новаційних матеріалів
до найменших, проте необхідних і
зручних дрібниць, які приємно дивують винахідливістю й доречністю.
А чи знає пересічний користувач, беручи до рук упакований товар, кому
зобов’язана вже віддавна комфортна
зручність в орієнтуванні серед без-
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Упаковка для електрокип’ятильника ТМ «100 °С»
(авт. Михайло Закалюкін)

межних ринкових змагальних
пропозицій? Чи відомі йому пакувальні матеріали і в який спосіб
вони забезпечують максимально
ефективний захист і зберігання
товару, а тим часом чи звертав він
також увагу на безліч дизайнерських «дрібниць» – компонентів
паковань, що дозволяють легко й
багаторазово користуватися ними?
А ще чи намагався наш шановний
споживач довідатися секрети професійної інтеграції стильної дизайнерської графіки з формотворчим
проєктуванням, що разом складають неповторний образ торгової
марки, виразно ідентифікуючи її?
Наш гіпотетичний користувач
може жити цілком безтурботним
життям, не знаючи нічого про потужну наукову та творчу дизайнерську діяльність пакувальної галузі,
але як зрозуміти освітній заклад,
що сміливо взяв на себе підготовку
професійних дизайнерів і відверто
імітує їх навчання в просторі надзвичайно важливої вимогливості до
результату?
Чому варто про це говорити? Подання проєктів-зразків на конкурс
«Упаковка майбутнього» демонструє
чималий потік прикладів, що печально віддзеркалюють відсутність в авторів бодай якихось базових знань для
такої роботи. Закрадаються сумніви
щодо опанування ними фахової компетенції на програмових засадах підготовки до дизайнерської творчості,
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Упаковка для сонцезахисних окулярів ТМ «Сонцезір»
(авт. Маліка Умарова)

але, рекомендуючи проєкти на конкурс, навчальні заклади тим самим
щонайменше підтверджують порозуміння своїх студентів з параметрами
професії.
Відомо, що функціональне та естетичне походження дизайну паковань,
як і безлічі інших проєктних продуктів, генетично вкорінені в систему родових професійних вартостей
графічного дизайну, де неодмінними складовими є нетривіальне мис-

лення, висока фахова, і не лише,
культура, де передумовами професії є природна допитливість із
набутою різносторонньою ерудицією, а також виразна мотивація
досягнення якісного результату.
Виховане в навчанні відчуття спорідненості з відповідальною місією професії разом із широким
спектром ґрунтовних спеціальних
знань, закріплених, випробуваних
і творчо інтегрованих у практичні
завдання, можуть дати студентам
необхідну підставу для роботи вже
за конкретним проєктним змістом.
Успішне долання в Майстерні
тривалого та ємкого навчального
періоду (перші чотири семестри)
дає можливість синтезувати набутки пропедевтичного досвіду в
реальному проєкті й наразі є оптимальним маршрутом, що приводить до мети: отримання якісного результату. Отже, наскрізним
мотивом є виховання професійності – невід’ємної складової якості.
А вже такий історичний струс у свідомості українського суспільства спонукає рішуче переглянути саме якісні
характеристики діяльності на кожному сегменті нашого життя. Більше не
маємо права нейтрально сприймати
розмиті критерії напівчесності, напівпорядності, напівгідності, напівпрофесійності… Перемігши у війні,
збудуємо життя нової якості!
Віталій Шостя
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У постійному розвитку
Компанія Eurocast Sp. z o. o. є одним із найбільших підприємств у Польщі, яке займається виробництвом широкого спектра
сучасних одно- та багатошарових полімерних плівок для виготовлення упаковки для харчових продуктів, а також широкого
промислового застосування. Компанію відрізняє інноваційний підхід до бізнесу в дуже широкому масштабі – як у впровадженні технологічних процесів та інноваційного обладнання, яке забезпечує високу якість виробленої полімерної продукції, що
відповідає дуже високим стандартам галузі, так і з погляду підходу до вирішення екологічних проблем.
Компанію було засновано в 1997 р. За останні 25 років було здійснено ряд великих інвестицій, завдяки яким компанія
стала однією з провідних у полімерній пакувальній промисловості Європи. У Eurocast працює понад 200 співробітників.
Крім того, компанія має розгалужену мережу агентів/дистриб’юторів по всій Європі.
Eurocast постійно модернізує своє виробництво. У 2004 р. компанія розпочала виготовлення плівки CPP. Через три роки
було запущено лінію з виробництва плівок APET, PE, CPP. У 2013 та 2016 рр. машинний парк компанії поповнився новим обладнанням для виробництва плівки АPЕТ. Із 2016 р. в компанії почала працювати інноваційна виробнича лінія із
сучасним обладнанням для вакуумної металізації AlOx. У першому півріччі 2017 р. було запущено перший пристрій для
ламінування й нанесення покриттів на полімерні плівки, завдяки чому компанія зміцнила свої позиції на ринку ламінатних пакувальних матеріалів. У 2018 р. машинний парк збагатили ще однією машиною для плівок APET, збільшивши
виробничу потужність на 7 тис. т. Цього року завершиться ще одна інвестиція, завдяки якій Eurocast матиме виробничу
потужність із виготовлення полімерних пакувальних матеріалів у 50 тис. т на рік.

Плівки APET
використовуються
для виготовлення
термоформованої
упаковки у вигляді лотків
із кришками, блістерів
різної конструкції й
розмірів.
Річна потужність
виробництва плівки
APET становить
30 тис. т. Плівка
забезпечує чудовий
захист упакованих
продуктів, а завдяки
своїй високій прозорості
робить упаковку
привабливішою.

Неорієнтована
поліпропіленова плівка
СРР характеризується
низькою проникністю
щодо пари, високою
гнучкістю та має дуже
вигідні параметри
зварювання.
Компанія виробляє
11 тис. т гнучкої плівки
CPP на рік. Плівка широко
використовується для
пакування харчових
продуктів, квітів і трав.

Щороку клієнти компанії
отримують 4 тис. т
високобар’єрних
ламінатів.

Будучи багаторічним лідером
у процесах металізації
плівок на польському ринку,
компанія щороку виготовляє
5 тис. т металізованих
матеріалів.

Ці ламінати
використовуються для
пакування багатьох видів
харчових продуктів
і для виробництва
упаковки для медичної
промисловості.

Компанія володіє
технологією напилювання
оксиду алюмінію AlOx ,
за якою виробляються
металізовані матеріали
нового покоління з високими
бар’єрними властивостями.

Повний асортимент
продукції можна
побачити на сайті
компанії

www.eurocast.pl
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IML-етикетки

(стан і перспективи)
А.Корнацький, Польща, В.Кривошей, к.х.н., Україна
Для декорування полімерної упаковки (видувної,
ливарної та термоформованої) використовують
самоклейні, термозбіжні, sleev-етикетки та етикетки з попередньо нанесеним клеєм. При цьому
для всіх цих видів етикеток процес декорування
відокремлений від процесу виготовлення упаковки.
Однак існує ще один спосіб, за яким декорування
проводять одночасно з виготовленням упаковки
на одному обладнанні: декорування етикеткою у
формі. Цей спосіб має три види: для ливарної тари
(IML), для видувної тари (B-IML) та для термоформованої тари (T-IML). У статті розглядаються всі аспекти декорування полімерної упаковки
етикеткою у формі: ринок, матеріали, технології,
обладнання, переваги й проблеми виготовлення та
застосування таких етикеток.

Ринок IML-етикеток
Незважаючи на домінування самоклейних етикеток на ринку декорування полімерної тари, попит на
IML-етикетки серед виробників
різноманітної продукції в усіх видах
полімерної упаковки дедалі зростає.
Цьому сприяє можливість використання полімерних, у більшості випадків поліпропіленових, плівок із
різноманітними ефектами поверхонь
(«апельсинової кірки», глянцева, напівглянцева, матова, напівматова,
прозора), а також можливість декорування полімерної тари етикеткою на
одному обладнанні одночасно із виготовленням тари.

а)

Аналіз ринку показує, що більшість
виробників продукції, які використовують полімерну тару об’ємом у
межах 1–3 л, віддають перевагу IMLетикеткам із матовою поверхнею
(рис. 1в) та ефектом «апельсинової
кірки» (рис. 1а). Для отримання такого ефекту потрібно використовувати
кавітаційну плівку. Він досягається за
рахунок утворення порожнин у структурі матеріалу при подачі розплаву.
Виробники, які для пакування своєї продукції використовують тару
об’ємом 3 л і більше, застосовують
IML-етикетки великого розміру з
глянцевою поверхнею (рис. 1б). Для
досягнення глянцевого ефекту ви-

користовують плівку із суцільною
структурою. IML-етикетки такого
розміру виготовляють із полімерної
плівки необхідної твердості та жорсткості. Такі властивості потрібні при
оформленні етикеток офсетним друком, а також при маневруванні роботом, коли IML-етикетки вкладають у
форму інжекційної машини. Плівка
такої IML-етикетки має товщину понад 60 мкм, що забезпечує більший
механічний опір до розплавленого
полімеру в процесі його вприскування у форму.
IML-етикетки широко використовують як для одноразової упаковки для
будівельних матеріалів (фарби, лаки,

в)

б)
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Рис. 1. Упаковка з IML-етикеткою
з ефектом «апельсинової кірки»(а),
із глянцевою (б) та матовою (в)
поверхнею
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Рис. 2. Упаковка з IML-етикетками
популярної прямокутної форми

різні покриття тощо), харчової та іншої продукції, так і для багаторазової
упаковки (ящики, відра, каністри). На
ринку наявна упаковка різної форми:
кругла, овальна, прямокутна, квадратна. Проте останнім часом більше
поширена упаковка прямокутної або
квадратної форми (рис. 2). Вона найбільш економічна, із нею краще використовується простір у логістичних
операціях при зберіганні продукції на
складах та її транспортуванні.
Реалізація на практиці технологій
декорування полімерної тари з використанням IML-етикеток потребує
попереднього розгляду та вирішення
принаймні трьох питань: підбір необхідної плівки, вибір способу друку
плівки для IML-етикетки та підготовка обладнання для виготовлення полімерної тари з одночасним її декоруванням IML-етикеткою.
Полімерні плівки для IML-етикеток
Для виготовлення IML-етикеток для
декорування полімерної тари використовують різні плівки. Їх вибір
залежить від візуального кінцевого
ефекту («апельсинової кірки», глянцева чи прозора), якого хоче досягти виробник продукції в полімерній
тарі при декоруванні IML-етикеткою.
Як правило, для виготовлення IMLетикеток використовують плівки з
поліпропілену, з якого переважно виготовляють і полімерну тару. Так легше поєднувати ці матеріали разом при
декоруванні, а також легше їх утилізувати та переробляти після використання продукції.
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Більшість виробників полімерних
плівок, особливо для IML-етикеток
(таких, як БОПП-плівки), використовують два способи орієнтації плівки: на горизонтальних лініях з екструдерами з плоскощілинною головкою
та на видувних машинах з екструдерами з круглощілинною головкою з
роздувом зверху донизу.
На горизонтальних лініях відбувається незбалансоване розтягування
плівки: у поперечному напрямку (TD)
плівка розтягується в 9-10 разів, тоді
як у поздовжньому напрямку (MD)
вона розтягується лише в чотири рази
(рис. 3). Це призводить до неврівноважених внутрішніх напружень,
що може спричинити закручування
(«керлінг») по краях плівок або вирізаних етикеток. Воно впливає на завантаження етикеток із магазина роботом
до інжекційної машини. Негативний
ефект від такого закручування може
зрости на машині для флексодруку, на
якій плівка намотується на гільзи малого (76 мм) діаметра. Крім того, плівка може збігатися непропорційно, що
впливає на зміну розмірів плівки та
заготовки для етикетки. Через різний
ступінь розтягування плівки мають
різні фізико-механічні властивості в
обох напрямках. До того ж цей спосіб
обмежує максимальну товщину плівки (до 60 мкм). Властивості такої плівки у центральній та середній частинах
великих рулонів (шириною 6,5–8 м)
відрізняються від властивостей плівки
по краях рулонів.
Спосіб видувного формування дозволяє виготовляти тверді БОПП-плівки

