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ОРГАН СЕРТИФIКАЦII СИСТЕМ УТIРАВаIННЯ
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сЕртифIкАт
УПРАВДIННЯ ЯКIСТЮ

зареестровашлrit у
Реесqрi Ор.аrу серrmфкацfii

" 16" грулrя 2@0 року за

JE KBS 1.275_20
та дйсшtй до << 15 > rрудIя 2й3 роry

Lц,ft,r сЕртиФIкАтом посвцчуетъся, що
СИСТЕМА YTIPABZIHЮI ЯКСТЮ

стосовно виробниrцrва фбри зi сrмевого дроту (код.r flКIIП: 25.93.1)

згiдrо з чинним законодавством

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповIдлrьнIстю
(EBIC ГРУПш

що зареестроване m адресою: УкраЪа, ЮV24, /дiпропетровська оба.,
м. Кривий Нг, Byrr. Кременч5пlька, буд.69, код е,4РПОУ433tИ819;

виробництво розтаIIrоване за адресою: м. Кривий Рiг, вуа. Еаекrрозаводсьм,6уа. 1К

ВIДIIОВЦАе ВИМОГАМ

дстуISо 900ft2015
(шо 900ft2015, IDT)

Коrrгроль вiдповiдностi сертифкованоi стrстеми управаiпня якiс:гю
вимогам зазначеноI]о сгандарту здйснюс"гься шаяхом наrаJIдових ауддгiв,

перiоаr,rчпiсь i проце4lryи якIм регаамеrrryються проrрамою.

Сершrфка9 сертифкацfr ДП'КРИВБАССТАFИАРТМЕТРОЛОПЯ"
iрки та оЦнки системи управаiння якiсгю.

А.К. Андрюшо
Керiвrшшс оргаЕу
сертrrфiкафi

YKpairra, 5ООО5, ьл. Крлтвий Нг, вуа- Кркворiжстапi, 23, теп. (О56} 462 ОО 52

IS0 $00 l
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сЕртпфIкАт
НА СИСТЕМУ УПРАВДIННЯ ЯКIСТЮ

заре€сгрований у
Реесцрi Орrа"у серп,лфiкацfii
.., 16 ,, грудня 2020 pot<y за

Jш KBS 1.27}20
та дйсtмй до.. 15 >} грудня 2(Р3 роry

цуrм сЕртиФIкАтом посвцчуеться, що
СИСТЕМА YTIPABZIHЮI ЯКIСТЮ

стосовно виробrrицгва фбри зi сrмевого дроту (кодr f,КIIП: 25.93.1)

агiдttо з rIинЕим закоЕодавством

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДЛ\ЬНIСТЮ
ссEBIC ГРУП,l

що зареесrроване ]fil адресою: Украtпа 50024 /лirrропецровська оба.,
м. Кривий Рiг, вуа. Кременчуrрка, буд. 69, код С,4РЛОУ 43346819;

виробниrцгво розтатIIоваIIе за адресою: м. Кривий Рiг, вуа. Е;еlсrрозаводсьIcl, буа- 1К

ВЦПОВИА€ ВИМОГАМ

ISo 900ft2015

"Quality mапаgеmепt gyýtemg - Requirement$)
Коrrцроаь вИповiдностi сертифiкованоi системи управаiнrrя якiсгю

вимогам зазначеною gгандарту здйспюеться шаяхом нагаядовI.rх аудIffiв,
перiоаrrчнiсь i процедури якю( регпаментrютъся п рограмою.

органом сертифкацii ДП "КРИВБАССТА}ЦАРТМЕТРОаОruI"
iцки та оцiнlоr системи управлiння якiсгю-

А.К. Андрюrrко
KepiBrrrшc оргшту
сертrсфiкацii
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ДЕЖЛВНЕ ПЦЕриемство,криворIзыOй ндуково_вироБнI4IIй
цЕнтр сгдцJцр-мздIдfi, мЕlрологti тд сЕрмфIкдIцт,

ОРГАН СЕРТИФIКАЦIr СИСТЕМ УТРАВПIННЯи
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сЕртпфIкАт
НА СИСТЕМУ УПРАВДIННЯ ЯКIСТЮ

J\lb KBS 1.275_20
та дйсшrй до " 15 D трудш 2023 року

Iим сЕртиФIкАтом посвцчуетъся, що
СИСТЕМА УТРАВЛIНFUI ЯКIСТЮ

стосовно виробниrцва фбри зi сrмевого дроту (кодl flКПП: Ш.93.1)
згiдrо з rIинним законодавством

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповIдлrьнIстю
KEBIC ГРУПШ

що заре€строване за адресою: УкраlЪа, 50024, f,нiпропеrровська оба.,
м, Кривий Нц вуа. Кремеrгчуцька, буд. 69, код еДРПОУ 4З346819;

виробництво розтilшоване зиr адресою: м. Кривий Рiц вуа. Еаекгрозаводська, буа. 1К

ВIДfIОВЦАС ВИМОГАМ

дстуЕN Iýo 9ш12018
(EN ISO 900ft2015, IDT; ISO 90012015, IDT)

Коrrqроаь вйповiдносгi сертифкованd системи 5rправаiнrrя якigгю
вимогам зазшаченоп} стандарту здiйсзюегься шаяхом нагдrIдовIfi аудд,rгЬ,

перiодд,rчrriсь i процедури якIд регпаме}цIютъся програмою.

Сертифкат видавий органом сертифiмцii ДП "КРИВБАССТАrИАРТМЕТРО/ОfljЯ'
рки та оФнки системи управаiння якiсгю.

А.К. Андрюlтrко
Керiвrшш< орташу
сергrrфiкацii
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YKpaiHa, 5ООО5, м. Крпвий Нг, Bylr. KpиBopi:KcTa.li, 23, теа. (О56} 462 ОО 52
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