
Обираємо наше, черкаське! 
 
29 жовтня 2013 року в приміщенні Черкаської торгово-промислової палати відбулася 

урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України” у 2013 році. 

 

  
  



 До присутніх у залі з вітальним словом звернулися заступник директора з підтвердження 

оцінки відповідності та стандартизації ДП «Черкасистандартметрологія» Чорнопищук Михайло 

Петрович та Президент Черкаської торгово-промислової палати Першин Сергій Вячеславович. 

Вони відмітили, що напружена та самовіддана праця, сумлінність, професійна честь та прагнення 

бути кращими керівників та трудових колективів Черкащини, які представили продукцію та послуги 

для участі у Конкурсі, заслуговує на повагу. 

 
Нагадаємо, що переможцями Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, 

послуг) – „100 кращих товарів України” у 2002-2013 роках було визнано продукцію, роботи і 

послуги 38 підприємств організацій і установ регіону. Їх діяльність підтверджує високий 

економічний потенціал Черкащини, є  запорукою динамічного розвитку національної економіки та 

сприяє розквіту України.  



У 2013 році для участі у регіональному етапі конкурсу надійшло 30 заявок від 29 
підприємств Черкаської області. Більшість з них виконала умови Конкурсу та надала необхідні 

документи для підтвердження якості продукції, яку заявили. Регіональна конкурсна комісія підвела 

підсумки проведення Конкурсу і прийняла рішення про відзначення 21 виду продукції (товарів, 
робіт, послуг) переможцями, а 5 -  лауреатами регіонального рівня Конкурсу. 

 ПЕРЕМОЖЦІ 

Номінація:  „ПРОДУКЦІЯ: ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ” 
 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю 
“КЛУБ СИРУ” 

Сир твердий "Дитячий" 
2 Масло солодковершкове селянське "Дитяче" 
3 Приватне акціонерне товариство 

“Миронівська птахофабрика” 
Тушка курчати-бройлера, напівфабрикат 
охолоджений, упакований під вакуумом 

4 Канівська філія СТОВ ім. Шевченка Соус з грибами, нестерилізований 
5 Приватне акціонерне товариство 

„Технолог” 
Біологічно-активна добавка “Таблетки 

„Печаєвські” (зі смаком м'яти, зі смаком 
лісової ягоди, зі смаком мандарину, зі 

смаком малини) 
6 Публічне  акціонерне товариство 

“Ватутінський хлібокомбінат” 
Кондитерські вироби з кремом: 

Торт “Трюфальдіно” 
7 Мале приватне підприємство 

“Агропромресурси” 
Рибне асорті в олії (лосось, горбуша, 

скумбрія, оселедець) 
8 Публічне 

акціонерне товариство “Звенигородський 
сироробний комбінат” 

Сир плавлений порційний оригінальний 100г 

9 Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Тамако-Інвест” 

Корюшка в'ялена 

 



НОМІНАЦІЯ:  „ПРОДУКЦІЯ: 
 ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ” 

 
10 Дочірнє підприємство „Автоскладальний 

завод № 2”  
Публічного акціонерного товариства 

„Автомобільна Компанія „Богдан Моторс” 

Автомобіль вантажний Богдан 2310 

 11 Приватне підприємство “Науково-
виробнича компанія “Мінілайн” 

Інкубатори побутові малогабаритні ІПМ-30Е 

 
НОМІНАЦІЯ:  „ПРОДУКЦІЯ:  

ТОВАРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ” 
 

12 Приватне підприємство  
"Аргус-Сервіс" 

Теплогенератори модульні типу ТМ 

13 Публічне акціонерне товариство 
"Ватутінський комбінат вогнетривів" 

Каолін кальцинований вогнетривкий, 
отриманий шляхом теплової обробки 

каолінів 
14 Публічне акціонерне товариство 

“Уманський завод “Мегомметр” 
Мегаомметр ЦС 0202-1,2 

 
НОМІНАЦІЯ:  „ПРОДУКЦІЯ: ВИРОБИ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ” 

 
15 Фізична особа-підприємець Мартинова 

Ольга Михайлівна 
Рушник вишитий 

 
НОМІНАЦІЯ:  „РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ АБО НАДАЮТЬСЯ У ПОБУТОВІЙ 

ТА ВИРОБНИЧІЙ СФЕРАХ” 
 

16 Шевченківський національний заповідник Екскурсійні послуги 
17 Національний історико-культурний 

заповідник "Чигирин" 
Екскурсійні послуги 



18 Центр англійської мови "YES!" Навчання дітей та дорослих англійській мові 
19 Приватне підприємство “Науково-

виробнича фірма "ЛАД" 
Плазмово-вакумне напилення нітрид 

титаном  на вироби з нержавіючої сталі та 
керамічну плитку 

20 Комунальний заклад “Черкаська обласна 
стоматологічна поліклініка” Черкаської 

обласної ради 

Стоматологічні послуги 

21 Комунальна установа „Обласний художній 
музей” Черкаської обласної ради 

Науково-дослідна та експозиційно-
виставкова діяльність 

 
Нагородження підприємств – ЛАУРЕАТІВ регіонального рівня Всеукраїнського 

конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) –  «100 кращих товарів України» у 2013 
році 

 
22 Приватне мале виробниче підприємство 

“Фотоніка Плюс” 
Коагулятор лазерний універсальний “Ліка-

хірург” 
23 Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Фірма “Агрополіавтоматика” 
Монтаж водопровідних систем та систем 

опалення 
24 Товариство з обмеженою відпо- 

відальністю “Медичний лікувально-
діагностичний центр” 

Медичні послуги з ренгенології, з 
ультразвукової діагностики 

25 Фізична особа-підприємець Цикалов Євген 
Олександрович 

Діяльність із забезпечення стравами та 
напоями 

26 Приватне підприємство “Рівновага” Ремонт та технічне обслуговування машин 
та інших устаткувань 

 
 
 
 

      



 


