
Реєстр чинних сертифікатів на системи управління 
в добровільній системі сертифікації Органу з сертифікації систем управління  

ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" 
(поза сферою акредитації НААУ) 

станом на 24.11.2021 
 

Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  

1.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Полікем" 
 
вул. Заводська, 1В, м. Калуш, 
Івано-Франківська обл., 77300 

стосовно виробництва  пластифікаторів, коксу фільтрованого та 
полівінілацетатних  дисперсій 
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.101-20  
від 15.06.2020 р. 
до 14.06.2023 р.  
 
дата первинної 
сертифікації – 
15.06.2017 

2.  Авіаційна метеорологічна станція цивільна 
Івано-Франківського обласного центру з 
гідрометеорології  

 
юридична адреса: вул. Академіка Сахарова, 23а, 
м. Івано-Франківськ, 76014   
адреса виробничих потужностей:  
вул. Коновальця, 264а, м.Івано-Франківськ, 
76011 
 

стосовно надання послуг з метеорологічного обслуговування 
авіації  
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 
 
 
  

№ UA.IF.QMS.102-20 
від 30.06.2020 р. 
до 29.06.2023 р.  
 
дата первинної 
сертифікації – 
30.06.2017 

3.  стосовно надання послуг з метеорологічного обслуговування 
авіації  
на відповідність ISO 9001:2015 
 
 

№ UA.IF.QMS.102-20 
від 30.06.2020 р. 
до 29.06.2023 р.  
 
дата первинної 
сертифікації – 
30.06.2017 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

4.  ТОВ "Компанія "Біл і Ка" 
 
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 
225 

стосовно виробництва вікон та дверей з деревини, деревини у 
формі погонажу, виробів теслярських та столярних з деревини 
(шаруватоклеєна деревина) 
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.127-20 
(Rev.0)   
від 28.12.2020 р. 
до 27.12.2023 р.  
 
дата первинної 
сертифікації – 
27.12.2017 

5.   стосовно виробництва вікон та дверей з деревини, деревини у 
формі погонажу, виробів теслярських та столярних з деревини 
(шаруватоклеєна деревина) 
на відповідність ISO 9001:2015   

№ UA.IF.QMS.128-20  
(Rev.0)   
від 28.12.2020 р. 
до 27.12.2023 р.  
 
дата первинної 
сертифікації – 
27.12.2017 

6.   
ТзОВ "Науково-виробнича фірма "ЗОНД" 
 
76002, м.Івано-Франківськ, вул.Микитинецька, 5а 

стосовно виробництва засобів неруйнівного контролю і 
експертного обстеження нафтогазового обладнання та 
інструменту та надання послуг: щодо неруйнівного контролю і 
експертного обстеження об'єктів підвищеної небезпеки; щодо 
випробувань з метою оцінки відповідності; щодо cертифікації 
продукції; щодо наукового досліджування та 
експериментального розробляння у сфері техніки та технологій; 
послуги наукові та технічні консультаційні (послуги з 
розроблення стандартів, нормативів, вимог, умов); 
ремонтування машин; послуги інженерні консультаційні (коди 
ДКПП 26.51.6; 71.20.19; 71.20.1; 71.20.19-02.00; 72.19.29; 
74.90.19; 33.12; 71.12.11)    на відповідність  ДСТУ ISO 
9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 
 

№ UA.IF.QMS.124-20 
(Rev.0)   
від 22.12.2020 р. 
до 21.12.2023 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
22.11.2017 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

7.  стосовно виробництва засобів неруйнівного контролю і 
експертного обстеження нафтогазового обладнання та 
інструменту та надання послуг: щодо неруйнівного контролю і 
експертного обстеження об'єктів підвищеної небезпеки; щодо 
випробувань з метою оцінки відповідності; щодо cертифікації 
продукції; щодо наукового досліджування та 
експериментального розробляння у сфері техніки та технологій; 
послуги наукові та технічні консультаційні (послуги з 
розроблення стандартів, нормативів, вимог, умов); 
ремонтування машин; послуги інженерні консультаційні (коди 
ДКПП 26.51.6; 71.20.19; 71.20.1; 71.20.19-02.00; 72.19.29; 
74.90.19; 33.12; 71.12.11)     
на відповідність  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.125-20 
(Rev.0)   
від 22.12.2020 р. 
до 21.12.2023 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
22.11.2017 

