ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ
Додаток 3
до
Ліцензійних
умов
провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної
із
створенням
об’єктів
архітектури
(пункт 1.5)
Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем,
технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю
якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи
_______Вказується найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця__________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________________________________
№
з/п
1

Пункти
Ліцензійних умов
2.2.1

ПЕЧАТКА

Відомості, визначені
Ліцензійними умовами
Організаційна структура
суб’єкта господарської
діяльності відповідно до
переліку видів робіт, що
заявляються (зазначити номер та

дату відповідних документів щодо:
структурних підрозділів або
спеціалістів, які забезпечуватимуть
виконання адміністративно-керівних;
виробничо-технічних; плановодоговірних; виробничих; юридичних
і допоміжних функцій; функцій з
контролю якості; промислової
безпеки та охорони праці; ведення та
збереження нормативної та
виконавчої документації;
положень про відповідні
структурні підрозділи;
посадових інструкцій працівників;
штатного розпису)

Відомості суб’єкта господарської діяльності

У цьому розділі доцільно зазначати інформацію щодо:
- дати та номеру відповідних документів про затвердження та введення в дію
організаційної структури, штатного розпису, положень про відповідні структурні підрозділи
та посадові інструкції працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та
відповідальності осіб відповідно до діючого штатного розпису;
- найменування та чисельності (в тому числі із зазначенням кількості ІТР) структурних
підрозділів та/або окремих посад згідно із затвердженою організаційною структурою;
Для підтвердження відповідності організаційної структури ліцензійним умовам доцільно
для кожного структурного підрозділу та/або окремої посади вказати функції, передбачені
ліцензійними умовами, виконання яких забезпечуватиме вказаний структурний підрозділ
та/або особа окремої посади, з посиланням на пункт положення та/або посадової інструкції.
За наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде
провадитися заявлена діяльність, зазначається інформація про їх організаційну структуру.

Підпис суб'єкта господарської діяльності та його печатка (за наявності)

Продовження додатка 3
2

ПЕЧАТКА

Примітка. Окремо зазначити:
1) кваліфікацію робітників при
виконанні робіт з реставрації,
консервації, ремонтних робіт, робіт з
реабілітації пам’яток культурної
спадщини, яка повинна бути
підтверджена наявністю відповідних
документів про кваліфікацію;
2) кваліфікацію зварників, яка
повинна відповідати вимогам Правил
атестації зварників, затверджених
наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці від 19 квітня 1996 року № 61,
зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 31 травня 1996 року
за № 262/1287

Підпис суб'єкта
господарської
діяльності та його печатка
(за наявності)

Інженерно-технічні працівники
№
з/п

1
1

Посада

Форма трудових
відносин
основне
місце
роботи

неосновне місце роботи
(найменування документа,
який підтверджує трудові
відносини)

2

3

4

Усього
(за колонками
3 та 4)

«Так» або «Ні». У разі
«Так» - вказується
найменування документа,
який підтверджує трудові
відносини (заповнюється
обов’язково)

Коди видів робіт,
Стаж
Освіта з вказівкою року
роботи
закінчення, факультету, відповідальність за виконання
(у роках) на спеціалізації, кваліфікації за яких покладено на посадову
особу
посадах за
дипломом
(відповідно до заявленого
фахом
переліку робіт)
5
Вказується посада(и) та період(и) роботи у роках з _____ р. по ______ р.
після отримання фахової спеціальності згідно із записами трудової
книжки або інших підтверджуючих документів

Зазначену
інформацію
доцільно
вказувати
у графі
«Професія»

Укомплектованість суб’єкта
господарювання інженернотехнічними працівниками
(ІТП) і робітниками
необхідних професій та
кваліфікацій відповідно до
організаційної структури,
Класифікатора професій
(ДК 003:2010),
затвердженого наказом
Держспоживстандарту
України від 28 квітня
2010 року № 327, та вимог
Довідника кваліфікаційних
характеристик професій
працівників (Випуск 64),
затвердженого наказом
Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України
від 13 жовтня 1999 року
№ 249.

