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ПраТ «Миронівська 
птахофабрика»

(с.Степанці 
Канівського району)

ПрАТ «Миронівська птахофа-
брика» входить до складу групи 
підприємств ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт» та є лідером се-
ред виробників 
продукції брен-
ду «Наша ряба». 
На підприєм-
стві діє серти-
фікована інте-
грована систем 
управління якіс-
тю та безпечніс-
тю харчових продуктів. На базі 
передових технологій на пта-
хофабриці виготовляється 50 
найменувань продукції. Реалі-
зація продукції здійснюється че-
рез мережу фірмових магазинів 
«Наша ряба».

Заявлена продукція — гоміл-
ки «Делі» курчати-бройлера (ку-
лінарний охолоджений, фасова-
ний напівфабрикат під вакуумом 
ТМ «Наша Ряба Апетитна») при-
ваблюють споживачів оригіналь-
ним смаком. В основі спецій для 
заявленої продукції — туркме-
рік (куркума) та сушені овочі, які 
є невід’ємною частиною індій-
ської кухні. Зазначена продукція 
вже знайшла прихильність спо-
живачів, які віддають перевагу 
продукції в маринаді.

ТОВ «Елеваторбуд»
Компанія ТОВ «Елеватор-

буд» випускає продукцію під 
торговою маркою «Сучасне Ві-
кно™». На 
п і д п р и -
є м с т в і 
п р о в е л и 
повну мо-
дернізацію виробничих примі-
щень і обладнання. В резуль-
таті компанія посіла гідне місце 
серед регіональних виробни-
ків металопластикових вікон та 
здійснює поставки продукції 
до споживачів сусідніх облас-
тей (Київська, Полтавська, Кі-
ровоградська). Металопласти-
кові вироби ТОВ «Елеваторбуд» 
відповідають встановленим ви-
могам до показників якості та 
безпечності заявленої продук-
ції відповідно до вимог ДСТУ Б 
В.2.6-15:2011.

Заявлена продукція — бло-
ки віконні та дверні з полівінілх-
лоридного профілю з одно- та 
двокамерними склопакетами 
ТМ «Сучасне вікно» — прива-
блюють споживачів дизайном 
та ергономічністю. Продукція 
ТОВ «Елеваторбуд» має опти-
мальне співвідношення ціни та 
якості, що дає змогу задоволь-
нити вимоги клієнтів

Приватне підприємство 
«Імперіал плюс»

Чорноба ївське 
ПП «Імперіал плюс» 
освоїло виробництво 
нових видів продук-
ції, які базуються на оригінальних ре-
цептурах і власних технологіях. Бага-
торічний досвід фахівців підприємства 
залишається вірним непорушному 
принципу — виробництво якісної про-
дукції з традиційними й улюбленими 
смаками. На підприємстві діє серти-
фікована система управління безпеч-
ністю харчових продуктів на відповід-
ність  вимогам ДСТУ ISO 22000:2007. 
Заявлена продукція — молоко незби-
ране згущене, варене, натуральне з 
ароматом горіха — виготовляється з 
фермерського молока методом випа-
рювання вологи, що зберігає всі ко-
рисні речовини та чудовий природний 
смак.  Для її виробництва використо-
вується вітчизняна сировина. Консер-
вація цукром дозволяє зберігати згу-
щене молоко тривалий час, і, що не 
менш важливо, зберігається харчова й 
біологічна цінність продукту.

НоміНація «Роботи та поСлуги, яКі НадаютьСя або 
виКоНуютьСя у побутовій та виРобНичих СфеРах»

ТОВ «Нафтопромінвест»
Підприємство 

з 2008 року надає 
суб’єктам госпо-
дарської діяльнос-

ті послуги з розроблення дозвільної до-
кументації, внесене до Переліку установ, 
організацій Мінприроди України та має 
власну атестовану санітарно-екологічну 

лабораторію. Молода професійна коман-
да, до складу якої входять екологи, хіміки, 
інженери, успішно працює у своїй сфері, 
а послуги, які вона надає, мають значний 
попит серед підприємців Черкащини. Під-
приємство намагається розширити коло 
замовників та надає послуги за межами 
області.

