
Пройшли фінальні заходи Конкурсу  
"100 кращих товарів України" по Черкащині 

 
Друга половина листопада ознаменувалася яскравими та насиченими 

подіями, які проходили у межах Європейського тижня якості в Україні. 
Заходи, які проводилися, а це семінари з питань якості, прес-конференції та 
фінальні заходи Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, 
послуг) «100 кращих товарів України», мали на меті познайомити наших 
громадян з європейським та світовим практичним досвідом щодо 
формування ділової досконалості підприємств та організацій. Особливо 
важливою є популяризація також тих провідних українських підприємств, які 
орієнтуються на кращі світові стандарти, випускають конкурентоспроможну 
продукцію, надають якісні послуги та задовольняють потреби споживачів.  

Державне підприємство "Черкасистандартметрологія" теж долучається 
до важливої місії пропагування якості в регіоні та проводить заходи, які 
мають на меті впровадження сучасних систем управління, ознайомлення 
споживачів з якісними товарами та послугами.  

18 листопада пройшла урочиста церемонія нагородження переможців 
регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, 
робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2014 році. 

 
Відмітимо, що в Україні на регіональному етапі конкурсу, який тривав 

з квітня по серпень, 832 підприємства представили 928 видів продукції 
(товарів, робіт, послуг). Підприємствами Черкаської області було заявлено 11 
видів продукції.  

Регіональна конкурсна комісія підвела підсумки і прийняла рішення 
про відзначення 8 переможців регіонального етапу Конкурсу, адже вони 
зуміли довести, що успіх діяльності підприємства залежить від кваліфікації 
персоналу та належної якості виробленої продукції. 

Нагороди кращим вручив Коваль Віталій Володимирович - заступник 
голови - керівник апарату облдержадміністрації. 

 



ПЕРЕМОЖЦІ регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України»  

у 2014 році 
 

Номінація:  „ПРОДУКЦІЯ: ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ” 
 

№ з/п Назва  
підприємства 

Найменування  
продукції (товару, 
роботи, послуги) 

Прізвище керівника та 
його посада 

1 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Клуб Сиру" 

Сир 
"Монастирський" 

Директор 
Решетняк Сергій 

Андрійович 
 

2 Приватне акціонерне 
товариство 

“Миронівська 
птахофабрика” 

Філе курчати-
бройлера, 

напівфабрикат 
натуральний 

охолоджений, 
упакований в 
полімерних 
матеріалах 

Директор комплексу 
по переробці курчат-

бройлерів 
Агейкіна Світлана 

Володимирівна 
 

3 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
„Черкасихліб ЛТД” 

Соломка солодка Директор Татаринова 
Олена Володимирівна 

4 Публічне акціонерне 
товариство "Юрія"   

Йогурт солодкий 
«Десертний» 2,8% 
жиру з фруктовим 

наповнювачем 

Генеральний директор 
Кашко Олег 

Миколайович 
 

5 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Тамако-Інвест” 

Лящ в'ялений 
 

Плотва в'ялена 

Директор 
Новицький Ярослав 

Всеволодович 
 

 
НОМІНАЦІЯ:  „ПРОДУКЦІЯ:  

ТОВАРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ” 
6 Публічне акціонерне 

товариство „АЗОТ” 
Амонію Нітрат 

(Селітра аміачна) 
Голова правління 
Скляров Віталій 

Леонідович 
7 Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

“Завод теплоізоля-
ційних матеріалів 

“Техно” 

Плити 
мінераловатні 

теплоізоляційні 
ТЕХНОФАС 

ЕФЕКТ 

Генеральний директор 
Ходаківський Олег 

Миколайович 



 
НОМІНАЦІЯ:  „РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ АБО 

НАДАЮТЬСЯ У ПОБУТОВІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ СФЕРАХ” 
 

8 Приватне 
підприємство 

“Науково-виробнича 
фірма "ЛАД" 

Послуги з 
нанесення покриттів 

на метали 

Директор 
Медяний Василь 

Уліянович 

 
 
ФОТОЗВІТ ЗАХОДУ: 
 



 
 
 
 
 
Зазначена подія широко висвітлювалася у засобах масової 

інформації: 
 
http://vikka.ua/news/78013-u-cherkasah-viznachali-delegativ-na-konkurs-100-

kraschih-tovariv-ukraini.htm 
 
http://rosmedia.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6226:-

1900-181114&catid=30:2012-02-06-18-09-36&Itemid=38 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fKMzrPbckO0 
 
http://dr.ck.ua/news/hot-news/484/ 
 
http://novyny.cherkasy.ua/news/economics/in-the-cherkasy-wasmachine-the-best-

products-of-manufacturers-region-photo/ 
 
 
 