«Так» або «Ні» (заповнюється обов’язково)

2.2.1,
2.2.2,
6.2.2,
7.2.2,
8.2.2

Вказуються посади інженерно-технічних працівників відповідно до
Класифікатора професій (ДК 003:2010), вимог Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск 64) та діючого штатного
розпису із зазначенням найменування структурного підрозділу

2

6
Вказується освіта (повна
вища, базова вища, неповна
вища тощо), рік закінчення
навчального закладу,
найменування факультету,
спеціалізація,
кваліфікація(магістр,
спеціаліст, бакалавр,
молодший спеціаліст) за
дипломом

-

7
Вказуються коди заявлених
на отримання ліцензії видів
робіт з будівництва об’єкта
архітектури відповідно до
додатку 1 ліцензійних умов,
відповідальність за
виконання яких покладена на
посадову особу, зазначену у
графі 2)

Продовження додатка 3
3

Робітники
Професія

Чисельність (осіб)
основне місце роботи

1
1

2
3
4
Вказується професія
Вказується
Вказується чисельність робітників зазначеної у графі 2
робітників згідно з
чисельність
професії (порозрядно) та найменування документа, який
Класифікатором професій
робітників
підтверджує трудові відносини
(ДК 003:2010) та Довідником зазначеної у графі 2
кваліфікаційних
професії
характеристик професій
(порозрядно), які
працівників (Випуск 64), якими прийняті та/або
укомплектовано
оформлені на роботу
підприємство для
підприємством
забезпечення виконання
заявлених на отримання
ліцензії видів робіт
Усього (за колонками 3 та 4)

2.2.2

ПЕЧАТКА

Проходження спеціального
навчання, зокрема для
територій з підвищеною
сейсмічністю та зі
складними інженерногеологічними умовами, з
періодичністю та
термінами, визначеними в
програмах навчання

Підпис суб'єкта
господарської
діяльності та його
печатка
(за наявності)

Посада
ІТП
1
Вказується посада особи відповідно
до штатного розпису, яка пройшла
спеціальне навчання (із числа
керівників, професіоналів та фахівців)

3

Розряд

неосновне місце роботи
(найменування документа, який підтверджує трудові відносини)

Назва навчального закладу, в якому проведено навчання (підвищення
кваліфікації)
2
Вказується назва навчального закладу, в якому проведено навчання
(підвищення кваліфікації)

5
Вказується розряд робітників
зазначеної у графі 2 професії

№
з/п

-

Дата видачі
посвідчення
3
Вказується дата видачі
посвідчення

Продовження додатка 3
4

4

6.2.1,
7.2.1,
8.2.1

Наявність адміністративних
та виробничих приміщень,
виробничої бази (за
потреби), інших
допоміжних служб
відповідно до переліку
робіт, які суб’єкт
господарської діяльності
має намір виконувати

№
з/п

Перелік адміністративних та виробничих приміщень, виробничої
бази (за потреби), інших допоміжних служб
найменування

1

2

3

4

У випадку, якщо приміщення
власні:
вказується назва

Вказується площа
приміщення відповідно до

Вказується назва документа, що підтверджує
право власності на приміщення

адміністративних та виробничих
приміщень, виробничої бази (за
потреби), інших допоміжних служб
та адреса їх місцезнаходження
відповідно до активів (балансових
відомостей) підприємства або
документа, що підтверджує право
власності

У випадку, якщо приміщення
орендовані:
вказується назва
адміністративних та виробничих
приміщень, виробничої бази (за
потреби), інших допоміжних служб
та адреса їх місцезнаходження
відповідно до договору оренди

ПЕЧАТКА

Підпис суб'єкта
господарської діяльності та
його печатка
(за наявності)

кількість (м2)

Власні або орендовані
(вказати реквізити договору, найменування та
місцезнаходження орендодавця)

активів (балансових
відомостей) підприємства
або документа, що
підтверджує право
власності

Вказується площа
приміщення відповідно до
договору оренди

Вказуються реквізити договору, найменування та
місцезнаходження орендодавця

Продовження додатка 3
5

2.2.3,
6.2.3,
7.2.3,
8.2.3
Увага!

