
  



 

  

 
 

Клінінгова компанія «ДЕН» 

   03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119, оф. 20  

www.firmaden.com.ua, 

e-mail: info@firmaden.com.ua,  

тел./факс: (044) 206-02-12 

Про компанію 

 

О компании «ДЕН» – це клінінгова компанія з 14-річним досвідом роботи на 

ринку професійного прибирання. 

На сьогоднішній день, ми надаємо комплексні послуги у сфері фасиліті 

менеджменту (управління нерухомістю): професійні послуги клінінгу, 

організація корпоративного харчування (їдальні та буфети на 

підприємстві, ресторани домашньої кухні), послуги фізичної охорони, 

пошиття корпоративного одягу, організація турнірів з міні-футболу та інші. 

Ключові етапи розвитку компанії «ДЕН» 

2000 рік – створення клінінгової компанії «ДЕН». 

2005 рік – компанія «ДЕН» вийшла на національний ринок  

                клінінгових послуг України. 

2006 рік – запроваджені міжнародні стандарти управління якістю  

        ISO 9001:2000. 

2007 рік – відкриття представництва в Російській Федерації. 

2009 рік – формування портфелю додаткових послуг (фасиліті менеджмент): 

послуги фізичної охорони, організація корпоративного 

харчування, організація турнірів з міні-футболу. 

2013 рік – організація нового напрямку діяльності – пошиття спецодягу. 
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Структура компанії 

 

О компании 
Структура корпоративного управління клінінгової компанії «ДЕН» 

відповідає міжнародним стандартам. Високий рівень управління 

дозволяє оперативно приймати ефективні та збалансовані рішення з 

метою досягнення стабільного розвитку компанії (мал.1). 
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Директор представництв 

Мобільна бригада 

Висотний відділ 

Відділ постійних об’єктів 

Працівники 
служби клінінгу 

Мал.1. Організаційна структура 
компанії «ДЕН» 
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Торгово-розважальні  

центри 

30% 

18% 

7% 

16% 

15% 12% 

2% 

Промислові 

підприємства 

Логістичні 

комплекси 

Банки та страхові 

компанії 

Інші 

Офіси та  
бізнес центри 

 
Міжнародні 

заходи 

Ключові клієнти та рекомендації 

О компании 
Клієнти компанії «ДЕН» – це представники різних сфер українського 

бізнесу. Галузева спеціалізація компанії охоплює: виробничі 

приміщення, торгово-розважальні центри, супермаркети та магазини, 

логістичні комплекси, кінотеатри, вокзали, банки, страхові компанії, 

офіси та бізнес центри, міжнародні масові заходи та інші. (мал. 2). 

 

Мал. 2 Галузева спеціалізація  
клінінгової компанії «ДЕН» 
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Серед наших клієнтів 
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Серед наших клієнтів 

Промислові підприємства 

 Тютюнова компанія  

«British American Tobacco Ukraine»; 

 Тютюнова компанія «Japan Tobacco 

International»; 

 ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» 

(ТМ «Кремез»); 

 ВАТ «Молокозавод «Галактон»; 

 ЗАТ «Кондитерська фабрика  

імені Карла Маркса» (Roshen); 

 ЗАТ «Кременчуцька кондитерська 

фабрика» (Roshen); 

 ВАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; 

 ЗАТ «Маріупольська кондитерська 

фабрика» (Roshen); 

 ЗАТ «Лікерогорілчаний завод «Хортиця»; 

 ПАТ «Завод картонної упаковки «Елопак-

Фастів»; 

 ПАТ «Завод із виробництва картонної 

упаковки «Бліц-Пак»; 

 ЗАТ «Завод із виробництива картонної 

упаковки «Бліц-Принт»; 

 ВАТ «Керченський стрілочний завод»; 

 ПАТ «Київенерго». 

Торгові, торгово-розважальні центри 

 ТРК «Універмаг Україна»; 

 ТРЦ «Квадрат Гната Юри»; 

 ТРЦ «Квадрат Троєщина»; 

 ТЦ «Європорт»; 

 ТЦ «Україна» (м. Харків); 

 ТРК «Аврора»; 

 ТЦ «4 ROOM»; 

 ТРК «Лавіна»; 

 Мережа магазинів «Изюминка»; 

 Мережа супермаркетів «Перекресток»; 

 Мережа супермаркетів «Амстор».  

Транспортні та логістичні компанії 

 З/д вокзал «Прилуки»; 

 З/д вокзал «Полтава – Київська»; 

 Логістичний комплекс «Плюс «Рошен»; 

 Kuehne + Nagel Ukraine; 

 Офісно-складський комплекс «Юта-

Сервіс»; 

 Складський комплекс «Mary Kay».  

Фінансові установи 

 ПАТ «Надра банк»; 

 ЗАТ «OTP bank»;  

 ПАТ «Євробанк»; 

 ЗАТ «VAB Життя»; 

 ПАТ «Укрсиббанк»; 

 ЗАТ «Приват Банк». 

Офісні та бізнес-центри 

 БЦ «Леонардо»; 

 Офісний центр IBM (м. Київ); 

 Schneider Electric Ukraine; 

 ABICOR BINZEL; 

 Офіс ВАТ «Прилуки» (м. Київ); 

 БЦ «Статус» (м. Кременчук); 

 Компанія «ХХI століття»; 

 ЗАТ «Сумітек Україна»; 

 ТОВ «ОТП Факторинг Україна»; 

 ТОВ «Полтавські телекомунікаційні 

системи»; 

 ТОВ «Харківські телекомунікаційні 

системи»; 

 Hudson Ukraine; 

 Hardex; 

 Представництво компанії «Сандоз Д.Д.» в 

Україні; 

 Кронверк Сінема Україна; 

 ВАТ «СК «Українська страхова група»; 

 Телерадіокомпанія «Україна»; 

 ВАТ «Пежо Сітроен Україна»; 

 ВАТ «Рехау»; 

 ВАТ «Сайпем Україна». 

