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ВІДОМОСТІ  ЩОД О ДІЯЛЬ НОСТІ  

Дніпропетровського регіонального центру з ліцензування, атестації та сертифікації у будівництві за 2015 р. (І півріччя) 

(відповідно аспектів Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономрозвитку України від 11.02.2015 № 116) 

 

Рекомендований зміст розкриття інформації 

(п. 7) 
Відомості про діяльність ДРЦЛ у заданому аспекті 

1) дані щодо суб’єкта господарювання: Дніпропетровський регіональний центр з ліцензування, атестації та сертифікації у 
будівництві (далі - Регіональний центр) згідно «Положення про Регіональний центр…» 
(далі – «Положення про РЦ») є госпрозрахунковою установою, яка утворюється 
Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та провадить некомерційну 
господарську діяльність. 

Основними напрямками діяльності Регіонального центру є: 
а) оцінювання спроможності та експертиза документів підприємств Дніпропетровської 
області при ліцензуванні їх господарської діяльності у сфері створення об’єктів 
архітектури, наявності необхідних умов для її провадження; 

б) сертифікація продукції будівельного призначення у державній системі УкрСЕПРО; 
в) здійснення технічного нагляду за випуском сертифікованої продукції під час дії 
сертифікату відповідності; 
г) надання організаційно-технічної допомоги підприємствам при оформленні 

документів з ліцензування та підтвердження оцінки відповідності (сертифікації) 
продукції 

д) підвищення компетеності та атестація кваліфікаційного рівня виконавців, які 
керують виконанням спеціальних видів проектних, будівельно-монтажних, 
інжинірингових робіт та інженерних вишукувань на територіях зі складними 
інженерно-геологічними умовами  

е) зберігання архівів з діяльності Регіонального центру та списання таких документів, 
які втратили термін зберігання. 
Останні три роки і станом на початок 2015 року провідними напрямками діяльності є 
надання послуг зі здійснення процедур обов’язкової сертифікації в державній системі 
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сертифікації УкрСЕПРО продукції будівельного призначення за показниками безпеки 

та надійності, а також проведення моніторингу за випуском продукції під час дії 
сертифіката відповідності шляхом здійснення нагляду, проведення періодичних 
перевірок і випробувань.  
Регіональний центр, як орган сертифікації продукції будівельного призначення (ОС 

«ДНІПРОЦЛАСБУД») призначений і уповноважений на виконання робіт в державній 
системі сертифікації продукції УкрСЕПРО Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України (наказ від 11.03.2013 р. № 240). 
Відповідно чинного «Положення про РЦ» керівник Регіонального центру призначається 

на посаду та звільнюється з посади наказом начальника управління містобудування та 
архітектури дніпропетровської облдержадміністрації. 

а) стратегія та цілі діяльності 

(фінансові та нефінансові); 
Цілі і основні завдання Регіонального центру не є комерційні і базуються на 

законодавчих основах провадження будівельної діяльності та реалізації напрямків 

політики технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України та 

Дніпропетровської облдержадміністрації: 

1 Забезпечення довіри споживачів Дніпровського регіону до діяльності 
облдержадміністрації з реалізації процесів технічного регулювання, ліцензування, 
атестації та оцінки відповідності (сертифікації) продукції та послуг  
2 Здійснення попереджувальних заходів щодо зменшення факторів шкідливого впливу 

на життя і здоров’я громадян, їх майно, а також екологію довкілля, пов’язаних з 
будівництвом об’єктів  
3 Захист вітчизняних товаровиробників від неякісної продукції і недобрих ринкових 
відносин в інвестиційній діяльності, забезпечення для споживачів гарантій надійності, 

безпеки і якості продукції будівельного призначення 

б) фінансова звітність суб’єкта 
господарювання, підготовлена в 
порядку, установленому 

законодавством; 

Фінансова звітність Регіонального центру здійснюється на загальних підставах 
відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16 липня 1999 року N 996-XIV шляхом подання щоквартальних та щорічних Звітів 

до державної служби Статистики та Податкової інспекції 

в) відповідність досягнених результатів 

діяльності цілям діяльності суб’єкта 

Завершені роботи з сертифікації продукції оформлюються сертифікатами 

відповідності, які реєструються в державному Реєстрі УкрСЕПРО м. Київ.  
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господарювання; У першому півріччі 2015 р. Органом сертифікації Регіонального центру ОС 

«ДНІПРОЦЛАСБУД» видано 19 сертифікатів на продукцію будівельного призначення 
про її відповідність встановленим вимогам. 