ПЕЧАТКА

Наявність техніки,
обладнання, устаткування,
приладів та інструментів
відповідно до
технологічних вимог
виконання робіт (вимоги
ДБН Г.1-5-96 «Нормативна
база оснащення будівельних
організацій (бригад)
засобами механізації,
інструментом і інвентарем»)

Підпис суб'єкта
господарської
діяльності та його
печатка
(за наявності)

№
з/п
1

Перелік оснащення (техніка, обладнання,
устаткування, прилади та інструменти)
найменування
2
У випадку, якщо оснащення
власне:
для забезпечення виконання
заявлених на отримання
ліцензії видів робіт
вказується назва техніки,
обладнання, устаткування,
приладів та інструментів
відповідно до активів
(балансових відомостей)
підприємства або документа,
що підтверджує право
власності (з урахуванням
додатків 1-4 ДБН Г.1-5-96
«Нормативна база оснащення
будівельних організацій
(бригад) засобами механізації,
інструментом і інвентарем»)
У випадку, якщо оснащення
орендоване:
для забезпечення виконання
заявлених на отримання
ліцензії видів робіт
вказується назва техніки,
обладнання, устаткування,
приладів та інструментів
відповідно до договору оренди
(з урахуванням додатків 1-4
ДБН Г.1-5-96 «Нормативна
база оснащення будівельних
організацій (бригад) засобами
механізації, інструментом і
інвентарем»)

кількість
3
Вказується
кількість кожного
найменування
техніки, обладнання,
устаткування,
приладів та
інструментів
відповідно до

активів
(балансових
відомостей)
підприємства або
документа, що
підтверджує право
власності

Вказується
кількість кожного
найменування
техніки,
обладнання,
устаткування,
приладів та
інструментів
відповідно до
договору оренди

Технічний
стан
4
Вказується технічний стан оснащення відповідно до акта технічного огляду із
зазначенням дати його складання

5

Власні або орендовані
(вказати реквізити договору, найменування
та місцезнаходження орендодавця)
5
Вказується назва документа, що
підтверджує право власності на оснащення

Вказуються реквізити договору,
найменування та місцезнаходження
орендодавця

Продовження додатка 3
6

6

7

6.2.3,
7.2.3,
8.2.3

2.2.1,
2.2.3

Наявність пристроїв та
засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають
метрологічній повірці

Дотримання вимог із
забезпечення промислової
безпеки та охорони праці
(зазначити наявність підрозділів або
спеціалістів, які визначені
відповідальними за виконання вимог
промислової безпеки та охорони
праці, зазначити номер та дату
відповідних наказів розпорядчих
документів)

8

2.2.1

1

Найменування пристроїв та засобів
вимірювальної техніки

Кількість

Дата останньої повірки (місяц /рік)

2

3

4

Вказується найменування пристроїв та
засобів вимірювальної техніки для
забезпечення виконання заявлених видів
робіт, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці,
відповідно до активів (балансових
відомостей) підприємства, документа, що
підтверджує право власності та/або
договору оренди

Вказується
кількість
кожного
найменування
пристроїв та
засобів
вимірювальної
техніки

Вказується дата останньої повірки
(місяць/рік) кожного найменування пристроїв
та засобів вимірювальної техніки, вказаної у
графі 2