товщиною до 110 мкм. За цим способом процес розтягування та орієнтації
відрізняється від способу на горизонтальних лініях і дає однакову величину порядку 88 як у поперечному, так
і в поздовжньому напрямках. Тобто
можна сказати, що таким способом
отримують плівки із збалансованою
орієнтацією в обох напрямках (MD та
TD) з однаковим внутрішнім напруженням (рис. 4). Така плівка жорсткіша та міцніша. Ці властивості важливі
при роботі робота з етикетками, а також під час ламінації етикетки з поверхнею полімерної тари, яка формується з розплаву у формі. Технологічні
переваги таких плівок очевидні. Вони
мають чудову білизну, матову поверхню з обох боків. Їх поверхня антистатична, добре сприймає фарби глибоким, флексографічним та офсетним
друком. До того ж один бік такої плівки має гарну адгезію до друкарських
фарб, а інший – міцно прилипає до
розплавленого поліпропілену у формі
інжекційної машини.
БОПП-плівки можна додатково
вдосконалювати, значно змінюючи їх природні властивості. Наприклад, спінюванням, внаслідок чого в
структурі плівки з’являються мікробульбашки повітря/газу, що підвищує
її бар’єрні властивості, жорсткість і
змінює її оптичні властивості. Таку
плівку ще називають перламутровою.
Саме вона дає ефект «апельсинової
кірки». Поверхня плівки з мікробульбашками повітря/газу всередині «деформується» під час інжекції
розплаву полімеру (мікробульбашки
«згортаються»), і саме це дає змогу
досягти такого ефекту. Ступінь спінювання плівки, що визначається її
щільністю, може бути різним у різних
виробників. А отже, і поверхня таких
плівок може відрізнятися.

Рис. 3. Схема виготовлення БОПП-плівки
на горизонтальній лінії
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Матове оздоблення плівки з обох боків зменшує коефіцієнт тертя її листів,
що зменшує зарядженість плівки при
її протягуванні, друкуванні та розрізанні. Низький статичний заряд на
поверхні плівки покращує безперервну роботу машини, зменшує кількість
зупинок обладнання. Матове покриття зменшує адгезію між шарами етикеток, підвищує адгезію до фарб, покращує роботу роботів щодо розміщення
етикеток у формі. Вони мають більшу
повторюваність і можливість швидшого виходу з форми після закладання в
неї зарядженої етикетки.
Технологія розтягування та орієнтування БОПП-плівок на горизонтальних лініях дає змогу виготовляти
суцільні/повні (білі, прозорі) плівки товщиною до 60 мкм та спінені/перламутрові плівки товщиною до
75 мкм. З іншого боку, технологія видувного формування дозволяє «розплющити балон» плівки, а потім обидва його шари заламінувати, внаслідок
чого утворюється суцільна плівка товщиною до 110 мкм.
На додаток до збалансованих внутрішніх напружень, у плівок при видувному формуванні є ще одна перевага, яка відіграє величезну роль у
використанні їх для великих етикеток
для декорування тари об’ємом понад
3 л на інжекційних машинах. Плівка, що практично складається з двох
тонших шарів, з’єднаних між собою,
має більшу жорсткість під час «проходження» листів через офсетний верстат або під час маневрування етикеткою роботом. Вона є більш стійкою
до утворення тріщин і розриву етикетки під час інжекції розплаву полімеру, рівномірнішою по всій ширині
рулону, в неї краще контрольоване
збігання.

Технологічні аспекти декорування
упаковки IML-етикетками
Можна виділити два основні технологічні процеси при декоруванні упаковки IML-етикетками. Перший – це
друкування плівок та вирізання етикеток. Другий – безпосереднє виготовлення упаковки з одночасним
прикріпленням етикетки у формі інжекційної, екструзійної видувної або
термоформувальної машини.

www.upakjour.com.ua

Як правило, БОПП-плівки для IMLетикеток задруковуються флексографічним або офсетним друком. При
цьому важливо друкувати з меншою
швидкістю, щоб встигли висохнути
фарби та лак. Коли ж плівка надто волога, особливо на поверхні або – ще
гірше – між шарами фарби та лаку,
то при подачі розплаву полімеру при
температурі 200 °С у форму, в якій
міститься така етикетка, волога миттєво «закипає» та «вибухає». Це призводить до утворення різноманітних
небажаних дефектів.
Потрібно бути обережними при друкуванні листів плівок офсетом. Іноді
на лініях, де для висушування використовуються УФ-лампи, листи плівок можуть «втрачати» свої розміри,
що позначається на наступних технологічних стадіях.
Форма й розмір етикеток також впливають на технічні умови, які можна
використовувати під час їх друкування та розкрою. Маленькі етикетки
можна оздоблювати флексодруком,
хоча існує велика ймовірність згортання етикеток, та на аркушах офсетним друком. Великі етикетки друкують на аркушах офсетним друком.
Друк етикеток офсетом має перевагу
в тому, що рулони плівки попередньо
намотані на втулки великого діаметра
(152 мм), що забезпечує «плоскість»
аркушів після їх друкування і не викликає ефекту згортання вирізаних
етикеток.
Після друку листи плівок вкривають
лаком, а потім висушують за допомогою УФ-технологій. На ринку вже
з’явилися друкарські машини, які
використовують для сушіння світлодіодні лампи. Використання лаку
потрібне для захисту етикетки від пошкоджень, подряпин і стирання. Слід
зазначити, що неправильний підбір,
розташування або висихання лаку також можуть призвести до згортання
країв аркушів або етикеток. Спостерігається тенденція покривати плівки для етикеток дисперсійним лаком
частіше, ніж УФ-лаком. Це дає змогу:
• усунути неприємний, специфічний «хімічний» запах етикетки;
• легше отримати сертифікат, який
дозволяє упаковці контактувати з
харчовими продуктами;

Рис. 4. Схема видувного формування
БОПП-плівок

• отримати ефект, близький до матового, створюючи враження екологічнішого продукту.
Форми й розміри етикеток можуть
сильно відрізнятися. Їх можна використовувати окремо лише для бічних
стінок тари, вони можуть охоплювати
дві або чотири бічні стінки, можуть
бути з’єднані між собою «дном» («метелик» або «мальтійський хрест»), їх
можна використовувати для кришки
та дна тари.
Основна технічна проблема плівок
для IML-етикеток полягає в регулюванні та контролюванні електростатичних зарядів, які можуть виникати
під час виробництва плівки, різання
рулонів, друку, розрізання етикеток і
розміщення їх у формі. Їх регулюють
додаванням антистатичних добавок
до розплаву полімеру в екструдері.
Плівка повинна бути антистатичною
протягом усіх стадій процесу від виробництва плівки та етикетки до моменту її вилучення з магазина інжекційної машини «рукою» робота. Але
потім, уже на інжекційній машині,
вона повинна мати можливість заряджатися за допомогою спеціального
електрода, який дозволить етикетці
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а)

б)

Рис. 5. Інжекційна машина (а) та робот (б), який використовується для вкладання
етикеток у форму

приклеїтися/приваритися до стінки
форми інжекційної машини.
Навколишнє середовище також дуже
впливає на сприйнятливість плівки
до статичної електрики. Сухе повітря
посилює це явище в багато разів. Тому
важливо контролювати вологість повітря під час усіх технологічних процесів. Зараз на ринку представлені
пристрої, що допомагають підтримувати відповідний бажаний рівень
вологості, що дозволяє контролювати/знижувати сприйнятливість плівки до надмірної статичної електрики.
На кожному підприємстві, що зберігає етикетки, необхідно відокремити
спеціальний склад для етикеток, на
якому забезпечити постійні температуру (приблизно 25 °C) і вологість
(приблизно 50 %).
Через необхідність заряджання плівок електростатичним зарядом можливість використання IML-етикеток
з металізованою фольгою неможлива.
Для отримання «металевого» ефекту
можна використовувати вже наявну на ринку технологію «холодного
штампування».
Поверхня етикетки на незадрукованому боці повинна бути абсолютно
чистою. Хороший контакт введеного
матеріалу з поверхнею етикетки є передумовою для гарного «прилипання» етикетки до стінки контейнера.
Може статися так, що лак, яким покривають поверхню фольги після
друку, погано висох. Тоді в деяких
місцях під час намотування плів-

26

ки (у флексографії) або під час підкладання аркушів (при офсеті) вона
може прилипнути до незадрукованого боку плівки. Рекомендується
не використовувати занадто високі швидкості машин під час друку.
Офсетні друкарні сушать друковані
аркуші невеликими порціями, розміщеними на окремих полицях спеціальних шаф. Дуже важливо добре
висушити не тільки зовнішній лак,
але й фарби всіх кольорів. Теоретично фарби знаходяться між плівкою
й лаком. Але пізніше, під час інжекції, коли температура розплавленого
полімеру перевищує 200 °С, волога в
невисохлих фарбах може відразу «закипіти» й «вибухнути». У цих місцях
на плівці з’являться дефекти.
Основна технологічна операція декорування полімерної упаковки IMLетикетками відбувається в Європі на
інжекційних машинах, видувних екструдерах та термоформувальних машинах. Найчастіше використовуються інжекційні машини (рис. 5). Для
цього достатньо на них встановити за
допомогою спеціального прикріплення робот, який буде брати з магазина
етикетки та встановлювати їх у форму.
Такі роботи виготовляються спеціалізованими компаніями, а їх встановлення не є складним.
Важливо враховувати деякі особливості такої технології. Поверхня
етикеток із незадрукованого їх боку
повинна бути абсолютно чистою. Хороший контакт розплаву вприснутого

матеріалу з поверхнею етикетки повинен забезпечити необхідну адгезію
її до поверхні упаковки. Іноді лак,
яким вкривають поверхню плівки
після друку, погано висихає. В такому
випадку шари намотаної плівки після
флексодруку або листи плівки після
офсету можуть прилипнути один до
одного. Тому важливо особливу увагу звернути на процес сушіння фарб
або лаку, використовуючи при цьому
не дуже високі швидкості друкування
плівок та їх висушування.
Під час виробництва різних видів
тари/кришок за технологією інжекції виникає проблема збігання при
швидкому їх охолодженні після «виходу» з форми. У ситуації, коли одна
з поверхонь/стінок виготовленої тари
має етикетку, а інша її не має, напруження, що виникають у результаті
збігання на поверхнях, протилежних
одна одній, різні. Цей ефект є причиною деформації виробів.
При виготовленні круглої тари різниця напружень між протилежними її
сторонами недостатня, щоб деформувати стінки. Деякі проблеми можуть
виникнути при виробництві квадратної та прямокутної тари. Ступінь деформації тут буде залежати від її розмірів та товщини стінок.
Найбільші проблеми виникають
у виробництві кришок з IMLетикетками. Різні ,напруження на
обох поверхнях деформують їх. Ступінь цих деформацій залежить від
форми (кругла, овальна, квадратна, прямокутна), розміру кришок,
їх товщини, типу плівки, що використовується для виготовлення
етикеток, товщини та властивостей
плівки, лаку для покриття етикетки.
Кінцеві користувачі часто вирішують
не використовувати кришки з IMLетикетками. Кришки залишаються без етикеток або застосовуються
самоклейні етикетки.
Декорування полімерної упаковки різних розмірів та форм при її виготовленні з використанням IML-етикеток
має широкі перспективи. Вчені й технологи працюють над новими видами
плівок для таких етикеток, над підвищенням їх бар’єрності, захисту від пошкоджень, розширенням використання
їх за формою й розмірами.
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Упаковка з усіх континентів

Упаковка з
мономатеріалу
Компанія
Constantia
Flexibles
представила
упаковку
EcoLamPlus
для м’яса, сиру та молочних продуктів. Матеріал
для неї складається із
шарів тільки поліетиленового ламінування, завдяки чому його структура є мономатеріальною.
Ця упаковка зменшує
викиди вуглецю майже
на 32 % і забезпечує високий ступінь вологості
та кисневого бар’єру.

