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18 грудня 2019 рокуÑï³ëüнèé ïроєкò ÄÏ «×åркàñèñòàндàрòìåòроëог³я» òà гàçåòè «×åркàñüкèé крàé»

До високої якості — разом

Європейський вектор

Основний фактор успішної конкуренції
У ×åркàñàх в урочèñò³é обñòàновц³ в³дбуëоñя нàгороджåння 
ïåрåìожц³в щор³чного конкурñу «×åркàñüкà як³ñòü». 
Вèробнèк³в ïрèв³òàëè гоëовà обëдåржàдì³н³ñòрàц³ї Роìàн 
Боднàр òà дèрåкòор ÄÏ «×åркàñèñòàндàрòìåòроëог³я» 
Мèхàéëо ×орноïèщук. У їхн³х вèñòуïàх éшëоñя çокрåìà 
ïро òå, що в ñучàñноìу ñв³ò³ д³яëüн³ñòü будü-якого 
ï³дïрèєìñòвà, éого ñòàновèщå нà рèнку òовàр³в ³ ïоñëуг 
вèçнàчàєòüñя р³внåì конкурåнòоñïроìожноñò³. А вонà, в 
ñвою чåргу, ïов’яçàнà ç двоìà ïокàçнèкàìè — р³внåì ц³нè 
³ р³внåì якоñò³ ïродукц³ї. Як³ñòü ïродукц³ї в цüоìу вèïàдку 
— нà ïåршоìу ì³ñц³. 

Застосування новітніх 
технологій, високий рі-
вень професіоналіз-

му персоналу, вдало проду-
мана маркетингова політика 
допомагають багатьом під-
приємствам області заво-
ювати своє «місце під сон-
цем», свою частку на ринку 
та прихильність споживачів. 
У зв’язку з цим вони змуше-
ні шукати шляхи для того, 
щоб уміло позиціонувати свій 
товар на ринку так, щоб він 
приносив високі прибутки, а 
отже, робив діяльність ком-
панії ефективною. 

Висока якість продук-
ції, підкреслювали промов-
ці, це — авторитет, збіль-
шення прибутку та розвиток. 

Окрім цього, якість продукції 
— основний фактор конкурен-
ції. Експорт готового до спо-
живання продукту — показник 
відповідності європейським 
стандартам. Треба тільки ра-
діти, що серед підприємців 
Черкащини  так багато успіш-
них експортерів, які створю-
ють позитивний імідж області 
не лише на всеукраїнській, а 
й на міжнародній арені.

Підвищенню масовос-
ті боротьби за високу якість 
сприяють зокрема численні 
законодавчі ініціативи, які ре-
алізовуються останнім часом. 
Вони мають викоренити й 
таке ганебне явище, як фаль-
сифікація харчових продук-
тів. Так, до топ-пріоритетів 

діяльності Кабінету Міністрів 
України внесено питання не-
допущення фальсифікації 
продукції. Підробки завдають 
серйозної шкоди репутації 
чесних виробників і, що най-
важливіше, є загрозою життю 
та здоров’ю українців.

Україна обрала європей-
ський вектор розвитку, але 
варто передбачити й можли-
вість збереження національ-
ної ідентичності, того, що ви-
різняє нас із-поміж інших. 
Використання знаку «Чер-
каська якість» робить товари 
та послуги впізнаваними, під-
вищує рівень довіри спожи-
вачів до них та надає істотних 
переваг у їхній реалізації.

Державне підприємство 
«Черкасистандартметрологія» 
вже багато років є надійним 
партнером для бізнесу, фахів-
ці проходять з підприємцями 
шлях від постановки продук-
ції на виробництво до оцін-
ки відповідності. Учасники зі-
брання висловили вдячність 
фахівцям підприємства за ак-
тивну участь у вирішенні їхніх 
проблем та сподівання на по-
дальшу активну співпрацю. 

Представляємо переможців 
У номінації 

«ПРОДУКЦІЯ: ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»
ТОВ «Агро-Рось» — одне з найбільших сіль-

ськогосподарських підприємств Смілянського 
району. Пріоритетними напрямами діяльності 
компанії є рослинництво, тваринництво і ви-
робництво комбікормів. А головною особли-
вістю — вертикальна інтеграція і повний цикл 
виробництва,  починаючи від вирощування 
зернових до збуту м’ясної продукції у власних 
магазинах та торговельних точках партнерів. 
Виробництво повністю автоматизоване, всі 
технологічні процеси налагоджені за сучасни-
ми європейськими вимогами. На підприємстві 
діє сертифікована інтегрована система управ-
ління якістю та безпечністю харчової продук-
ції на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001, 
ДСТУ ISO 22000. Компанія розширила асорти-
мент замороженої готової продукції, отрима-
ла сертифікат «Халяль» та успішно вийшла на 
експортний ринок. 

