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28 листопада 2018 рокуÑп³лüíиé проåкт ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» та ãаçåти «×åркасüкиé краé»

До високої якості — разом

В³дбуласÿ урочиста цåрåìоí³ÿ íаãороджåííÿ п³дприєìств-учасíик³в коíкурсу ÿкост³ продукц³ї 
(товар³в, роб³т, послуã) «×åркасüка ÿк³стü» у 2018 роц³. У рåстораí³ «Апåлüсиí» ç³бралисÿ 
учасíики коíкурсу, п³дприєìц³ ì³ста та област³, прац³вíики ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ», 
прåдставíики ãроìадсüкост³, журíал³сти. З вåликою ц³кав³стю присутí³ оãлÿíули виставку 
продукц³ї ì³сцåвих виробíик³в.

Конкурс «Черкаська якість» започаткований роз-
порядженням голови облдержадміністрації ще у 
червні 2015 року. Протягом останніх років він стає 

все масовішим, а участь у ньому вважається справою 
честі та престижу. На полицяx магазинів з’являється 
все більше продукції, яку прикрашає знак «Черкась-
ка якість». Цей знак бачимо й на сторінках офіційних 
веб-сайтів, рекламних буклетів, банерів підприємств-
учасників минулих років. Конкурс став потужним про-
моційним кроком для підвищення впізнаваності регіо-
нальної продукції. 

Відкриваючи церемонію нагородження, перший за-
ступник голови обласної державної адміністрації, го-
лова конкурсної комісії Віталій Коваль побажав усім 
учасникам не зупинятися на досягнутому, а впевнено 
штурмувати нові вершини. У 2015-2017 роках, заува-
жив він, звання переможців та призерів конкурсу здо-
були 67 видів продукції. Цьогоріч до них доєдналися 
ще 34 види продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто 
за час проведення конкурсу 101 вид продукції одер-
жав заслужене визнання. Левова частка серед них — 
продовольчі товари, адже Черкащина один із лідерів 
на українському ринку серед виробників сільськогос-
подарської продукції, тут розміщені потужні заводи з 
виробництва харчової продукції. Також приємно, що у 
конкурсі беруть участь і виробники промислової про-

дукції та товарів виробничо-технічного призначення, 
підприємства, які надають послуги та виконують інші 
важливі роботи. Для формування позитивного бізнес-
іміджу Черкащини важлива праця всіх колективів. 

Організаційно-методичне та інформаційне забез-
печення конкурсу на Черкащині здійснює Державне 
підприємство «Черкаський науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації». Його ди-
ректор Михайло Чорнопищук наголосив, що, органі-
зовуючи це змагання підприємців, фахівці ДП «Черка-
систандартметрологія» взяли за основу європейську 
модель ділової досконалості. Її філософія передбачає, 
що найбільш вагомим для великих і малих підприємств 
є результат діяльності. Ця модель дає змогу оцінити, 
чи всі очікування споживача враховано та чи відповідає 
цій меті робота персоналу. Адже саме це важливо для 
позитивних фінансових підсумків. 

Для фахівців ДП «Черкасистандартметрологія», під-
креслив він, важливий успіх кожного підприємства. 

— Щоб забезпечити відповідність вимогам сьо-
годення, ми закуповуємо сучасне устаткування та 
акредитуємо наші лабораторії на відповідність євро-
пейським стандартам, розширюємо, відповідно до ва-
шого замовлення, сферу акредитації, поповнюємо наш 
фонд нормативних документів сучасними стандарта-
ми, запрошуємо в якості лекторів до Черкас провід-

них фахівців, проводимо семінари, тренінги, навчання. 
В умовах реформування системи технічного ре-

гулювання і приведення її у відповідність з європей-
ською партнерська співпраця державного та приват-
ного сектору — запорука економічного зростання і 
успішного розвитку. Та й самі критерії, які покладені в 
основу експертної оцінки заявленої продукції, відпові-
дають вимогам сьогодення:
 наявність сучасних систем управління, контроль 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 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 й транспортування продукції від 
виробника до споживача; 
 вжиття застережних заходів проти фальсифікації 
продукції; 
 участь у виставках, конкурсах якості та інші.

Дуже важливу роль відіграють у цьому процесі лі-
дерські якості керівників. 

— Щиро вірю, — зазначив він на закінчення, — що 
визнання вашої продукції сьогодні, наявність знака 
«Черкаська якість» на маркуванні, в рекламних та ін-
формаційних матеріалах допоможуть підвищити попит 
на вашу продукцію, а отже, досягти у своїй роботі ви-
соких результатів. 

У номінації 
«Продукція: 

продовольчі товари»
ÏрАТ «Юр³ÿ» — сирки глазуровані  

ТМ «Волошкове поле» в асортименті. 
ТОВ «БІХАЙВ» — мед натураль-

ний квітковий в асортименті (ака-
цієвий, гречаний, соняшниковий, з 
різнотрав’я). 

ТОВ «Коíдитåрсüка фабрика 
«Мåркур³é» — карамель льодяникова 
ТМ Рокс «Посох». 

ТОВ «Уìаíüпиво» — пиво «Вай-
сбург біле» 11,5%, світле, нефільтро-
ване, пастеризоване.

ТОВ «Äåìар Ïлюс» — крупа кукуру-
дзяна «Екстра». 