8.  ТОВ "ПМК-77" 
 

Юридична адреса: 78650, Україна, Івано-
Франківська обл., Косівський р-н, с. Соколівка, 
присілок Центр;  
адреса місцезнаходження: 76018, Україна, м. 
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201 А  

щодо  будування житлових і нежитлових приміщень; будування 
об'єктів цивільного будівництва; робіт будівельних; перевезення 
сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами 
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015   

№ UA.IF.QMS.144-21 
(Rev.0)   
від 20.09.2021 р. 
до 19.09.2024 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
20.09.2018 

9.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАСТУМ"  
 
Юридична адреса:    проспект Чорновола, 63, 
м.Львів, Україна, 79019; 
адреса місцезнаходження: площа Міцкевича, 8, 
м.Львів, Україна, 79000, 

стосовно надання послуг: торгівля газом через місцеві 
(локальні) трубопроводи та торгівля електричною енергією 
на відповідність  ДСТУ ISO 9001:2015    

№ UA.IF.QMS.49-19 
(Rev.0)   
від 31.01.2019 р. 
до 30.01.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
31.01.2019 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

10.   стосовно надання послуг: торгівля газом через місцеві 
(локальні) трубопроводи та торгівля електричною енергією 
на відповідність  ISO 9001:2015    

№ UA.IF.QMS.50-19 
(Rev.0)   
від 31.01.2019 р. 
до 30.01.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
31.01.2019 

11.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" 
 
Юридична адреса: 77422, с.  Ямниця, 
Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.  

 
 

стосовно виробництва  порошку мінерального для 
асфальтобетонних сумішей; надання послуг в сфері 
інжинірингу, геології та геодезії   
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)    
 

№ UA.IF.QMS.53-19 
(Rev.1)   
від 26.02.2021 р. 
до 31.01.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
01.02.2019 

12.  стосовно виробництва  порошку мінерального для 
асфальтобетонних сумішей; надання послуг в сфері 
інжинірингу, геології та геодезії   
на відповідність ISO 9001:2015      
 

№ UA.IF.QMS.54-19 
(Rev.1)   
від 26.02.2021 р. 
до 31.01.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
01.02.2019 

13.   
ПрАТ "Івано-Франківський завод 

"Промприлад" 
 

вул. Сахарова,23 м. Івано-Франківськ, 76000 

стосовно виробництва лічильників газу роторного та 
турбінного типу; пунктів обліку газу; лічильників і лічильників-
витратомірів мазуту; фільтрів газових; перетворювачів 
вимірювальних різниць тисків; манометрів свердловинних 
уніфікованих, манометрів показуючих; індикаторів перепаду 
тисків; діафрагм; посудин; сушарок; транспортабельних 
котелень; пунктів шафових газорегуляторних 
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.64-19  
(Rev.0)   
від 04.04.2019 р. 
до 03.04.2022 р. 
 
дата первинної 
сертифікації  - 
04.04.2019 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

14.  стосовно виробництва стосовно виробництва лічильників газу 
роторного та турбінного типу; пунктів обліку газу; лічильників і 
лічильників-витратомірів мазуту; фільтрів газових; 
перетворювачів вимірювальних різниць тисків; манометрів 
свердловинних уніфікованих, манометрів показуючих; 
індикаторів перепаду тисків; діафрагм; посудин; сушарок; 
транспортабельних котелень; пунктів шафових 
газорегуляторних 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.65-19  
(Rev.0)   
від 04.04.2019 р. 
до 03.04.2022 р. 
 
