
Фахівці ДП „Черкасистандартметрологія” отримали свідоцтва експертів  
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)  

"100 кращих товарів України" 
 

На виконання Указу Президента України від 23 лютого 2001 року №113 "Про заходи щодо підвищення якості 
вітчизняної продукції" Міністерство економічного розвитку і торгівлі організовує у 2014 році проведення                      
11-го Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів України". 

Відповідно до Програми проведення Конкурсу, Державне підприємство "Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", як уповноважена організація за організаційно-
методичне забезпечення проведення Конкурсу, провело семінар-тренінг "Обмін досвідом експертів Конкурсу" з 
представниками регіональних центрів стандартизації, метрології та сертифікації.  

 

 



Фахівці з усіх областей України проаналізували підсумки за минулий рік та надали пропозиції щодо поліпшення 
проведення Конкурсу у 2014 році. Особливу увагу було акцентовано на основних та додаткових критеріях, згідно з 
якими здійснюють оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу.  

 

 
 

За результатами тестування три фахівці ДП "Черкасистандартметрологія" отримали свідоцтва експертів 
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів України".  

 



 
 
Відзначимо, що у березні – червні проходить регіональний етап Конкурсу на якому, згідно з вимогами нормативно-

методичних документів, представники бізнесу, які виявили бажання прийняти участь у Конкурсі, подають до 
Регіональної конкурсної комісії заявку встановленого зразка та сплачують реєстраційний внесок. Після реєстрації 
учасник отримує відповідне свідоцтво та подає до Регіональної конкурсної комісії обов’язковий комплект 
документів, що засвідчує відповідність продукції (товару, робіт, послуг) прийнятим критеріям.  
 

Перевагами участі у цьому Конкурсі є: 

– оцінка власної продукції в порівняні з аналогами за сучасними вимогами відносно якості продукції,  

– підвищення інформованості підприємств (організацій), громадських організацій, засобів масової інформації 

та населення щодо якісної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників, 

– розширення кола споживачів продукції, 

– підвищення рівня та покращення якості рекламної інформації про підприємство, 

– підвищення кваліфікації відповідальних спеціалістів, які приймають участь у формуванні пакету документів 

для участі у Конкурсі, 

– можливість отримання заслуженого визнання та відзнак (свідоцтв, дипломів, нагород), які сприятимуть 

покращенню іміджу підприємства. 
 

Державне підприємство "Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації", яке здійснює організаційно-методичне, технічне та інформаційне забезпечення проведення 
Конкурсу в регіоні, організувало методично-консультаційний пункт для надання допомоги підприємствам, 
організаціям та установам Черкаської області, які бажають прийняти участь у Конкурсі у 2014 році.  

Чекаємо за адресою: 
18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 278, ДП "Черкасистандартметрологія", кімната 604, тел/факс: (0472) 45-73-79.  

Е-mаіl: Quality@st.ck.ua 
 


