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Реєстр чинних сертифікатів на системи управління 

в системі сертифікації Органу з сертифікації систем управління  

ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" 

атестат акредитації НААУ № 8О084 від 23.01.2022р. дійсний до 22.01.2027р. 
 (дата первинної акредитації - 23.01.2017р.) 

Станом на 18.05.2022 

№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  

1.  

 

 

 

(18)  
Приватне підприємство "Механік"  
 

Юридична адреса:  

вул.Долинська,1, м.Калуш,  

Івано-Франківська обл., 77300 

стосовно виробництва  комплексів обладнання для закінчення 

свердловин, в т.ч. гідравлічних заколонних пакерів, муфт 

ступінчатого цементування, пристроїв екрануючих і 

опресовочних, підвісок хвостовиків, а також обладнання 

нафтогазопромислового і запасних частин до нього  
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015) 

№ UA.IF.QMS.96-20 
(Rev.0)   
від 25.04.2020 р. 
до 24.04.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

25.04.2017 

2.  (15)  
Завод Закарпатська будівельна кераміка 

ТзОВ "Русинія"  
 

Юридична адреса: вул. Валенберга, 36, м. 

Мукачево, Закарпатська обл., 89600 

Адреса виробничих потужностей: вул. 

Миру, 114, с. Іванівці, Мукачівський р-н, 

Закарпатська обл., 89622 

стосовно виробництва цегли та каменів керамічних рядових 
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015) 

№ UA.IF.QMS.97-20 
(Rev.0)   
від 27.04.2020 р. 
до 26.04.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

26.04.2017 

3.  стосовно виробництва цегли та каменів керамічних рядових 
на відповідність ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.98-20 
(Rev.0)   
від 27.04.2020 р. 
до 26.04.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

26.04.2017 

4.  (7)  
Товариство з обмеженою 

відповідальністю  
"Куверт-Україна"  

стосовно виробництва конвертів поштових немаркованих  
на відповідність  
ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.99-20 (Rev.0)   
від 25.05.2020 р. 
до 24.05.2023 р.  
дата первинної сертифікації – 

24.05.2017 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

5.   
Юридична адреса:  
вул. Макуха, 6 
м. Івано-Франківськ, 76014 

стосовно виробництва конвертів поштових немаркованих  
на відповідність ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.100-20 (Rev.0)   
від 25.05.2020 р. 
до 24.05.2023 р.  
дата первинної сертифікації – 

24.05.2017 

6.  (38)  
КНП "Міська клінічна 
лікарня №1 Івано-Франківської міської 

ради"  
 

Юридична адреса:  

вул. Матейки, 34,  

м.Івано-Франківськ, 76018  

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.118-20 
(Rev.0)   
від 24.11.2020 р. 
до 23.11.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

24.11.2017 

7.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність ISO 9001:2015   

№ UA.IF.QMS.119-20 
(Rev.0)   
від 24.11.2020 р. 
до 23.11.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

24.11.2017 

8.  (19)  
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-виробнича 

фірма "ЗОНД"  

 
Юридична адреса:  
76002, м.Івано-Франківськ, 

вул.Микитинецька, 5а 

стосовно виробництва засобів неруйнівного контролю 

і експертного  обстеження нафтогазового  

обладнання та інструменту, ремонтування машин  

на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.122-20 
(Rev.1)   
від 22.12.2020 р. 
до 21.12.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

22.12.2017 

9.  стосовно виробництва засобів неруйнівного контролю 

і експертного  обстеження нафтогазового  

обладнання та інструменту, ремонтування машин  

на відповідність ISO 9001:2015   

№ UA.IF.QMS.123-20 
(Rev.1)   
від 22.12.2020 р. 
до 21.12.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

22.12.2017 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

10.  (19)  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 

«ОРІОН»  

 
Юридична адреса:  
46023, вул.15 Квітня, буд.6, м.Тернопіль,  
Тернопільська обл.  

 

 

щодо виробництва апаратури передавальної, до складу якої 

входять приймачі; апаратури для передавання та приймання 

звуку; пристроїв для заряджання акумуляторів; ламп 

розжарювання; блоків пам'яті та інших запам'ятовувальних 

пристроїв; апаратури для трансляції та ретрансляції передач; 

апаратури телефонного зв'язку; складових та запасних частин 

до виробів (коди ДКПП 26.20.2; 26.30.11; 26.30.23-70; 26.40.52; 

27.11.50-33; 27.40.13) та надання послуг з монтажу, 

технічного обслуговування і ремонту апаратури для трансляції 

та ретрансляції передач (код ДКПП 33.13.19) 
на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.126-20 
(Rev.1)   
від 22.12.2020 р. 
до 21.12.2023 р. 
дата первинної сертифікації – 

22.12.2020 

11.  (38)  
Комунальне некомерційне підприємство 

"МУКАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 

 
Юридична адреса: 89600, вул. Пирогова, 8-

13, м. Мукачево, Закарпатська обл.  