Упаковка для
кисломолочних
сирів
«Яготинський маслозавод» запровадив виробництво кисломолочного
продукту в новій упаковці – стабілопак, яка на сьогоднішній день є
популярною як серед виробників
молочних продуктів, так і серед споживачів. Основними причинами
цього є її зручність та економічність.
В упаковці стабілопак масою 350 г
під ТМ «Яготинське» випускатимуть
два види кисломолочних сирів: 5 % та
9,5 % жиру.
Головною ж відмінністю цього кисломолочного сиру від інших сирів,
які виробляє «Яготинський маслозавод», є структура та розмір «сирного
зерна». Так, в упаковці стабілопак
споживач отримає крупнозернистий
кисломолочний сир із ніжнішою та
лагіднішою структурою.
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Біорозкладні
молочні пляшки
Австрійська
компанія
«Naku – Made of Natural
Plastic» випустила на ринок
біополімерну пляшку для
молочних продуктів. Для
виготовлення матеріалу використовують молочну кислоту з рослинного цукру та
крохмаль. Упаковка не містить синтетичних пластифікаторів, у 20 разів легша за
скло і в 10 разів дешевша за
полімерну з нафти. Пляшка
повністю біологічно розкладаєтьсятакож мити в посудомийній машині за високої
температури.
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Новий принтер Markem-Imaje 5940 G
Вибираючи пряме маркування коробок із картону, виробники зустрічаються з багатьма проблемами: їм потрібно отримати якісний, сумісний друк, упакувати свою
продукцію без клопоту й додаткових витрат, пов’язаних
з етикетками. Крім того, вони шукають надійне обладнання, яке легко інтегрувати та обслуговувати.
Таким є п’єзоелектричний струменевий принтер
5940 G Markem-Imaje. Він працює на запатентованих
сенсорних сухих фарбах Markem-Imaje, які висихають
відразу після контакту з картоном. Ці фарби вільні від
запахів і летких органічних сполук, безпечні для обробки та сприяють більш стійкому виробництву. Сенсорні
сухі фарби не вбираються гофрованими волокнами та не
втрачають контрасту; вони доступні в багатьох кольорах.
5940 G оснащений запатентованою технологією друкувальної головки Intelli’Flow, яка запобігає блокуванню форсунок через бризки чорнила та накопичення пилу. Крім того,
процес фільтрації, який знежирює чорнило під час друку та зберігає механізм викидання крапель у чистоті, сприяє підвищенню якості друку та більшій ефективності, зменшуючи технічне обслуговування й час простою лінії.

Обладнання для пакування м’ясних виробів
Компанія ILPRA розробила пакувальну машину – трейсилер FoodPack 1485 для пакування м’яса в скін-упаковку Extraskin.
Зварювач лотків FoodPack 1485 забезпечує високу продуктивність і максимальну гнучкість. Він легко інтегрується в автоматичну виробничу лінію, має ділянку запаювання
до 850 мм. Панель керування з кольоровим сенсорним екраном допомагає оператору
легко встановлювати та контролювати параметри машини. Основні механічні рухи
здійснюються безщітковими двигунами, що
гарантують низькі експлуатаційні витрати.
Виготовлений з нержавіючої сталі марки
AISI 304 та анодованого алюмінію, що має
клас захисту IP65, трейсилер FoodPack 1485
забезпечує можливість роботи навіть в агресивних середовищах.
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Ящик для пляшок
Управління логістичних досліджень (Дортмунд) запатентувало транспортний ящик для пляшок зменшеного об’єму.
У більшості випадків звичайні ящики, які вміщують пляшки 0,33 л з довгим горлом, мають зовнішні розміри не більш
ніж 400300270 мм. Європіддон може вмістити п’ять шарів ящиків із вісьмома ящиками на шар і 24 пляшками в ящику.
Іншими словами, кожен піддон може вмістити 40 ящиків і загалом 960 пляшок.
Щоб досягти бажаної оптимізації обсягу, кількість пляшок у
ящику зменшили з 24 до 20. Однак кожен наступний шар ящиків
ставиться на попередній, заглиблюючись на 97 мм, що дає змогу
збільшити кількість шарів, складених на європіддон із такою ж
висотою штабелювання, із п’яти до семи. Це суттєво покращує
щільність упаковки на європіддоні: у цифрах це означає 56 ящиків або 1120 пляшок на європіддон.
Крім того, менша кількість пляшок у ящику забезпечує ергономічні переваги по всьому логістичному ланцюжку, оскільки вага
його з пляшками зменшується із 17,5 кг до 15 кг.
Глибина вкладання порожніх ящиків, яка досягається за допомогою обертального штабелювання, складає 121 мм. При тій самій висоті штабелювання це дає змогу укладати до восьми шарів
(64 ящики) на європіддон, що на 60 % більше порівняно зі звичайними ящиками для пляшок.

Компанія Eurocast запустила у виробництво плівки серії Crysta-Line, у яких
було використано технологію нанесення покриття з прозорого оксиду алюмінію. Серед них – плівка Crysta-Lid, у якій застосовується мономатеріал PET
(mono PET lidding film). Цей продукт, порівняно із загальнодоступними продуктами на основі EVOH, характеризується низькою проникністю щодо кисню та водяної пари (OTR = 1 см3/м2 · 24 год; WVTR = 0,5-1 г/м2 · 24 год). Це
пов’язано з використанням технології нанесення прозорого покриття з оксиду алюмінію, яке є повністю переробним бар’єром. Крім того, Crysta-Lid вирізняється ідеальним захистом упакованої харчової продукції, оптимальними
параметрами герметизації (SEAL, PEEL) і відмінними властивостями проти
запотівання (опція AF). Сертифікат, виданий Інститутом cyclos-HTP GmbH,
підтверджує 100%-ву переробку плівки Crysta-Lid, яку можна використовувати для багатьох видів харчових продуктів.
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Маркетологи інформують...
Незважаючи на агресивні воєнні дії росії проти України, редакція продовжує
інформувати читачів з оглядом маркетингових досліджень та звітів про наукові розробки дослідницьких і консалтингових компаній, асоціацій, редакцій
журналів та пакувальних підприємств. Крім того, ІАЦ «Упаковка» підготував
новий проєкт – інформаційний електронний бюлетень «Інфоринок пакування»
про ринки та дослідження в пакувальній індустрії. Зацікавлених в отриманні
такого бюлетеня запрошуємо звернутися до редакції: тел. +38 067 232 3215;
upakjour@nbi.com.ua; iacupakovka@ukr.net.
У цьому номері журналу ми пропонуємо огляд матеріалів, які надійшли від світових маркетингових компаній, редакцій журналів та інших організацій.

Глобальні тренди – 2040
Національна розвідка США опублікувала надзвичайно цікавий документ під назвою «Глобальні тренди – 2040». У ньому описано ключові
світові тенденції, які впливатимуть
на наше звичне життя протягом наступних 18 років.
Першим стійким трендом є демографічні зсуви та міграційні процеси.
У розвинених економіках Європи,
Північної Америки та Східної Азії
стрімко старіє населення, знижується частка молодих людей та рівень
народжуваності, а після 2040 р. у
них почнеться скорочення населення. Очікується, що до 2040 р. частка
людей у віці 65+ досягне 25 % від
усього населення світу. Водночас у
менш розвинених країнах Південної
Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та Африки частка молодого працездатного населення щороку зростатиме. Прогнозують, що
до 2050 р. населення Африки збільшиться вдвічі та становитиме приблизно 1,4 млрд людей. При цьому
значна частка цих молодих людей не
зможуть реалізувати себе в місцевих
слабких економіках, а тому будуть
змушені мігрувати в країни так званої «Глобальної Півночі», включаючи Європу та США.
Другий глобальний процес – кліматичні аномалії. У 2030-х рр. очікують зростання кількості аномальних
і екстремальних природних явищ,
зокрема ураганів, посух, танення
льодовиків, повеней. Основна част-
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ка цих загроз припадає на країни, у
яких велику роль відіграє сільське
господарство, а також на бідні держави, які не мають інфраструктури,
щоб себе захистити. До прикладу,
найсильніші аномальні спекотні
хвилі очікуються найближчим часом
у регіонах Центральної Європи, Північної Америки, Південної Африки
та Середнього Сходу. Вже на 2018 р.
36 % міст по всьому світу мали системні проблеми з екологією.
Третій тренд – економічні трансформації. У США прогнозують зростання
зовнішніх боргів, фрагментацію торгово-економічних просторів, зміни
на ринках праці через технологічне
суперництво великих держав і появу
нових кластерів економіки та креативного трудового класу. Із 2007 р. практично в кожній країні зріс зовнішній
борг, а пандемія COVID-19 спонукала
чимало країн позичати ще більше. Середня частка боргів у країнах, що розвиваються, сьогодні така сама, якою
була під час боргових криз 1980–90-х
рр. Старіння населення й демографічні зсуви посилюють навантаження на
державний бюджет, змушуючи уряди в
майбутньому або підвищувати податки, або зменшувати соціальні виплати.
Обидва варіанти призводитимуть до
соціальних потрясінь. За деякими підрахунками, впровадження штучного
інтелекту, роботизації й діджиталізації
в різні сфери праці створить 97 млн
робочих місць, але при цьому знищить
85 млн. Такий перехід матиме свої соціально-економічні наслідки.

Четвертий тренд – зміни в соціальних взаєминах влади й суспільства.
Десятиліття науково-технологічного
розвитку суттєво поліпшили життя більшості людей на планеті, розширили їх доступ до інформації, до
освітніх і медичних послуг, полегшили подорожі до інших країн. З іншого боку, ці ж інновації призвели до
поступової деградації відносин між
владними елітами та суспільством.
В останнього з’явилися реальні інструменти висловлювання своїх поглядів, доступу до даних, впливу на
громадську думку й політиків. Усе
це разом призвело до зростання популізму, націоналізму та антиелітарних настроїв, які найчастіше лежать
в основі протестів останніх п’ятишести років. Станом на 2020 р. 1,8
млрд людей на планеті, а це 23 %
світового населення, жили в «хиткій
ситуації», тобто в слабких, уразливих
і нестабільних країнах. До 2030 р. ця
цифра сягне 30 % через низку проблем, які стосуються відносин влади
й населення.
Останній важливий тренд – зміни в
міжнародних відносинах. До 2040 р.
жодна держава світу не зможе повністю одноосібно домінувати. А відтак міжнародна система матиме вигляд багатополюсного світу, в якому
буде кілька регіональних і надрегіональних центрів сили, що змагатимуться за вплив, ресурси й контроль.
У такому світі зростає попит на сильні, гнучкі та ситуативні регіональні
альянси.
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—
ваш партнер у галузі
екологічного
етикетування
ми створюємо етикетки
для розумного майбутнього
без використання
викопних копалин

Європейський ринок паперу
та картону
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медичних і фармацевтичних товарів.
За оцінками, виробництво обгорткового паперу зросло на 7,1 % порівняно з 2020 р. (2,1 % у 2019 р.), сягнувши рекордного рівня. Виробництво
картону для упаковки збільшилося
на 7,8 %, а паперових пакетів – на
11,7 %.