…

…

…

У цьому розділі доцільно зазначити:
- найменування структурних підрозділів та/або фахівців відповідно з організаційною структурою, які визначені
відповідальними за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці;
- номер та дату відповідних документів щодо визначення структурних підрозділів та/або фахівців, відповідальних за
виконання вимог промислової безпеки та охорони праці;
- у випадку визначення відповідальним за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці окремого фахівця,
доцільно вказати його посаду та назву структурного підрозділу відповідно до затвердженої організаційної структури, в
якому він працює;
- у випадку наявності у заявленому на отримання ліцензії переліку робіт видів робіт підвищеної небезпеки (відповідно
до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011
№1107) доцільно вказати назву документа(ів), що підтверджує (ють) проходження професіоналами/фахівцями
спеціального навчання безпечним методам і прийомам праці для виконання робіт із підвищеною небезпекою, та дату
видачі Дозволу Держгірпромнагляду для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Вказується номер та дата документа(ів), що підтверджує(ють) впровадження системи управління
Наявність документів, що
якістю
продукції відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) та призначення відповідальної
підтверджують
особи.
впровадження системи
управління якістю продукції
суб`єкта господарської
діяльності (зазначити номер та
дату розпорядчого документа про
введення в дію системи управління
якістю та призначення відповідальної
особи)

ПЕЧАТКА

№
з/п

Підпис суб'єкта
господарської
діяльності та його
печатка
(за наявності)

Продовження додатка 3
7

9

2.2.1,
6.2.3,
7.2.3,
8.2.3

Якість контролюється
(власна лабораторія або вказати
реквізити договору та найменування
суб’єкта господарської діяльності, що
надає послугу з лабораторних
досліджень),

зокрема:
виконаних робіт:

9.1
9.1.1

ґрунтових споруд та основ –
лабораторними
випробуваннями на міру
ущільнення

9.1.2

зварних
з’єднань
–
неруйнівними методами по
зварних конструкціях

9.1.3

дорожніх
покриттів
лабораторними
випробуваннями
відповідність марки

9.1.4

ПЕЧАТКА

–
на

монолітних
бетонних,
залізобетонних
та
армоцементних
конструкцій
–
лабораторними
випробуваннями
зразків
товарного
бетону
або
розчину

У випадку наявності власної лабораторії для контролю якості виконання заявлених робіт доцільно вказати назву
лабораторії відповідно до затвердженої організаційної структури та/або назву структурного підрозділу, у складі якого
вона перебуває.
У випадку оренди лабораторії вказуються реквізити договору та найменування суб'єкта господарської діяльності, що
надає послуги з лабораторних досліджень.
Інформація вказується за необхідності проведення вказаних лабораторних досліджень відповідно до заявлених на
отримання ліцензії видів робіт.
У випадку наявності власної лабораторії для контролю якості виконання заявлених робіт доцільно вказати назву
лабораторії відповідно до затвердженої організаційної структури та/або назву структурного підрозділу, у складі якого
вона перебуває.
У випадку оренди лабораторії вказуються реквізити договору та найменування суб'єкта господарської діяльності, що
надає послуги з лабораторних досліджень.
Інформація вказується за необхідності проведення вказаних лабораторних досліджень відповідно до заявлених на
отримання ліцензії видів робіт.
У випадку наявності власної лабораторії для контролю якості виконання заявлених робіт доцільно вказати назву
лабораторії відповідно до затвердженої організаційної структури та/або назву структурного підрозділу, у складі якого
вона перебуває.
У випадку оренди лабораторії вказуються реквізити договору та найменування суб'єкта господарської діяльності, що
надає послуги з лабораторних досліджень.
Інформація вказується за необхідності проведення вказаних лабораторних досліджень відповідно до заявлених на
отримання ліцензії видів робіт.
У випадку наявності власної лабораторії для контролю якості виконання заявлених робіт доцільно вказати назву
лабораторії відповідно до затвердженої організаційної структури та/або назву структурного підрозділу, у складі якого
вона перебуває.
У випадку оренди лабораторії вказуються реквізити договору та найменування суб'єкта господарської діяльності, що
надає послуги з лабораторних досліджень.
Інформація вказується за необхідності проведення вказаних лабораторних досліджень відповідно до заявлених на
отримання ліцензії видів робіт.

