
Проведено фінальні заходи 10-ї ювілейної виставки  
«100 кращих товарів України» 

 
 Наприкінці минулого тижня у приміщені Центру ділового та 
культурного співробітництва «Український дім» пройшла національна 
виставка «100 кращих товарів України».  

 
Офіційним організатором 

виставки є Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України. Так як 
виставка відзначала свій 10-й ювілей, 
заходи були особливо урочистими. 
Вони широко висвітлювалися в 
національних та регіональних засобах 

масової інформації. 
 

До столиці з усіх регіонів України приїхали 
представники органів влади, керівники підприємств, 
організацій, установ. Регіональні державні підприємства, які 
здійснюють організаційно-методичне та інформаційне 
забезпечення проведення конкурсу в регіонах, теж 
представили на виставці свої експозиції. Делегацію 
Черкаської області очолював керівник           
ДП “Черкасистандартметрологія” Ісаєнко Михайло 
Геннадійович.  
   

До уваги відвідувачів 246 підприємств різних галузей 
економіки представили 272 кращі зразки своєї продукції, 
роботи та послуги, які виконуються або надаються у 
побутовій та виробничій сферах.  
 



 Головною конкурсною комісією переможцями 
загальнодержавного етапу Конкурсу визнано 153,  
лауреатами — 89, фіналістами - 30 видів продукції 
(товарів, робіт, послуг). 
  Під час роботи виставки відбулася церемонія 
нагородження фіналістів, лауреатів та переможців 
Конкурсу. Серед відзначених вісім підприємств 
Черкащини, які представили дев'ять видів продукції 
(товарів, робіт, послуг). 
 Переможцями Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів 
України» у 2013 році визнано продукцію ТОВ «КЛУБ 
СИРУ» (Сир твердий «Дитячий»), ПАТ «Ватутінський 
хлібокомбінат» (Кондитерські вироби з кремом: Торт 
«Трюфальдіно»), ПП «Аргус-Сервіс» 
(Теплогенератори модульні типу ТМ) та екскурсійні 
послуги, які надає Шевченківський національний 
заповідник. 
 Лауреатами визнано продукцію ТОВ «Тамако-
Інвест» (Корюшка в'ялена) та послуги, які надають ПП 
«Науково-виробнича фірма «ЛАД» (Плазмово-вакумне 
напилення нітрид титаном на вироби з нержавіючої 
сталі та керамічну плитку) і фізична особа-підприємець 
Михайловська Наталія Михайлівна (Центр англійської 
мови «YES!», навчання дітей та дорослих англійській 
мові). 
 Фіналістами Конкурсу у цьому році стала 
продукція ТОВ «КЛУБ СИРУ» (Масло солодковершкове 
селянське «Дитяче») та ПП «Науково-виробнича 
компанія «Мінілайн» (Інкубатори побутові 
малогабаритні ІПМ-30Е). 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За всі роки проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – 

«100 кращих товарів України» 38 підприємств організацій і установ регіону ставали переможцями. 
Це засвідчує, що продукція, яку виготовляють підприємства Черкаської області та роботи і 
послуги, які вони виконують і надають, є взірцем високої якості. Участь у Конкурсі зробить більш 
ефективною рекламу підприємств, збільшить довіру споживачів до їх продукції та істотним чином 
вплине на формування громадської думки про положення підприємства на ринку і, як наслідок, на 
збільшення замовлень і зростання обсягів виробництва.   