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність  
ДСТУ ISO 9001:2015  (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.129-21 
(Rev.0)   
від 15.02.2021 р. 
до 14.02.2024 р. 
дата первинної сертифікації – 

15.02.2018 

12.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність ISO 9001:2015   

№ UA.IF.QMS.130-21 
(Rev.0)   
від 15.02.2021 р. 
до 14.02.2024 р. 
дата первинної сертифікації – 

15.02.2018 

13.  (15)  
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГОЛД КЕРАМІКА" 
 
Юридична адреса: 04050, оф. 320/1,  
вул. Глибочицька, 72, м.Київ,  
Адреса виробничих потужностей: 

Відокремлений структурний підрозділ 

"Завод Прокерам ТОВ "Голд Кераміка",  
77450, вул. Промислова, 82, с. Загвіздя, 

Тисменицький район,  
Івано-Франківська обл.  

стосовно виробництва  цегли керамічної порожнистої рядової, 

цегли керамічної порожнистої рядової потовщеної, цегли 

керамічної порожнистої лицьової, фасонних виробів  
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.140-21  
(Rev.0)   
від 06.07.2021р. 
до 05.07.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

06.07.2018 

14.  стосовно виробництва  цегли керамічної порожнистої рядової, 

цегли керамічної порожнистої рядової потовщеної, цегли 

керамічної порожнистої лицьової, фасонних виробів  
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.141-21 (Rev.0)   
від 06.07.2021р. 
до 05.07.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

06.07.2018 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

15.  (38)  
Державний заклад "Прикарпатський 

центр репродукції людини" 

Міністерства охорони здоров'я України  
 
Юридична адреса:  
76018, вул.Чорновола, 49, м.Івано-

Франківськ,  
Івано-Франківська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.142-21 (Rev.0)   
від 17.08.2021р. 
до 16.08.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

17.08.2018 

16.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.143-21 (Rev.0)   
від 17.08.2021р. 
до 16.08.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

17.08.2018 

17.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Івано-Франківська обласна дитяча 

клінічна лікарня Івано-Франківської 

обласної ради  
 
Юридична адреса: 76018, вул.Євгена 

Коновальця, 132, м.Івано-Франківськ 
Івано-Франківська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.145-21 (Rev.0)   
від 20.09.2021р. 
до 19.09.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

20.09.2018 

18.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.146-21 (Rev.0)   
від 20.09.2021р. 
до 19.09.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

20.09.2018 

19.  (38) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімедгруп"  

 
Юридична адреса: 76008, вул. Федьковича, 

91А,  м.Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.149-21 (Rev.0)   
від 28.09.2021р. 
до 27.09.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

28.09.2018 

20.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.150-21 (Rev.0)   
від 28.09.2021р. 
до 27.09.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

28.09.2018 

21.  (3) 
Науково-виробниче ТОВ "Екомед"  
 

Юридична адреса: 04208, проспект 

стосовно виробництва функціональних харчових  продуктів 

"Фітоконцентрати "Екомед"  
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 
 

№ UA.IF.QMS.151-21 (Rev.0)   
від 16.10.2021р. 
до 15.10.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

16.10.2018 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

22.  Правди, 80-а, м. Київ, Україна 

Адреса виробничих потужностей: 03164, 

вул. Обухівська 135, м. Київ, Україна 

стосовно виробництва функціональних харчових  продуктів 

"Фітоконцентрати "Екомед"  
 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.152-21 (Rev.0)   
від 16.10.2021р. 
до 15.10.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

16.10.2018 

23.  
(38) 
Комунального некомерційного 
підприємства  
"Прикарпатський клінічний 

онкологічний центр Івано-Франківської 

обласної ради" 
Юридична адреса: 76018, вул. Медична, 

17, м. Івано-Франківськ, Івано-

Франківська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.155-21 (Rev.0)   
від 05.11.2021р. 
до 04.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

05.11.2018 

24.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.156-21 (Rev.0)   
від 05.11.2021р. 
до 04.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

05.11.2018 

25.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Обласна дитяча лікарня" 

Закарпатської обласної ради  
 
Юридична адреса: 89600,  
вул. Франка, 39, м. Мукачево,  
Закарпатська обл. 

