Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
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 УПРАВЛІ ННЯ ЯКІСТЮ та СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (скасування)
1.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Екстра-Будсервіс"
вул. Д. Галицького, 75,
м. Галич,
Івано-Франківська обл., 77100

стосовно здійснення робіт та
надання
послуг:
будування
трубопроводів
для
транспортування рідин і газів та
споруд на них, встановлення й
монтаж складених бетонних та
залізобетонних
конструкцій
і
споруд, будівництва інших споруд,
послуг
щодо
технічного
випробовування і аналізування,
послуг інженерних та пов'язаних з
ними послуг щодо технічного
консультування
на відповідність ISO 9001:2015

№ UA.IF.QMS.1-17
від 14.04.2017 р.
до 13.04.2020 р.
дата первинної
сертифікації – 14.04.2017

Сторінка 1 із 9

Відмова
підприємства
ТОВ "Екстрана підставі
Будсервіс" від оплати
рішення ОС СУ №6/1Т
за проведення
від 05.11.2018р.
наглядового аудиту
(на підставі положень
пункту 4.2
Ліцензійної угоди №6
від 14.04.2018р.,
підписаної між ТОВ
"Екстра-Будсервіс" та
ОС СУ ДП „ІваноФранківськстандартметрологія”).

Cкасовано
05.11.2018 р.

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
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

2.

Приватне підприємство
"Техноресурс"
вул. Гірника, 1А , м. Калуш,
Івано-Франківська обл. 77301

стосовно виробництва запасних
частин до бурового обладнання;
послуг з ремонту, монтажу та
обслуговування бурового
обладнання
на відповідність ДСТУ ISO
9001:2015 (ISO 9001:2015)

№ UA.IF.QMS.15-18

(Rev.0)
від 05.03.2018 р.
до 04.03.2021 р.
дата первинної
сертифікації –
05.03.2018

Сторінка 2 із 9

Cкасовано
13.05.2019 р.
на підставі
рішення ОС СУ
№23/1Т від
13.05.2019р.

Відмова
підприємства
ПП "Техноресурс" від
оплати за проведення
наглядового аудиту
(на підставі положень
пункту 4.1
Ліцензійної угоди
№23 від 05.03.2018р.,
підписаної між
ПП "Техноресурс" та
ОС СУ ДП „ІваноФранківськстандартметрологія”).

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
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)

3.

Державне підприємство
"Закарпатський наукововиробничий центр
стандартизації, метрології
та сертифікації"
(ДП
"Закарпаттястандартметрологія")

вул. Тиха, 3, м. Ужгород,
Закарпатська обл., 78000

стосовно надання послуг з
сертифікації продукції, послуг та
систем управління, послуг в галузі
метрології, науково-методичної
діяльності та консультативнометодичних послуг
на відповідність ДСТУ ISO
9001:2015 (ISO 9001:2015)

№ UA.IF.QMS.8-17
від 09.08.2017 р.
до 08.08.2020 р.
дата первинної
сертифікації –
09.08.2017

Cкасовано
02.03.2020 р.
на підставі
рішення ОС СУ
№12/1 від 02.03.2020р.

4.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Екстрамед"
76018, Україна, м.ІваноФранківськ, вул.Василіянок,15

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

№UA.IF.QMS.24-18
Cкасовано
(Rev.0) та
13.03.2020 р.
№UA.IF.QMS.25-18
(Rev.0),
на підставі
від 17.09.2018р. до
рішення ОС СУ
16.09.2021р.
№ 31/1 від
13.03.2020 р.
дата первинної
сертифікації –
17.09.2018

Сторінка 3 із 9

Підстава та причина
скасування

Перевищення термінів
непроведення
наглядового аудиту на
строк більше 6 місяців
(пункт 2.1.7 Ліцензійної
угоди №12 від
09.08.2017р.,
підписаної між ДП
"Закарпаттястандартметрологія" та ОС СУ
ДП „ІваноФранківськстандартметрологія”).
Відмова від оплати
ТзОВ "Екстрамед"
першого наглядового
аудиту (на підставі
положень пункту 4.1
Ліцензійних угод №31
та №31 від
17.09.2018р.,
підписаних між ТзОВ
"Екстрамед" та ОС СУ
ДП „ІваноФранківськстандартмет
рологія”).

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
Ч.ч

Назва підприємства
та юридична адреса

5.

