
Перелік сертифікованих систем управління якістю 
 

№ 

з/п 

Заявник Галузь сертифікації Номер сертифікату Термін дії 

1 ЗАТ "З ІІ "Мітел", м. 

Дніпропетровськ 
Проектування, розроблення, 

виробництво, монтаж та 

обслуговування апаратури обладнання 

телефонного зв'язку 

UA1.СУЯ.222.00001-06 з 15.12.2006 до 

14.12.2009 

2 ТОВ "МНПП 

"Сатурн",м. Москва 

Проектування, виробництво, монтаж та 

обслуговування систем 

диспетчерського контролю та зв’язку 

UA2.СУЯ.222.00002-07 з 12.11.2007 до 

11.11.2010 

3 компанія "Cisco Systems 

Inc.", США 

проектування, розробляння, 

виробництво та обслуговування 

комутаторів Ethernet, маршрутизаторів 

проводових та з обладнанням 
радіодоступу, шлюзів голосових, 

аналогових адаптерів, мультиплексорів, 

ІР-телефонів проводових та з 

обладнанням радіодоступу, 

контролерів, обладнання мереж 

передавання даних, обладнання 
радіодоступу -точок доступу 

UA2.СУЯ.031.00005-11 з 19.12.2011 до 

18.12.2014 

4 фірма "ZyXEL 

Communications 

Corporation", Тайвань 

проектування, розробляння, 

виробництво та обслуговування 

комутаторів xDSL, комутаторів 

Ethernet, УВАТС, контролерів 

безпроводової мережі, модулів 

розширення та контролерів, екранів 

міжмережних, шлюзів міжмережних, 

модемів ADSL2+/VDSL/SHDSL, 

мультиплексорів ADSL2+, адаптерів 

передавання даних, блоків живлення, 

трансиверів, обладнання радіодоступу 

(точки доступу, точки доступу з 

модемом ADSL2+, мережні картки 

(РСІ-adapter), USB-adapter) 

UA2.СУЯ.031.00006-12 з 28.09.2012 до 

27.09.2015 

5 Компанія “TP-LINK 

Technologies CO., LTD”, 

Китай 

проектування, розробляння, 

виробництво та обслуговування 

модемів ADSL2/2+, модемів ADSL2/2+ 

з функціями маршрутизації, 

маршрутизаторів, комутаторів Ethernet, 

РоЕ-адаптерів, адаптерів передавання 

даних, мережних адаптерів, ІР 

відеокамер, голосових шлюзів, медіа- 

конвертерів, при-строїв збереження 
даних, SFP модулів, обладнання 

радіодоступу - точок доступу, точок 

доступу з функцією маршрути-зації та 

модемів ADSL2/2+ з функціями 

маршрутизації, ІР відеокамер з 

обладнанням радіодоступу, мережних 

адаптерів з обладнанням радіодоступу, 

обладнання радіодоступу з функцією 

міжмережного екрану, обладнання 
радіодоступу – РСІ- та USB-адаптерів 

торговельної марки TP-Link (код УКТ 

ЗЕД 8517), 2003р. 

UA2.СУЯ.031.00007-13 

скасовано 

з 29.10.2013 до 

28.10.2016 



№ 

з/п 

Заявник Галузь сертифікації Номер сертифікату Термін дії 

6 компанія "Cisco Systems 

Inc.", США 

Проектування, розробляння, 

виробництво та обслуговування 

комутаторів Ethernet, маршрутизаторів 

проводових та з обладнанням 

радіодоступу, шлюзів голосових, 

аналогових адаптерів, мультиплексорів, 

ІР-телефонів проводових та з 

обладнанням радіодоступу, 

контролерів, обладнання мереж 

передавання даних, обладнання 

радіодоступу -точок доступу 

UA.2.СУЯ.031.00008- 

14 

з 19.12.2014 до 

18.12.2017 

7 компанія "ZyXEL 

Communications 

Corporation", Тайвань, 

Провінція Китаю 

Проектування, розробляння, 

виробництво та обслуговування 

комутаторів xDSL, комутаторів 

Ethernet, УВАТС, контролерів 

безпроводової мережі, модулів 

розширення та контролерів, екранів 

міжмережних, шлюзів міжмережних, 

модемів ADSL2+/VDSL/SHDSL, 

мультиплексорів ADSL2+, адаптерів 

передавання даних, блоків живлення, 

трансиверів, обладнання радіодоступу 

(точки доступу, точки доступу з 

модемом ADSL2+, мережні картки 

(РСІ-adapter), USB-adapter) 

UA2.СУЯ.031.00010-15 з 23.10.2015 до 

22.10.2018 

8 ПАТ "Промзв'язок" Проектування, розроблення, 

виробництва та обслуговування 

металокорпусів оболонок для 

комплектних пристроїв розподілу і 

управління типу МКН, МКС, ЕС 

UA1.СУЯ.031.00009-15 

скасовано 

з 26.08.2015 до 

25.08.2018 

9 АТ "Енвіжн Україна" 

(04136, вул. Північно- 

Сирецька,, буд. 1-3, м. 

Київ) 

Проектування, розробляння та 

обслуговування програмного 

забезпечення для автоматизованих 

систем розрахунків за 
телекомунікаційні послуги 

UA1.СУЯ.031.00009.1- 

15 

скасовано 

з 07.09.2015 до 

06.09.2018 

10 Проектування, розробляння, монтажу, 

обслуговування та консалтингу щодо 

структурованих кабельних систем, 
систем безпеки, програмного 

забезпечення та комплексних рішень 

UA1.СУЯ.031.00014-16 з 20.08.2016 до 

06.09.2018 

11 компанія "Tyco Safety 

Products Canada Ltd", 

Канада 

Проектування, розробляння, 

виробництво та обслуговування засобів 

охоронного призначення 

UA2.СУЯ.031.00011-15 з 02.12.2015 до 

01.12.2018 

12 "NVision Czech Republic 

a.s.”, Чеська Республіка 

Розробка, виготовлення, системна 

інтеграція, продаж, реалізація, 
підтримка та обслуговування 

телекомунікаційних та інформаційних 

систем 

UA2.СУІБ.00001-16 з 28.04.2016 до 

27.04.2019 

13 ПАТ "Промзв'язок" Проектування, розроблення та 

виробництво деталей ліфтів 

UA1.СУЯ.031.00015-17 

скасовано 

з 13.12.2017 до 

12.12.2020 

14 компанія "Cisco Systems 

Inc.", США 

Проектування, розробляння, 

виробництво та обслуговування 

комутаторів Ethernet, маршрутизаторів 

проводових та з обладнанням 

радіодоступу, шлюзів голосових, 

аналогових адаптерів, мультиплексорів, 

ІР-телефонів проводових та з 

обладнанням радіодоступу, 

контролерів, обладнання мереж 

передавання даних, обладнання 
радіодоступу -точок доступу 

UA2.СУЯ.031.00016-19 

 

 

 

UA2.СУЯ.031.00017-19 

з 05.03.2019 до 

04.03.2022 з  

 

 

з 02.12.2020 до 

04.03.2022 



15 ПАТ "Промзв'язок" 

 

Проектування, розроблення, 

виробництво та обслуговування 

автоматів продажу та 

поповнення ресурсу засобів 

оплати проїзду 

UA1.СУЯ.031.00018-20 

 

з 29.12.2020 до 

28.12.2023 

 


