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На чес�� с�оєї 30 річн��і, �ом�анія

ТПК, ба�ає �і��нач��� на��ра�і

реа�і�о�ані �рое��� �а ма�бу�ні

�рое��� � ���ор�с�анням

�ро�у��ії ��робн����а ТПК

Ком�анія ТПК �а КБУ

«Побу�о�ано ра�ом»

«Бу�уємо ра�ом»

«Побу�уємо ра�ом»

«С�е�іа��на номіна�ія»

І�ея �он�урсу

Ор�ані�а�ор�

Номіна�ії



Учасн���

Прое��ні 

ор�ані�а�ії

 

Бу�і�е��ні

ор�ані�а�ії



Номіна�ія

 «Побу�о�ано

ра�ом»

Ві��нач�мо об’є��� ����о�о�о, �ром�с�о�о�о або

�омер�і�но�о �р��начення, �о ��е ба�а�о ро�і� ефе����но

с�у�у��� ��асн��ам �а У�раїні. 

З�ані � е�с��уа�а�і� �о ��і�ня 2019 ро�у.

Номіна�ія «Побу�о�ано ра�ом» 

На �он�урс �а мо����ос�і �о�ає��ся �рое��/фо�о об’є��а на

момен� с��орення. Фо�о на �е�ері�ні� момен�. О��с

уні�а��н�х особ���ос�е� на момен� с��орення.

Умо�� 

Кр��ерії �і�бору об’є��і�

Інно�а�ії � ���а�ні, �ехнічн�х �а архі�е��урн�х рі�еннях

Фун��іона��ніс�� об’є��і� �а їх ��’я�о� � о�оченням

Со�іа��на �начу�іс�� �рое��у, ����� на ро����о� �а

інфрас�ру��уру о�очення

Ком��е�сніс�� рі�ення �р� ���ор�с�анні ма�еріа�і�

«ТПК»

Пере�а�� �а ���о�� �р� бу�і�н����і �а е�с��уа�а�ії

об’є��у   

1.

2.

3.

4.

5.
Бу�у�мо У�раїну ра�ом!



Номіна�ія

 «Бу�уємо

ра�ом»

Ві��нач�мо на��ра�і об’є��� с�о�о�ення, ����о�о�о,

�ром�с�о�о�о або �омер�і�но�о �р��начення, �о я�

на��ра�е �і�обра�а��� сучасні �ен�ен�ії у бу�і�н����і.

З�ані � е�с��уа�а�і� � ��і�ня 2019 ро�у �о 2021 рі� ����чно.

Номіна�ія «Бу�уємо ра�ом» 

На �он�урс �а �о�ає��ся �рое��/фо�о об’є��а. О��с �а

уні�а��н�х особ���ос�е� � ���а�ні, �онс�ру��орс���х

рі�еннях або �ехно�о�іях бу�і�н����а.

Умо�� 

Кр��ерії �і�бору об’є��і�

Інно�а�ії � ���а�ні, �ехнічн�х �а архі�е��урн�х рі�еннях.

Фун��іона��ніс�� об’є��і� �а їх ��’я�о� � о�оченням.

Со�іа��на �начу�іс�� �рое��у, ����� на ро����о� �а

інфрас�ру��уру о�очення. 

Ком��е�сніс�� рі�ення �р� ���ор�с�анні ма�еріа�і�

«ТПК» 

Пере�а�� �а ���о�� �р� бу�і�н����і �а е�с��уа�а�ії

об’є��у   

1.

2.

3.

4.

5.Бу�у�мо У�раїну ра�ом!



Номіна�ія

 «Побу�уємо

ра�ом»

Ві��нач�мо на��ра�і об’є��� ����о�о�о, �ром�с�о�о�о або

�омер�і�но�о �р��начення, �о я� на��ра�е �і�обра�а���

сучасні �ен�ен�ії ���а�ну �а бу�і�н����а, �аран�у���

�амо�н��ам ефе����ніс�� �а �ере�а�� у бу�і�н����і,

енер�о�бере�енні �а е�о�о�ічнос�і.

Знахо�я��ся на е�а�і ��ану�ання/ро�роб��/бу�і�н����а.

Номіна�ія «Побу�уємо ра�ом» 

На �он�урс �а �о�ає��ся �рое�� об’є��а. О��с �а уні�а��н�х

особ���ос�е� � ���а�ні, �онс�ру��орс���х рі�еннях або

�ехно�о�іях бу�і�н����а. Пре�а��.

Умо�� 

Кр��ерії �і�бору об’є��і�

Інно�а�ії � ���а�ні, �ехнічн�х �а архі�е��урн�х рі�еннях.

Фун��іона��ніс�� об’є��і� �а їх ��’я�о� � о�оченням.

Со�іа��на �начу�іс�� �рое��у, ����� на ро����о� �а

інфрас�ру��уру о�очення. 

