
сЕртиФlкАт
cERTlFlcATE * zERTlFlKAT * cERTlFlcADo * GERTYF|KAT * сЕртиФи кАт * сЕртыФlкАт

товАриство з оБмЕжЕною вцповlлlАJl ьнlстю
(цЕнтр з пlдтвЕрд)lGння вlлlповlдностl

(УКРСЕРТИФlКАЦlЯD
зАсвцчус, lцо систЕtlА упрАвлlння БЕзпЕчнtстю хАрчових продуктlв

товАриствА з оБмЕжЕною вlдповlдАIlьнlстю

,,крАмАгросвlт"
ЦЕХ З ПЕРЕРОБКИ МОЛОКЛ

YKpaiha, 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 1А;
Мреса виробничих пот}rх(ностей: 84168, Донецька обл., Слов'янський р-н,

с. Олексаrцрiвка, вул. Шевченка, буд.22
код GДРПОУ 38491636

СТоСоВНо:

виробництва продуктiв молочних: молока, вер]цкiв, масла
вершкового, Gирiв кисломолочних, продуктiв кисломолочних,

Gироватки
код ДКПП ДК 016-2010: 10.5{

згlдно з
чи HH]l ми в YKpaihi нормати вн и ми документами,

._ вцповlме вишогАм

lSO 22000:2005,lDT

,,FOOD SAFETY МАNАGЕМЕNТ SYSTEMS _ REQUIREMENTS FOR ANY

oRGANlzATloN lN тнЕ FooD cHAlN "

ДСТУ lSO 22000 i2007
,,систЕми упрАвл!ння БЕзпЕчнlстю нрчових продуктlв. вимоги до

Будь _ яких оргАнlзАцlЙ хАрчового лАнцюгА"
Контроль вiдповhностi сортифiкованоТ сиGтвми управлiння безпечнiстю харчових продуlсiв

вимоrам зазначеноrо ста}царry здiйснюеться lдляхом технlчного нагляду, перlодичнiсть i

3ареестрований у peecTpi процедури якого регламенryютьGя угодою,

Органу з сертифiкацГi
ТОВ сЦПВ rУКРСЕРТИФlКАЩlЯr

Ng FSMS.108_2019
!]iйсний з qТЦ99д!!щ
!]iйсний до 126r
3BlT }ф'|

Керiвник

'обл., м. Краматорськ,
iiаlлинобудiвникiв, б. 53, офiс 203

з сертифiкацiТ

тел. (0,И) 465_63_51

С.А. Мiлаенко

v



сЕртиФlкАт
cERTlFlcATE * ZERTIFIKAT * сЕRтlFlсюо * GERTYF|KAT * сЕртиФикАт * сЕртыФlкАт

товдриство з оБмE)кЕною вцповlмrlьнlстю
(цЕнтр з пlдтвЕрдDl(Eння вIдповlдностl

(УКРСЕРТИФlКАЦlЯD
зАсвцlчуе, |цо систЕмА упрАвлlння якlстю

товАриствА з оБмЕжЕною вlдповIдАльнlстю

,,крАмАгросвlт"
ЦЕХ З ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА

YKpaiha, 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 1А;

Мреса виробничих поцDкностей: 84168, Донецька обл., Слов'янський р-н,
с. Олексаrцрiвка, вул. Шевченка, буд. 22

код сДРпоУ 38491636
СТоСоtsНо:

виробництва продуктiв молочних: молока, верщкiв, масла
вершкового, сирlв киGломолочних, продуlffiв кисломолочних,

сироватки
код ДКПП ДК 016-20'|0: 10.51

згlдно з
чинн]lми в YKpaihi нормативними документами,

вцповlдАе вишогАill

lSO 9001 i2015,1DT

,,QUALITY мАNАGЕмЕNт SYSTEMS - REQUIREMENTS"

ДСТУ lSO 9001 :2015

,,систЕми упрАвлlння як!стю. вимоги"
Контроль вiдповiдностi сертифiкованоТ системи управлiння якiстю вимоrам зазначеного

стандарry здiйснюеться lлляхом технiчного нагляду, перiодичнiсть i процедури якого
реrламенryютьGя уrодою.

3арэестрований у PeecTpi
Орrану з сертифiкацГ[
ТОВ (ЦПВ rУКРСЕРТИФlКАЦlЯr

Ng QM.109_2019
[|iйсний з qПD.серпня 20l_

!]iйсний до q26л

3BiT М 109-сУя-2018

Керiвник

м. Краматорськ,
б.53, офiс 203

з сертифiкацiТ

тел. (0,14} 46563-51

с.А. МiлаGнко

v