«Філе курчати-бройлера охолоджене та за-
морожене» — доступне за ціною, не має засте-
режень у вживанні в їжу для споживачів будь-
якого віку та достатку. 

У номінації 
 «ПРОДУКЦІЯ: ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ»
Приватне підприємство «Фотоніка Плюс» 

спеціалізується на виробництві лазерних ме-
дичних хірургічних та терапевтичних приладів 
і проводить науково-дослідні розробки нових 
прогресивних малоінвазивних методів хірургіч-
ного втручання. Головне кредо — впроваджен-
ня інноваційних лазерних технологій у медичну 
практику. Співпраця з практикуючими лікаря-
ми допомагає створювати нові медичні лазер-
ні прилади, які відповідають їхнім потребам. 
На підприємстві реалізується замкнутий цикл 
— від наукової ідеї до продажу готового виро-
бу. Підприємство має лабораторію технічного 

контролю, атестовану на проведення вимірю-
вань у сфері поширення державного метроло-
гічного нагляду. Виробництво сертифіковане 
відповідно до вимог ISO 13485:2016. Лазерні 
медичні вироби мають попит як в Україні, так і 
на міжнародному рівні. 

Фракційний СО2-лазер «LIKA-fraxel+» — 
нова розробка підприємства з інтуїтивно зро-
зумілим інтерфейсом, сенсорною панеллю 
«Touch screen» — відповідає сучасним світовим 
вимогам до лазерного медичного обладнання. 
Апарат призначений для широкого спектру ла-
зерних маніпуляцій у дерматокосметології, хі-
рургії та гінекології. 

У номінації 
«РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ 

ВИКОНУЮТЬ АБО НАДАЮТЬ У 
ПОБУТОВІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ СФЕРАХ»

ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» —  провідний опе-
ратор телекомунікацій у Черкаській області, що 
працює  під торговою маркою McLaut. Осно-
вні напрямки діяльності компанії —  надання 
послуг доступу до мережі Інтернет, організа-
ція корпоративних каналів передачі даних, бу-
дівництво ліній та об’єктів зв’язку. Покриття 
оптичної мережі компанії McLaut поширене на 
Черкаси, Смілу, Канів, Золотоношу, Ватутіне, 
Звенигородку, Шполу Черкаської області та 
м.Переяслав-Хмельницький Київської області. 

Компанія надає послуги фіксованого до-
ступу до мережі Інтернет. Головними критері-
ями даних послуг є швидкість передачі даних 
та стабільність з’єднання. Гарантією надан-
ня якісного зв'язку доступу до мережі Інтер-
нет компанії McLaut є власна оптична мере-
жа, побудована на обладнанні операторського 
класу, що обслуговується кваліфікованим пер-
соналом. Стабільну швидку роботу Інтернет 
абонентам забезпечує з’єднання нашої компа-
нії з великими магістральними провайдерами 
України та світу.

Конкурс завершився, 
робота триває
Одèн ³ç вàгоìèх ³нñòруìåнò³в бороòüбè çà ïокуïця — як³ñòü 
вèроб³в. Ñàìå в якоñò³ çàкëàдåн³ нåобх³дн³ñòü, довгов³чн³ñòü, 
нàд³éн³ñòü, òочн³ñòü, доñòуïн³ñòü ïродукц³ї чè ïоñëуг. Тàкож 
вàжëèву роëü ìàє уï³çнàвàн³ñòü ³ дов³рà до вèробнèкà. З 
ìåòою ïошèрåння ³нфорìàц³ї ïро вèробнèк³в ×åркàщèнè, 
ïоïуëярèçàц³ї вèñокояк³ñної ïродукц³ї òà роçкрèòòя 
³нвåñòèц³éного ïоòåнц³àëу рåг³ону обëàñнà дåржàвнà 
àдì³н³ñòрàц³я çàïочàòкувàëà обëàñнèé конкурñ якоñò³.

Конкурс «Черкаська якість» проводиться вже п’ятий рік. За цей 
час звання переможців, лауреатів та фіналістів здобув 101 вид 
продукції (товарів, робіт, послуг). Переможці та лауреати конкур-

су з 2017 року мають право маркувати продукцію знаком «Черкаська 
якість», що позитивно впливає на рівень реалізації продукції та попу-
ляризує місцевих виробників за межами області. Знак є й на сторінках 
офіційних вебсайтів, рекламних буклетів, банерів підприємств.