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.157-21 (Rev.0)   
від 16.11.2021р. 
до 15.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

16.11.2018 

26.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.158-21 (Rev.0)   
від 16.11.2021р. 
до 15.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

16.11.2018 

27.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Центральна міська  
клінічна лікарня Івано-Франківської 

міської ради" 

 
Юридична адреса: 76018, вул.Гетьмана 

Мазепи, будинок 114,  
м.Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл. 
 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.160-21 (Rev.0)   
від 27.11.2021р. 
до 26.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

27.11.2018 

28.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 № UA.IF.QMS.161-21 (Rev.0)   

від 27.11.2021р. 
до 26.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

27.11.2018 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

29.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Івано-Франківський обласний 

клінічний кардіологічний центр Івано-

Франківської обласної ради"  
 
Юридична адреса: 76018,    
вул.Гетьмана Мазепи, будинок 114, 

м.Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.162-21 (Rev.0)   
від 30.11.2021р. 
до 29.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

30.11.2018 

30.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.163-21 (Rev.0)   
від 30.11.2021р. 
до 29.11.2024р. 
дата первинної сертифікації – 

30.11.2018 

31.  (16) 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ",  

 
Юридична адреса: 77422, с.  Ямниця,  
Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.  
 

стосовно виробництва  цементів; клінкеру портландцементного 

товарного 
 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.164-22 
(Rev.0)   
від 01.02.2022 р. 
до 31.01.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

01.02.2019 

32.  стосовно виробництва  цементів; клінкеру портландцементного 

товарного 
 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.165-22 
(Rev.0)   
від 01.02.2022 р. 
до 31.01.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

01.02.2019 

33.  (16) 
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
"СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН"  
ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" 
 
Юридична адреса: 76018,  
вул. Василіянок, 22; м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська обл. 
Адреса виробничих потужностей: 77422, 

с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-

Франківська обл. 

стосовно виробництва  бетону товарного, виробів бетонних та 

залізобетонних 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.168-22 
(Rev.0)   
від 20.02.2022 р. 
до 19.02.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

20.02.2019 

34.  стосовно виробництва  бетону товарного, виробів бетонних та 

залізобетонних 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.169-22 
(Rev.0)   
від 20.02.2022 р. 
до 19.02.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

20.02.2019 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

35.  (18) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю  
"Ваги АКСІС Україна"  
 
Юридична адреса: 79040, 
 вул. Любінська, 170, м. Львів,  
Львівська обл. 

стосовно виробництва  ваг для статичного зважування 

електронних BDU, ваг для статичного зважування 

автомобільних електронних АКСІС 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 
 

№ UA.IF.QMS.170-22 
(Rev.0)   
від 11.03.2022 р. 
до 10.03.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

11.03.2019 

36.  стосовно виробництва  ваг для статичного зважування 

електронних BDU, ваг для статичного зважування 

автомобільних електронних АКСІС 
на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 

№ UA.IF.QMS.171-22 
(Rev.0)   
від 11.03.2022 р. 
до 10.03.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

11.03.2022 

37.  стосовно виробництва  ваг для статичного зважування 

електронних BDU, ваг для статичного зважування 

автомобільних електронних АКСІС 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015  
 

№ UA.IF.QMS.172-22 
(Rev.0)   
від 11.03.2022 р. 
до 10.03.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

11.03.2019 

38.  (38) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"САНАТОРІЙ "ПОЛЯНА" 

Юридична адреса:  

89313, вул. Духновича, буд.104, 

с.Поляна, Свалявський р-н, 

Закарпатська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.173-22 
(Rev.0)   
від 17.01.2022 р. 
до 16.01.2025 р. 
дата первинної сертифікації – 

17.01.2019 

39.  (18) 

ПрАТ "Івано-Франківський завод 

"Промприлад"  

 

Юридична адреса: 76000, вул. Сахарова,23 

м. Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл. 
Адреса виробничих потужностей:  

- вул.Коновальця, 229,  

стосовно виробництва (проектування, розробка, виготовлення, 

постачання) продукції: лічильники газу роторні та турбінні; 

лічильники і лічильники - витратоміри мазуту; крани сферичні 

сталеві; фільтри газові; манометри свердловинні уніфіковані, 

манометри показуючі; індикатор перепаду тиску; 

перетворювачі вимірювальні різниці тисків; діафрагми; 

посудини; сушарки;  пункти шафові газо регуляторні; пункти 

обліку газу 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.174-22  
(Rev.0)   
від 04.04.2022 р. 
до 03.04.2025 р. 
 
дата первинної сертифікації  - 

04.04.2019 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

40.  м. Івано-Франківськ, Івано-

Франківська обл. 

