8

До високої якості — разом
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100 кращих товарів України

Переможці відомі

Європейський тиждень якості, який не
давно завершився, окрім форумів, кон
ференцій, семінарів з питань якості, уві
брав у себе й підсумки Всеукраїнського
конкурсу якості продукції (товарів, ро
біт, послуг) «100 кращих товарів Укра
їни». Нагородження його переможців на
регіональному рівні недавно відбулося
в урочистій обстановці в ДП «Черкаси
стандартметрологія».

Я

к відзначалося на зібранні представників переможців, провідні підприємства
Черкащини намагаються відповідати вимогам сьогодення. На підприємствах області
сертифіковані 58 систем управління якістю, 17
систем управління безпечністю харчових продуктів, сім систем екологічного керування, три
системи професійної безпеки та здоров’я, а
на трьох підприємствах регіону сертифіковані
системи управління якістю відповідно до вимог
ДСТУ ISO 13485:2005. Нинішнього року для
участі у регіональному етапі конкурсу від підприємств області було заявлено 11 видів продукції. Регіональна конкурсна комісія підбила підсумки конкурсу і прийняла рішення про
відзначення восьми переможців регіонального етапу конкурсу, адже вони зуміли довести,
що успіх діяльності підприємства залежить від
кваліфікації персоналу та належної якості виробленої продукції або наданих послуг.
Відзначивши важливу роль місцевих виробників у підвищенні добротності виробів, упровадженні європейських стандартів, нагороди вручили заступник голови-керівник апарату
обл
держадміністрації Віталій Коваль та директор ДП «Черкасистандартметрологія» Михайло
Чорнопищук.
Перемогу в конкурсі здобули:
Канівська філія ТОВ «Клуб сиру» — сир
«Монастирський», який належить до голландської групи твердих сирів;
ПрАТ «Миронівська птахофабрика» —
філе курчати-бройлера, напівфабрикат натуральний охолоджений, упакований в полімерних матеріалах;
ТОВ «Черкасихліб ЛТД» — соломка солодка, випечена з легкого хрусткого тіста;
ПАТ «Юрія» — йогурт солодкий «Десертний» з фруктовим наповнювачем;
ТОВ «Тамако-Інвест» — в’ялені лящ та
плотва;
ПАТ «Азот» — мінеральне добриво нітрат
амонію (аміачна селітра);
ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів
«ТЕХНО» — мінераловатні теплоізоляційні
плити марки «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ»;
ПП «Науково-виробнича фірма «ЛАД» —
послуги з нанесення покриття на метали.
Переможці одержали дипломи та пам’ятні
відзнаки.

Директор ТОВ «Тамако-Інвест» Ярослав Новицький, генеральний директор ПАТ «Юрія»
Олег Кашко, директор ТОВ «Клуб сиру» Сергій Решетняк, комерційний директор
ПАТ «АЗОТ» Андрій Коваленко, генеральний директор ТОВ «Завод теплоізоляційних
матеріалів «Техно» Олег Ходаківський під час вручення нагород.

Нашу продукцію оцінили гідно
У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів Всеукраїнського
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України», на якій було
відзначено 124 види національної продукції.

Ч

еркащину представляли сім підприємств, які заявили вісім видів продукції. Відповідно до рішення головної
конкурсної комісії, вже відомі переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів,
робіт, послуг) «100 кращих товарів України» у 2014 році.

Сир «Монастирський»
Йогурт солодкий «Десертний», 2,8%
жиру з фруктовим наповнювачем

ПЕРЕМОЖЦІ (6 видів продукції)
Продовольчі товари
Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Сиру»
Публічне акціонерне товариство «Юрія»

Соломка солодка

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Черкасихліб ЛТД»

Лящ в’ялений

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тамако-Інвест»
Продукція виробничо-технічного призначення

Плити мінераловатні теплоізоляційні
марки «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ»
Амонію нітрат
(Селітра аміачна)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Завод теплоізоляційних матеріалів «Техно»
Публічне акціонерне товариство «АЗОТ»
ЛАУРЕАТИ (2 види продукції)
Продовольчі товари

Плотва в’ялена

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тамако-Інвест»

Послуги з нанесення
покриттів на метали

Роботи або послуги, які виконуються або надаються
у побутовій та виробничій сферах
Приватне підприємство
«Науково-виробнича фірма «ЛАД»

Директор ДП «Черкасистандартметрологія» Михайло Чорнопищук привітав керівників підприємств-переможців та лауреатів конкурсу і висловив упевненість, що здобуте визнання сприятиме розширенню ринків збуту української продукції, створенню додаткових робочих місць, модернізації виробництв, залученню
інвестицій на підприємства.

Нова продукція

Ікра та шампіньйони скоро з’являться
на прилавках

Ч

На порядку дня —
питання технічного
регулювання

У

дегустаційної комісії, в ході яких
шість підприємств області надали
на розгляд комісії 35 зразків нових
видів продукції. З часу утворення
комісії розглянуто і надано рекомендації щодо виробництва 1033

найменувань нових видів харчової
продукції, розроблених фахівцями
119 підприємств області.
Тетяна Красноштан,
секретар обласної
дегустаційної комісії

зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ДП «Черкасистандартметрологія» організувало серію науково-просвітницьких семінарів з питань технічного
регулювання. За участю провідних фахівців Інституту підвищення кваліфікації фахівців у галузі технічного регулювання та споживчої політики Одеської державної академії технічного
регулювання та якості й спеціалістів у галузі
сучасних систем менеджменту ДП «Черкаси
стандартметрологія» відбувся семінар на тему
«Внутрішні аудити систем управління з урахуванням вимог стандарту ДСТУ ISO 19011:2012».
У навчанні взяли участь провідні фахівці,
відповідальні за розроблення та забезпечення функціонування систем управління, внутрішні
аудитори підприємств області. Вони обмінялися
досвідом проведення внутрішніх аудитів, ознайомилися з потенційними можливостями надання допомоги в питаннях стандартизації, метрології, оцінки відповідності та систем менеджменту з
боку ДП «Черкасистандартметрологія». По закінченні семінару учасники одержали свідоцтва визначеної форми.

Сторінку підготував Владислав КИРЕЙ

лени обласної дегустаційної комісії були задоволені
представленими на розгляд
Канівською філією СТОВ імені Шевченка консервами — ікрою
з солодкого перцю та делікатесними шампіньйонами. Виготовлені за вимогами змін до раніше затверджених технічних умов,
розроблених фахівцями підприємства, зразки нової продукції попередньо пройшли дослідження у
випробувальному центрі ДП «Черкасистандартметрологія» й отримали позитивні результати випробувань за показниками якості та
безпеки. Смакові ж якості, за відгуками членів комісії, — також на
висоті. За результатами дегустації
продукція отримала високий бал
і рекомендована до виробництва,
а технологічна документація — до
затвердження.
Всього з початку року проведено чотири засідання обласної

Семінар