Підпис суб'єкта господарської
діяльності та його печатка
(за наявності)

Продовження додатка 3
8

електричних,
електромеханічних
електричними
лабораторними
випробуваннями

9.1.5

–

будівельних
матеріалів,
виробів та конструкцій (у
випадках,
передбачених
нормативно-правовими,
нормативно-технічними
актами
та
державними
стандартами)
–
лабораторними
випробуваннями,
–
що
повинно
мати
документальне
підтвердження
відповідності та якості
Інформаційно-правове
та
нормативно-технічне
забезпечення (вказати наявність

9.2

10

державних стандартів, нормативних
та
нормативно-правових
актів,
зазначити
номер
та
дату
розпорядчого
документа
про
призначення відповідальної особи за
ведення та збереження нормативної
та виконавчої документації)

ПЕЧАТКА

Підпис суб'єкта
господарської діяльності та
його печатка
(за наявності)

У випадку наявності власної лабораторії для контролю якості виконання заявлених робіт доцільно вказати назву
лабораторії відповідно до затвердженої організаційної структури та/або назву структурного підрозділу, у складі якого
вона перебуває.
У випадку оренди лабораторії вказуються реквізити договору та найменування суб'єкта господарської діяльності, що
надає послуги з лабораторних досліджень.
Інформація вказується за необхідності проведення вказаних лабораторних досліджень відповідно до заявлених на
отримання ліцензії видів робіт.
У випадку наявності власної лабораторії для контролю якості виконання заявлених робіт доцільно вказати назву
лабораторії відповідно до затвердженої організаційної структури та/або назву структурного підрозділу, у складі якого
вона перебуває.
У випадку оренди лабораторії вказуються реквізити договору та найменування суб'єкта господарської діяльності, що
надає послуги з лабораторних досліджень.
Інформація вказується за необхідностіпроведення вказаних лабораторних досліджень відповідно до заявлених на
отримання ліцензії видів робіт.

Підтверджується наявність державних стандартів, нормативних та нормативно-правових актів, необхідних для
виконання заявлених видів робіт, спосіб їх зберігання (на паперових та/або електронних носіях).
Вказується номер та дата розпорядчого документа про призначення відповідальної особи за ведення та збереження
нормативної та виконавчої документації (доцільно вказати посаду фахівця та назву структурного підрозділу відповідно
до затвердженої організаційної структури, в якому він працює).

Продовження додатка 3
9

2.1,
6.1,
7.1,
8.1

Увага!

Виконані
будівельномонтажні роботи
*
Заповнюється
суб’єктом
господарської
діяльності,
який
виконував попередньо роботи на
об’єктах нижчого класу наслідків.
**
Заповнюється
суб’єктом
господарської
діяльності,
якого
створено в результаті реорганізації
або цілеспрямовано для виконання
робіт, пов’язаних із створенням
об’єктів архітектури відповідних
класів наслідків.

За наявності раніше виданої ліцензії
№
з/п

Дані про об’єкт, на якому виконувались роботи
назва
дата та номер
клас
місце(відповідно до
договору, згідно з наслідків знаходження
затвердженої в
яким
установленому
виконувались
порядку проектнороботи
кошторисної

Рік
виконання
робіт

Коди видів робіт, які
виконувались
суб’єктом
господарської
діяльності (відповідно до
переліку робіт)

документації)

1

2

3

1

Вказується назва
об’єкта
відповідно до
затвердженої в
установленому
порядку
проектнокошторисної
документації (в
т.ч. будівельного
паспорта), на
якому суб’єкт
господарювання
виконував
будівельні роботи

Вказується дата
та номер договору,
згідно з яким
суб’єкт
господарювання
виконував роботи
на об’єкті

…

…

…

4
Вказується клас наслідків об’єкта будівництва відповідно
до проектно-кошторисної документації

11

…

5

6

7

Вказується
адреса
об’єкта
будівництва
відповідно до
проектнокошторисної
документації