Європейська промисловість
етикеток
Попит на самоклейні етикеткові матеріали в Європі у 2021 р. зріс на
7 %, майже до 8,5 млрд м2, у порівнянні з 2020 р. (зростання на 4 %).
Однак причини такого зростання в
ці роки були різними: якщо у 2020 р.
надлишковий попит на самоклейні
етикетки був результатом попиту на
харчові продукти, гігієнічні та фармацевтичні товари, то його стрибок у
другому та третьому кварталах 2021 р.
був пов’язаний із несподівано сильним економічним відновленням, що
спостерігалося по всій Європі. Тим
часом після загального збою в ланцюжках поставок, який тривав минулого літа, на початку 2022 р. в індустрії етикетування почався деякий
спад.
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Злиття та поглинання
пакувальних компаній
За даними експертного аналізу
GlobalData Insight, у світовому секторі пакування відбувається постійне злиття та поглинання (M&A –
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Конфедерація європейської паперової
промисловості (CEPI) опублікувала
статистичні дані про ринок паперу та
картону в 2021 р. У той час як у 2020
р. споживання паперової продукції
скоротилося на 6,6 %, зараз сектор
демонструє ознаки потужного відновлення. Виробництво паперу й
картону в 19 країнах – членах CЕРІ
у 2021 р. зросло на 5,8 % порівняно
з попереднім роком. Загальне виробництво досягло 90,2 млн т у 2021
р. зі збільшенням майже для всіх видів паперу та картону відповідно до
зростання економіки ЄС. ВВП ЄС у
2021 р. зріс на 5,0%, що контрастує зі
зниженням, зафіксованим у 2020 р.
(–6,1 %). Це відновлення також спостерігається в більшості країн світу.
Китай, США, Японія, Індія, Корея
та Канада зафіксували зростання виробництва паперу на 2–7 %.
Використання переробленого паперу в країнах – членах СЕРІ зросло на
5,3 % порівняно з 2020 р., сягнувши
рекордного рівня в 50,5 млн т. Крім
того, 96 % європейського переробленого паперу постачається на внутрішній ринок. Пандемія та зміни в
суспільстві вплинули на доступність
і якість переробного паперу. Експорт
його скоротився майже на 25 %.
Згідно з останніми доступними даними, загальне споживання паперу
та картону в країнах, які входять до
CEPI, у 2021 р. зросло приблизно на
5 % порівняно з 2020 р. Цьому значно
сприяло економічне середовище.
Криза й періодичні обмеження прискорили зміни в моделях споживання і матимуть довготривалий вплив.
Розвиток
електронної
комерції
вплинув на збільшення використання пакувального паперу та картону.
Споживання санітарно-гігієнічного
й побутового паперу скоротилося на
4,1 %.
Попит на екологічнішу упаковку
та можливість переробки паперу й
картону зробили ці матеріали популярними серед перевізників, орієнтованих на споживача. Паперова та
картонна упаковка зараз використовуються в різних галузях, зокрема
для пакування продуктів харчування,

Хоча ланцюжок постачання сировини для етикеток на початку 2022 р.
був відносно успішним, ця тенденція навряд чи збережеться в наступні
квартали 2022 р. Постійна нестача самоклейних матеріалів може серйозно
зашкодити виробництву етикеток та
упаковки для харчової, фармацевтичної, медичної й логістичної промисловості по всій Європі.
Якщо припустити, що для виготовлення стандартної етикетки потрібно 10 см2 сировини, а в Європі щороку використовується 8,5 млрд м2
матеріалу, то це відповідає справді
астрономічному випуску: майже 16,5
млрд етикеток на тиждень. Це майже
50 етикеток на душу населення (також щотижня!).
Етикетки використовуються для
маркування повсякденних продуктів і послуг, таких як упаковані м’ясо
та птиця, напої, готові страви, засоби особистої гігієни, що продаються
в аптеках, ліки, що відпускаються за
рецептом, цінники в супермаркетах,
ярлики на туристичному багажі та
багато іншого. Вартість однієї етикетки – порівняно із загальною вартістю продукту – може здатися низькою, але шкода від її відсутності для
товаровиробників, логістичних компаній, споживачів і, зрештою, для
європейських економік і суспільств
є значною.
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Рис. 2. Кількість (
– 2020 р.;
– 2021 р.) та вартість
(
– 2020 р.;
– 2021 р.) угод M&A за секторами пакування

Український ринок молока
Відповідно до досліджень Асоціації
виробників молока та згідно з даними офіційної статистики, загальний
обсяг виробленого молока в Україні
у 2021 р. скоротився майже на 6 % –
до 8,719 млн т (рисунок). Динаміку суттєво потягнули вниз дані від
господарств населення. Так, у присадибному секторі було вироблено
5,968 млн т молока, що на 8,2 % мен-
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ше, ніж у 2020 р. У той же час обсяги
від підприємств залишилися стабільними: 2,750 млн т, що лише на 0,4 %
менше, ніж у 2020 р.
Співвідношення обсягів виробництва між секторами наразі складає
31,5 % (від підприємств) до 68,5 %
(від населення). При цьому варто розуміти, що основний вал надходження на молокопереробні підприємства
забезпечують саме сільськогосподарські підприємства: трохи більше,
ніж 80 % всього прийнятого на переробку. Крім того, у 2022 р., у зв’язку
з підвищенням вимог до якості та
безпечності молока, яке надходить
8000

7514,9

7308,5

7000

на промислову переробку, частка
молока від населення продовжить
скорочуватися. Відтак на ринку формуються стійкі передумови до поглиблення дефіциту молока, придатного
для промислової харчової переробки.

Проблеми на ринку фруктових
соків
Асоціація виробників фруктових соків (VDF) у своєму щорічному огляді
повідомляє про напружену ситуацію
щодо транспортної упаковки, сировини та вантажів. Суть у тому, що,
за попередніми оцінками асоціації,
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mergers and acquisitions) пакувальних
компаній (рис. 1). Кількість угод
злиття і поглинання зросла на 31 %
з 355 у 2020 р. до 465 у 2021 р. Вартість укладених угод зросла на 3,7 %:
у 2021 р. було укладено угоди на суму
$ 17 млрд порівняно з $ 16 млрд у попередньому році.
У 2021 р. було зареєстровано 250 внутрішніх угод M&A, що на 22 % більше, ніж у 2020 р. Вартість внутрішніх
угод також зросла на 29 % і досягла
$ 7,5 млрд у 2021 р. проти $ 5,9 млрд у
2020 р. У 2021 р. в секторі пакування
було здійснено чотири угоди M&A на
суму понад $ 1 млрд, тоді як у 2017 р.
таких угод було 13.
Найбільша частка угод M&A у вартості та обсязі у 2021 р. припадала
на сектор пакувальних матеріалів.
У 2021 р. було зареєстровано 266 угод
проти 187 угод у 2020 р. (рис. 2).
Північна Америка та Європа продовжували лідирувати у сфері угод про
злиття та поглинання пакувальних
компаній.
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Рисунок. Динаміка виробництва молока в розрізі секторів у 2017–2021 рр., тис. т
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3’2022 упаковка  ринок
харчових продуктів
за останні 19 років
зріс майже в сім
разів. Компанія з
дослідження ринку
Ecovia Intelligence
підрахувала,
що
якщо у 2000 р. він
оцінювався в € 15,2
млрд, то в 2019 р. ця
сума досягла значення € 106 млрд.
споживання фруктових соків на душу
населення в 2021 р. становило 28,5 л.
Зниження на 1,5 л може бути компенсовано очікуваним відновленням
ринку громадського харчування та
споживання поза домом. Чи станеться це, значною мірою залежить від
підвищення цін по всьому ланцюжку
створення вартості, від якого в даний
час не застрахована жодна галузь.
Сьогодні вузьким місцем на ринку
є проблеми з постачанням упаковки
через порушені ланцюжки поставок.
Дефіцит проявляється в транспортній упаковці та плівках, а також коробках із картону для напоїв. Для
пляшок із ПЕТФ ситуація все ще
стабільна, але для скляної упаковки
очікуються проблеми через втрати
поставок від українських виробників
скляних пляшок. Кришки також у
дефіциті або недоступні для багатьох
компаній.

Ринок молочної органічної
продукції
ТОВ «Органік Стандарт» у партнерстві з Organic.info виконало дослідження українського ринку органічної продукції.
Світовий ринок органічної продукції
є ринком, який найбільш стабільно
зростає в останні 20 років. Він привертає увагу все більшої кількості виробників та споживачів, і пандемія
COVID-19 тільки посилила позиції
органічних харчових продуктів. Адже
в умовах пандемії споживачі стали ще більше опікуватись власним
здоров’ям та станом довкілля.
У 2019 р. у світі було зареєстровано
3,1 млн виробників органічних продуктів, що на 12,5 % більше, ніж у
2018 р. Світовий ринок органічних

36

Основними виробниками органічної
молочної продукції в Україні є оператори ТОВ «Органік Мілк», ПрАТ
«Етнопродукт», ТОВ «Старий Порицьк».
За асортиментом молочної органічної продукції лідерами продажу у
2020 р. є молоко (понад 2628 тис. кг),
кефір (понад 1049 тис. кг) та кисломолочний сир (понад 357 тис. кг), які
є базовими продуктами щоденного
раціону людини.

Таблиця.
Обсяги реалізації органічної молочної продукції
на внутрішньому ринку України у 2018–2020 рр.*
Органічна молочна
продукція

Обсяг, тис. кг
2018

2019

Сума, млн грн
2020

2018

2019

2020

Молоко

2090

2380

2628

95

110

118

Кефір

1200

1180

1049

55

60

50

Сир кисломолочний

290

340

357

50

60

64

Масло

230

15

296

70

5

95

Йогурт в асортименті

270

325

245

25

30

23

Сметана

200

225

245

30

35

40

Напої кисломолочні

20

45

118

1

1,4

5

Сир твердий

50

60

69

15

20

21

Ряжанка

50

55

49

6

8

10

Вершки

—

10

12

—

2

2

Маса сиркова солодка

15

10

9

3

2

2

4

4

6

1

1

1

4419

4649

5083

351

334

431

Бринза
Разом

* У таблиці подано дані лише тих операторів, які сертифіковані ТОВ «Органік Стандарт»

Згідно з дослідженням, на внутрішньому ринку України у 2020 р.
було
реалізовано
приблизно
7850 тис. кг органічної харчової
продукції українського виробництва на суму понад 709 млн грн.
Із них на молочну продукцію у
2020 р. припало понад 5085 тис. кг
на суму понад 420 млн грн, що на
9 % більше порівняно з попереднім роком (таблиця). Молочна органічна продукція залишається лідером (65 %) серед іншого органічного
асортименту вже не перший рік.

