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Підбито підсумки обласного конкурсу

Знак «Черкаська якість» —
великий стимул для виробників
У листопаді нинішнього року під гаслом «Якість
трансформує» проходив Всесвітній день якості.
Мета Всесвітнього дня якості — в черговий раз
привернути увагу Уряду й громадськості до
проблем якості, сприяти розвитку національного
руху за якість і ділову досконалість, а також
його інтеграції в аналогічний європейський і
всесвітній рух. Ці завдання особливо актуальні
для нашої країни, яка обрала євроінтеграційний
вектор розвитку, що передбачає серйозні
перетворення у багатьох сферах діяльності. Щоб
стати рівноправним партнером на ринку
ЄС, Україні потрібно гармонізувати
своє законодавство з європейськими
нормами і правилами, зокрема, в
галузі технічного регулювання,
безпосередньо пов’язаного із
забезпеченням якості, безпечності й
конкурентоспроможності вітчизняної
продукції та послуг, розширенням їх
експортних можливостей.

Н

а Черкащині в цьому плані вже багато
зроблено. Зокрема
облдержадміністрація разом із ДП «Черкасистандартметрологія» започаткували обласний конкурс
«Черкаська якість», який
проводиться вже третій
рік. Цьогоріч, у порівнянні з попереднім періодом,
значно збільшилася кількість його учасників. Якщо
у 2015 році було відзначено 15 переможців та лауреатів обласного конкурсу
«Черкаська якість», у 2016
— 9, то нинішнього року в
змаганні взяли участь 36
підприємств області, які
заявили 50 видів продукції. З них виконали умови
участі у конкурсі 33 підприємства. Згідно з рішенням
обласної конкурсної комісії
визначено 43 види продукції (товарів, робіт, послуг),
які відповідно до номінацій
визнані переможцями, лауреатами та фіналістами. З
нинішнього року переможці конкурсу матимуть право використовувати знак
«Черкаська якість» у рекламних та інформаційних
матеріалах,
відображати
його на своїй продукції. Це
буде підтвердженням від-

повідного рівня якості продукції підприємств регіону.
Підставою для використання знаку є офіційне рішення обласної конкурсної
комісії. На думку організаторів конкурсу, це стане
добрим стимулом для тих,
хто нині працює на ринку
товарів та послуг.
— Конкурс якості якраз
і було оголошено з метою
популяризації місцевих виробників, які виготовляють
конкурентоспроможну продукцію, досягли успіхів у
освоєнні ринку та приділяють велику увагу управлінню якістю, — підкреслив,
вітаючи переможців, директор ДП «Черкасистандартметрологія» Михайло
Чорнопищук. — Це підприємства різних галузей, але
всі вони об’єднані спільною метою — працювати
якнайкраще, наполегливо
йти до вершин економічного зростання, підвищувати
рівень життя співвітчизників. Критеріями експертної оцінки заявленої для
участі у конкурсі «Черкаська якість» є наявність сучасних систем управління,
контролю за якістю та безпечністю продукції безпосередньо на виробництві,