- вул.Мельника, 8, м. Івано-Франківськ, 

Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва (проектування, розробка, виготовлення, 

постачання) продукції: лічильники газу роторні та турбінні; 

лічильники і лічильники - витратоміри мазуту; крани сферичні 

сталеві; фільтри газові; манометри свердловинні уніфіковані, 

манометри показуючі; індикатор перепаду тиску; 

перетворювачі вимірювальні різниці тисків; діафрагми; 

посудини; сушарки;  пункти шафові газо регуляторні; пункти 

обліку газу 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.175-22  
(Rev.0)   
від 04.04.2022 р. 
до 03.04.2025 р. 
 
дата первинної сертифікації  - 

04.04.2019 

41.  (19) 
Товариство  з обмеженою 

відповідальністю 
"ЕЛЕКТРОСВІТ"  
 

юридична адреса: вул. Гетьмана Мазепи, 164 В, 

м. Івано-Франківськ, 76026, Україна 

адреса виробництва: вул. Тракторна,6, 

с. Радча, Івано-Франківський р-н,  

Івано-Франківська обл., 77457, Україна 

 

 

стосовно виробництва комплектних трансформаторних 

підстанцій та розподільчих пристроїв напругою до 110 кВ 

(код ДКПП 27.12.32), низьковольтних комплектних 

пристроїв (код ДКПП 27.12.31), будівель складаних з 

бетону (код ДКПП 23.61.20), монтування розподільчої 

апаратури (код ДКПП 33.20.50), ремонтування та 

технічного обслуговування розподільчої апаратури (код 

ДКПП 33.14.11) 
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.176-22  
(Rev.0)   
від 10.05.2022 р. 
до 09.05.2025 р. 
 
дата первинної сертифікації  - 

10.05.2019 

42.  стосовно виробництва комплектних трансформаторних 

підстанцій та розподільчих пристроїв напругою до 110 кВ 

(код ДКПП 27.12.32), низьковольтних комплектних 

пристроїв (код ДКПП 27.12.31), будівель складаних з 

бетону (код ДКПП 23.61.20), монтування розподільчої 

апаратури (код ДКПП 33.20.50), ремонтування та 

технічного обслуговування розподільчої апаратури (код 

ДКПП 33.14.11) 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.177-22  
(Rev.0)   
від 10.05.2022 р. 
до 09.05.2025 р. 
 
дата первинної сертифікації  - 

10.05.2019 

43.  (38) 
Дочірнє підприємство  
"Санаторій "Сонячне Закарпаття"   
Приватного  акціонерного товариства  
лікувально-оздоровчих закладів  
профспілок України 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT) 

№ UA.IF.QMS.75-19  
(Rev.0)   
від 29.05.2019 р. 
до 28.05.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

29.05.2019 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

44.  "Укрпрофоздоровниця" 
 
Юридична адреса: , 89313, с.Поляна-1, 

Свалявський район,  
Закарпатська обл. 

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.76-19  
(Rev.0)   
від 29.05.2019 р. 
до 28.05.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

29.05.2019 

45.  (16) 
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗАВОД ЯКІСНИХ БЕТОНІВ"  
Компанії з обмеженою відповідальністю  
"ЕКСТРАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"  

 
Адреса виробничих потужностей: 76005,  

вул. Симона Петлюри, 10,  

м. Івано-Франківськ  

Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва  бетону товарного,  
розчинів будівельних 
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT) 

№ UA.IF.QMS.78-19  
(Rev.0)   
від 21.06.2019 р. 
до 20.06.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

21.06.2019  

46.  стосовно виробництва  бетону товарного,  
розчинів будівельних 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015  

№ UA.IF.QMS.79-19  
(Rev.0)   
від 21.06.2019 р. 
до 20.06.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

21.06.2019  
 

47.  (38) 
Дочірнє підприємство  
"Санаторій "СИНЯК" 
Приватного  акціонерного товариства  
лікувально-оздоровчих закладів  
профспілок України 

"Укрпрофоздоровниця" 
 
Юридична адреса: 89642, с.Синяк, 1, 

Мукачівський район,  
Закарпатська область  

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.82-19  
(Rev.0)   
від 17.07.2019 р. 
до 16.07.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

17.07.2019 

48.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.83-19  
(Rev.0)   
від 17.07.2019 р. 
до 16.07.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

17.07.2019 



10 

 

№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

49.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Івано-Франківська обласна клінічна 

інфекційна лікарня Івано-Франківської 

обласної ради" 
 

Юридична адреса: 76007, вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 66, м.Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT) 

 

№ UA.IF.QMS.84-19  
(Rev.1)   
від 25.10.2019 р. 
до 30.07.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

31.07.2019 

50.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.85-19  
(Rev.1)   
від 25.10.2019 р. 
до 30.07.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

31.07.2019 

51.  (7) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Володимирська 

фабрика гофротари"  
 

Юридична адреса: 33027, 

 вул. Д.Галицького, 5/1, м.Рівне,  

Рівненська обл.  

