Конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг)
«Черкаська якість» - 2016
З метою популяризації місцевих виробників, що виготовляють конкурентоспроможну
продукцію, досягли успіхів у освоєнні ринку та приділяють велику увагу управлінню
якістю,

у

минулому

році

було

прийнято

розпорядження голови Черкаської

облдержадміністрації № 313 від 01.07.2015 «Про проведення обласного конкурсу якості
продукції (товарів, робіт, послуг) «Черкаська якість».
Згідно з зазначеним розпорядженням в області була утворена обласна конкурсна
комісія основним завданням якої є організація та проведення Конкурсу.
На виконання розпорядження голови Черкаської облдержадміністрації № 313 від
01.07.2015 «Про проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)
«Черкаська якість» (далі Конкурс) та Меморандуму про співпрацю Державне
підприємство «Черкаський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації»

здійснює

організаційно-методичне

та

інформаційне

забезпечення

проведення Конкурсу на Черкащині.
Одним з критеріїв експертної оцінки заявленої для участі у Конкурсі «Черкаська
якість» продукції (робіт, послуг) є наявність сучасних систем управління, але не менш
важливими були наявність контролю за якістю та безпечністю продукції безпосередньо на
виробництві, наявність плану розвитку підприємства та заходів щодо його реалізації,
оновлення матеріально-технічної бази, проведення навчання працівників та їх мотивація,
розширення географії продажів, наявність фірмових мереж та постійних договорів з
торговими мережами України, здійснення контролю якості та безпечності матеріалів і
складових у ланцюгу «постачальник-виробник», проведення регулярного моніторингу
процесів зберігання та транспортування продукції від виробника до споживача, вжиття
застережних заходів проти фальсифікації продукції і т.п.
Обласна конкурсна комісія високо оцінила прагнення місцевих підприємств бути
кращими і прийняла рішення про визнання продукції (робіт, послуг) 9-ти підприємств
переможцями конкурсу.
30 листопада 2016 року кращі підприємства Черкащини отримали дипломи
переможців.

ПЕРЕМОЖЦІ у номінації «ПРОДУКЦІЯ»
ГРУПА «ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»
Публічне акціонерне товариство «Юрія»
м. Черкаси

Черкаський міський молокозавод, а нині ПАТ «Юрія», має більш ніж 50-ти річну
історію і досвід у переробці молока на корисну та смачну молочну продукцію. Молочна
продукція поширюється під ТМ «Волошкове поле» через торгові мережі та спеціалізовані
магазини.
На підприємстві діє сертифікована система управління якістю на відповідність
вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ - кефір нежирний 950г та 1500г в упаковці пюр/пак має
високі харчові, дієтичні та навіть лікувальні властивості. В кефірі зберігається унікальний
склад молока – білки, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Спеціально підібрані
заквасочні культури надають продукту характерного ніжного кефірного смаку.
Нежирний кефір корисний людям, які страждають від ожиріння, атеросклерозу,
мають захворювання печінки, діабет та інші хвороби. Споживачі відзначають приємний
смак та корисність зазначеного продукту.

Приватне підприємство „Імперіал плюс”
смт. Чорнобай

ПП «Імперіал плюс» почало свою діяльність в 2000 році. Стратегія підприємства
полягає у розробленні та освоєні виробництва нових видів продукції, які базуються на
нових, оригінальних рецептурах і власних технологіях. Багаторічний досвід фахівців
підприємства залишається вірним непорушному принципу – виробництво якісної
продукції з традиційними і улюбленими смаками.
На підприємстві діє сертифікована система управління безпечністю харчових
продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ - молоко незбиране згущене варене натуральне з
ароматом горіха - виготовляється з фермерського молока методом випарювання вологи,
що зберігає усі корисні речовини та чудовий природний смак. Для її виробництва
використовується вітчизняна сировина. Продукція фасується в герметично закупорені
скляні банки. Консервація цукром дозволяє зберігати згущене молоко тривалий час, і що
не менш важливо, зберігається харчова і біологічна цінність продукту.