Вказується
рік
виконання
робіт на
об’єкті

Вказуються коди видів
робіт відповідно до
додатку 1 Ліцензійних
умов провадження
господарської
діяльності у
будівництві, пов’язаної
із створенням об’єктів
архітектури,
затверджених наказом
Мінрегіонбуду від
27.01.2009 № 47 (із
змінами), які
виконувались суб’єктом
господарювання

У випадку виконання робіт за проектом,
затвердженим
до 2011…
року, клас наслідків …
…
вказується відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.216:2013 «Визначення класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності
об'єктів будівництва»

* Для суб’єкта господарської діяльності, який
виконував попередньо роботи на об’єктах
нижчого класу наслідків.

** Для суб’єкта господарської діяльності, якого
створено в результаті реорганізації або
цілеспрямовано
для
виконання
робіт,
пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
відповідних класів наслідків.

ПЕЧАТКА
Підпис суб'єкта
господарської діяльності та
його печатка
(за наявності)

Не
заповнюється

2
суб’єкта
господарської
діяльності, в
якому працював
ІТП, та його
посада

1

Вказується назва

2
3

Не
заповнюється

7

яких була покладена на ІТП, зазначеного
у графі 2

Вказуються коди видів робіт
відповідно до додатку 1 Ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності у будівництві, пов’язаної із
створенням об’єктів архітектури,
затверджених наказом Мінрегіонбуду
від 27.01.2009 № 47 (із змінами), які
виконував суб’єкт господарювання на
об’єкті будівництва

Дані про об’єкт, на якому виконувались роботи
назва
дата та номер
клас
місце(відповідно до
договору,
наслідків
знаходзатвердженої в
згідно з яким
ження
установленому
виконувались
порядку
роботи*
проектно-

Вказуються коди видів робіт, відповідно
до додатку 1 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням об’єктів
архітектури, затверджених наказом
Мінрегіонбуду від 27.01.2009 № 47 (із
змінами) відповідальність за виконання

6

Вказується рік виконання робіт на об’єкті будівництва

Вказується
дата та номер
договору,
згідно з яким
суб’єкт
господарювання
виконував
будівельні
роботи

5
Вказується адреса об’єкта будівництва відповідно до затвердженої в
установленому порядку проектно-кошторисної документації (в т.ч.
будівельного паспорта)

4

Вказується клас наслідків об’єкта будівництва відповідно до проектно-кошторисної
документації. У випадку виконання робіт за проектом, затвердженим до 2011 року, клас
наслідків вказується відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва»

будівництва відповідно до
затвердженої проектно-кошторисної
документації, (в т.ч. будівельного
паспорта), на якому суб’єкт
господарювання виконував будівельні
роботи

Вказується назва об’єкта

1

Назва суб’єкта
господарської
діяльності, в
якому
працював ІТП,
та його
посада**

Вказується назва об’єкта будівництву

№
з/п

відповідно до затвердженої в установленому
порядку проектно-кошторисної документації
(в т.ч. будівельного паспорта), на якому
відповідальність за виконання будівельних
робіт була покладена на ІТП

10

Продовження додатка 3

У випадку, коли ліцензія отримується вперше

кошторисної
документації)

Рік
виконання
робіт
Коди видів робіт,
які виконувались
ІТП

8

(відповідно до
переліку робіт)

Продовження додатка 3
11

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений з тим, що акт про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, відповідно до законодавства є підставою для
анулювання ліцензії.
Посада відповідно до штатного
розпису та ініціали + прізвище

Суб’єкт господарської діяльності
ПЕЧАТКА

_____Х______

__________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

(підпис)

___________________________________________________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

«ХХ» ХХХХХХХХХ 20ХХ року
М.П. (за наявності)

Дата заповнення Відомостей
Примітка. Кожна сторінка Відомостей нумерується, засвідчується підписом суб'єкта господарської діяльності та скріплюється його печаткою (за наявності).

Увага!