Адреса виробничих потужностей:  

45403 вул. Луцька, 25,  м.Нововолинськ,  

Волинська обл.  

стосовно виробництва продукції:  

папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах;  

картонки, коробки та ящики паперові або картонні гофровані 

на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.88-19  
(Rev.0)   
від 24.10.2019 р. 
до 23.10.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

24.10.2019 

52.  стосовно виробництва продукції:  

папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах;  

картонки, коробки та ящики паперові або картонні гофровані 
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.89-19  
(Rev.0)   
від 24.10.2019 р. 
до 23.10.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

24.10.2019 

53.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Івано-Франківський обласний 

перинатальний центр Івано-

Франківської обласної ради" 

 
Юридична адреса: 76018, вул. Чорновола, 

49, м. Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл.  

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT) 

№ UA.IF.QMS.90-19  
(Rev.2)   
від 23.02.2021 р. 
до 28.10.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

29.10.2019 

54.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.91-19  
(Rev.1)   
від 23.02.2021 р. 
до 28.10.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

29.10.2019 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

55.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

«Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня»  
Ужгородської міської ради  
 
Юридична адреса: 88000, вул.Ференца 

Ракоці, 3, м.Ужгород, Закарпатська обл. 

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.92-19  
(Rev.0)   
від 20.12.2019 р. 
до 19.12.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

20.12.2019 

56.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.93-19  
(Rev.0)   
від 20.12.2019 р. 
до 19.12.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

20.12.2019 

57.  (38) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Клініка 

репродуктивної медицини "Екстрамед"  
 
Юридична адреса: 76018, вул.Василіянок 

,15, м.Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT) 

№ UA.IF.QMS.94-19  
(Rev.0)   
від 26.12.2019 р. 
до 25.12.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

26.12.2019 

58.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.95-19  
(Rev.0)   
від 26.12.2019 р. 
до 25.12.2022 р. 
дата первинної сертифікації  - 

26.12.2019 

59.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Центральна міська клінічна лікарня" 

Ужгородської міської ради  
 
Юридична адреса: 88000, вул.Грибоєдова, 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.104-20 (Rev.0)   
від 27.07.2020 р. 
до 26.07.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

27.07.2020 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

60.  будинок 20, м.Ужгород,  
Закарпатська обл.  

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.105-20 (Rev.0)   
від 27.07.2020 р. 
до 26.07.2023 р. 
дата первинної сертифікації  -  
27.07.2020 

61.  (38) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Центр травматології 

та ортопедії"  
 
Юридична адреса: 58023, вул. Руська, 185-

В, м. Чернівці, Чернівецька обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.106-20 (Rev.0)   
від 10.09.2020 р. 
до 09.09.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

10.09.2020 

62.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.107-20 (Rev.0)   
від 10.09.2020 р. 
до 09.09.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

10.09.2020 

63.  (38) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Шведсько-

українська клініка «ЕНГЕЛЬХОЛЬМ»   

 
Юридична адреса: 58023, вул. Руська, 185-

В, м. Чернівці, Чернівецька обл. 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT) 

№ UA.IF.QMS.108-20 (Rev.0)   
від 10.09.2020 р. 
до 09.09.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

10.09.2020 

64.  стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.109-20 (Rev.0)   
від 10.09.2020 р. 
до 09.09.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

10.09.2020 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

65.  (16) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК-ДАХ"   
 
Юридична адреса: 77422, вул. Н. 

Яремчука, будинок 2, корпус 1, с. Ямниця, 

Тисменицький район,  
Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва  листів волокнистоцементних хвилястих 

типу NT та деталей до них, листів волокнистоцементних 

плоских, листів фіброцементних плоских на відповідність 

вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.110-20 (Rev.1)   
від 05.11.2021 р. 
до 22.10.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

23.10.2020 

66.  стосовно виробництва  листів волокнистоцементних хвилястих 

типу NT та деталей до них, листів волокнистоцементних 

плоских, листів фіброцементних плоских  на відповідність 

вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.111-20 (Rev.1)   
від 05.11.2021 р. 
до 22.10.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

23.10.2020 

67.  (16) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК-ГІПС"  
 
Юридична адреса: 77422, буд. 2А/53,  
вул. Н.Яремчука, с. Ямниця, Тисменицький 

район, Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва  гіпсових в’яжучих будівельних, 