Закарпатський обласний
центр з гідрометеорології
Юридична адреса: 88018,
м. Ужгород, вул. Слов’янська
Набережна, 5
Адреса виробничих
потужностей: 88017,
м. Ужгород, вул.Собранецька,
145 (аеропорт)

Назва сертифікованої системи
управління

стосовно надання послуг з
метеорологічного обслуговування
авіації
на відповідність ДСТУ ISO
9001:2015
та
на відповідність ISO 9001:2015

Сертифікат
(номер, дата
реєстрації, вказаний в
сертифікаті термін
чинності)

№ UA.IF.QMS.41-18
(Rev.0) та
№ UA.IF.QMS.42-18
(Rev.0)
від 14.12.2018 р.
до 13.12.2021 р.
дата первинної
сертифікації –
14.12.2018

Сторінка 4 із 9

Дата скасування
сертифікату
(№ рішення про
скасування)

Cкасовано
15.06.2020 р.
на підставі
рішення ОС СУ
№42/1с від
15.06.2020 р.

Підстава та причина
скасування

Відмова від оплати
першого наглядового
аудиту та перевищення
термінів непроведення
наглядового аудиту на
строк більше 6 місяців
(на підставі положень
Ліцензійних угод №42
та №42/1 від
14.12.2018р.,
підписаних між
Закарпатським
обласним центром
гідрометеорології та
ОС СУ ДП „ІваноФранківськстандартметрологія”).

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
Ч.ч

Назва підприємства
та юридична адреса

Назва сертифікованої системи
управління

6.

Приватне заготівельновиробниче комерційне
підприємство "ЕЛІТА"
(ПЗВКП "Еліта")
77146, вул. 16 липня, 1,
смт. Більшівці,
Галицький р-н, ІваноФранківська обл.

щодо виробництва м'яса:
забій великої рогатої худоби, дрібної
рогатої худоби, свиней; виробництва
субпродуктів харчових; холодильної
обробки м'яса та субпродуктів,
транспортування м'яса та
субпродуктів

Сертифікат
(номер, дата
реєстрації, вказаний в
сертифікаті термін
чинності)

№ UA 047.33.2015
від 16.01.2019
до 29.12.2020

на відповідність
ДСТУ ISO 22000:2007

Сторінка 5 із 9

Дата скасування
сертифікату
(№ рішення про
скасування)

Cкасовано
30.05.2020 р.
на підставі
рішення ОС СУ
від 01.04.2020р.

Підстава та причина
скасування

Сертифікований клієнт
(ПЗВКП "Еліта") не
дозволив провести
наглядовий аудит з
необхідною
періодичністю
у зв'язку з тимчасовими
перебоями в роботі
підприємства, також
підприємством не
здійснено оплату за
проведення наглядового
аудиту. Перевищено
терміни непроведення
наглядового аудиту на
строк більше 6 місяців.

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
Ч.ч

7.

8.

9.

Назва підприємства
та юридична адреса

ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БСББ"
Юридична адреса: вул. Лесі
Українки, 32, смт.
Єзупіль,Тисменицький район,
Івано-Франківська обл., 77411;
адреса виробництва: вул.
Заводська,3, с.
Побережжя,Тисменицький
район, Івано-Франківська обл.,
77430

Назва сертифікованої системи
управління

стосовно виробництва машин і
устаткування для добувної
промисловості (частини бурильних,
прохідницьких машин)
на відповідність вимогам ДСТУ ISO
9001:2015

Сертифікат
(номер, дата
реєстрації, вказаний в
сертифікаті термін
чинності)

№ UA.IF.QMS.60-19
(Rev.0)
від 29.03.2019 р.
до 28.03.2022 р.

дата первинної
сертифікації – 29.03.2019

стосовно виробництва машин і
устаткування для добувної
промисловості (частини бурильних,
прохідницьких машин)
на відповідність ISO 9001:2015

№ UA.IF.QMS.61-19
(Rev.0)

стосовно надання архітектурних,
інженерних послуг, послуг із
розроблення креслень, послуг з
геодезії, картографії та землеустрою
Юридична адреса: вул. Короля на відповідність ДСТУ ISO
Данила, 16Б, кв.12, м. Івано9001:2015

№ UA.IF.QMS.86-19
(Rev.0)
від 07.08.2019 р.
до 06.08.2022 р.

Приватне підприємство
"Прикарпатський
земельний центр"

Дата скасування
сертифікату
(№ рішення про
скасування)

Підстава та причина
скасування

Cкасовано
02.11.2020 р.

Відмова від оплати ПП
"БСББ" наглядового
аудиту та перевищення

на підставі
рішення ОС СУ
від 02.11.2020р.

термінів непроведення
наглядового аудиту на
строк більше 6 місяців

Cкасовано
05.01.2021 р.