Приватне акціонерне товариство “Миронівська птахофабрика”
Канівський район, с. Степанці

ПрАТ «Миронівська птахофабрика» входить до складу Групи підприємств ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» та є лідером серед виробників продукції бренду «Наша
Ряба». На підприємстві діє сертифікована інтегрована систем управління якістю та
безпечністю харчових продуктів. Це сучасне підприємство замкнутого циклу від
виробництва добового молодняка до виробництва м’яса курчат-бройлерів.
На базі передових технологій на птахофабриці виготовляється 50 найменувань
продукції. Реалізація продукції здійснюється через мережу фірмових магазинів «Наша
Ряба», яка налічує близько 2 500 павільйонів.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ, гомілки «Делі» курчати-бройлера, напівфабрикат
кулінарний охолоджений, фасований
під вакуумом ТМ «Наша Ряба Апетитна»,
приваблюють споживачів оригінальним смаком.
В основі спецій для заявленої продукції є туркмерік (куркума) та сушені овочі, які є
невід’ємною частиною індійської кухні. Досягти збереження свіжості м'яса вдається
завдяки охолодження методом занурення, що дозволяє швидко охолодити м'ясо та
зберегти його природній вигляд, свіжість і соковитість. Зазначена продукція вже знайшла
прихильність споживачів, які віддають перевагу продукції в маринаді.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Черкасихліб ЛТД”
м. Черкаси

ТОВ „Черкасихліб ЛТД” є одним з найбільших в Україні виробників
хлібобулочних виробів. Підприємство займає 3 місце в Україні за обсягами виробництва
та являється лідером по впровадженню нових технологічних ліній і процесів.
Підприємство пропонує споживачам високоякісну продукцію під ТМ «Формула
Смаку». Нині асортимент продукції налічує понад 270 найменувань. Постійне розширення
асортиментної лінії, вдосконалення існуючих технологій виробництва та задоволення
потреб покупців - пріоритетні напрямки діяльності підприємства.
Відмітимо, що це підприємство вже неодноразово перемагало у Конкурсі "100
кращих товарів України", а його презентація продукції на Національній виставці у м. Київ
була однією з кращих.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ, Хліб «Миколаївський» виробляється подовим або
формовим. Цей смачний та корисний хліб має продовгувато-овальну форму. Для
зручності покупців у продаж хліб надходить упакованим та нарізаним скибочками.
Завдяки своїм корисним властивостям, гармонійному смаку та приємному аромату, а
також зручній та яскравій упаковці хліб «Миколаївський» знайшов прихильність
споживачів не лише в Черкаському регіоні, а й за його межами.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тамако-Інвест”
Черкаський район, с. Хутори

ТОВ «Тамако-Інвест» – компанія, яка понад 15 років спеціалізується на
виробництві річкової та морської в’яленої риби. Власні виробничі та холодильні
потужності, організована система заготівлі риби дозволяє підприємству здійснювати
постійний контроль якості виготовленої продукції та гарантувати покупцям стабільність в
асортименті та закупівельних цінах.
Наявність атестованої випробувальної лабораторії, забезпечує контроль за
показниками якості та безпечності продукції та їх стабільність.
Партнерами ТОВ «Тамако-Інвест» є національні мережі магазинів ТОВ Фоззі-фуд,
ТОВ «Фудмаркет» та «Фудмережа», Мега Маркети, АТБ-маркет. У минулому році
розпочалися поставки продукції за кордон – в Азербайджан, Молдову, США.
В'ялення - один із способів консервування риби. Особливістю такої риби є те, що її
можна вживати в їжу і без кулінарної обробки, а головне - вона добре та довго
зберігається.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ, вобла, після процесу в’ялення зберігає більшість
вітамінів та корисних мікроелементів (залізо, молібден, фтор, кальцій, магній), має
приємний смак і успішно реалізується у торговій мережі та закладах громадського
харчування України.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Буассон Еліт" Бельведер Груп"