сумішей сухих будівельних (на цементній та гіпсовій основі) 

на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.112-20 (Rev.0)   
від 23.10.2020 р. 
до 22.10.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

23.10.2020 

68.  стосовно виробництва  гіпсових в’яжучих будівельних, 

сумішей сухих будівельних (на цементній та гіпсовій основі) 

на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.113-20 (Rev.0)   
від 23.10.2020 р. 
до 22.10.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

23.10.2020 

69.  (38) 
Комунальне некомерційне підприємство 

"Міський клінічний перинатальний 

центр Івано-Франківської міської ради"  
 
Юридична адреса: 76018, буд. 49,  

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.116-20 (Rev.0)   
від 16.11.2020 р. 
до 15.11.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

16.11.2020 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

70.  вул. В. Чорновола, м.Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл. 

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я  
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.117-20 (Rev.0)   
від 16.11.2020 р. 
до 15.11.2023 р. 
дата первинної сертифікації  - 

16.11.2020 

71.  (3) 
ТДВ "Івано-Франківський 

міськмолокозавод"  

  
Юридична адреса: 76003, вул.Ушинського, 

2, м.Івано-Франківськ,  
Івано-Франківська обл. 
 

стосовно виробництва харчової продукції: молоко коров’яче 

питне пастеризоване, кефір, кефір нежирний, йогурт, сметана, 

продукт молоковмісний сметанний, сир кисломолочний, 

вершки пастеризовані, маса молоковмісна сиркова, масло 

солодковершкове (селянське, екстра, бутербродне), спред 

солодковершковий, суміш рослинно-вершкова жирова, паста 

рослинно-вершкова жирова, маргарин (столовий, 

бутербродний), жир кондитерський загального призначення, 

крем кондитерський для збивання 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.132-21 (Rev.0)   
від  31.03.2021 р. 
до 30.03.2024 р. 
Дата первинної сертифікації 

31.03.2021 

72.  стосовно виробництва харчової продукції: молоко коров’яче 

питне пастеризоване, кефір, кефір нежирний, йогурт, сметана, 

продукт молоковмісний сметанний, сир кисломолочний, 

вершки пастеризовані, маса молоковмісна сиркова, масло 

солодковершкове (селянське, екстра, бутербродне), спред 

солодковершковий, суміш рослинно-вершкова жирова, паста 

рослинно-вершкова жирова, маргарин (столовий, 

бутербродний), жир кондитерський загального призначення, 

крем кондитерський для збивання 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.133-21 (Rev.0)   
від  31.03.2021 р. 
до 30.03.2024 р. 
Дата первинної сертифікації 

31.03.2021 

73.  (38) 
ТОВ "Медичний центр 

репродуктивного здоров'я "ДАМІЯ" 
 
Юридична адреса: 76018, вул. Федьковича, 

112Б, м.Івано-Франківськ,  

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

№ UA.IF.QMS.134-21 (Rev.0)   
від  12.05.2021 р. 
до 11.05.2024 р. 
Дата первинної сертифікації 

12.05.2021 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

74.  Івано-Франківська обл. 

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.135-21 (Rev.0)   
від  12.05.2021 р. 
до 11.05.2024 р. 
Дата первинної сертифікації 

12.05.2021 

75.  (18) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТЕХНОЛОДЖІ МУВМЕНТ"   

 
Юридична адреса: 77306, вул. Євшана, 

буд. 9, корпус 3, офіс 409 
м. Калуш, Івано-Франківська обл.  
 

щодо робіт та послуг: 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.136-21 (Rev.0)   
від  11.06.2021 р. 
до 10.06.2024  р. 
Дата первинної сертифікації 

11.06.2021 

76.  щодо робіт та послуг: 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.137-21 (Rev.0)   
від  11.06.2021 р. 
до 10.06.2024  р. 
Дата первинної сертифікації 

11.06.2021 

77.  (38) 
КЗОЗ "Медичний центр лікування 

безпліддя"  

Юридична адреса: 58000, вул.Трепка 

Владислава, будинок 1А,  

м.Чернівці,  

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT) 

№ UA.IF.QMS.147-21 (Rev.0)   
від  20.09.2021 р. 
до 19.09.2024  р. 
Дата первинної сертифікації 

20.09.2021 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

78.  Чернівецька обл. 