Заявлена послуга —  розробка доку-
ментів, що обґрунтовують обсяги вики-
дів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря та розробка інших дозвільних до-
кументів у сфері екологічного законодав-
ства — здійснюється за напрямками:

• дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами; 

• дозвіл на спеціальне водокористу-
вання; розробка проекту ГДС; 

• розробка паспортів пилогазоочис-
ного устаткування та інші.
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До високої якості — разом

ТОВ «Тамако-Інвест»
(с.хуторè черкаського району)
ТОВ «Тамако-Інвест» — компанія, 

яка спеціалізується на виробництві 
річкової та морської в’яленої риби. 

Власні виробничі та хо-
лодильні потужності, 
організована систе-
ма заготівлі риби дає 
змогу підприємству 
здійснювати постій-
ний контроль якості 

виготовленої продук-
ції та гарантувати по-

купцям стабільність в асортименті та 
закупівельних цінах. Наявність атес-
тованої випробувальної лаборато-
рії забезпечує контроль за показни-
ками якості та безпечності продукції 
та їх стабільність. Заявлена продук-
ція — вобла, після процесу в’ялення 
зберігає більшість вітамінів та корис-
них мікроелементів (залізо, молібден, 
фтор, кальцій, магній), має приємний 
смак і успішно реалізується у торго-
вій мережі та закладах громадського 
харчування України.

уже не першèй рік в обëасті 
проводèться обëаснèй 
конкурс якості продукції 
(товарів, робіт, посëуг) 
«черкаська якість». як 
свідчèть практèка, він 
спрèяє попуëярèçації 
ìісцевèх вèробнèків, 
які вèготовëяють 
конкурентоспроìожну 
продукцію, досягëè 
успіхів у освоєнні рèнку 
та прèдіëяють веëèку 
увагу управëінню 
якістю. органіçаційно-
ìетодèчне та інфорìаційне 
çабеçпечення конкурсу, 
органіçованого çгідно ç 
роçпорядженняì  гоëовè 
обëдержадìіністрації, 
çдійснює дп «черкасè-
стандартìетроëогія».

Одним із критеріїв експерт-
ної оцінки, заявленої для 
участі у конкурсі, є наяв-

ність сучасних систем управлін-
ня, але не менш важливими є 
наявність контролю за якістю та 
безпечністю продукції безпосе-

редньо на виробництві, наявність 
плану розвитку підприємства 
та заходів щодо його реаліза-
ції, оновлення матеріально-тех-
нічної бази, проведення навчан-
ня працівників та їхня мотивація, 
розширення географії продажу, 
наявність фірмових мереж та по-
стійних договорів з торговими 
мережами України, здійснення 
конт ролю якості та безпечності 
матеріалів і складових у ланцюгу 

«постачальник-виробник».
Обласна конкурсна комі-

сія прийняла рішення про ви-
знання продукції (робіт, послуг) 
дев’ятити підприємств пере-
можцями конкурсу. Кращі під-
приємства області отримали 
дипломи переможців. Наше за-
вдання як влади, сказав, вруча-
ючи відзнаки переможцям кон-
курсу перший заступник голови 
обл держадміністрації Віталій Ко-

валь, зробити область центром 
залучення інвестицій, як закор-
донних, так і вітчизняних. Гас-
лом міжнародного форуму з пи-
тань стандартизації цього року 
був вислів «Стандарти створю-
ють довіру». Переможці конкур-
су розуміють, що дотримання 
стандартів є інвестицією в май-
бутній розвиток компанії. На-
пружена, самовіддана праця цих 
підприємств є взірцем для на-

слідування іншими та має на-
дихати місцевих виробників на 
впровадження новітніх техноло-
гій, сучасних систем управлін-
ня, використання якісної сиро-
вини, оновлення технологічного 
обладнання, підвищення рівня 
кваліфікації персоналу. Пред-
ставників підприємств-перемож-
ців конкурсу тепло поздорови-
ли з успіхом перший заступник 
голови Черкаської ОДА Віталій 
Коваль та директор ДП «Черка-
систандартметрологія» Михайло 
Чорнопищук.

