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Ñï³ëüíèé ïðîåêò ÄÏ «×åðêàñèñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ» òà ãàçåòè «×åðêàñüêèé êðàé»
З 2004 року ДП
«Черкасистандартметрологія»
здійснює організаційнотехнічне та інформаційне
забезпечення Всеукраїнської
виставки-конкурсу дитячого
малюнка «Я хочу жити в
якісному світі» на Черкащині.
— Незважаючи на те, що
нині виставка в інших регіонах
та на загальнодержавному рівні не проводиться, ми усвідомлюємо важливість інформаційно-просвітницької кампанії, яка
має на меті залучення широких
верств громадськості до руху за
підвищення якості життя, — зазначив директор ДП «Черкасистандартметрологія». — Адже саме
діти у майбутньому й формуватимуть рівень споживчої культури
в Україні. Тому створюємо умови
для розвитку юних талантів, популяризуємо цей конкурс, сподіваючись, що висока громадянська свідомість змінить країну
на краще.
Нинішнього року з 1 квітня
2017 року в закладах освіти Черкащини до відома дітей доводили умови організації виставкиконкурсу, роз’яснювали питання
якості життя, проводили виставки
дитячих робіт.
Найкращі 106 творчих робіт
дітей, які найбільше відповідають критеріям оцінки виставкиконкурсу, а саме: актуальність та
повнота розкриття теми, рівень

Виставка-конкурс дитячого малюнка

Хліб на столі

ХЛІБ НА СТОЛІ. Попереду — веселі новорічні
свята, які завжди супроводжуються смачними
наїдками. Що цього року припасли наші хлібопеки
та кондитери? Які вироби звеселять душу,
задовольнять найвибагливіші смаки?
к засвідчив конкурс «Черкаська якість», який проводиться в області вже третій рік, ужинок підприємств, що виробляють хлібобулочні та кондитерські вироби, у цьому змаганні — чи не найбільший.
Приміром, ТОВ «Черкасихліб ЛТД» займає третє місце в
Україні за обсягами виробництва та утримує лідерство
у впровадженні нових технологічних ліній і процесів. Аби
задовольнити споживача, тут виготовляють хлібобулочні вироби виключно з натуральної сировини, за традиційними технологіями та на сучасному обладнанні. Нині
асортимент налічує понад 270 найменувань. Досвідчені спеціалісти підприємства наполегливо працюють над
поліпшенням якості виробів. Так, батон «Фермерський»
завдяки своєму приємному молочному смаку, гарному
зовнішньому вигляду, зручній та яскравій упаковці став
переможцем конкурсу, знайшов прихильність споживачів не лише в Черкаському регіоні, а й за його межами.
Його виробляють на сучасній автоматичній технологічній хлібопекарній лінії «Гостол — Гопан» (Словенія). До
складу виробу входять тільки натуральні продукти.
Постійне розширення асортименту, вдосконалення
існуючих технологій виробництва та задоволення потреб
наших покупців — пріоритетні напрямки підприємства.

Я

володіння технікою виконання,
матеріалом, творчий, охайність
роботи та старанність, були направлені до регіонального конкурсного журі.
Регіональне конкурсне журі
уважно оглянуло кожну роботу та
прийняло рішення про відзначення 27 робіт.