Враховуючи цінову політику на кожен
вид молочного продукту, розподіл асортименту органічних молочних продуктів дещо змінився. Серед асортименту
органічної молочної продукції за часткою ринку в 2020 р. перше місце займає
молоко — 27 % (118 млн грн), далі йдуть
органічне масло – 22 % (95 млн грн),
кисломолочний сир – 15 % (64 млн грн)
та кефір – 12 % (50 млн грн).
Органічна молочна продукція не
лише реалізується на внутрішньому
ринку України, але й успішно експортується операторами ринку.

www.packinfo.com.ua
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Промислові мастила Ambersil:

сучасні рішення для обладнання і оснастки
харчової та медичної галузей
Виробництво полімерної тари будьяким технологічним способом (лиття
під тиском, видування, термоформування тощо) потребує використання
мастильних матеріалів для змащення, очищення й захисту як оснастки
(прес-форм) та обладнання, так і готової тари.
Уже понад 50 років на ринку добре
відомі мастила Ambersil, які мають
сертифікати ISO та NSF, сертифікати
безпечності щодо харчових продуктів, висновки СЕС, є безпечними для
здоров’я людей і довкілля, що особливо важливо при виробництві полімерної тари для харчових продуктів.
Їх використання покращує роботу
обладнання, запобігає виникненню
корозії на прес-формах, зменшує витрати часу на відділення полімерної
тари, забезпечує швидке очищення
елементів прес-форм від забруднення
та їх захист.

www.upakjour.com.ua

мастильні матеріали для
промислового виробництва

Для виробників харчової продукції доречним буде очищувач для видалення цукрового осаду – SUGAR REMOVER &
INHIBITOR FG. Це високоефективна
очищувальна рідина, яка проникає та видаляє залишки цукру, помадки, рослинних
цукрових екстрактів і похідних цукру з
поверхонь обладнання, залишаючи легку
мастильну плівку, що перешкоджає повторному прилипанню та сприяє більш
легкому подальшому очищенню обладнання.
Вона зареєстрована NSF H1 (№ 144180).
Мастила Ambersil мають широку лінійку, зокрема із сертифікатами/допусками для прямого контакту з
харчовими продуктами (FG – Food
Grade, NSF H1). Мастила з допусками
FG використовуються виробниками
FMCG-галузі та медичної промисловості, особливо там, де необхідна
висока стерильність. Такі мастила
містять спеціально розроблену діючу
речовину, яка забезпечує дезінфікуючий ефект, вбиває шкідливі бактерії й
патогенні мікроорганізми. Вони знежирюють поверхню, швидко видаляють забруднення й випаровуються, не
залишаючи слідів, одночасно захищаючи від корозії та підвищуючи ефективність роботи обладнання.
Усі мастила Ambersil доступні в спреях, каністрах або ж бочках. Ambersil
можна використовувати як для точкового відділення і змащування, так і в
спеціальних системах змащування як
гідравлічне масло, компресорне масло, мастило загального призначення
або легке антикорозійне покриття.
Мастила в аерозольній формі мають
спеціальні трубки для змащування
важкодоступних місць. Вони забезпечують розпилення на 360° та можливість змащування під різними кутами.
Такі засоби усувають склеювання та
прилипання, відмінно знімають залишки цукру, клею, нагарів тощо.
Усі мастила Ambersil мають широкий діапазон робочих температур
від –40 до +300 °C, в окремих випадках до +1100 °C згідно із сертифікаці-

єю та технічним паспортом. Частина
продуктів цієї групи біологічно легко
розкладаються, не забруднюють повітря й довкілля, а також є абсолютно
безпечними для людей.
Мастильні засоби Ambersil наявні на
складі в Україні, до того ж асортимент
щомісяця поповнюється. Їх уже використовують провідні українські виробники полімерної тари для продуктів
харчування, очисних систем для води,
пива та інших напоїв, а також кондитерські фабрики. Позитивний ефект від
застосування мастил Ambersil уже сьогодні дає змогу виробникам підвищити
ефективність технологічних процесів і
оптимізувати витрати на обслуговування виробничих ліній та обладнання.
Компанія КВОТА, яка працює на ринку полімерної продукції з 1991 р., є офіційним представником бренду Ambersil
в Україні та допомагає українським
підприємствам швидше інтегруватися
у світовий ринок. Підприємство також
є лідером на ринку України з надання
послуг у проєктуванні та виготовленні прес-форм, а також у постачанні
стандартизованих комплектуючих для
прес-форм і штампів.
Офіційний представник ТМ AMBERSIL
в Україні: Компанія КВОТА
тел.: 0352-43-49-25
моб.: 096-22-99-290
e-mail: kvotatr@gmail.com,
office@kvota.te.ua
www.kvota-oil.com.ua
www.kvota.com.ua
м. Тернопіль, вул. Подільська, 46, 46008
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Визначення токсичних компонентів
в пакувальних матеріалах
(устаткування SHIMADZU)
О.Б. Сухомлинов, к.х.н., ТОВ «ШимЮкрейн», м. Київ
У шостому номері журналу «Упаковка» за 2021 р. було опубліковано статтю, присвячену обладнанню японської приладобудівної корпорації SHIMADZU, призначеному для проведення фізико-механічних випробувань пакувальних матеріалів. Обладнання такого типу широко застосовується з метою встановлення характеристик міцності вихідних матеріалів і готової
пакувальної продукції.
Однак найбільшого поширення в лабораторній практиці набули інші види обладнання SHIMADZU, а саме прилади для визначення хімічного складу матеріалів. Ця стаття містить коротку інформацію про деякі види аналітичного обладнання
SHIMADZU, що використовується для кількісного визначення органічних та неорганічних токсикантів.

Одним із найпоширеніших завдань,
що належить до визначення органічних токсикантів, є аналіз проб полімерної упаковки на вміст альдегідів та
інших летких органічних сполук. Такий аналіз виконується за допомогою
газового хроматографа в поєднанні зі
спеціальним пристроєм пробопідготовки – блоком рівноважної парової
фази. Ця методична особливість забезпечує можливість надійного вимірювання концентрації летких органічних сполук.
Вибір детектора газохроматографічної системи визначається характеристиками об’єкта аналізу та
природою визначених компонентів.
У багатьох випадках, коли цільові
органічні сполуки заздалегідь відомі, а концентрації цих сполук (аналітів) досить високі, вимірювання
може бути виконане на звичайному
полум’яно-іонізаційному детекто-

Рис. 1. Газовий хроматограф GC-2010 із блоком рівноважної парової фази HS-20

рі, що входить до складу стандартного комплекту газового хроматографа (рис. 1). Однак при аналізі
проб матеріалів, що містять аналіти невизначеної природи, виникає
необхідність використання масспектрометричного детектора в поєднанні з бібліотекою мас-спектрів.

Рис. 2. Спектрометр інфрачервоного діапазону
IRTracer-100
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Завдання визначення органічних сполук не обов’язково пов’язане з їх токсичністю. У ряді випадків необхідно
ідентифікувати сировину для пакувальних матеріалів на основі різних
полімерів. Для цього використовують
спектрометри інфрачервоного діапазону (рис. 2). Характерним для такого
виду аналітичних вимірювань є підбір найефективніших тримачів проби, а також використання бібліотек
ІЧ-спектрів органічних сполук різних
класів.
Дуже важливим завданням інструментального хімічного аналізу є визначення елементного складу проб.
Причому в більшості випадків проведення такого аналізу пов’язане навіть
не з контролем якості пакувального
матеріалу, а з контролем складу вмісту упакованої продукції. Особливо
це важливо під час контролю складу
продуктів харчування та питної води.
Як завжди в інструментальному ана-
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Рис. 3. Рентген-флюоресцентний спектрометр EDX-7000

лізі, на вибір засобів вимірювання
істотно впливає природа та концентрація визначених компонентів проби. Якщо концентрація токсичних
аналітів, наприклад, важких металів
(свинець, кадмій, ртуть та ін.) і тим
більше легких токсичних аналітів
(миш’як, селен та ін.) відносно висока, зручним засобом вимірювання
є рентген-флюоресцентний спектрометр (рис. 3), що дає можливість
аналізувати будь-які типи проб без
пробопідготовки.
Проте для вимірювання вкрай низьких концентрацій токсичних аналітів
чутливості
рентген-флюоресцентного спектрометра недостатньо. Для
вирішення цього завдання потрібне
поєднання спеціальної пробопідготовки та застосування чутливіших засобів вимірювання. У лабораторній
практиці до цього часу із цією метою

Рис. 5. Спектрофотометр
УФ-видимого діапазону
UV-1900
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природи, коли їх кількість на рівні
«сліду», здійснюється за допомогою
мас-спектрометра зі збудженням в
індуктивно-зв’язаній плазмі (рис. 4).
Чутливість цього приладу дозволяє
виконувати вимірювання на рівні
концентрації 0,001 мкг/л.
Слід зазначити, що всі зазначені прилади елементного аналізу вимірюють
загальну концентрацію атомів певної
природи, але не допомагають отримати відомості про валентний стан
того чи іншого атома. У більшості
випадків це і не потрібно, однак є деякі атоми, для яких із погляду конт-

Рис. 4. Мас-спектрометр зі збудженням в індуктивно-зв’язаній плазмі ICPMS-2300

широко використовувалися атомноабсорбційні спектрометри з електротермічним збудженням або атомноемісійні спектрометри зі збудженням
індуктивно-зв’язаної плазми. Останнім часом дедалі частіше контроль
токсичних компонентів елементної

ролю токсичності проби дуже важливим є саме конкретний валентний
стан. Найхарактернішим прикладом
є шестивалентний хром. Саме для
нього в нормативних документах
прописуються
граничнодопустимі
концентрації. Завдання визначення
шестивалентного хрому вирішується
за допомогою молекулярного спектрофотометра УФ-видимого діапазону (рис. 5). Вимірюваним сигналом є
світлопоглинання в діапазоні довжин
хвиль від 540 до 550 нм пофарбованого комплексного з’єднання, що
утворюється в результаті попередньої
реакції 1,5-дифенілкарбазиду з дихромат-іонами.
Використання попередніх хімічних
реакцій дає змогу використовувати спектрофотометр УФ-видимого
діапазону не тільки для визначення
атомів деяких металів у конкретних
валентних станах, але також і для визначення їх загального вмісту щодо
відносно високих концентрацій.
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Українські конкурси
на кращу упаковку
та етикетку
Р.А. Сиротенко, Клуб пакувальників, м. Київ

ǰǿǳȁǸǾǮǦǻǿȊǸǥ
ǸǼǻǸȁǾǿǶ 2022
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Щороку навесні в Україні відбуваються конкурси на кращу
упаковку та етикетку «Українська зірка упаковки – 2022»,
«Українська етикетка – 2022» та «Упаковка майбутнього –
2022». У цьому році я втретє брала участь у їх організації, хоча
за загальним рахунком вони були вже 24-ті. Роботу розпочали, як завжди, після новорічних свят. Вже почали надходити
анкети-заявки на участь, зразки, їх описи-пояснення, як тут
на всіх нас звалилося це страшне повідомлення: росія почала
повномасштабну війну проти України. Перша думка: навіщо?
Друга: що робити? Через кілька днів дізналася, що мої колеги
роз’їхалися. Хто – за кордон, хто – у більш безпечні місця в
Україні. А 17 березня, за нашими планами, журі мало обирати
переможців. Аж тут отримала повідомлення, що конкурси
відбудуться і потрібно працювати над їх організацією.

ǵǮǽǥǲȀǾǶǺǸǶ

ǼǾǱǮǻǥǵǮȀǼǾǶ

Підготовка конкурсів
у воєнний час
Війна зупинила мирне життя. До її
початку тільки дев’ять компаній подали заявки на участь у конкурсах,
інші роздумували. Про це важко згадувати, але деякі компанії, які відправили свої зразки упаковки для участі
в конкурсі, через кілька тижнів були
зруйновані або ж зупинені. Ми розуміли, наскільки важливо саме в цей
час не зупинятися, а робити свою
роботу і тим самим додавати до нашої спільної перемоги над ворогом.
Почали спілкуватися з компаніями:
кого вмовляти, кого – просто запрошувати. Результати були різні. Хтось
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одразу погоджувався й надсилав необхідні матеріали, хтось коливався,
хтось із різних причин відмовлявся.
Але ми впевнено йшли до нашої мети:
організувати й провести конкурси не
гірше, ніж у мирний час.
Клуб пакувальників і Київський міжнародний контрактовий ярмарок як
організатори конкурсів вирішили перенести засідання журі на середину
квітня. Конкурси підтримали компанії Windm ller & H lscher, «Гейдельберг друкарські машини Україна»,
Українська
пакувально-екологічна
коаліція. Приєдналися до нас та допомагали пакувальні асоціації Польщі й
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Латвії. Як наслідок, у конкурсах взяли участь 21 компанія та 7 університетів і академій з 11 міст з усіх куточків
України. Вони відправили 54 зразки
упаковки та 15 зразків етикетки.