Ком��е�сніс�� рі�ення �р� ���ор�с�анні ма�еріа�і� «ТПК» 

Пере�а�� �а ���о�� �р� бу�і�н����і �а е�с��уа�а�ії об’є��у   

1.

2.

3.

4.

5.
Бу�у�мо У�раїну ра�ом!



С�е�іа��на

номіна�ія �і�

ТПК

На�бі��� �начу��� об’є�� ��я �ом�анії - обся� �ос�а��ен�х

ма�еріа�і�, �ом��е�сніс�� рі�ення або �о��о�ічніс�� �а я�іс��

С�е�іа��на номіна�ія �і� ТПК

Ком�анія ТПК об�рає сере� усіх реа�і�о�ан�х об'є��і�, �о�

�о ��а�ає ��я себе на�бі��� �нач�м�м �а 30 ро�і� робо��

�ом�анії

Умо�� 

Кр��ерії �і�бору об’є��і�

Інно�а�ії � ���а�ні, �ехнічн�х �а архі�е��урн�х рі�еннях.

Фун��іона��ніс�� об’є��і� �а їх ��’я�о� � о�оченням.

Со�іа��на �начу�іс�� �рое��у, ����� на ро����о� �а

інфрас�ру��уру о�очення. 

Ком��е�сніс�� рі�ення �р� ���ор�с�анні ма�еріа�і�

«ТПК» 

Пере�а�� �а ���о�� �р� бу�і�н����і �а е�с��уа�а�ії

об’є��у   

1.

2.

3.

4.

5.
Бу�у�мо У�раїну ра�ом!



Анонс �он�урсу

1.11.2021

Ро�мі�ення банеру на �о�о�ні�

с�орін�і са��у www.tpk.ua

Ро�мі�ення умо� �он�урсу � ро��і�і

но��н на са��і www.tpk.ua

В со�. мере�ах (ТПК �а КБУ)

Пр��мання �а реєс�ра�ія �рое��і� 

1.11.21 – 20.12.21 

 

Е�а�� �он�урсу 2021-2022

��с�о�а� �ру�ен� січен� �����

Ві�бір �рое��і� + С�ар�

�о�осу�ання

10.01.2022

Технічн�� �і�бір �рое��і� � �ор�-

��с�

Анонс �ор�-��с�а �рое��і� � усіх

�ана�ах �омуні�а�ії

С�ар� �о�осу�ання �а �рое���

На�оро��ення 

18 ���о�о 2022

на�оро��ення �еремо��і�  �інн�м�

�р��ам�

В�бір �еремо��і� �он�урсу

31.01.2022

За ре�у���а�ам� �о�осу�ання �а о�ін�� �урі ��бір

�еремо��і�

С�о�і�ення/�а�ро�ення на уроч�с�е на�оро��ення

Ві��ра��а ����омі� �ауреа�і� (е�е��ронна �ерсія)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.tpk.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.tpk.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Поря�о� �рохо��ення

Ч�ен� �урі �і�б�ра��� �о�ані �рое��� � �ор�-

��с� ��я �ерехо�у на 2� е�а� �о�осу�ання

1� е�а� 

(�урі)
В�бір �ре�ен�ен�і� на �еремо�у

Шор�-��с� � �ре�ен�ен�ам� ��с�а��яє��ся на

�і��р��е �о�осу�ання. Та�о� ч�ен� �урі

��с�а��я��� с�ої ба�� �о�ному �рое��у � �ор�-

��с�а. По �і�сум�ам ба�і� �і� �урі �а ре�у���а�ам

�о�осу�ання об�рає��ся �еремо�е�� � �о�ні�

номіна�ії

2� е�а�

 (�о�осу�ання + �урі)
В�бір �еремо��і�



Пр��о��� фон�

Бу�у�мо У�раїну ра�ом!

Перемо��і у �о�ні� номіна�ії о�р�ма���

�інні �р��� і� �а�е�орі� �ом�'��ерна �ехні�а,

смар�фон�, �а��е��, �ур�с��чні �у�і���.



По�о�ення �ро �он�урс

��я �а�ан�а�ення офі�і�но�о �о�о�ення �ро

Кон�урс на��сніс�� на �ос��ання 

Бу�у�мо У�раїну ра�ом!

https://www.tpk.ua/downloads/Polojenie-o-Konkurse-Stroim-Ukrainu-vmeste-s-TPK-2021-2022.pdf
https://www.tpk.ua/downloads/Polojenie-o-Konkurse-Stroim-Ukrainu-vmeste-s-TPK-2021-2022.pdf


�я�уємо �а у�а�у!

044-228-84-00

Те�ефон ��я �о�і�о�

contest2022@tpk.ua

E-mail ��я �і��ра��� �ая�о� на учас��

www.tpk.ua/novini/contest2022

Офі�і�на с�орін�а �он�урсу

mailto:contest2022@tpk.ua
https://www.tpk.ua/novini/contest2022/

