
Реєстр скасованих у 2019-2021 р. та призупинених у 2021 році 

сертифікацій та сертифікатів на системи управління  
в системі сертифікації Органу з сертифікації систем управління  

ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" (ОС СУ) 

(у сфері та поза сферою акредитації НААУ) 

станом на 07.04.2022  

Сторінка 1 із 2 

Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи 
управління 

Сертифікат 
(номер, дата реєстрації, 
вказаний в сертифікаті 

термін чинності)  

Дата скасування 
сертифікату  

(№ рішення про  
скасування) 

Підстава та причина 
скасування 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  та СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (скасування) 

1.  Приватне підприємство 

"Прикарпатський 

земельний центр" 

 
Юридична адреса: вул. Короля 

Данила, 16Б, кв.12, м. Івано-

Франківськ, 76018 

Адреса місцезнаходження: 

вул. Академіка Сахарова, 25А, 

м.Івано-Франківськ, 76014  
 

стосовно надання архітектурних, 

інженерних послуг, послуг із 

розроблення креслень, послуг з 

геодезії, картографії та 

землеустрою 

на відповідність   

ДСТУ ISO 9001:2015    
 

 

№ UA.IF.QMS.86-19 

(Rev.0)   

від 07.08.2019 р. 

до 06.08.2022 р. 
дата первинної сертифікації – 

07.08.2019 

 

Cкасовано  

05.01.2021 р.  
 

на підставі  

рішення ОС СУ  

№59/2C від 

05.01.2021р.  

Відмова від оплати 

першого наглядового 

аудиту та перевищення 

термінів непроведення 

наглядового аудиту на 

строк більше 6 місяців 

(на підставі положень 

Ліцензійних угод №59 

та №59/1 від 

07.08.2019р.  

підписаних між ПП 

"Прикарпатський 

земельний центр" 

та ОС СУ ДП „Івано-

Франківськстандарт-

метрологія”).  

2.  стосовно надання архітектурних, 

інженерних послуг, послуг із 

розроблення креслень, послуг з 

геодезії, картографії та 

землеустрою 

на відповідність  ISO 9001:2015    

№ UA.IF.QMS.87-19 

(Rev.0)   

від 07.08.2019 р. 

до 06.08.2022 р. 
дата первинної сертифікації – 

07.08.2019 



Реєстр скасованих у 2019-2021 р. та призупинених у 2021 році 

сертифікацій та сертифікатів на системи управління  
в системі сертифікації Органу з сертифікації систем управління  

ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" (ОС СУ) 

(у сфері та поза сферою акредитації НААУ) 

станом на 07.04.2022  

Сторінка 2 із 2 

Ч.ч Назва підприємства  
та юридична адреса 

Назва сертифікованої системи 
управління 

Сертифікат 
(номер, дата реєстрації, 
вказаний в сертифікаті 

термін чинності)  

Дата скасування 
сертифікату  

(№ рішення про  
скасування) 

Підстава та причина 
скасування 

3.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Прогрес-С"  

 

Юридична адреса та 

адреса виробництва: 

89308, вул. Шевченка 24, с. 

Неліпино, Свалявський р-

н, Закарпатська обл. 

стосовно виробництва води 

мінеральної фасованої природної 

лікувально-столової 

гідрокарбонатно-натрієвої 

"Свалявська" 

сильногазованої/негазованої, води 

мінеральної фасованої природної 

лікувально-столової 

гідрокарбонатно-натрієвої "Квасова" 

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

№ UA.IF.FSMS.10-20  
(Rev.0)   
від 16.06.2020 р. 
до 15.06.2023 р.  
дата первинної  

сертифікації – 16.06.2020 р. 

Cкасовано 

від 16.12.2021р. 
 

на підставі  

рішення ОС СУ  

від 12.02.2021р. 

Сертифікованим 

клієнтом (ТзОВ 

"Прогрес-С")  

не здійснена оплата за 

проведення  

наглядового аудиту. 

 

 