Засідання журі
Засідання журі вирішили провести
21 квітня 2022 р. в режимі он-лайн.
Це вже була друга подібна спроба в
нашій практиці. Вперше в такому режимі журі працювало в 2019 р. через
спалах ковіду. У цьому році організувати роботу журі нам допомогла польська Палата упаковки, її керівники
проф. Станіслав Ткачик, Анджей
Корнацький та особисто спеціалістка
Палати Маженна Кобиляж.
Організатори конкурсів цього разу вирішили запросити до журі як тих фахівців, які неодноразово брали в ньому участь, так і фахівців з інших країн.
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Таким чином, переможців конкурсів
у 2022 р. визначало журі міжнародне. До його складу увійшли Наталія
Кулик, к.х.н., доцент НУХТ, Володимир Слабий, голова УКРПЕК, Олена
Туржанська, представник в Україні компанії Windm ller & H lscher,
Івета Крауя, керівник Латвійської
пакувальної асоціації, проф. Станіслав Ткачик, президент польської
Палати упаковки, та Вероніка Халайджі, к.т.н., директор ІАЦ «Упаковка». Очолив його Валерій Кривошей,
к.х.н., головний редактор журналу
«Упаковка», який був головою журі
всіх попередніх конкурсів.
Онлайн-режим не є оптимальним для
проведення саме таких заходів, але іншого варіанта не було. Організатори покладалися на високий фаховий рівень і
практичний досвід членів журі. До того
ж усі вони розумілися на сучасних тен-

денціях розвитку пакування у світі, їм
не було важко визначати переможців,
звертаючи увагу на безпечність, зручність, економічність та ефективність
упаковки, її матеріали й конструкцію,
переробку та утилізацію. Так воно і
сталося. Більшість зразків отримували
близькі одна до одної оцінки.

Переможці конкурсів 2022 р.
Зрештою журі визначило переможців
конкурсів. По дві нагороди в конкурсі
«Українська зірка упаковки – 2022»
отримали:
• GORACIO Branding Agency ТМ
(кер. Євген Бондар) – за коробку
для чаю в пакетах для ТОВ «Лікта флакон із дозатором
трави®»
для рідкого мила ;
• ПП «Інтегра-Груп» (кер. Сергій
Гур’єв) – за сувенірні коробки
Royal та «Скарбниця» ;
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• Pack Group (кер. Олександр Вороі
новський) – за флакон «Фом»
флакон Frost ;
• ТОВ «Абрис Принт», підрозділ виробництва упаковки PRO100BOX
(кер. Сергій Абдурашидов) – за
упаковки для парфумованої води
для жінок Breezare pour toujours,
та для пакування набору з
50 мл
11 фокусів Mental Box .
Вперше нагороди конкурсу «Українська зірка упаковки» отримали компанії:
• ТОВ «АТТОЛІС» (кер. Альберт Ніколенко) – за фірмову упаковку
для авокадо ;
• ТОВ «Леонікс» (кер. Ігор Карпенко) – за упаковку з вмістом rPET ;
• ТОВ «Пебегс» (кер. Олександр Лукащук) – за серію паперових пакетів із ручкою ;
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• Креативне дизайнерське агентство PUSHKA.AGENCY (кер. Тетяна Касяненко) – за серію упаковок для кави Hariss On ;
• ПрАТ «Сегежа Оріана Україна»
(кер. Ольга Грищук) – за мішок
паперовий багатошаровий із ручкою ;
• Хоменко Марія Олександрівна,
дизайнер – за упаковку для макаронних виробів «Соєва локшина»
ТМ «Сто пудів» .
Серед переможців – компанії, які неодноразово перемагали в конкурсах
минулих років:
• ПрАТ «Ветропак Гостомельський
Склозавод» (кер. Павло Прінко) –
за пляшку для газованих винних
напоїв Gem ;
• ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» (кер. Володимир Кудряшов) – за паперовий стакан для

ПП «Паперовий Еко Світ»

гарячих напоїв Merry Christmas,
350 мл ;
• ПАТ «Вераллія Україна» (кер. Даніель Саксік) – за серію пляшок
для крафтової горілки NIKITA
CORN VODKA ;
• ТзОВ «Прем’єр Груп» (кер. Ігор
Пищев) – за серію упаковок
для шоколаду Dark Chocolate
(70 %, 85 %) ;
• ТОВ
«ВТК
«Полімерцентр»
(кер. Павло Бондаренко) – за полімерний ящик з ізотермічним контейнером (термобокс № 6433) ;
• ТОВ «Каскад» (кер. Алла Руденко) – за упаковку для подарунків
«Дід Мороз» ;
• ПАТ «Жидачівський целюлознопаперовий комбінат» (кер. Дмитро
Римашевський) – за самозбірні лотки і «пінетки» з гофрокартону для
ягід та плодоовочевої продукції .
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У конкурсі «Українська етикетка – 2022» дві нагороди отримало
ТОВ «Технології сучасного дизайну»
(кер. Віталій Бабаєв) – за етикетки
для вина Blanc de Blancs Extra Brut
та для
ТМ Prince Trubetskoi Winery
вина ТМ Gevelli від Lionidzis Zvari .
Переможцем також стало брендингове агентство JDesign (кер. Юліан Фесенко) за серію етикеток для крафтового пива ТМ Pinta .
Цього року організатори вирішили
визначити переможців у конкурсі
«Упаковка майбутнього» окремо в номінаціях «Упаковка» та «Етикетка».
У номінації «Упаковка» перемогли:
І місце – Марія Полюхович
iз НАОМА (кер. Віталій Шостя) за серію паковань для кухонних предметів
ТМ «Помічник» (горіхокол, тертка,
прес для часнику) ;
ІІ місце – Анна Ромашко з ДНУ
ім. Гончара (кер. Микола Храмцов) за
упаковку для серії дитячого шоколаду
Brenton ;
ІІІ місце – Лілія Графська з ХДАДМ
(кер. Ольга Ганоцька) за дизайн упаковки косметики LIFE .
У номінації «Етикетка» переможцями стали:
І місце – Даяна Сарафанова з ДНУ
ім. Гончара (кер. Євгенія Бурчак) за серію етикеток для засобів гігієни (шампунь, гель,
крем) ;
ІІ місце – Марія Полюхович із
НАОМА (кер. Віталій Шостя)
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за серію етикеток для олії ТМ «Сила
сонця» (лляна, конопляна, гарбузова) ;
ІІІ місце – Маліка Умарова з НАОМА
(кер. Віталій Шостя) за серію етикеток для сардин ТМ «Морський бенкет» .

Спеціальні нагороди конкурсу
Як і в минулі роки, партнери конкурсу встановили спеціальні призи:
«Українська ЕкоЗірка» від УКРПЕК,
«Українська зірка креативу», приз
від ІАЦ «Упаковка», приз глядацьких
симпатій, приз від Латвійської пакувальної асоціації.
Журі конкурсу визначило три упаковки: упаковка з вмістом rPET
; флакон «Фом»
(ТОВ «Леонікс»)
(Pack Group) ; самозбірні гофролоток та «пінетки» з гофрокартону для
ягід та плодоовочевої про,
дукції (ПАТ «ЖЦПК»)
які стали кандидатами на
отримання
спеціального
призу «Українська ЕкоЗірка». Володаря цього призу
обрала Українська пакувально-екологічна коаліція. Ним стала
компанія ТОВ «Леонікс», упаковка з
вмістом rPET .
Спеціальний приз «Українська Зірка Креативу» отримала серія ексклюзивних
упаковок для чаю RENA
ROSH ТОВ «ВПК «ВЕСНА»
(кер. Микола Чорний) .

Спеціальні
нагороди від Латвійської
пакувальної
асоціації – участь у конкурсі The best packaging
of Latvia – отримали
тубус «Сніговик» виробництва ТОВ «Каскад» (кер. Алла
Руденко) i фірмова упаковка для авокадо виробництва ТОВ «АТТОЛІС»
(кер. Альберт Ніколенко).
Спеціальну нагороду ІАЦ «Упаковка»
отримала банка з ПЕТФ для харчових
продуктів виробництва ТОВ «Деметра Одис» (кер. Марія Курля).
Усі зразки, що брали участь у конкурсі, було виставлено на сторінці Клубу
пакувальників (https://www.facebook.
com/ClubPackagersOfUkraine) у Facebook. Приз глядацьких симпатій
отримала отримала етикетка для вина
Blanc de Blancs Extra Brut
TM Prince Trubetskoi Winery
ТОВ «Технології сучасного
, яка отримала
дизайна»
143 голоси глядачів.

На завершення
Конкурс завершився. Переможців
визначили. Організатори підготували
для них нагороди, але ще не знають,
коли зможуть їх вручити. Проте вже
сьогодні вітають усіх учасників конкурсів на кращу упаковку та етикетку
2022 р. і бажають успіхів у подальшому розвитку української пакувальної
індустрії.
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Українська етикетка для вина
останньої чверті ХХ ст.
(шрифти «hand made»)

О.М. Мікула, Національна академія мистецтва і архітектури, м. Київ

(Продовження. Початок в журналі «Упаковка», 2021, № 6, с. 54–58, 2022, № 1, с. 47–51)
І Він буде судити численні племена, і розсуджувати буде народи міцні аж у далечині.
І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої – на серпи. Не підійме меча народ
на народ, і більше не будуть навчатись війни!
Михей 4:3
На тлі тих подій, що кояться в Україні, нелегко перемкнутися від потоку новин
із фронтів на спокійну кабінетну аналітику пожовклих українських етикеток
для вина середини-кінця минулого століття, коли за накатаними доморощеними
прийомами українські радянські графіки, спираючись на свій звужений низьким інтелектом досвід (бо за радянською ідеологічною стіною неможливо було пізнати
здобутки колег із вільного світу) кропали схожі одна на одну етикетки, не дуже
при цьому відрізняючись своїм професійним рівнем від рівня членів художніх рад,
які затверджували їх опуси до друку. Тому перед тим, як почати достатньо рутинний аналіз зробленого в минулому, давайте впевнено вигукнемо: «Перемога за
Україною! Все буде Україна!» (рис. 1).

Етикетки з «російського» Криму
радянської доби
За традицією, закладеною в попередніх публікаціях, для певного контрасту наводимо новітні приклади
використання рукописних шрифтів у
дизайні етикеток для вина (рис. 2).
Перебуваючи зараз у певному розумово-емоційному стані щодо брутальності росіян, страшної глибини дикості цих потвор кількістю в 142 млн,
продовжуємо переглядати кримські
етикетки для вина, створені під впливом радянської імперської дійсності, основою якої були
зневажливість до інших,
зубожіння, безкультур’я,
алкоголізм та зневіра в
доброму майбутньому,
що залишилися на расєї
й дотепер. Усе перераховане зараз піднялося на
знищення українського національного коду.
І вони приречені на їх
знищення цим кодом.
До 1954 р. Кримський
півострів перебував у
складі Російської Радян-
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ської Федеративної Соціалістичної
Республіки. Тогочасні етикетки мали
російську мову, певний знак із пляшкою шампанського, наївні саморобні
шрифти на рівні шкільних прописів,
примітивні ілюстрації (рис. 3).