Відмова від оплати
першого наглядового
аудиту та перевищення
термінів непроведення
наглядового аудиту на
строк більше 6 місяців
(на підставі положень
Ліцензійних угод №59

(на підставі положень
пункту 4.1 Ліцензійних
угод №51 та №51/1 від
29.03.2019р.)

від 29.03.2019 р.
до 28.03.2022 р.

дата первинної
сертифікації – 29.03.2019

дата первинної
сертифікації – 07.08.2019

Франківськ, 76018
Адреса місцезнаходження:

Сторінка 6 із 9

на підставі
рішення ОС СУ
№59/2C від
05.01.2021р.

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
Ч.ч

Назва підприємства
та юридична адреса

Назва сертифікованої системи
управління

10.

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 ISO 9001:2015

№ UA.IF.QMS.87-19
(Rev.0)
від 07.08.2019 р.
до 06.08.2022 р.

стосовно виробництва продукції:
щодо меблі корпусні, меблі шкільні,
двері міжкімнатні, меблеві фасади,
вітражі контурні заливні,
структурно-ізольовані панелі (СІПпанелі) з плит з орієнтованою
стружкою (OSB)

№ UA.IF.QMS.26-18
(Rev.0)
від 17.09.2018 р.
до 16.09.2021 р.

11.

ТОВ "Штеллє-Україна"
код ЄДРПОУ 34084083
вул. Дудаєва, 24-А,
м.Івано-Франківськ, 76014
12.

на в ідп о ві д ніс ть ДСТУ ISO 9001:2015
стосовно виробництва продукції: щодо
меблі корпусні, меблі шкільні, двері
міжкімнатні, меблеві фасади, вітражі
контурні заливні, структурно-ізольовані
панелі (СІП-панелі) з плит з орієнтованою
стружкою (OSB)
на відповідність ISO 9001:2015

Сертифікат
(номер, дата
реєстрації, вказаний в
сертифікаті термін
чинності)

Дата скасування
сертифікату
(№ рішення про
скасування)

дата первинної
сертифікації – 07.08.2019

дата первинної
сертифікації – 17.09.2

№ UA.IF.QMS.27-18
(Rev.0)
від 17.09.2018 р.
до 16.09.2021 р.

дата первинної
сертифікації – 17.09.2018

Сторінка 7 із 9

Cкасовано
05.01.2021 р.
на підставі
рішення ОС СУ
№37/1C від
05.01.2021р.

Підстава та причина
скасування

та №59/1 від
07.08.2019р.
підписаних між ПП
"Прикарпатський
земельний центр"
та ОС СУ ДП „ІваноФранківськстандартметрологія”).
Відмова від оплати
другого наглядового
аудиту та перевищення
термінів непроведення
наглядового аудиту на
строк більше 6 місяців
(на підставі положень
Ліцензійних угод
Ліцензійних угод №37
та №37/1 від
18.09.2018р.,
підписаних між ТОВ
«Штеллє-Україна» та
ОС СУ ДП „ІваноФранківськстандартметрологія”).

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021
Ч.ч

Назва підприємства
та юридична адреса

Назва сертифікованої системи
управління

Сертифікат
(номер, дата
реєстрації, вказаний в
сертифікаті термін
чинності)

Дата призупинення
сертифікату
(№ рішення про
скасування)

Підстава та причина
призупинення

СИСТЕМИ УПРАВЛІ ННЯ ЯКІСТЮ (призупинення)
13.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Прогрес-С"
Юридична адреса та
адреса виробництва:
89308, вул. Шевченка 24, с.
Неліпино, Свалявський рн, Закарпатська обл.

стосовно виробництва води
мінеральної фасованої природної
лікувально-столової гідрокарбонатнонатрієвої "Свалявська"
сильногазованої/негазованої, води
мінеральної фасованої природної
лікувально-столової гідрокарбонатнонатрієвої "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.

Сторінка 8 із 9

Призупинено
19.07.2021 р.
на термін
до 16.12.2021р.
на підставі
рішення ОС СУ
від 19.07.2021р.

Сертифікованим
клієнтом (ТзОВ
"Прогрес-С")
не здійснена оплата за
проведення
наглядового аудиту.
Сертифікацію буде
відновлено за умови
проведення до
16.12.2021р.
наглядового аудиту за
сертифікованою
системою управління
безпечністю харчових
продуктів (згідно
попередньо підписаних
двома сторонами угод
на виконання робіт) та
за умови позитивних
висновків зазначеного
наглядового аудиту.

Реєстр скасованих у 2018-2021 р.р. та призупинених у 2020 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 19.07.2021

Сторінка 9 із 9

