
Проведено огляд та оцінку якості продукції-учасників загальнодержавного рівня 
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) –  

“100 кращих товарів України” 
 

 На минулому тижні в Черкаській області працювала група експертів Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України”. У складі групи 
були представлені фахівці Інституту управління якістю Державного підприємства “Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, 
Державного підприємства “Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації”, Державного підприємства “Черкаський науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації”.  
 Обстеження підприємств області-учасників Конкурсу та 
проведення оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг), 
представленої для участі у загальнодержавному етапі  
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, 
послуг) - “100 кращих товарів України”, є обов'язковою умовою 
участі у Конкурсі. Адже, відповідно до нормативно-методичних 
документів, винятково експертами загальнодержавного етапу, 
можуть бути зняті бали визначені Регіональною конкурсною 
комісією та надані додаткові бали за відповідними критеріями.  
 Відмітимо, що у цьому році 29 підприємств Черкаської 
області заявили для участі в Конкурсі 30 видів продукції. 
Фіналістами регіонального етапу визнано 26 видів продукції. 
Підприємства, які їх представляють, виконали умови Конкурсу 
та надали відповідні матеріали для підтвердження якості 
товарів та послуг.  
 Позмагатися за звання кращих в Україні прийняли рішення керівники 8-ми відомих 
підприємств та організацій Черкащини. 
 
 



 
 Номінація “Продукція: Продовольчі товари”  

  
Сир твердий “Дитячий” 

Публічне акціонерне товариство 
"Канівський маслосирзавод" Масло солодковершкове 

селянське “Дитяче” 

Публічне  акціонерне товариство 
“Ватутінський хлібокомбінат” 

Кондитерські вироби з кремом: 
Торт “Трюфальдіно” 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Тамако-Інвест” Корюшка в'ялена 

    
 

Номінація “Продукція: Промислові товари для населення” 
 

Приватне підприємство “Науково-
виробнича компанія “Мінілайн” 

Інкубатори побутові малогабаритні  
ІПМ-30Е 

 
Номінація “Продукція: товари виробничо-технічного призначення” 

 
Приватне підприємство  

“Аргус-Сервіс” 
Теплогенератори модульні  

типу ТМ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Номінація “Роботи та послуги,  

які виконують або надають у побутовій та виробничій сферах” 
 

Шевченківський національний 
заповідник Екскурсійні послуги 

Приватне підприємство “Науково-
виробнича фірма “ЛАД” 

Плазмово-вакумне напилення 
нітрид титаном  на вироби з 

нержавіючої сталі та керамічну 
плитку 

Фізична особа-підприємець 
Михайловська Наталія Михайлівна 

(Центр англійської мови "YES!") 

Навчання дітей та дорослих 
англійській мові 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Результати оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу експертна група у 
вигляді звіту надала до Головної конкурсної комісії для проведення ранжування учасників загальнодержавного 
етапу Конкурсу та визначення переможців, лауреатів, фіналістів Всеукраїнського конкурсу якості продукції 
(товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України” у 2013 році.    