Номінація «Ми — архітектори якісного світу»:
Федоренко Марія (8 років) — «Якість для дітей»
(м.Черкаси); Олійник Ольга (11 років) — «За
здорове повітря» (м.Черкаси); Піскунова Ірина (15
років) — «Розмалюю місто зранку — будуть якісні
світанки…» (м.Тальне).
Номінація «Кращий плакат
на споживчу тематику»:
Темченко Марина (8 років) — «Тримай курс на
якість» (м. Черкаси); Чорноіваненко Софія (11
років) — «Якісним світ стане, коли мир на Землі
настане!» (м.Тальне); Костенюк Марина (13
років) — «Сонце, вітер, вода — джерело енергії»
(м.Черкаси).
Номінація «Я пізнаю якісну продукцію»
вікова категорія 5-8 років:
ІІ місце — Олійник Юлія (6 років) — «Родючі лани
України» (м.Черкаси);
ІІІ місце — Вакуленко Дар’я (5 років) — «Морква з
бабусиного городу — найкраща» (м.Драбів);
вікова категорія 9-12 років:
ІІ місце — Івануса Оксана (11 років) —
«Найкращі продукти — наші українські. М’явм’яв!!!» (м.Драбів); Дядченко Олександр (12
років) — «Найсвіжіше та найкорисніше молоко»
(с.Шевченкове);
ІІІ місце — Тимошенко Марія (12 років) — «Дари
Осені» (м.Черкаси).
Номінація «Ми — архітектори якісного світу»
вікова категорія 5-8 років:

Новий еталон
З метою забезпечення єдності вимірювань,
розширення метрологічних можливостей,
підвищення точності результатів повірки і
калібрування, еталонна база
ДП «Черкасистандартметрологія» постійно
оновлюється. Так, для відтворення одиниць
вимірювань електричних величин з точністю
25 ррm недавно придбали універсальний
багатофункціональний калібратор «Transmille
3041A», виготовлений у Великій Британії.
Сторінку підготував Роман КИРЕЙ
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«Розмалюю
Як поєдналися
місто зранку —
в паляниці
будуть якісні світанки…» корисне і духовне

Номінація «Я пізнаю якісну продукцію»:
Гедз Михайло (5 років) — «Песик знає, смачнішої
ковбаски не буває» (м.Черкаси); Лазоренко Марія
(10 років) — «Солодкі мрії» (м.Черкаси); Вдовиченко
Богдан (15 років) — «Якісна хлібина, якісна хатина,
якісна родина і вся моя Україна» (м.Тальне).

К

9

алібратор має сертифікат калібрування, виданий калібрувальною лабораторією «Transmille
Ltd.», яка акредитована національним органом
з акредитації Великої Британії (UKAS) відповідно до
вимог ISO/IEC 17025.
Застосування калібратора «Transmille 3041A» забезпечує можливість повірки та калібрування амперметрів, вольтметрів, ампервольтметрів, ватметрів та
приладів електровимірювальних комбінованих постійного та змінного струму, інших еталонів і засобів
вимірювальної техніки в широких діапазонах вимі-

Відповідно до протоколу підсумкового засідання регіонального конкурсного журі Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого
малюнка «Я хочу жити в якісному
світі» у 2017 році по Черкаській
області відзначено 27 конкурсних
робіт, з них: І місце — 9, ІІ місце —
9, ІІІ місце — 9.

ІІ місце — Гедз Роман (8 років) — «Гармонія світу»
(м.Черкаси);
ІІІ місце — Концур Анастасія (6 років) —
«Веселкова якість» (м.Черкаси);
вікова категорія 9-12 років:
ІІ місце — Кошелева Кіра (9 років) — «Сонячний
світ» (м.Черкаси);
ІІІ місце — Палкіна Ірина (10 років) — «Ми
відтворюємо красу твою, Україно!» (м.Драбів);
Бойко Вероніка (10 років) — «В чистій річці і рибка
смачна» (с.Шевченкове);
вікова категорія 13-17 років:
ІІ місце — Скорина Софія (14 років) — «Рибко,
рибко, начаклуй, Світу якість подаруй, Дай
добробут Україні і здоров’я всій родині»
(м.Черкаси);
ІІІ місце — Мелещенко Валерія (14 років) — «Від
споживчого безглуздя довкілля треба берегти»
(с.Шевченкове).
Номінація «Кращий плакат
на споживчу тематику»:
вікова категорія 5-8 років:
ІІ місце — Лавріненко Злата (7 років) — «З малих
літ будую я якісний світ. Якісний світ — це чудова
безпека, користь і краса!» (м.Тальне);
ІІІ місце — Макаренко Лука (7 років) — «Вперед за
якістю!» (м.Тальне);
вікова категорія 9-12 років:
ІІ місце — Ортинська Дарина (12 років) —
«Найсмачніша риба у Дніпрі!!!» (м.Черкаси);
ІІІ місце — Печеконова Богдана (11 років) —
«Життя без радіаційного забруднення» (с.Руська
Поляна);
вікова категорія 13-17 років:
ІІ місце — Дзюба Алла (14 років) — «Кольорові
барвники — небезпечні шкідники» (с.Шевченкове);
ІІІ місце — Теміржо Олександр (16 років) — «Наші
вчинки формують життя» (м.Черкаси).