г) основні події, що мають суттєве 

значення для діяльності суб’єкта 

господарювання, які відбулися 

протягом звітного періоду (укладання 

значних правочинів (договорів) на 

виготовлення товарів чи надання робіт, 

послуг, залучення інвестицій, 

реорганізація, тощо); 

Прийняття нового Закону України «Про ліцензування видів господарчої діяльності»  
222-VIII від 25.03.15 р. та варіанти його впровадження у будівельній діяльності в Умовах 

Дніпровського регіону з урахуванням децентралізації влади. 

д) відомості про ринок робіт, послуг, 
що надаються, або товарів, що 

виробляються, якщо це не є 
комерційною таємницею суб’єкта 
господарювання; 

Надання послуг Регіонального центру здійснюється за заявками підприємств 
виробників (постачальників або продавців) продукції, яка призначена для будівництва 

і використовується при зведенні об’єктів архітектури. Інтенсивність цієї роботи 
напряму залежить від обсягу будівництва і активності законослухняних суб’єктів 
будівельної діяльності. 

Загальний обсяг реалізації послуг у першому півріччі 2015 році складає 179,9 тис. грн.  
(у т.ч. ПДВ 30,00 тис. грн.) 

е) основні клієнти та основні їхні 
групи, якщо це не є комерційною 
таємницею суб’єкта господарювання; 

Основними замовниками послуг є підприємства-виробники і постачальники 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у будівництві Дніпропетровської 
області, серед яких за звітний період: 

ПрАТ «Дніпровський завод «АЛЮМАШ», м. Дніпропетровськ; 

ТОВ «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ-110», м. Дніпропетровськ; 

ТОВ «ЗАВОД ЗБК», м. Дніпропетровськ; 

ТОВ «Балівський завод ЗБК», Дн-ська обл., с. Партизанське; 
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ТОВ «Будівельна компанія.», м. Дніпропетровськ; 

ТОВ «Завод Металомонтаж», м. Дніпропетровськ; 

ТОВ «Фірма «ПІРАМІДА», м. Дніпродзержинськ; 

ТОВ «СИЛТА-БРИК», м. Дніпропетровськ. 

ж) інвестиції протягом звітного 
періоду, найбільш інвестиційні проекти, 
що виконуються або плануються, якщо 

це не є комерційною таємницею 
суб’єкта господарювання; 

Фінансування діяльності Регіонального центру здійснюється за рахунок коштів, 
отриманих за надання послуг на підставі договорів із заявниками.  

Інші джерела фінансування стосовно Регіонального центру та інвестиційні проекти не 
запроваджувалися.  

Закупівлі, крім витратних матеріалів, не проводились і не плануються. 

і) загальна чисельність працівників (у 

т.ч. керівних працівників), загальний 

фонд оплати праці, середньомісячна 

заробітна плата (у т.ч. керівних 

працівників), розмір заборгованості з 

виплати заробітної плати; 

Штатна чисельність працівників у першому півріччі 2015 р. - 7 (у. т.ч. керівних – 2). До 
виконання виробничих завдань залучаються спеціалісти, які працюють по цивільно-

правовим договорам.  

Загальний фонд оплати праці по штату за перше півріччя 2015 року – 42,3 тис. грн. 

Середньомісячна заробітна плата загалом – 2,0 тис. грн (у т.ч. керівник – 2,4 тис. грн.) 

Заборгованості з виплати заробітної плати немає. 

к) соціальна ініціативи та ініціативи з 
охорони навколишнього природного 

середовища, що виконуються; 

Не запроваджувалися 

л) відомості щодо розкриття 

інформації згідно пунктів 2-8 цих 

Методичних рекомендацій (наприклад 

вказати, які положення зазначених 

пунктів реалізуються; які положення не 

розкриваються; обґрунтування в разі не 

Відомості наведені у відповідності до конкретних аспектів Методичних рекомендацій 
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розкриття відповідних положень); 

м) основні фінансові показники, що 
характеризують діяльність 
(прибутковість, ліквідність, 

ефективність використання майна), їх 
зміни протягом 3-х років; 

Податок на прибуток нараховується по підсумкам року.   

н) відрахування частини чистого 
прибутку (доходу) до державного 
бюджету в установленому 
законодавством порядку (для 

державних унітарних підприємств, 
їхніх об’єднань); 

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету 
здійснюються відповідно законодавству у встановлених термінах і обсягу. 
Заборгованості перед державним бюджетом немає. 

о) орган управління суб’єкту 

господарювання (із зазначенням 

керівного складу); 

Відповідно до «Положення про РЦ» (від 11.02.2002 р.) Регіональний центр є 

самостійною госпрозрахунковою установою. Він самостійно планує свою діяльність і 

визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги  

Керівний склад: керівник регіонального центру (на даний момент – тимчасово 
виконуючий обов’язки керівника) і Заступник керівника з питань сертифікації 

 

 

Т.в.о керівника Регіонального центру          А. І. Сидоренко 

 

24 липня 2015 р. 

 