Критеріями експертної оцінки продукції, заявленої для участі у 
конкурсі, є наявність сучасних систем управління, контролю за якіс-
тю та безпечністю продукції безпосередньо на виробництві, плану 
розвитку підприємства та заходів щодо його реалізації, оновлення 
матеріально-технічної бази, проведення навчання працівників та їхня 
мотивація, розширення географії продажу, наявність фірмових ме-
реж та постійних угод із торговими мережами України, встановлення 
контролю якості та безпечності матеріалів і складових у ланцюгу «по-
стачальник-виробник», проведення регулярного моніторингу проце-
сів зберігання та транспортування продукції від виробника до спо-
живача, вжиття застережних заходів проти фальсифікації продукції, 
участь у виставках, конкурсах якості та інші.

Після експертної оцінки матеріалів, які підтверджують якість про-
дукції у 2019 році, визначено 23 види продукції (товарів, робіт, по-
слуг) від 20 підприємств, які, відповідно до номінацій, претендують 
на звання переможців, лауреатів та фіналістів: 
 продовольчі товари — 13; 
 промислові товари для населення — 4; 
 товари виробничо-технічного призначення — 3;
 роботи і послуги — 3.   
Керівники підприємств одержали нагороди та дипломи перемож-

ців та призерів конкурсу. Їх вручили голова обласної державної ад-
міністрації Роман Боднар та директор ДП «Черкасистандартметро-
логія» Михайло Чорнопищук. 

Нàçвà ïродукц³ї 
(òовàр³в, роб³ò, ïоñëуг)

Нàçвà ï³дïрèєìñòвà

ÏЕРЕМОЖЦІ
14 видів продукції (товарів, робіт, послуг)

Філе курчати-бройлера охолоджене 
 та заморожене

ТОВ«Агро-Рось»

Горілка особлива «Статус резерв»
(«Status Reserve»)

ТОВ «Золотоніський лікеро-горіл-
чаний завод «Златогор»

Сметана термостатна 21% жиру ПрАТ «Юрія»

Йогурт солодкий «Десертний» 2,8% 
жиру  без наповнювача («Класичний»)  
та з фруктовим наповнювачем «Полу-

ниця», «Малина», «Абрикос»,
«Вишня», «Чорниця»

ПрАТ «Юрія»

Крупа кукурудзяна «Екстра» ТОВ «ДЕМАР ПЛЮС»

Крупа кукурудзяна №5 ТОВ «ДЕМАР ПЛЮС»

Корюшка в’ялена ТОВ «Тамако-Інвест»

Сир розсільний «Адигейський 45%»  Товариство з додатковою 
відповідальністю «Золотоніський 

маслоробний комбінат»

Кукурудза цукрова консервована 
з цілих зерен

ПП «Агроспецпроект»

Фракційний СО2 лазер
«Lika-fraxel+»

Приватне мале виробниче 
підприємство «Фотоніка Плюс»

Модель 03-102
Костюм робочий універсальний

ТОВ «Смілянська швейна 
фабрика»

Каолін кальцинований вогнетривкий 
ШК-44

ПрАТ «Ватутінський комбінат 
вогнетривів»

Монтаж водопровідних та каналіза-
ційних систем

ТОВ«МБП-Тепломережа»

Діяльність у сфері проводового 
електрозв’язку: послуги доступу до 

мережі Інтернет

ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ»

ЛАУРЕАТИ
8 видів продукції (товарів, робіт, послуг)

Кульки круп’яні кукурудзяні глазуро-
вані та кульки круп’яні кукурудзяні з 

какао-порошком глазуровані

ТОВ «ДЕМАР ПЛЮС»

Вода питна оброблена КП «Черкасиводоканал» 
Черкаської міської ради

Борошно пшеничне вищого ґатунку ПрАТ «Черкаський комбінат 
хлібопродуктів»

Сидр купажний газований звичайний 
напівсолодкий «Яблучний»

ДП «Роял Фрут Гарден Іст» 
ТОВ «Роял Фрут Гарден»

Панелі керамічні опалювальні 
«HYBRID»

ТОВ «Гібротек»

Система індикації сортування
періодичних видань ІС

ТОВ «Оризон-Універсал»

Трансформатори струму
Т-0,66, ТШ-0,66, Т-0,66А, ТШ-0,66А

ПрАТ «Уманський 
завод «МЕГОММЕТР»

Послуги з технічного обслуговування 
та монтажу ліфтів

ТОВ «МАКЛАУТ ДІМСЕРВІС»

ФІНАЛІÑТИ
1 вид продукції (товарів, робіт, послуг)

Асфальтобетонні суміші ТОВ «Уманьдоррембуд»

Черкаська якість
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