
 

Всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів 

України» у 2015 році 

 

 

Інформуємо промисловців, підприємців Дніпровського району про Всеукраїнський 

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

(надалі - Конкурс), який проводиться щорічно відповідно до Указів Президента України 

від 13.07.2005 р. №1105/2005 «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері 

технічного регулювання та споживчої політики» та від 23.02.2001 р. № 113 «Про заходи 

щодо підвищення якості вітчизняної продукції», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 16.11.2001 р. № 1502 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості», Концепції 

державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), яка 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2001 р. № 447-р., 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 200-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері 

управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)» тощо. 

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. 

Участь у Конкурсі може взяти будь-яке підприємство (організація, установа)  міста 

Києва, що займається виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), крім зброї та 

військової техніки, зареєстроване як юридична особа або як філія юридичної особи. 

Конкурс проводиться у два етапи - на Регіональному та Загальнодержавному рівні 

за номінаціями: 

 продукція (продовольчі товари; промислові товари для населення; товари 

виробничо-технічного призначення; вироби народних художніх промислів); 

 роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій 

сферах. 



Участь у Конкурсі дозволяє підприємствам: 

 отримати незалежну оцінку продукції від експертів Конкурсу; 

 взяти участь у національній виставці «100 кращих товарів України»; 

 маркувати свою продукцію логотипом Конкурсу «100 кращих товарів України»; 

 розширити маркетингові дослідження та рекламу своєї продукції; 

 підвищити інвестиційну привабливість та імідж підприємства. 

Методичне, фінансове та інформаційне забезпечення роботи Регіональної конкурсної 

комісії міста Києва здійснює ДП «Укрметртестстандарт». 

Докладніше ознайомитись з умовами Конкурсу можна на сайтах: www.csm.kiev.ua, 

www.ukrcsm.kiev.ua у розділі «Конкурс 100 кращих товарів України». 

Раді будемо вітати Вас серед учасників Конкурсу! 

Переможці, Лауреати та Фіналісти на Регіональному рівні по м. Києву 

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 292-31-01, 292-92-00) 

 