дата первинної 
сертифікації  - 
04.04.2019 

15.   
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕЛЕКТРОСВІТ" 

 
юридична адреса: 76026, м. Івано-Франківськ, 

вул. Гетьмана Мазепи, 164 В 
адреса виробництва: 76000, с. Радча, 

Тисменицький район, Івано-Франківська 
область 

 

стосовно виробництва комплектних трансформаторних 
підстанцій та розподільчих пристроїв напругою до 110 кВ, 
низьковольтних комплектних пристроїв, будівель складаних 
металевих та будівель складаних із бетону, монтування, 
ремонтування та технічного обслуговування розподільчої 
апаратури,  робіт будівельних з установлення й монтажу 
складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд,  
послуг інженерних щодо енергетичних об’єктів 
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 
IDT) 

№ UA.IF.QMS.70-19  
(Rev.1)   
від 13.03.2020 р. 
до 09.05.2022 р. 
 
дата первинної 
сертифікації  - 
10.05.2019 

16.  стосовно виробництва комплектних трансформаторних 
підстанцій та розподільчих пристроїв напругою до 110 кВ, 
низьковольтних комплектних пристроїв, будівель складаних 
металевих та будівель складаних із бетону, монтування, 
ремонтування та технічного обслуговування розподільчої 
апаратури,  робіт будівельних з установлення й монтажу 
складаних бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд,  
послуг інженерних щодо енергетичних об’єктів 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015  

№ UA.IF.QMS.71-19  
(Rev.1)   
від 13.03.2020 р. 
до 09.05.2022 р. 
 
дата первинної 
сертифікації  - 
10.05.2019 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

17.   
Товариства з обмеженою відповідальністю 

"СМІД ГРУП" 
 

Юридична адреса: 79067, м. Львів, 
вул. Тракт Глинянський, 152 

 

стосовно надання послуг щодо торгівлі газом через місцеві 
(локальні) трубопроводи  
на відповідність  ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.80-19 
(Rev.0)   
від 15.07.2019 р. 
до 14.07.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
15.07.2019 

18.  стосовно надання послуг щодо торгівлі газом через місцеві 
(локальні) трубопроводи  
на відповідність  ISO 9001:2015    

№ UA.IF.QMS.81-19 
(Rev.0)   
від 15.07.2019 р. 
до 14.07.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
15.07.2019 

19.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС" 

 
77422, буд. 2А/53, вул. Н.Яремчука, 

с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-
Франківська обл. 

стосовно виробництва матеріалів гіпсових в’яжучих для 
медичних цілей, бинтів гіпсових медичних, ґрунтовок 
на відповідність  ДСТУ ISO 9001:2015   (ISO 9001:2015, IDT) 
 

№ UA.IF.QMS.114-20 
(Rev.0)   
від 23.10.2020 р. 
до 22.10.2023 р. 
дата первинної 
сертифікації  - 
23.10.2020 

20.  стосовно надання архітектурних, інженерних послуг, послуг із 
розроблення креслень, послуг з геодезії, картографії та 
землеустрою 
на відповідність  ISO 9001:2015    
 

№ UA.IF.QMS.115-20 
(Rev.0)   
від 23.10.2020 р. 
до 22.10.2023 р. 
дата первинної 
сертифікації  - 
23.10.2020 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

21.  Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

 
76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська, 15 

щодо надання послуг:  інженерних та пов'язаних з ними послуг 
технічного консультування ;  технічного випробовування й 
аналізування ; наукового досліджування та експериментального 
розробляння у сфері природничих і технічних наук ; наукового 
досліджування та експериментального розробляння у сфері 
суспільних і гуманітарних наук ;  професійних, наукових та 
технічних; організовування конференцій і спеціалізованих 
виставок   
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 
IDT) 

№ UA.IF.QMS.120-20 
(Rev.0)   
від 25.11.2020 р. 
до 15.01.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації  - 
16.01.2019 

22.  щодо надання послуг:  інженерних та пов'язаних з ними послуг 
технічного консультування ;  технічного випробовування й 
аналізування ; наукового досліджування та експериментального 
розробляння у сфері природничих і технічних наук ; наукового 
досліджування та експериментального розробляння у сфері 
суспільних і гуманітарних наук ;  професійних, наукових та 
технічних; організовування конференцій і спеціалізованих 
виставок   
на відповідність  ISO 9001:2015    