Крим перейшов, а етикетки
залишились такі самі
Після переходу Криму в 1954 р. під
патронат України містечкові кримські
радянські контори під своїми домо-

Рис. 1

Рис. 2. Дизайн: Adalbert Marton, Penfolds, Arena-Bahamonde
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рощеними емблемами ще продовжували підписувати російською мовою
етикетки для страшниих «шмурдяків» (цю назву винайшов сам радянський пролетарій): «Белое крепкое»,
«Крымоблпищепром» (спирт 17 %,
цукор 7 %), або «Рислинг», «Винзавод
ордена Ленина колхоза “Дружба народов” Красногвардейского района».

Рис. 3

Рис. 4

В обох прикладах так звані художники-графіки не спромоглися намалювати у двох коротких словах двох однакових літер: «Е» у слові «БЕЛОЕ» та
«И» у слові «РИСЛИНГ» (рис. 4).
Іще приклад: етикетка «Яблочное
сухое», «Колхоз “Россия” Джанкойского района Крымской области», де
місцевий художник невідомо для чого
збільшив у розмірі останню літеру «Е»
у слові «ЯБЛОЧНОЕ» та перетворив

праву частину курсивної
літери «х» у літеру «с» у
слові «Сухое». Вочевидь,
творчий підхід був «як
розумію, так і малюю» замість «як знаю, так і малюю». Авторський погляд
на поставлену задачу не
був обтяжений спеціальними знаннями, яких набувають у спеціалізованих навчальних закладах. Наступний

Рис. 5

приклад: «Столовое белое», «Колхоз
им. Жданова Симферопольского района, Крым». На перший погляд,
слово «Столовое» загалом каліграфічне, але за прискіпливого аналізу
з’ясовується, що всі літери у ньому
взято з різних курсивних шрифтів
(рис. 5).

Наступ української мови

Рис. 6
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Із часом, у 1970-х рр., українська мова
почала витісняти російську: порівняємо «Портвейн белый таврический»
«Укрглаввино Крымсовхозвинтрест»
та «Укрголоввино Кримрадгоспвинтрест» «Портвейн червоний таврійський». Напис «Портвейн» в етикетці
українською має більш стильний вигляд, ніж в етикетці російською, але
аматорство художника видніється в
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літері «е», чужорідній шодо решти літер, а також у жахливому малюванні
літер слів «червоний таврійський».
Достатньо порівняти в цих словах
останні дві літери «И» та «Й» або літери «Р» і «В» (рис. 6).
Патронат УРСР, українська мова текстів у етикетках вже міцно закріпилися, але загального комерційного знака
виробників українського вина ще не
було, тому кожне виноробне підприємство зазначало свій в етикетках для
вина, наприклад: «Чорноморський
РАДНАРГОСП, КРИМРАДГОСПВИНТРЕСТ, “Портвейн червоний
Лівадія”» з уточненням «Масандра».
Виписане вручну з кінцевим доведенням деталей слово «Портвейн» має для
того часу цілком завершений і стильний вигляд. Однак, як у більшості випадків для тієї епохи, додаткові слова
«червоний», «білий», «міцне», виконані грубими гротесковими шрифтами, виявляли загальну провінційність
і низьку естетичність як художниківвиконавців, так і членів художніх рад
щодо естетики західної прикладної
графіки, яка існувала на той час. Але
разом із символікою окремих виноробних підприємств почав з’являтися
загальний для всіх виноробів України
знак: куманець із гроном. «Кримська
рада народного господарства, Масандра», «Кокур десертний Сурож» – повторюється та сама історія з певною
невідповідністю між більш-менш
графічно завершеним основним написом назви вина «Кокур» у традиційній каліграфічній манері й випадковим за шрифтовим рішенням напи-

Рис. 7

сом допоміжного слова «десертний»,
виконаним у характері класичної
антикви (рис. 7). Коли офіційна завершена графічна версія знака «Укрголоввино» стала з’являтися майже
на всіх кримських етикетках, все одно
знаходилися «антиукраїнські» виробники, які ігнорували офіційний
знак та українську мову: «Севастопольский винзавод “Золотая балка”»,
«Севастопольское игристое», де слово «севастопольское» виконане традиційним школярським курсивом,
а слово «игристое» – декорованою
класичною антиквою. Однак «Золота балка» дотримувалася й загальних
правил: «Альмінське десертне» з достатньо переконливим шрифтовим
рішенням, у якому вже яскраво проглядається запозичення шрифтів зі
знаменитих альбомів українського
художника шрифту Олега Снарського
(рис. 8).

Рис. 8
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Більшість виробників 1970–80-х рр.
трималися загальної лінії використання всеукраїнського знака «Укрголоввино» та української мови, але в дизайні етикеток, виконаних кримськими художниками, шрифтів з ознаками
українського характеру не знаходимо
(«Біле міцне»), при тому, що в шрифтових альбомах киянина Снарського, до яких мали доступ кримські художники, таких прикладів вистачає.
Натомість у той же час у центральній Україні художники пропонували
шрифтові колоритні рішення українського характеру («Вермут білий»,
Коростенський МЖК № 2) (рис. 9).
Для цієї епохи в українській етикетці
для вина каліграфічні написи з претензіями на західну «графську» каліграфію у всіх трьох регіонах (Південь,
Закарпаття, Крим) були типовими, де
1970-ті рр. презентували самодіяльні
написи («Магарачский», «Пино-Гри»,

Рис. 9
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Рис. 10

періоду («Токай», «Талісман»). Цей
уклін старій Європі в шрифтовому
наповненні етикеток працював на
зміни у свідомості споживачів щодо
підвищення якості вин та їх ціни. Додаткові каліграфічні слова також демонструють зміни в характері їх виконання, грубі гротески для дешевих
міцних вин залишилися на початку
1970-х, якість вина почала підвищуватися, що потягнуло за собою зміни
в шрифтовій культурі, яка спиралася
на історичні шрифтові здобутки Європи, що було екзотичним для радянського люду, створювало інтригу,
а значить, підвищувало їх зацікавленість у кримських винах. Далі ми

«Сильванер»), а 1990-ті – із впливом
сучасних доступних шрифтових зразків та можливостей поліграфії («Таємниця Херсонесу») (рис. 10).

Вплив європейців
У той самий час кримські етикетки мали певну особливість – використання історичних європейських
шрифтів, походження яких інколи
сягало середньовіччя, а кириличні
адаптації яких стали з’являтися в радянських шрифтових виданнях того
Рис. 11

Рис. 12
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покажемо, як цей рекламно-маркетинговий хід був задіяний у дизайні
етикеток для багатьох номенклатур вина (рис. 11). Є приклади, коли
написи на етикетках не зводилися до
простих горизонтальних розташувань певним шрифтом, а були досить
переконливими шрифтовими композиціями з акцентами на перших
літерах назв вина, використанням
декоративних буквиць, введенням
декоративних площинних підкладок. Складається враження, що автори мали не тільки певний смак, але
й відповідні знання, які базуються
на спеціальній освіті – незалежно
від того, чи то «Столове виноградне біле» початку 1970-х, чи «Каберне Качинське» початку 1980-х,
яке точно можна віднести до зразкових (рис. 12).
(Далі буде)
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Elopak відновлює роботу в Україні
В Україні компанія Elopak має офіс у Києві та завод із виробництва картонних коробок Roll Fed у Фастові, на якому працює 151 робітник.
Завод у Фастові був тимчасово закритий 24 лютого 2022 р.
У квітні компанія відновила дрібне виробництво у Фастові для постачання продукції покупцям в Україні, щоб підтримати поставки товарів першої необхідності. Це сталося
у відповідь на запити місцевих і центральних органів влади. Рішення було прийняте керівництвом Elopak в Україні
та має повну підтримку вищого керівництва в Норвегії.
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пакувальників підготував Каталог зразків упаковок та етикеток, у якому розмістив зразки всіх учасників із відзнаками найкращих робіт – переможців конкурсів.
Каталог розміщено на всіх Інтернет-ресурсах, відправлено
компаніям – виробникам пакувальної, харчової, молочної, кондитерської, бакалійної та фармацевтичної продукції. Каталог також надіслано нашим партнерам: Польській
палаті пакування та Латвійській пакувальній асоціації для
розповсюдження серед виробників харчової й промислової продукції Польщі та Латвії.
Клуб пакувальників

Гуманітарна допомога
від Київського КПК
Перед відновленням роботи заводу було проведено комплексну оцінку ризиків з пріоритетом особистої безпеки
співробітників в Україні. Було забезпечено дотримання
всіх вимог безпеки, а також трудового законодавства, зокрема надання чіткого плану евакуації та відповідного
укриття для працівників у разі надзвичайної ситуації. Після повторного відкриття Elopak продовжує оцінювати ризики діяльності на постійній основі.
Начальник заводу фастівської фабрики Костянтин Гаврилюк пояснив: «Ми наполегливо виступаємо за рішення
відновити виробництво. Багато хто з нас вже давно працює в Elopak, і ми прагнемо продовжувати нашу роботу.
Це був важкий час для відновлення виробництва, і нам довелося докласти великих зусиль, щоб відновити роботу».
Аня Яворська, менеджер відділу ринку «Елопак Україна»,
додала: «Продукція «Елопак» підтримує харчову промисловість, і я і моя команда усвідомлюємо важливість нашої
місії в доставці цих продуктів усім українцям, особливо
тим, хто знаходиться у найскладніших районах, де люди
голодують».
Elopak

Каталог конкурсів
За підсумками конкурсів
на кращу упаковку та етикетку «Українська зірка
упаковки – 2022», «Українська етикетка – 2022»
та конкурсу для студентів – молодих дизайнерів,
нашу гордість і надію на
майбутнє «Упаковка майбутнього – 2022», Клуб
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У квітні 2022 р. Київський картонно-паперовий комбінат ухвалив
рішення про створення
бюджетного фонду на
благодійну
допомогу
в розмірі пів мільйона
гривень
щомісячно.
Допомога
надаватиметься через благодійний фонд «Картонник», який діє при
підприємстві з 1994 р.
«Підприємство, як лідер галузі, від початку воєнних дій
не стояло осторонь. Ми активно допомагаємо всім, хто
звертався по допомогу, і самі ініціюємо її в тих сферах, де
маємо можливості. Зокрема, ми надавали упаковку, допомагали з логістикою гуманітарних вантажів, надавали
нашу продукцію й медичні товари для лікарень Києва та
Обухова, зрештою, пекли і роздавали хліб людям, коли в
перші дні війни із цим були логістичні проблеми, – розповідає голова правління Київського КПК Ігор Олещук. – Та
ми вирішили питання організації допомоги перевести на
новий рівень, і тепер надаватимемо її системно, через наш
благодійний фонд».
«Благодійний фонд «Картонник» діє на комбінаті не один
рік і вирішував питання компенсації коштів за лікування співробітників та матеріальної допомоги за складних
ситуацій і форс-мажорних обставин, – розповідає голова правління фонду Олександр Ременюк. – Із 2008 р. на
підприємстві діє корпоративне медичне страхування співробітників за рахунок комбінату, тож питання медичної
компенсації перестали бути нашими задачами, і фонд
сконцентрувався на наданні адресної благодійної допо-
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моги стороннім особам і організаціям. І зараз ми в повну
силу можемо приділити свою увагу там, де вона необхідна:
медичним закладам, які допомагають пораненим, волонтерам, усім, хто постраждав від війни».
Київський КПК

