2021-2022
Відкритий всеукраїнський
конкурс
«ТПК – Будуймо Україну разом!»

Ідея конкурсу
Організатори
Номінації

На честь своєї 30 річниці, компанія
ТПК, бажає відзначити найкращі
реалізовані проекти та майбутні
проекти з використанням
продукції виробництва ТПК
Компанія ТПК та КБУ

«Побудовано разом»
«Будуємо разом»
«Побудуємо разом»
«Спеціальна номінація»

Учасники
Будівельні
організації

Проектні
організації

Номінація «Побудовано разом»

Номінація
«Побудовано
разом»

Будуймо Україну разом!

Відзначимо об’єкти житлового, промислового або
комерційного призначення, що вже багато років ефективно
слугують власникам та Україні.
Здані в експлуатацію до квітня 2019 року.

Умови
На конкурс за можливості подається проект/фото об’єкта на
момент створення. Фото на теперішній момент. Опис
унікальних особливостей на момент створення.

Критерії відбору об’єктів
1. Інновації в дизайні, технічних та архітектурних рішеннях
2. Функціональність об’єктів та їх зв’язок з оточенням
3. Соціальна значущість проекту, вплив на розвиток та
інфраструктуру оточення
4. Комплексність рішення при використанні матеріалів
«ТПК»
5. Переваги та вигоди при будівництві та експлуатації
об’єкту

Номінація «Будуємо разом»

Номінація
«Будуємо
разом»

Будуймо Україну разом!

Відзначимо найкращі об’єкти сьогодення, житлового,
промислового або комерційного призначення, що як
найкраще відображають сучасні тенденції у будівництві.
Здані в експлуатацію з квітня 2019 року по 2021 рік включно.

Умови
На конкурс за подається проект/фото об’єкта. Опис та
унікальних особливостей в дизайні, конструкторських
рішеннях або технологіях будівництва.

Критерії відбору об’єктів
1. Інновації в дизайні, технічних та архітектурних рішеннях.
2. Функціональність об’єктів та їх зв’язок з оточенням.
3. Соціальна значущість проекту, вплив на розвиток та
інфраструктуру оточення.
4. Комплексність рішення при використанні матеріалів
«ТПК»
5. Переваги та вигоди при будівництві та експлуатації
об’єкту

Номінація «Побудуємо разом»

Номінація
«Побудуємо
разом»

Відзначимо найкращі об’єкти житлового, промислового або
комерційного призначення, що як найкраще відображають
сучасні тенденції дизайну та будівництва, гарантують
замовникам ефективність та переваги у будівництві,
енергозбереженні та екологічності.
Знаходяться на етапі планування/розробки/будівництва.

Умови
На конкурс за подається проект об’єкта. Опис та унікальних
особливостей в дизайні, конструкторських рішеннях або
технологіях будівництва. Преваги.

Критерії відбору об’єктів

Будуймо Україну разом!

1. Інновації в дизайні, технічних та архітектурних рішеннях.
2. Функціональність об’єктів та їх зв’язок з оточенням.
3. Соціальна значущість проекту, вплив на розвиток та
інфраструктуру оточення.
4. Комплексність рішення при використанні матеріалів «ТПК»
5. Переваги та вигоди при будівництві та експлуатації об’єкту

Спеціальна номінація від ТПК
Найбільш значущий об’єкт для компанії - обсяг поставлених
матеріалів, комплексність рішення або довговічність та якість

Спеціальна
номінація від
ТПК

Будуймо Україну разом!

Умови
Компанія ТПК обирає серед усіх реалізованих об'єктів, той
що вважає для себе найбільш значимим за 30 років роботи
компанії

Критерії відбору об’єктів
1. Інновації в дизайні, технічних та архітектурних рішеннях.
2. Функціональність об’єктів та їх зв’язок з оточенням.
3. Соціальна значущість проекту, вплив на розвиток та
інфраструктуру оточення.
4. Комплексність рішення при використанні матеріалів
«ТПК»
5. Переваги та вигоди при будівництві та експлуатації
об’єкту

Етапи конкурсу 2021-2022
31.01.2022
1.11.21 – 20.12.21
Приймання та реєстрація проектів

листопад

грудень

Вибір переможців конкурсу
За результатами голосування та оцінки журі вибір
переможців
Сповіщення/запрошення на урочисте нагородження
Відправка дипломів лауреатів (електронна версія)

січень

лютий

1.11.2021

10.01.2022

18 лютого 2022

Анонс конкурсу

Відбір проектів + Старт
голосування

Нагородження

Розміщення банеру на головній
сторінці сайту www.tpk.ua
Розміщення умов конкурсу в розділі
новин на сайті www.tpk.ua
В соц. мережах (ТПК та КБУ)

Технічний відбір проектів в шортлист
Анонс шорт-листа проектів в усіх
каналах комунікації
Старт голосування за проетки

нагородження переможців цінними
призами

Порядок проходження
1й етап
(журі)

2й етап
(голосування + журі)

Вибір претендентів на перемогу

Вибір переможців

Члени журі відбирають подані проекти в шортлист для переходу на 2й етап голосування

Шорт-лист з претендентами виставляється на
відкрите голосування. Також члени журі
виставляють свої бали кожному проекту з шортлиста. По підсумкам балів від журі та результатам
голосування обирається переможець в кожній
номінації

Призовий фонд
Переможці у кожній номінації отримають
цінні призи із категорій комп'ютерна техніка,
смартфони, гаджети, туристичні путівки.

Будуймо Україну разом!

Положення про конкурс
Для завантаження офіційного положення про
Конкурс натисність на посилання

Будуймо Україну разом!

Дякуємо за увагу!
Телефон для довідок
044-228-84-00

E-mail для відправки заявок на участь
contest2022@tpk.ua

Офіційна сторінка конкурсу
www.tpk.ua/novini/contest2022