№ UA.IF.QMS.121-20 
(Rev.0)   
від 25.11.2020 р. 
до 15.01.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації  - 
16.01.2019 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

23.  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА 

ФІРМА ГРАНДТАВЕРБУД" 
 

юридична адреса: 76014, вул. Академіка 
Сахарова, буд. 34, м. Івано-Франківськ 

щодо видів діяльності: Будівництво водних споруд (коди ДКПП 
- 42.91.1, 42.91.2); Інші спеціалізовані будівельні роботи 
(будівництво фундаментів; волого- та водоізоляційні роботи; 
установлення сталевих конструкцій) (43.99.1); Перевезення 
вантажів дорожніми транспортними засобами (49.41.1); Послуги 
щодо оренди вантажних автомобілів з водієм (49.41.2); 
Будування житлових будівель (нове будівництво, 
реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (41.00.3); 
Будування нежитлових будівель (нове будівництво, 
реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (41.00.4); 
Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, 
елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ (42.11.2); 
Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших 
колій (42.12.2); Будування мостів і тунелів (42.13.2); Будування 
трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на 
них (42.21.2); Будування ліній електропередавання та ліній 
зв'язку (42.22.2); Будування інших інженерних споруд (42.99.2); 
Роботи будівельні (43); Перевезення сухих вантажів насипом 
дорожніми транспортними засобами (49.41.15) 

на відповідність ДСТУ ISO EN  9001:2015   

№ UA.IF.QMS.153-21 
(Rev.0)   
від 28.10.2021 р. 
до 25.03.2024 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
26.03.2021 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

24.  щодо видів діяльності: Будівництво водних споруд (коди ДКПП 
- 42.91.1, 42.91.2); Інші спеціалізовані будівельні роботи 
(будівництво фундаментів; волого- та водоізоляційні роботи; 
установлення сталевих конструкцій) (43.99.1); Перевезення 
вантажів дорожніми транспортними засобами (49.41.1); Послуги 
щодо оренди вантажних автомобілів з водієм (49.41.2); 
Будування житлових будівель (нове будівництво, 
реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (41.00.3); 
Будування нежитлових будівель (нове будівництво, 
реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (41.00.4); 
Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, 
елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ (42.11.2); 
Будування залізничних, трамвайних колій, колій метро та інших 
колій (42.12.2); Будування мостів і тунелів (42.13.2); Будування 
трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на 
них (42.21.2); Будування ліній електропередавання та ліній 
зв'язку (42.22.2); Будування інших інженерних споруд (42.99.2); 
Роботи будівельні (43); Перевезення сухих вантажів насипом 
дорожніми транспортними засобами (49.41.15) 
на відповідність  ISO   9001:2015   

№ UA.IF.QMS.154-21 
(Rev.0)   
від 28.10.2021 р. 
до 25.03.2024 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
26.03.2021 

25.   
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕХНОЛОДЖІ МУВМЕНТ" 

 
юридична адреса: 77306, Івано-Франківська 
обл., 
м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9, корпус 3, офіс 409 

 

щодо робіт та послуг: технічні випробовування та дослідження 
(код ДКПП 71.20); ремонт і технічне обслуговування готових 
металевих виробів (код ДКПП 33.11); ремонт і технічне 
обслуговування машин і устатковання промислового 
призначення (код ДКПП 33.12); ремонт і технічне 
обслуговування електронного й оптичного устаткування (код 
ДКПП 33.13); ремонт і технічне обслуговування електричного 
устаткування (код ДКПП 33.14); установлення та монтаж машин 
і устаткування (код ДКПП 33.20)  
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 
IDT) 

№ UA.IF.QMS.138-21 
(Rev.0)   
від  11.06.2021 р. 
до 10.06.2024 р. 
Дата первинної 
сертифікації 
11.06.2021 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

26.  щодо робіт та послуг: технічні випробовування та дослідження 
(код ДКПП 71.20); ремонт і технічне обслуговування готових 
металевих виробів (код ДКПП 33.11); ремонт і технічне 
обслуговування машин і устатковання промислового 
призначення (код ДКПП 33.12); ремонт і технічне 
обслуговування електронного й оптичного устаткування (код 
ДКПП 33.13); ремонт і технічне обслуговування електричного 
устаткування (код ДКПП 33.14); установлення та монтаж машин 
і устаткування (код ДКПП 33.20)  
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.139-21 
(Rev.0)   
від  11.06.2021 р. 
до 10.06.2024  р. 
Дата первинної 
сертифікації 
11.06.2021 

27.  