 

стосовно надання послуг  у сфері охорони здоров'я 
на відповідність вимогам  ISO 9001:2015 

№ UA.IF.QMS.148-21 (Rev.0)   
від  20.09.2021 р. 
до 19.09.2024  р. 
Дата первинної сертифікації 

20.09.2021 
 

 

 

 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  

79.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Продовольча 

компанія "Екопродукт"  

 

Юридична адреса: 76018, вул. Торгова, 1, 

м. Івано-Франківськ 

Адреса виробничих потужностей: 77440,  

вул. Осередок, 135, с. Вільшаниця, 

Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва чаю та фіточаю з рослинної сировини  
(категорія С, підкатегорія СІV) 
на відповідність ISO 22000:2018   

№ UA.IF.FSMS.9-20  
(Rev.1)   
від 13.07.2020 р. 
до 17.05.2023 р.  
дата первинної сертифікації – 

18.05.2020 

80.  ТзОВ "ОМК ІНВЕСТ" 

 

Юридична адреса: 
76009, вул. Польова,8, м. Івано-Франківськ, 

Івано-Франківська обл. 

 

стосовно виробництва напівфабрикатів заморожених з 

борошна та інших харчових продуктів, в т.ч. в тістовій 

оболонці та млинцевому листі, які потребують подальшого 

термічного оброблювання  
(категорія С, підкатегорія СІІІ)   
на відповідність  ISO 22000:2018 

№ UA.IF.FSMS.8-20 
(Rev.1)   
від 13.07.2020 р. 
до 03.03.2023 р.  
дата первинної сертифікації – 

04.03.2020 р. 

81.  НВ ТОВ "Екомед" 

 

Юридична адреса: 04208, проспект 

Правди, 80-а, м.Київ 

стосовно виробництва фітоконцентратів та фітокомплексів 

"Екомед" 
(категорія С, підкатегорія СІV) 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№ UA.IF.FSMS.13-20, (Rev.0) 
від 11.09.2020 р. 
до 10.09.2023 
дата первинної сертифікації –

11.09.2020 р. 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

82.  Адреса виробничих потужностей: 03164,  

вул..Обухівська, 135, м.Київ 

стосовно виробництва фітоконцентратів та фітокомплексів 

"Екомед" 
(категорія С, підкатегорія СІV) 
на відповідність ISO 22000:2018 

№ UA.IF.FSMS.14-20, (Rev.0)  
від 11.09.2020 р. 
до 10.09.2023 
дата первинної сертифікації –

11.09.2020 р. 

83.  ТДВ "Івано-Франківський 

хлібокомбінат" 

 

Юридична адреса:  

76014, вул. С.Петлюри, 17, м. Івано-

Франківськ, Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва хлібобулочних, борошняних, 

кондитерських виробів нетривалого та тривалого зберігання 

(категорія С, підкатегорія СІV) 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№UA.IF.FSMS.16-21 
(Rev.0) 
від 25.01.2021 р. 
до 24.01.2024 р 
дата первинної сертифікації – 

25.01.2021 р. 

84.  ПП "Торнадо-Захід" 

 

Юридична адреса:77065, вул. 

Б.Лепкого,10, смт.Букачівці,  

Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва півтуш яловичих охолоджених/ 

заморожених, баранини/козлятини охолодженої/замороженої; 

м'яса яловичого охолодженого/ замороженого, субпродуктів 

яловичих охолоджених/заморожених  
категорія С, підкатегорія СІ 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№ UA.IF.FSMS.17-21, (Rev.0).  
від 10.03.2021 р. 
до 09.03.2024 р. 
Дата первинної сертифікації 

10.03.2021 р. 

85.  ТОВ ВКФ "ВАРТО" 

Юридична адреса: 78300, вул. Гоголя, буд. 

75, м. Снятин,  

Івано-Франківська обл. 

 

стосовно виробництва напівфабрикатів з птиці,  
субпродуктів з птиці  
категорія С, підкатегорія СІ 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№ UA.IF.FSMS.18-21, (Rev.0).  
від 18.03.2021 р. 
до 17.03.2024 р. 
Дата первинної сертифікації 

18.03.2021 р. 

86.  Товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"ІКО ІФ" 
 

Юридична адреса: 76002,  

вул. Кисілевської, 42, м. Івано – 

Франківськ,  

Адреса виробничих потужностей: 77324, 

вул. Войнилівська,2б, с.Верхня, Калуський 

район, Івано–Франківська обл. 

стосовно виробництва ковбас та виробів з м'яса  
(категорія С, підкатегорія С І) 
на відповідність  ISO 22000:2018 

№ UA.IF.FSMS.19-21  
(Rev.0)   
від 20.07.2021 р. 
до 19.07.2024 р.  
дата первинної сертифікації – 

20.07.2021 р. 

