
Всеукраїнський конкурс якості продукції 
«100 кращих товарів України»

У Конкурсі можуть брати участь малі (до 50 чол.), середні (від 51 
до  250 чол.),  великі  (більше  250  чол.)  підприємства  із  статусом 
юридичної особи.

В  рамках  конкурсу  у  2012 році  визначається  краща  продукція 
(товари,  роботи,  послуги)  за  наступними  номінаціями:  „продукція”  та 
„роботи та послуги”. 

„Продукція” поділяється  на  групи:  продовольчі  товари, 
промислові  товари  для  населення,  товари  виробничо-технічного 
призначення, вироби народних художніх промислів.

«Роботи  та  послуги» поділяється  на  групи:  фінансові  та 
банківські  послуги,  послуги  громадського  харчування  (їдальні,  бари, 
кафе, ресторани), побутові послуги, послуги страхування, туристичні та 
готельні  послуги,  комунальні  послуги,  медичні  послуги,  послуги  з 
навчання, концертно-театральні послуги, консалтингові та ін..

Назва продукції (товарів, робіт, послуг) у номінаціях повинна відповідати 
Державному класифікатору продукції та послуг ДК 016-97.

Конкурс проводиться у 2 етапи: на регіональному та загальнодержавному 
рівнях.

Для фінансового забезпечення запланованих заходів учасники Конкурсу 
на  регіональному  рівні  сплачують  реєстраційний  внесок  на  рахунок  ДП 
"Донецькстандартметрологія",  а  фіналісти  регіонального  рівня,  що  вирішили 
продовжити  боротьбу  за  перемогу  на  загальнодержавному  рівні,  сплачують 
цільовий внесок на рахунок ДП"УкрНДНЦ" (м.Київ).

Реєстраційний  внесок  за  кожне  окреме  найменування  типу  (виду) 
продукції (товарів, робіт, послуг) складає 3000 грн., для всіх підприємств, крім 
таких, де кількість робітників складає до 20 осіб - 990 грн., до 50 осіб – 1500 
грн., для середніх і великих три тисячі грн. за один вид продукції, шість тис. грн. 
– за два види продукції, дев’ять тис. грн. за три види продукції.

Після  сплати  реєстраційного  внеску  та  заповнення  заявки  учасники 
отримують у секретаря Регіональної конкурсної комісії комплект методичних 
матеріалів  щодо  оформлення  конкурсних  матеріалів.  За  методичними 
документами звертатися за адресою: 83121, Донецьк, вул. Челюскінців, 289, к. 
416, тел. 257-78-83.

Регіональний рівень Конкурсу  проводиться  з  березня  2012р.  експертна 
комісія завершує розглядання матеріалів у червні 2012 року.

Сплата  реєстраційного  внеску  передбачає  надання  учаснику  наступних 
послуг без  додаткової  оплати:  комплект методичних матеріалів,  консультації 
щодо заповнення звіту та додатків, відвідування підприємства за запрошенням 
учасника з метою надання практичної допомоги, розробка рекомендацій щодо 
підвищення кількості  оціночних балів  (за  зверненням),  створення  баз  даних, 
розробка бланків дипломів та проектів призів, виготовлення дипломів та призів, 



ведення інформації щодо учасників конкурсу у мережі Internet,  листування з 
Головною конкурсною комісією,  видання  програми на  телебаченні  (загальна 
інформація  про  Конкурс  та  окремих  учасників),  розміщення  загальних 
інформаційних матеріалів у засобах масової інформації, оренда приміщення для 
церемонії  нагородження.  За згодою учасників планується виставка продукції, 
наданої на Конкурс (без додаткової оплати).

Нагородження фіналістів коштовними призами і дипломами планується 
провести в жовтні 2012р., в одному з найпрестижніших приміщень м. Донецька.

Переможці  регіонального  етапу  (за  згодою)  беруть  участь  в 
загальнодержавному  рівні (серпень – листопад 2012р.). Умови участі у 
Конкурсі на загальнодержавному рівні наведені у методичних матеріалах.

Заявки  на  участь  у  конкурсі  подаються  у  ДП 
„Донецькстандартметрологія" за  адресою:  83121,  м.  Донецьк,  вул. 
Челюскінців, 289.

Довідки за  тел.  (0622)  257-78-83. моб. 050-477-54-50, 066-115-37-95, 
050-972-95-95.

Рекомендації по залученню підприємств до Конкурсу

№ 
п/п

Ціна Найменування ЗВТ, робіт, послуг Для яких підприємств 
рекомендовано

1 990 Зах. пов. з уч. конк. якос. 100 кращ. тов. Укр. 1 вид пр. 
для підр. з чис. до 20 ч. 

Для малих 
підприємств

2 1500 Зах. пов. з уч. конк.якос. 100 кращ.: тов. Укр. 1 вид 
продукції для підр. з чис. до 50 ч.

Для малих підприємств

3 3000 Зах. пов. з уч. конк.якос. 100 кращ. тов. Укр. 1 вид 
продукції. 

Для середніх та 
великих підприємств

4 6000 Зах. пов. з уч. конк.якос. 100 кращ. тов. Укр. 2 вида 
продукції. 

Для середніх та 
великих підприємств

5 9000 Зах. пов. з уч. конк.якос. 100 кращ. тов. Укр. 3 вида 
продукції.

Для середніх та 
великих підприємств

Більш  детальна  інформація  наведена  на  вєб  сайті  ДП 
«Донецькстандартметрологія» www  .  don  -  standart  .  com  .  ua  

http://www.don-standart.com.ua/