Stora Enso йде з російських заводів
Stora Enso позбулася своїх трьох заводів із виробництва гофроупаковки в
Росії. Луховицький, Арзамаський і Балабановський пакувальні заводи компанії передали місцевому управлінню.
Трансакція не матиме суттєвого впливу на річні продажі Stora Enso та операційний прибуток EBIT. У зв’язку з
погіршенням перспектив ведення бізнесу для цих підприємств, за підсумками першого кварталу було зафіксовано
збитки від знецінення в розмірі € 35 млн. Додатковий збиток від операції за IFRS становитиме приблизно € 55 млн,
що складатиметься переважно з коригувань перерахунку
валют, які будуть відображені на дату закриття.
На заводах працює приблизно 620 осіб, а їх загальна річна
потужність – 395 млн м2 гофроупаковки. На російському
ринку в основному виробляють гофроупаковку для продуктів харчування та кормів для домашніх тварин.
2 березня 2022 р. компанія Stora Enso оголосила про припинення виробництва й продажів у росії до подальшого
повідомлення. 25 квітня Stora Enso оголосила про передачу місцевому управлінню двох своїх лісопильних і лісових
підприємств у росії.
Stora Enso

Завод Coca-Cola на Київщині
відновлює роботу
Український завод виробника напоїв «Кока-кола Беверіджиз» поступово відновлює роботу в селищі Велика Димерка неподалік Броварів. До кінця травня планують відновити потужності на 100 %.
Виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно
відновити виробництво одразу не вдається через проблеми з постачанням сировини й інших компонентів.
У березні на підприємстві внаслідок обстрілів було зруйновано електростанцію та частково офісну будівлю. Інші
приміщення та склади постраждали некритично. Цифр
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точних збитків у компанії не називають, пояснюючи поки
їх відсутністю.
«Навіть якщо лінії не постраждали, то електростанція була
знищена, і відновлення довоєнного формату потребуватиме багатомільйонних інвестицій», – пояснив директор
із корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик.
Компанія повністю ще не відмовляється від імпорту
Coca-Cola до України із Чехії та Польщі, щоб уникнути
дефіциту, але вже експортує вироблені напої до Молдови.
«Постачання відновлюємо поступово, бо не можемо одночасно задовольнити потребу українського ринку», – додав
Бублик. Населений пункт, де розташований завод, перебував під окупацією росії. Завод зупинили в перший день
війни, і він не працював майже два місяці.

Захист київських пам’ятників
Архітектурне бюро Balbek
Bureau
розробило
проєкт
RE:Ukraine.Monuments – концепт типових захисних споруд для культурних
пам’яток за умов
війни. «Ініціативні
групи з різних міст
України почали ретельно зміцнювати
пам’ятники. Проте
за відсутності єдиної
системи конструкцію для кожного
монумента доводилося
моделювати
з нуля, а кількість

матеріалів визначати фактично на око, – наголосив
засновник бюро Слава Балбек. Команда бюро створила типове рішення, що дає
змогу швидко проєктувати
укриття для пам’ятників
будь-яких габаритів. Такі
конструкції, будучи своєрідною упаковкою для пам’ятників, захищатимуть монументи від ураження вибуховою хвилею, уламками, кулями
та вогнем і відповідатимуть ще низці вимог. Із пропозицією розробити таку систему до архітекторів звернулися
волонтери спільно з Альянсом реставраторів історичних
споруд України та Департаментом охорони культурної
спадщини КМДА. Команда Balbek Bureau вже отримала
від влади Києва підтвердження використання такої системи на трьох київських монументах.
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̶̶̨̡̡̨̨̬̥̭̦̖̥̖̬̞̜̦̬̦̞̞͕̐̌̔̽̌̌̐̌̌́̚
̨̭̦̦̌̏̌̌̏̚ϭϵϵϳ̨̨̬͕̺̦̣̍͛̿̔̌̌͘
̸̵̨̡̨̡̛̛̛̛̬̦̞̞̭̪̙̞̪̱̣̦̏̍̏̏̌̏̌̏̌̽
̨̛̥̯̖̬̞̣̞̞̣̦̦̦͕̯̬̯̌̌̏̍̌̔̌́̌̌
̡̨̡̛̱̪̌̏̏˄̡̬̟̦̞̌͘

̸̣̖̦ʦ̨̭̖̭̞̯̦̟̏̽
ʽ̶̬̦̞̞̟̐̌̌̚
̡̡̛̪̱̣̦̞̌̏̌̽̏
tWK̚ϭϵϵϴ

˄ˋʤˁʻʰʶʰʹ̨̡̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̬̦̪̣̞̥̖̬̦̟͕̥̖̯̣̖̟͕̭̣̦̟̯̬̯̦̦̟̱̪͕̥̹̦̱̞̦̞̏̍̌̏́̌̌̌̏̌̍̔̏
̛̪̞̪̬̥̭̯͕̔̿̏̌ʦʻʯ̞ʻʪʳ̡̨͕̬̖̣̥̦̌Ͳ̸̶̴̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̞̯̥̖̬̞̜̦̞̞̬̥͕̭̯̞̖̦̯̬̏̔̌̏̌̏̌̏̏͘
ʺʳˁʳ˔ʹ̸̶̸̵̨̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̯̬̦̞̯̭̪̙̞̪̱̣̦̟̪̬̱̞̟̣̬̞̹̖̦̦̭̯̬̯̖̞̦̦̍͛̿̔̌̏̍̏̌̏̌̏̌̏̌̽̔̔́̏́̌̐̌̏̔̌̽̚
̵̨̨̡̡̨̛̛̯̦̣̦̪̬̣̖̥̬̯̱̪̱̣̦̟̞̦̱̭̯̬̞̟̌̌̐̌̽̍̏̌̏̌̽̔̚˄̡̛̬̟̦̌͘

ʺʫ˃ʤʹ̵̴̶̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̪̥̬̞̦̥̦̞̯̦̞̦̬̥̞̜̦̞̖̪̖̯̪̬̖̭̯̦̞̪̱̣̦̟̌̔̐̀̌̌̌̔̏̌̍̔̌̏̏̌̏̌̽̚̚̚̚̚
̴̶̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̞̦̱̭̯̬̞̟̞̦̬̥̞̜̦̥̥̯̖̬̞̣̥̪̬̪̱̦̦̣̞̣̹̖̦̦̬̦̯̯̖̭̪̬̯̱̔̌̌̌̌̌̏̌́̔́̍̽́̏̍̏̌̌̚
̸̶̨̡̨̡̨̨̡̭̱̭̦̟͕̞̭̦̟̪̱̣̦̟̪̬̱̞̟̌́̌̏̌̽̔͘

ˁ˃ʤ˃˄˃ʻʤʪʳ˔ʸːʻʳˁ˃ː͗

ʪʳ˔ʸːʻʳˁ˃ːʶʸ˄ʥ˄ʦˁ˄ˋʤˁʻʰˈ˄ʺʽʦʤˈ͗

ͻ̴̶̨̡̨̪̬̖̖̦̦̦̖̬̖̦̞̜͕̏̔́
̨̛̭̥̪̞̱̥̞͕̭̖̥̞̦̬̞͕̏̌̏̚
̵̵̡̨̨̛̛̬̱̣̭̯̣̞͕̞̣̐̏̔̏
̸̱̭̯̬̞̖̜͖̚
ͻ̴̶̨̨̦̦̦̞̦̬̥̞̟̪̬̌̔̌́̌
̨̡̨̡̣̦̦̦͕̯̬̱͕̱̪̱͕̍̌̔̌́̌̌̏
̵̨̡̛̛̛̥̯̖̬̞̣̯̟̬̦̞͖̌̌̌̏̍̏
ͻ̨̨̡̨̨̡̪̞̯͕̪̖̬̖̪̞̯̯̔̐̏̌̔̐̏̌̌
̴̵̶̭̯̙̱̦̦̞̞̱̣̱̞̌̏̌́̌̏̏̐̌̚
̡̨̡̛̱̪͖̌̏
ͻ̶̨̛̦̦̭̪̖̞̣̦̟̏̔̌́̌̽
̡̨̛̣̞̯̖̬̯̱̬͕̯̣̞̞̙̱̬̦̣̱̌̌̌̐̏̌
ͨ˄̡̨̡̪͖̌̏̌ͩ
ͻ̵̨̡̨̛̛̪̬̖̖̦̦̥̬̖̯̦͕̏̔́̌̐̏
̵̸̵̡̨̨̛̛̛̛̦̭̣̯̦̯̦̣̞̯̦̌̐̏̌̌̌
̨̭̣̞̙̖̦͖̔̔̽
ͻ̶̨̨̨̛̥̞̙̦̬̦̖̭̪̞̬̞̯̦̯̌̔̏̍̏͘

ͻ̶̭̪̞̪̬̏̌́̚tWK͕W/̶̶̵̨̡̛̛͕̭̞̞̥̬̞̦̬̟̦̭̞̯̱͖̌̌́̌̏̚
ͻ̸̸̨̨̨̭̖̞̦̪̥̣̖̦̥̏̍̌̔̐̌̌ʶ̛̛̣̱̱̪̯̥͖̍̌̌̌̚̚
ͻ̶̨̨̨̨̨̨̛̪̥̬̖̣̞̞̟̯̬̞̯̪̭̣̱̦̯̖̬̯̬̞̟̔̐̌̏̌̌̏̌̏̌̐̌̚
˄̸̡̨̡̨̨̛̛̬̟̦̖̬̖̪̹̱̜̪̬̯̣̌̏̌̚ǁǁǁ͘ƉĂĐŬŝŶĨŽ͘ĐŽŵ͘ƵĂ͖
ͻ̡̨̨̨̛̦̦̖̣̖̯̬̦̦̙̱̬̦̣̱̏̔̌́̐̌ͨ˄̡̨̡̪͖̌̏̌ͩ
ͻ̵̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̥̪̬̦̦̞̭̬̦͕̪̭̦̭̯̦̯̺̔̐̌̏̔̍̌̏̌̌̌̚
̶̸̨̨̯̬̖̣̞̞̟̯̬̞̞̪̭̣̱̣̖̦̞̌̌̌̏̌̏̐̏̚ʶ̣̱̱̍
̡̡̛̪̱̣̦̞̦̭̜̯̞̙̱̬̦̣̱̌̏̌̽̏̌̌̌WĂĐŬĂŐŝŶŐƵƌŽƉĞ͖
ͻ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́yy/sʦ̵̡̡̡̨̡̛̭̖̱̬̟̦̭̦̱̬̭̞̌̽̏
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ͨ˄̡̨̡̨̨̪̥̜̱̯̦͖̌̏̌̌̍̽̐ͩ
ͻ̸̸̵̵̡̛̱̭̯̬̞̞̦̣̦̣̯̏̌̏̌̽̌̌̔̌̌̚̚
̵̵̨̡̡̨̛̪̣̭̥̪̦̞͖̽̽̌́
ͻ̨̡̛̭̪̞̣̦̜̪̬̯̽̿ʶ̡̡̛̣̱̱̪̱̣̦̞̍̌̏̌̽̏
̯̌EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐWĂĐŬĂŐŝŶŐĞŶƚƌĞ̸̪̞̭̔̌
̵̨̨̡̛̛̥̞̙̦̬̦̭̯̌̔̏̌̏^ƵƉƉŽƌƟŶŐ
ƚŚĞhŬƌĂŝŶĞůƵďŽĨWĂĐŬĂŐĞƌƐ͘

ʿ̛̬̦̱̜̯̖̭̿̔̽
̨̡̨̪̱̣̦̟̔̌̏̌̽
̨̛̭̪̞̣̦̯̽Ͷ
̸̨̣̱̜̯̖̭̔̌̽
̶̶̨̨̭̞̞̟̔̌̌
̨̨̙̖̭̦̞̏̽̐̔͊

ʪ̨̨̡̛̞̦̜̯̖̭̪̬̦̹̞̪̬̯̌̏̌̽̌̿̚
̵̶̵̨̡̨̦̭̜̯̞̯̭̯̬̞̦̱̭̥̖̬̖̙̌̌̌̌̌
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