
Визначені переможці Регіонального етапу 

Всеукраїнського конкурсу якості продукції 

(товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів 

України» 

20 жовтня 2014 року в ДП «Укрметртестстандарт» 

проведено урочисту церемонію нагородження переможців, 

лауреатів і фіналістів Регіонального етапу Всеукраїнського 

конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2014 році у 

м. Києві. 

У 2014 році для участі у регіональному етапі Конкурсу подано 37 заявок від 27 підприємств м. 

Києва. За матеріалами, поданими підприємствами міста Києва – учасниками Регіонального 

етапу Конкурсу, експертною комісією державного підприємства „Всеукраїнський державний 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” 

проведено оцінку якості продукції за номінаціями. 

24.06.2014 року у ДП «Укрметртестстандарт» було проведено Засідання Регіональної 

конкурсної комісії Всеукраїнського Конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – "100 

кращих товарів України" 2014 року у м. Києві. За його результатами визначено 12 переможців, 

13 лауреатів та 5 фіналістів, які рекомендовані для участі на загальнодержавному рівні у 

Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів 

України» у 2014р. за встановленими номінаціями та за категоріями підприємств (малі, середні, 

великі). 

Переможцем конкурсу на Регіональному рівні визначена наступна продукція (товари, 

роботи, послуги): 

Продовольчі товари 

1 Напівфабрикати м'ясні заморожені: пельмені з 

м'ясом індички «Мішутка» ТМ «Три Ведмеді» 
ТОВ «Три Ведмеді» 

2 Макаронні вироби Клас «Екстра» група В ПАТ «Макаронна фабрика» 

3 Харчовий продукт для спеціального дієтичного 

споживання молоко пастеризоване 3,2% жиру 

вітамінізоване ТМ «АМА» 

ТОВ «Фірма «Фавор» 

Промислові товари для населення 

4 Приймач радіомовний «Меридіан РП-272» ВАТ «Меридіан» 

5 
Планшетний комп’ютер Impression ImPAD 

8901 
ТОВ «Навігатор» 

6 
Дитяча колекція трикотажних виробів «Веселі 

прогулянки» ТМ «Ля-Ля» 
ТОВ «Планета 2006» 

Товари виробничо-технічного призначення 

7 

Комплект залізобетонних елементів 

футерованих поліетиленовим облицюванням 

для облаштування збірних каналізаційних 

колодязів для водовідведення 

ПАТ «Комбінат будіндустрії» 

8 
Гіпсокартонні плити «Кнауф» ГКП-А-

звичайні 
ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» 

9 
Комп’ютерна програма «Автоматизована 

система статистики» 
ТОВ «Айкюжн» 

Роботи та послуги 

10 Послуги щодо перевезення в броньованих ПП «Комсервіс-Безпека 



автомобілях 

11 Послуги лікувальних закладів ТОВ «Лаян Віннер» 

12 Послуги прибирання ПП «Комсервіс–Клінінг» 

Лауреатом конкурсу на Регіональному рівні визначена наступна продукція (товари, 

роботи, послуги): 

Продовольчі товари 

1 
Напівфабрикати м'ясні заморожені: пельмені 

«Від шефа» ТМ «Три Ведмеді» 
ТОВ «Три Ведмеді» 

2 

Харчовий продукт для спеціального 

дієтичного споживання йогурт 

вітамінізований з наповнювачем «Вишня» 

2,5% жиру ТМ «АМА» 

ТОВ «Фірма «Фавор» 

3 
Салат «Морква по-корейськи» ТМ 

«Шинкаръ» 
ТОВ «Шинкар.» 

4 
Блюдо закусочне «Слива маринована» ТМ 

«Шинкаръ» 
ТОВ «Шинкар.» 

Промислові товари для населення 

5 
Порошок пральний концентрований безфосфатний 

універсальний ТМ «Royal Powder» 
ТОВ «ДеЛаМарк» 

6 

Засіб концентрований безфосфатний кондиціонер-

обполіскувач з квітковим ароматом з деревними 

нотками для прання білизни ТМ «Royal Powder», 

призначений для машинного та ручного прання 

ТОВ «ДеЛаМарк» 

Товари виробничо-технічного призначення 

7 
Елемент мостіння фігурний вібропресований типу 

– «Колормікс» 

ТОВ «Бетон Комплекс» 

8 
Вироби бетонні тротуарні неармовані (КВ 10.10.6) 

100х100х60/В30/F200 

ТОВ «Золотой Мандарин Квадра» 

9 Фарба трафаретного друку серії 45 975 

ПрАТ «Український науково-дослідний 

інститут спеціальних видів друку» 

корпоративне підприємство ДАК 

«Укрвидавполіграфія» («УкрНДІСВД») 

Роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій або виробничих сферах 

10 Логістичні послуги ТОВ «Лан-Україна» 

11 Монтаж систем охоронної сигналізації ПП «КОМСЕРВІС» 

12 Послуги медичних лабораторій ТОВ «Лаян Віннер» 

13 Послуги перукарські (стрижки) ТОВ «Просто Перукарня» 

Фіналістом конкурсу на Регіональному рівні визначена наступна продукція (товари, 

роботи, послуги): 

Продовольчі товари 

1 
Ковбаса напівкопчена «Дрогобицька» вищого 

сорту ТМ «ТВІН» 
ПП «ТВІН» 

Промислові товари для населення 

2 

Компресійний рукав при лімфодемі ТОВ «Ортопедичний науково-

виробничий реабілітаційний центр 

«Ортес» 

Товари виробничо-технічного призначення 



 

Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів 

України» проводиться щорічно відповідно до Указу Президента України від 23.02.2001 № 113 

«Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції», розпорядження Президента 

України від 14.10.2004 № 251 «Про підтримку проведення Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України», постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2001 № 1502 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості». 

Основними завданнями Конкурсу є: 

 визначення на конкурсній основі кращих зразків української продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

 сприяння виробництву високоякісної й конкурентоспроможної вітчизняної продукції 

(товарів, робіт, послуг), насичення якісною продукцією ринків України, задоволення 

потреб та очікувань споживачів; 

 підтримка ініціатив і зусиль товаровиробників щодо поліпшення якості продукції 

(товарів, робіт, послуг); 

 створення сприятливих умов щодо розробки та впровадження на підприємствах, в 

організаціях та установах України систем управління якістю, систем екологічного 

управління, а також інших сучасних систем управління; 

 поширення та пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють якісну 

продукцію (товари, роботи, послуги); 

 підвищення інформованості засобів масової інформації та населення щодо якісної 

вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників. 

Конкурс проводиться щорічно в два етапи на Загальнодержавному (липень-листопад) та 

Регіональномурівні (березень-червень). 

20 листопада 2014 року заплановано, у рамках Європейського тижня якості, проведення на 

загальнодержавному рівні фінальних заходів Всеукраїнського конкурсу якості продукції 

(товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2014 році. 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики( 

тел./факс 292-92-00) 

 

3 Стропи вантажні ланцюгові. Клас 8 ТОВ «Укрмашобладнання» 

4 Стропи вантажні з тканих матеріалів стрічкові ТОВ «Укрмашобладнання» 

5 Стропи вантажні текстильні круглопрядні кільцеві ТОВ «Укрмашобладнання» 