Рівняння — на пеРеможців

ТОВ 
«Буассон Еліт» 
Бельведер груп»

ТОВ «Буассон Еліт» 
Бельведер груп» працює у складі ком-
панії, яка є дочірнім підприємством ві-
домої французької фірми «Belvedere 
Group» — одного зі світових лідерів з ви-
робництва алкогольних напоїв. На базі 
сучасних технологій та обладнання за-
вод виробляє більше 30-ти видів алко-
гольних та безалкогольних напоїв у різ-
номанітній тарі. Продукція підприємства 
реалізується у всіх регіонах України. Тут 
діє сертифікована система управління 
якістю на відповідність вимогам стан-
дарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Заявлена продукція — горілка «Фар-
това» — була вперше випущена у 2015 
році. Використання відбірного зерно-
вого спирту «Люкс» та підготовленої 
питної води із застосуванням новітньої 
системи її очищення, дає змогу забез-
печити високу чистоту і прозорість про-
дукту.

ТОВ «Черкасихліб ЛТД»
ТОВ «Черкасихліб ЛТД» — одне з найбільших в Україні вироб-

ників хлібобулочних виробів. Підприємство займає третє місце в 
державі за обсягами виробництва та є лідером у впровадженні 
нових технологічних ліній і процесів. Споживачі знають його ви-
сокоякісну продукцію під ТМ «Формула смаку». Нині асортимент 
продукції налічує понад 270 найменувань. Підприємство неодноразово перемагало у 
конкурсі «100 кращих товарів України». Заявлена продукція — хліб «Миколаївський» — 
виробляється подовим або формовим. Цей смачний і корисний продукт має продо-
вгувато-овальну форму. Для зручності покупців хліб надходить у продаж упакованим 
та нарізаним скибочками. Завдяки своїм корисним властивостям, гармонійному смаку 
та приємному аромату, а також зручній та яскравій упаковці «Миколаївський» знайшов 
прихильність споживачів не лише в Черкаському регіоні, а й за його межами.

пеРеможець у НоміНації «пРодуКція»,  
гРупа «пРодовольчі товаРи»

ПАТ «Юрія»
Черкаський місь-

кий молокозавод, а 
нині ПАТ «Юрія», має 
більш як 50-річну істо-

рію і досвід у переробці молока на корис-
ну та смачну молочну продукцію. Вона по-
ширюється 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 950 г та 1500 г в упаков-
ці пюр-пак — має високі харчові, дієтичні й 
навіть лікувальні властивості. В кефірі збе-
рігається унікальний склад молока. Нежир-
ний кефір корисний людям, які страждають 
від ожиріння, атеросклерозу, мають захво-
рювання печінки, діабет та інші хвороби. 
Споживачі відзначають приємний смак та 
корисність зазначеного продукту.

гРупа «товаРи виРобНичо-
техНічНого пРизНачеННя»

ПАТ «Ватутінський комбінат 
вогнетривів»

ПАТ «Ватутін-
ський комбінат вог-
нетривів» — одне з 
провідних підпри-
ємств України, яке 

спеціалізується на видобутку і переробці 
вторинних каолінів на шамот. Каолінові родо-
вища комбінату не мають аналогів в Україні. 
На підприємстві діє сертифікована система 
управління якістю на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008.Ком-
бінат гарантує високу якість продукції, ста-
більність поставок, чим задоволені споживачі 
як в Україні, так і за кордоном.

Заявлену продукцію — каолін кальцинова-
ний вогнетривкий  — одержують шляхом об-
палювання  каоліну в обертових печах. Осно-
вною її властивістю є висока вогнетривкість. 
Продукція екологічно та радіаційно безпечна 
і використовується для виробництва вогне-
тривів та вогнетривких бетонів


