
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДЕОС РЕЛІЗ»

просп. Червоної Калини, 35, м. Львів, 79070, Україна 
місцерозташування: вул. Зелена, 238, м. Львів, 79035, Україна

Bureau Veritas Certification Holding SAS -  UK Branch підтверджує, що 
Система Управління вищезазначеної організації перевірена та відповідає 

вимогам стандартів на системи управління, які вказано нижче

ISO 9001:2015
Сфера сертифікації

Проектування, монтаж, супровід інженерних мереж, систем, 
приладів, засобів вимірювання, систем пожежогасіння та 

протипожежного захисту, охоронних систем та технологічного
устаткування.

Дата початку первинного сертифікаційного циклу:
Дата закінчення попереднього сертифікаційного циклу: 
Дата сертифікаційного / ресертифікаційного аудиту:
Дата початку сертифікаційного / ресертифікаційного циклу:

13 червня 2017 
N/A
09 листопада 2016 
13 червня 2017

За умови постійного належного функціонування Системи Управління організації цей 
сертифікат діє до: 12 червня 2020

Сертифікат No. UA228490 Версія: 0 Дата ревізії: 13 червня 2017

Підписано вшімені BVCH SAS UK Branch

Адреда/органу з сертифікації: 5 Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 
Регіональний офіс: 5-й поверх, вул. Симона Петлюри, 28, м. Київ, 01032, Україна

Інформацію щодо сфери сертифікації та застосовності вимог системи управління 
можна одержати від сертифікованої організації.
Для підтвердження чинності цього сертифікату звертайтесь за тел, +380 44 354 16 00
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Limited Liability Company 
"DEOS RELEASE"

35, Chervonoji Kalyny Ave., Lviv, 79070, Ukraine 
legal address: 238, Zelena Str., Lviv, Lviv region, 79035, Ukraine

Bureau Veritas Certification Holding SAS -  UK Branch certifies that the 
Management System of the above organisation has been audited and found to 
be in accordance with the requirements of the management system standards

detailed below

ISO 9001:2015
Scope of certification

Design, installation and maintenance of installations, systems, 
devices, measurement systems, fire extinguishing and fire 

protection systems, security systems and processing equipment.

Original cycle start date: 13 June 2017
Expiry date of previous cycle: N/A
Certification / Recertification Audit date: 09 November 2016
Certification / Recertification cycle start date: 13 June 2017
Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s Management System, 
this certificate expires on: 12 June 2G20

Certificate No 228490

signed on of BVCH SAS UK Branch

Version: 0 Revision date: 13 June 2017

Certifidation body address; 5 Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 
Local office: 5th floor, 28, Simon Petlyura St., Kyiv, 01032, UKRAINE

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the 
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: +380 44 354 16 00
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ISO 9001 
 

У вересні 2015 року Міжнародною організацією зі стандартизації ISO були прийняті нові 

версії стандартів ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015. Це п’ята редакція популярного у 

всьому світі сімейства стандартів. (Розробником міжнародних стандартів серії ISO 9000 є 

Міжнародна організація зі стандартизації ISO (International Organization for 

Standardization) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів – 

членів). Міжнародна організація зі стандартизації розташована в Женеві 

(Швейцарія) http://www.iso.org.) 

 Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою 

забезпечення її результативності. 

 Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством допомагає вирішити 

багато внутрішніх і зовнішніх запитань: 

▪ поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого 

розвитку; 

▪ покращити якість продукції та послуг, тим самим підвищити задоволеність своїх 

замовників; 

▪ стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках; 

▪ реалізовувати продукцію за світовими цінами; 

▪ налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зокрема, щодо отримання 

інвестицій); 

▪ отримати переваги перед конкурентами при участі у тендерах; 

▪ забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації; 

▪ запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити 

ефективність роботи співробітників на всіх рівнях. 

Внутрішні результати, що отримує організація від запровадження системи управління 

якістю, напряму залежать від зусиль, що вона докладає для покращення своєї діяльності. 

зовнішні переваги організація отримує, сертифікував свою систему управління якістю у 

незалежному компетентному органі сертифікації. 

 Основу стандартів на системи управління якістю формують сім принципів: 

▪ орієнтація на замовника; 

▪ лідерство; 

▪ задіяність персоналу; 

▪ процесний підхід; 

▪ поліпшення; 

▪ прийняття рішень на підставі фактичних даних; 

▪ керування зв’язками. 

Одним із ключових принципів побудови системи менеджменту якості відповідно до вимог 

ISO 9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних 

процесів, які функціюють як цілісна система. При цьому вихідні дані одного процесу є 

вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності 

по визначенню процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами й зв'язками 

між ними. 

http://www.iso.org/


 Суттєва відмінність ISO 9001:2015 від попередньої версії стандарту – явне застосування 

ризик-орієнтованого мислення, яке дає змогу організації визначати чинники, які можуть 

спричиняти відхилення її процесів та її системи управління якістю від запланованих 

результатів, щоб встановлювати запобіжні заходи контролю для мінімізації негативних 

впливів і максимального використання можливостей, по мірі їх виникнення. Це неможливо 

без розуміння свого середовища і визначення зацікавлених сторін та їхніх вимог. 

  Відповідно до вимог ISO 9001 для створення системи управління якістю організація 

повинна:  

▪ визначити процеси, потрібні для системи управління якістю, та їх застосування в межах 

організації; 

▪ визначити необхідні входи цих процесів і очікувані від них виходи; 

▪ визначити послідовність і взаємодію цих процесів; 

▪ визначити та застосовувати критерії та методи (зокрема моніторинг, вимірювання та 

відповідні показники дієвості), потрібні для забезпечування результативності 

функціювання та контролювання цих процесів; 

▪ визначити ресурси, потрібні для цих процесів, і забезпечувати їх наявність; 

▪ призначити осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих процесів; 

▪ розглядати ризики та можливості; 

▪ оцінювати ці процеси та запроваджувати будь-які зміни, потрібні для забезпечування 

того, щоб ці процеси досягали своїх передбачених результатів; 

▪ поліпшувати процеси та систему управління якістю. 

Вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і не передбачають забезпечення 

однаковості структури систем управління якістю або однаковість документації, тому що 

застосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від типу, розміру та продукції, що 

випускається (послуги, що надається). 

Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем менеджменту (екологічний менеджмент, 

техніка безпеки й охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє організації 

інтегрувати свою систему менеджменту якості з відповідними вимогами загальної системи 

менеджменту. 