87.  стосовно виробництва ковбас та виробів з м'яса  
(категорія С, підкатегорія С І) 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№ UA.IF.FSMS.20-21  
(Rev.0)   
від 20.07.2021 р. 
до 19.07.2024 р.  
дата первинної сертифікації – 

20.07.2021 р. 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

88.  Фізична особа-підприємець 
Петруня-Пилявська Н.А. 

 
Юридична адреса: 76000,вул. Павлика, 15-

А, кв.3, м. Івано – Франківськ, Івано–

Франківська обл.  

Адреса виробничих потужностей: 76000, 

вул. Стуса, 37А, м. Івано – Франківськ,  

Івано–Франківська обл. 

стосовно виробництва води питної підготовленої  
(категорія С, підкатегорія С ІV) 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№ UA.IF.FSMS.21-21  
(Rev.0)   
від 02.08.2021 р. 
до 01.08.2024 р.  
дата первинної сертифікації – 

02.087.2021 р. 

89.  Фізична особа-підприємець Матіїв О.В. 

 

Юридична адреса: 77520, с. Тяпче, 

Долинський р-н, Івано-Франківська обл. 

Адреса виробничих потужностей: 77504, 

вул. Нафтовиків, 26, м. Долина,  

Івано-Франківська обл. 

Стосовно виробництва печива здобного збивного, пряника 

заварного  
(категорія С, підкатегорія СІV) 
на відповідність  ISO 22000:2018 

№ UA.IF.FSMS.22-21  
(Rev.0)   
від 25.08.2021 р. 
до 24.08.2024 р.  
дата первинної сертифікації – 

25.08.2021 р. 

90.  Товариство з додатковою 

відповідальністю  

"Івано-Франківський 

міськмолокозавод" 

 

Юридична адреса: 76003,  

вул. Ушинського, 2, м. Івано-Франківськ, 

Івано–Франківська обл. 

стосовно виробництва молока коров'ячого питного 

пастеризованого, вершків, кефіру, йогуртів, сметани, сиру 

кисломолочного; продукту молоковмісного сметанного, маси 

молоковмісної сиркової, продукту молоковмісного сирного 

кисломолочного; масла солодовершкового; спреду 

солодовершкового; паст та сумішей рослинно-вершкових 

жирових (категорія С, підкатегорія СІ);  
крему кондитерського для збивання (категорія С, підкатегорія 

СІІ); маргарину; жиру кондитерського (категорія С, 

підкатегорія СІV) 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№ UA.IF.FSMS.23-21  
(Rev.0)   
від 15.09.2021 р. 
до 14.09.2024 р.  
дата первинної сертифікації – 

15.09.2021 р. 
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№з/п Назва підприємства  
юридична адреса  

(адреса виробничих потужностей) 

Назва сертифікованої системи управління Сертифікат 
(номер, термін дії) 

91.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"Городенківський сирзавод" 

 

Юридична адреса:  78100, вул. Височана, 

2, м. Городенка, Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва молока коров'ячого питного 

пастеризованого; масла вершкового; сметани, кефіру, ряжанки, 

йогурту, сиру кисломолочного; сиру твердого; продуктів 

молоковмісних сирних; продуктів молоковмісних 

кисломолочних сирних; молока сухого, сиворотки сухої 

молочної, сиворотки сухої молочної демінералізованої; сиру 

плавленого  
(категорія С, підкатегорія СІ) 
на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 

№ UA.IF.FSMS.24-21  
(Rev.0)   
від 05.10.2021 р. 
до 04.10.2024 р.  
дата первинної сертифікації – 

05.10.2021 р. 

92.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "Орісіл-Фарм" 

 

Юридична адреса: 79008, вул. Лесі 

Українки,43, кв 11А, м.Львів, Львівська 

обл. 

Адреса виробничих потужностей: 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.1)  
від 31.01.2022  
до 16.07.2023 
дата первинної сертифікації – 

17.07.2020 р. 

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

№UA.IF.FSMS.12-20, (Rev.1)  
від 31.01.2022 р.  
до 16.07.2023 
дата первинної сертифікації – 

17.07.2020 р. 

94.  Фізична особа-пілприємець Любий В.М. 

 

Юридична адреса: 77522, вул. 

Залізнична,буд.12, с.Тяпче, Долинський р-н, 

Івано-Франківська обл. 

Адреса виробничих потужностей: 77504,  

вул. Молодіжна,3, м. Долина,  

Івано-Франківська обл. 

стосовно виробництва  вафель та вафельних облаток  
(категорія С, підкатегорія СІV) 
на відповідність  ISO 22000:2018 

№ UA.IF.FSMS.25-22, (Rev.0).  
від 28.02.2022 р. 
до 27.02.2025 р. 
 
дата первинної сертифікації -

28.02.2022 р. 

 

 