рювань, у тому числі при силі постійного та змінного
струму до 30 А. Запрошуємо до співпраці!
Контакти:
м.Черкаси, вул.Гоголя, 278;
web: http://www.st.ck.ua, e-mail: st@st.ck.ua.
Начальник науково-технічного відділу повірки і
калібрування засобів вимірювальної техніки теплотехнічних та електричних величин Вікторія Василівна
Бондар, e-mail: bondar@st.ck.ua, тел. 33-07-13;
начальник бюро приймання та видачі засобів вимірювальної техніки Інна Іванівна Ніхоца,
e-mail: inna@st.ck.ua, тел. 374556.

А яке свято без святкового короваю, який виготовляє
пекарня підприємця Володимира Плужника з Христинівки! Коровай, який став одним із переможців на цьогорічному конкурсі якості, як коментує сам підприємець, —
виріб, що поєднує в собі корисне, тобто натуральне, та
духовне. Його виготовляють вагою від 3 до 6 кілограмів
круглої або овальної форми, здобним та прикрашеним
різноманітними візерунками. Завдяки такому різноманіттю у виборі дизайну, форми, неперевершеній роботі майстринь-пекарів та неповторним смаковим якостям
(він ніби тільки що з автентичної сільської печі), «Коровай» вигідно вирізняється від аналогів інших виробників.
Підприємство динамічно розвивається, орієнтуючись на досвід відомих хлібопекарів, використовуючи
сучасні технології, продовжує впроваджувати старовинні народні рецепти і традиції.
А ви куштували бублики, які виробляє Ватутінський
комбінат баранкових виробів? Виготовляють їх без консервантів, барвників та ароматизаторів, але завдяки
натуральній сировині, унікальній рецептурі та впровадженню у виробництво нових ефективних технологічних
рішень продукція має великий попит. До речі, не тільки
в черкащан, а й у США, Канаді, Австралії, Прибалтиці,
Польщі, Румунії, Молдові, Грузії, Азербайджані.
Майже така ж географія й споживачів класичних
вафлів «Артек», які лауреат конкурсу якості — черкаське ТОВ «Світ ласощів» — виробляє за новою технологією. Довершена рецептура, над якою чаклували місцеві технологи, та сучасна упаковка залишають найкращі
враження. Виробники сповнені нових задумів, працюють над новими розробками, які обіцяють бути не менш
смачними та корисними.
Добре відомо, що немає нічого кращого, ніж запах
свіжовипеченого хліба. Ароматна хлібина на столі — й
будь-яка страва стає ще смачнішою. Хрустка скоринка,
яку хочеться негайно з’їсти, ніжна м’якушка, яка тане в
роті… Здавалося б, в основі хліба — найпростіші продукти: борошно, вода й сіль! Однак випікання хліба — це
справжнє диво. З однакових інгредієнтів можна виготовити як звичайну хлібину, так і рум’яний багет, апетитний калач і навіть коровай!
Згадаймо ж у святкові дні й тих, хто створив для нас
це диво — хліб. Віддаймо шану тим, хто зростив, виколосив і розмолов у семи млинцях борошно, рукам, які
дарують нам духмяні, схожі на сонце паляниці. І нехай
завжди в хаті нашій буде хліб — наша совість, символ
миру і добра.