наявність плану розвит
ку підприємства та заходів щодо його реалізації,
оновлення
матеріальнотехнічної бази, проведення
навчання працівників та їх
мотивація, розширення географії продажу, 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, участь
у
виставках,
конкурсах
якості та інші.
Михайло Чорнопищук
побажав учасникам нових
успіхів у цьому змаганні,
адже конкурс триватиме й
у наступні роки. А фахівці
ДП «Черкасистандартметрологія» завжди прийдуть
на допомогу бізнесу.
Як зауважив перший
заступник голови обласної
державної
адміністрації,
голова конкурсної комісії
Віталій Коваль, приємно,
що підприємці області нині
орієнтуються не лише на
внутрішній ринок, а й упевнено освоюють зовнішні ринки збуту. Багатьох із
них уже добре знають за
кордоном. А той факт, що
рух за високу якість черкаських виробів стає все
популярнішим,
свідчить
про великий потенціал наших виробників, про їхні
резерви, які досі не сповна
використовували. Приємно
і те, що коли місцева влада звертається до підприємців з проханням підтримати наших бійців на Сході
України, вони завжди допомагають. Звісно, нам
у цій сфері ще є до чого
прагнути. І хоч потужний
промокрок України в міжнародних агенціях нині дає
змогу заходити на європейські ринки, при цьому
ми маємо бути конкурентоспроможними. Основне
ж завдання влади, яке й
виконуємо, — спрощувати процес реєстрації бізнесу, дозвільні процедури,
скорочувати терміни їх надання. Ми готові відкривати інвестиційні майданчики
для залучення інвесторів.
Адже добре усвідомлюємо: вас не треба вчити, як
виробляти, головне — дати
можливість
здійснювати
власну діяльність. Таким
чином разом ми робимо
спільну українську справу!
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ПЕРЕМОЖЦІ
обласного конкурсу «Черкаська якість» у 2017 році
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ: ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»:
підприємець Володимир Плужник —
ТОВ «Черкасихліб ЛТД» —
коровай;
батон «Фермерський» (0,45 кг
ТОВ «Комбінат баранкових
нарізаний, упакований);
виробів» —
ТОВ «Кондитерська фабрика
сушка «Флора» в асортименті;
«Меркурій» —
ПАТ «Золотоніський маслоробний
карамель льодяникова «Рокс» (без
комбінат» —
цукру);
сир твердий «Золотоноша» (45%
ТОВ «Уманьпиво»:
жирності);
пиво «Жигулівське» 11%, світле;
ПАТ «Юрія» —
безалкогольний сильногазований
сметана (жирність 21%);
напій на цукрі «Лимонад»;
ТОВ «Золотоніський лікероПОСП «Уманський тепличний
горілчаний завод «Златогор» —
комбінат» —
горілка «Горілочка класична»;
томати коктейльні, індетермінантні;
ТОВ «Клуб Сиру» (Канівська філія) —
ТОВ «Тамако-Інвест»:
сир твердий «Канівський» ТМ «Канів
корюшка в’ялена;
1971».
лящ в’ялений;
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ: ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ»:
«Захист», комбінований фунгіцид;
ПАТ«Черкаський автобус» —
автобус А092Н6;
«Міладар дуо», післясходовий
ТОВ «Фабрика агрохімікатів»:
гербіцид;
«Антиколорад Макс», інсекто«Гулівер стимул», стимулятор росту
акарицид широкого спектру дії;
рослин.
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ:
ТОВАРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»:
ТОВ «Сканер» —
ТОВ «Завод «ТЕХНО» —
мікроскоп діагностичний
плити мінераловатні
«CALIPSO» МД-500;
«ТЕХНОФАС ЕФЕКТ».
НОМІНАЦІЯ «РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ АБО
НАДАЮТЬСЯ У ПОБУТОВІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ СФЕРАХ»:
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» —
централізоване водопостачання.

ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ: ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»:
ТОВ «Сучасні торговельні
ТОВ «Уманьпиво» —
технології» —
пиво «Вайсбург Біле» 11,5%, світле,
консерви стерилізовані «Конфітюр
нефільтроване, пастеризоване;
вишневий»;
ТОВ «Світ ласощів» —
ТОВ «Красногірський олійний
вафлі «Артек» (класичні, смак
завод» —
шоколаду, горіхові);
олія соняшникова (нерафінована, не
ТОВ «ДЕМАР ПЛЮС» —
виморожена, пресова);
крупа кукурудзяна «Екстра».
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ: ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ»:
Приватне мале виробниче
ТОВ «Фабрика агрохімікатів»:
підприємство «Фотоніка Плюс» —
«Ато Жук+гулівер», інсектицид
коагулятор лазерний універсальний
потрійної дії та стимулятор росту на
«Лика-хирург»;
основі гуматів
ТОВ «Оризон-Універсал» —
«Агент», системний гербіцид
ваги електронні ВР-02 МСУ;
«Гліфовіт», гербіцид, десикант;
ПАТ «Черкаський шовковий
«Вейрон», гербіцид;
ТОВ «Смілянська швейна фабрика» —
комбінат» —
халат робочий жіночий модельний
тканина плащова з мікропористим
АРТ.01-244-31.
пінним плівковим покриттям
АРТ.2701;
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ:
ТОВАРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:»
підприємець Ігор Кодола — пристрій стрічкопильний.
НОМІНАЦІЯ «РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ АБО
НАДАЮТЬСЯ У ПОБУТОВІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ СФЕРАХ»:
Комунальне підприємство«ВодГео» — забір, очищення та постачання води.

ФІНАЛІСТИ КОНКУРСУ
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ: ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»:
ПАТ «Черкаський
ТОВ «Уманьпиво» —
комбінат
сидр звичайний газований
хлібопродуктів» —
напівсолодкий білий «Сидр яблуко»
борошно пшеничне (вищого ґатунку); («Голден», «Golden»).
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ: ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ»:
ТОВ «Фабрика агрохімікатів»:
широкого спектору дії;
«Капітал», трикомпонентний
ТОВ «Гібротек» —
фунгіцид;
панелі керамічні
«Антикліщ Макс», інсекто-акарицид
опалювальні «HYBRID».
НОМІНАЦІЯ «ПРОДУКЦІЯ:
ТОВАРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»:
ТОВ «КБ Технофільтр» — фільтри для очищення повітря.
НОМІНАЦІЯ «РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ АБО
НАДАЮТЬСЯ У ПОБУТОВІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ СФЕРАХ»:
ТОВ «Імпекстранс груп» — транспортні послуги.
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