Товариство ç додатковою в³дпо-
в³далüí³стю «Золотоí³сüкиé ìас-
лоробíиé коìб³íат» «Масло со-
лодковершкове «Екстра» під ТМ 
«Златокрай». 

ÏАТ «Звåíиãородсüкиé сиророб-
íиé коìб³íат» —  сир твердий «До-
бродар». 

ТОВ «Виробíича коìпаí³ÿ  
ГУÄ ФУÄ» — напій безалкогольний 
сильногазований на смако-ароматич-
них добавках «Байкал».

Ïриватíå п³дприєìство «Іìпåр³-
ал плюс»  — масло солодковершкове 
73%, 82% жирності, масло вершкове 
з какао «Шоколадне», 62% жирнос-
ті, молоко незбиране згущене варене 
натуральне з ароматом фундука 8,5%. 

ТОВ «Хл³бíиé д³ì — Україíа» — 
напівфабрикати швидкозаморожені 
«Манники з сиром та родзинками». 

ТОВ «Золотоí³сüкиé л³кåро-ãор³л-
чаíиé çавод «Златоãор» — настоянка  
«Статус зі смаком шоколаду». 

ТОВ «Таìако-Іíвåст» — плітка 
в’ялена. 

У номінації «Продукція:  
промислові товари для населення» 
Ñì³лÿíсüка швåéíа фабрика — кос-

тюм робочий універсальний, модель  
02-005.

Ïриватíå ìалå виробíичå п³дпри-
єìство «Фотоí³ка Ïлюс» — лазер хі-
рургічний діодний «Lika-surgeon». 

У номінації «Роботи та послуги, 
які виконуються або надаються у 
побутовій та виробничій сферах»  
Коìуíалüíå п³дприєìство «×åрка-

сиводокаíал» — централізоване во-
допостачання.

ТОВ «МБÏ-Тåплоìåрåжа» (Хрис-
тиí³всüкиé раéоí) — постачання 
пари, гарячої води та кондиційовано-
го повітря.

У номінації «Продукція»,  
група «Продовольчі товари»

ТОВ «Аãро-Росü» (Ñì³лÿíсüкиé ра-
éоí) — тушка курчати бройлера 1 кате-
горії. 

Товариство ç додатковою в³дпов³-

далüí³стю «Золотоí³сüкиé ìаслороб-
íиé коìб³íат» — сир кислий розсіль-
ний «Бринза 45%». 

ТОВ «Äåìар плюс» — крупа кукуру-
дзяна №5. 

Ïриватíå п³дприєìство «Іìпåр³ал 
плюс» — молоко незбиране згущене з 
цукром 8,5% жирності. 

ТОВ «Хл³бíиé д³ì — Україíа» — на-
півфабрикати швидкозаморожені «Го-
лубці з рисом та м’ясом». 

ТОВ «Аãропроìислова коìпа-
í³ÿ «Маїс» — сік прямого віджиму ТМ 
«Найсік» (яблучний, яблучно-буряко-
вий, яблучно-морквяний, яблучно-гар-
бузовий).

У номінації «Продукція»,  
група «Товари виробничо-технічного 

призначення»
ФОÏ І.А. Кодола — пристрій стрічко-

пильний горизонтальний ПЛП-9 для по-
вздовжнього розпилювання деревини 
різних порід.

Ïриватíå акц³оíåрíå товариство 
«Ватут³íсüкиé коìб³íат воãíåтрив³в» 
— каолін кальцинований вогнетривкий 
ШК-44.

У номінації «Роботи та послуги,  
які виконуються або надаються  

у побутовій та виробничій сферах» 
ТОВ «Іìпåкстраíс Груп» — тран-

спортні послуги. У процесі надання  
транспортно-експедиторської послуги  
надає своїм клієнтам супутні консульта-

тивні, бухгалтерські та юридичні послу-
ги. 

ТОВ «Христиí³всüкå ХÏÏ» — послуги 
зі збереження зернових культур. Потуж-
ність елеватора дає змогу відвантажува-
ти 50 вагонів за добу. 

У номінації «Продукція»,  
група «Продовольчі товари» 

ТОВ «Хл³бíиé д³ì — Україíа» — 
пельмені «Домашні», напівфабрикати. 

Ïриватíå п³дприєìство «Іìпåр³ал 
плюс» — продукт молочно-рослинний, 
макова начинка, ТМ «Сладосвіт». 

У номінації «Продукція:  
промислові товари для населення»
ТОВ «Äçåíçåл³всüкиé котлобуд³-

вåлüíиé çавод» — паливний котел Бу-
ран EXTRA, панелі .

ТОВ «Г³бротåк» — панелі керамічні 
опалювальні Hybrid.

У номінації «Роботи та послуги,  
які виконуються або надаються  

у побутовій та виробничій сферах» 
Моíастирищåíсüкиé åлåватор —  

надання послуг у рослинництві. Загаль-
на місткість хлібоприймального підпри-
ємства з новими потужностями — 94,4 
тисячі тонн. За добу підприємство може 
прийняти 1,51 тисячі тонн збіжжя. Є по-
тужний млин.

«Черкаська якість» завойовує все більше прихильників

Конкурс

Вітаємо переможців конкурсу!

Вітаємо лауреатів!

Під час урочистої 
церемонії нагороджено  
й фіналістів конкурсу. 