ТОВ "Буассон Еліт" Бельведер Груп" працює у складі компанії, яка є дочірнім
підприємством відомої французької фірми "Belvedere Group"- одного з світових лідерів з
виробництва алкогольних напоїв. На базі сучасних технологій та обладнання завод
виробляє більше 30-ти видів алкогольних та безалкогольних напоїв в різноманітній тарі.
Продукція підприємства реалізується у всіх регіонах України.
На ТОВ "Буассон Еліт" Бельведер Груп" діє сертифікована система управління
якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ - Горілка «Фартова» - була вперше випущена у 2015
році. Розширення асортименту стало наслідком вивчення запитів споживачів та має на
меті задовольнити їх вимоги. Використання відбірного зернового спирту «Люкс» та
підготовленої питної води із застосуванням новітньої системи її очистки, дозволяє
забезпечити високу чистоту і прозорість продукту. Дизайн пляшки та етикетка
вишуканого стилю вирізняє горілку з поміж інших на полицях магазинів.

ГРУПА «ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Елеваторбуд»

Компанія ТОВ «Елеваторбуд», заснована в 1998 році як будівельна організація, у
2005 році почала розвивати виробництво металопластикових виробів, випускаючи
продукцію під торговою маркою «Сучасне Вікно™».
У 2009 році на підприємстві була проведена повна модернізація виробничих
приміщень і обладнання. В результаті компанія посіла гідне місце серед регіональних
виробників металопластикових вікон та здійснює поставки продукції до споживачів
сусідніх областей (Київська, Полтавська, Кіровоградська області).
Металопластикові вироби ТОВ «Елеваторбуд» відповідають встановленим
вимогам до показників якості та безпечності заявленої продукції відповідно до вимог
ДСТУ Б В.2.6-15:2011.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ - блоки віконні та дверні з полівінілхлоридного
профілю з одно та двокамерними склопакетами ТМ «Сучасне вікно» - приваблюють
споживачів дизайном та ергономічністю. Компанія надає повний цикл послуг від
консультації та замірів до доставки готової продукції та монтажу, а також гарантійне та
післягарантійне сервісне обслуговування. Продукція ТОВ «Елеваторбуд» має оптимальне
співвідношення ціни та якості, що дозволяє задовольнити вимоги клієнтів.

ГРУПА «Товари виробничо-технічного призначення»
Публічне акціонерне товариство „Ватутінський комбінат вогнетривів”
м. Ватутіне

ПАТ „Ватутінський комбінат вогнетривів” - одне з провідних підприємств
України, яке спеціалізується по видобутку і переробці вторинних каолінів на шамот.
Каолінові родовища комбінату не мають аналогів в Україні, внаслідок чого виготовлена
продукція є унікальною по своєму хімічному складу та користується високим попитом.
Успішна робота на сучасному ринку досягається комбінатом при гарантіях
високого рівня якості продукції за рахунок удосконалення технології та впровадження
відповідного обладнання. На підприємстві діє сертифікована система управління якістю
на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
Комбінат гарантує високу якість продукції, стабільність поставок, що викликає
задоволення наших споживачів як в Україні, так і за кордоном.
ЗАЯВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ, каолін кальцинований вогнетривкий, отримується
шляхом обпалювання каоліну в обертових печах. Основною властивістю продукції є її
висока вогнетривкість. Продукція екологічно та радіаційно безпечна і використовується
для виробництва вогнетривів та вогнетривких бетонів.

Номінація «Роботи та послуги,
які надаються або виконуються у побутовій та виробничих сферах»
Товариство з обмеженою відповідальністю „Нафтопромінвест”
м. Черкаси
Підприємство з 2008 року надає суб’єктам господарської діяльності послуги з
розроблення дозвільної документації, внесено до Переліку установ, організацій
Мінприроди України та має власну атестовану санітарно-екологічну лабораторію.
Молода професійна команда, в яку входять екологи, хіміки, інженери, успішно
працює у своїй сфері, а послуги, які надає ТОВ «Нафтопромінвест», користуються
значним попитом серед підприємців Черкащини. Відзначимо, що підприємство
намагається розширити коло замовників та надає послуги за межами області.

ЗАЯВЛЕНА ПОСЛУГА - розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробка інших дозвільних документів в
сфері екологічного законодавства – здійснюється за напрямками:
 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами;
 дозвіл на спеціальне водокористування; розробка проекту ГДС;
 розробка паспортів пилогазоочисного устаткування та інші.