ТОВ "Будівельна компанія "Євротрансбуд" 
 
81746, Львівська обл., Стрийський р-н, село 
Буянів, вул.Лесі Українки, будинок 19 

будівництво житлових і нежитлових приміщень; будівництво, 
реконструкція, ремонт доріг та автострад; виконання 
спеціалізованих будівельних робіт; перевезення сухих вантажів 
насипом дорожніми транспортними засобами; будівництво 
мостів та тунелів; будівництво водних споруд на відповідність 
вимогам  ДСТУ  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.159-21 
(Rev.0)   
від  24.11.2021 р. 
до 23.11.2024  р. 
Дата первинної 
сертифікації 
24.11.2021 

                                             
СИСТЕМИ НАССР /СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  

 
28.  ТзОВ "ОМК ІНВЕСТ" 

 
Юридична адреса та адреса виробництва:  
76009, вул. Польова,8, м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська обл., Україна 

стосовно виробництва напівфабрикатів заморожених в 
асортименті: пельмені, вареники, налисники, зрази, палюшки 
(категорія С, підкатегорія СІІІ) 
на відповідність  ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 (CAC/RCP 1-1969 
Rev.4 (2003) "Продукти харчові. Настанови щодо загальних 
принципів гігієни" 

№ UA.IF.НАССР.2-18 
(Rev.0)   
від 06.12.2018 р. 
до 05.12.2021 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
06.12.2018 



Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

29.  Товариство з додатковою відповідальністю 
"Івано-Франківський міськмолокозавод" 

 
Юридична адреса та адреса виробництва: 
76003, вул. Ушинського, 2, м. Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл., Україна 

стосовно виробництва молока, кефіру, вершків, сметани, сиру 
кисломолочного; продукту молоковмісного сметанного, 
продукту молоковмісного сирного кисломолочного, маси 
молоковмісної сиркової; масла селянського, спреду 
солодковершкового, паст та сумішей рослинно-вершкових 
жирових, маргарину, жиру кондитерського загального 
призначення (категорія С, підкатегорія С І) 
на відповідність  ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 (CAC/RCP 1-1969 
Rev.4 (2003) "Продукти харчові. Настанови щодо загальних 
принципів гігієни" 

№ UA.IF.НАССР.3-19 
(Rev.1)   
від 02.01.2019 р. 
до 28.10.2022 р. 
дата первинної 
сертифікації – 
29.10.2019 

30.  Комунального некомерційного підприємства 
"Прикарпатський обласний клінічний центр 
психічного здоров'я Івано-Франківської 
обласної ради" 
Юридична адреса: 76011, вул. Медична, 15, м. 
Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 
Україна  

стосовно організації харчування  
(категорія Е) 

№ UA.IF.НАССР.5-21, 
(Rev.0).   
від 08.10.2021 р. 
до 07.10.2024 р. 
дата первинної 
сертифікації –
29.10.2019 р. 

31.   
ТзОВ "Орісіл-Фарм" 
 
Юридична адреса: 79008, вул. Лесі Українки,43, 
кв 11А, м.Львів, Львівська обл. 
Адреса виробництва: 77300, вул. Заводська, буд. 
1Б, м. Калуш, Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва добавок дієтичних 
(категорія K) 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019  

№UA.IF.FSMS.11-20, 
(Rev.0)  
від 17.07.2020  
до 16.07.2023 
дата первинної 
сертифікації – 
17.07.2020 р. 

32.  стосовно виробництва добавок дієтичних 
(категорія K) 
на відповідність ISO 22000:2018 
 

№UA.IF.FSMS.12-20, 
(Rev.0)  
від 17.07.2020  
до 16.07.2023 
дата первинної 
сертифікації – 
17.07.2020 р. 

 