 

Міжнародні масові заходи 

 Міжнародний пісенний конкурс 

«Євробачення 2005»; 

 Місцевий Організаційний Комітет «Євро 

2012»; 

 Чемпіонат Європи з футболу   

EURO 2012; 

 UEFA Champions League  

Trophy Tour. 
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Рекомендаційні листи 

Високий рівень якості та відповідність очікуванням клієнтів компанії 

підтверджуються великою кількістю рекомендаційних листів від наших 

постійних клієнтів. 

 

http://www.firmaden.com.ua/
mailto:info@firmaden.com.ua


  

 
 

Клінінгова компанія «ДЕН» 

   03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119, оф. 20  

www.firmaden.com.ua, 

e-mail: info@firmaden.com.ua,  

тел./факс: (044) 206-02-12 

Наша техніка 

Підлогомийні та підмітальні машини 

Натирачі підлоги та пилососи 

Інвентар для прибирання 

Професійні хімічні засоби 
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Забезпечення якості клінінгових послуг 

Якість наших робіт відповідає європейським стандартам. В компанії 

функціонує спеціально створений структурний підрозділ з контролю 

якості, який забезпечує аудит та оцінку основних технічних та 

організаційних процесів. 

 

З метою забезпечення високої якості та оцінки фактично виконаного 

обсягу робіт на об’єктах, оформлюються журнали контролю якості та 

спеціальні чек-листи (мал.3). 

Мал. 3. Чек-листи 
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Відзнаки компанії 

Компанія «ДЕН» займає топові позиції рейтингу клінінгових компаній 

країни, за версією Національного бізнес-рейтингу Торгово-промислової 

палати України та Комітету економічного розвитку, згідно даних 

Державних органів статистики. 

Висока технологічність прибирання також підтверджується запрошенням 

до участі та перемогами компанії «ДЕН» у провідних профільних 

конкурсах «Клінінг-майстер» у рамках спеціалізованих виставок з 

клінінгу (мал. 4). 

Мал.4 Офіційні листи 
та нагороди 
за якість послуг 
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Корпоративне управління 

Сфера корпоративної відповідальності організації включає управління 

діяльністю в сфері екології, охорони праці, розвитку персоналу, 

взаємовигідних відносин з усіма основними зацікавленими сторонами. 

Налагоджена система корпоративного управління дозволяє ефективно 

взаємодіяти з основними зацікавленими особами (стейкхолдерами) та 

оперативно отримувати інформацію стосовно змін у ринковому 

середовищі (мал. 5). 

Мал.5 Концепція корпоративного 
управління «ДЕН» 
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Взаємодія із зацікавленими сторонами 
(стейкхолдерами) та програми активного партнерства 

Клінінгова компанія «ДЕН» вибудовує гармонійну 

комунікацію з основними зацікавленими сторонами 

та дотримується усіх стандартних зобов’язань, 

пов’язаних із відповідальним веденням бізнесу. 

У 2012-му році компанія приєдналась до міжнародної 

спілки соціально-відповідальних компаній Sedex. 

Метою Sedex є публічне надання інформації стосовно запровадження 

та покращення відповідальної ділової практики в компаніях-членах 

організації. 

Орієнтація на клієнта 

Орієнтація на замовника здійснюється за допомогою: 

 вимірювання рівня задоволеності клієнта в період співпраці; 

 виконання встановлених вимог з метою підвищення рівня 

задоволеності замовника; 

 визначення майбутніх потреб і очікувань клієнта. 

Переваги спеціалізованих клінінгових послуг нашої компанії 

визначаються наступними факторами: 

 висока якість послуг, на рівні міжнародних стандартів; 

 ціна послуг не перевищує витрат на утримання власної служби 

клінінгу; 

 працівники компанії можуть виконувати ексклюзивні, складні 

спеціалізовані роботи; 

 оперативність виконання робіт та дотримання узгоджений строків. 

Компанія «ДЕН» дотримується встановлених вимог щодо якості та 

безпеки робіт, що виконуються, обладнання та технічних засобів. Для 

прибирання ми застосовуємо інвентар та хімічні засоби, сертифіковані 

згідно існуючих екологічних норм. Серед них: універсальні миючі 

машини, підмітальне обладнання, пилососи, засоби для чищення 

підлоги та вікон. 
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Сертифікати ISO 

Компанія «ДЕН» однією з перших серед клінінгових компаній України 
пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 

9001:2000 «Система управління якістю». 

Сертифікація ISO 9001:2000 дозволяє 
компанії «ДЕН» ефективно розподіляти 

трудові ресурси, гарантує безперебійність 
бізнес-процесів, а також знижує ризики, 

пов’язані з людським фактором. 
Персонал компанії проходить інструктаж 

та регулярну атестацію із застосування 
техніки для прибирання та хімічних 

засобів. 
Як результат – високий рівень 

технологічності клінінгу, який 
підтверджується відповідними нагородами 
компанії. 

Інноваційний підхід 

При виконанні робіт спеціалісти компанії «ДЕН» використовують 

професійне прибиральне обладнання та хімічні засоби провідних 

компаній-виробників. 

Використання сучасної техніки дозволяє підвищити ефективність 

процесів та знизити вартість клінінгу. Комплексний підхід до організації 

клінінгу дозволяє в найкоротший термін здійснювати прибирання будь-

якої складності. Ці та інші аспекти дозволили нашій компанії заробити 

бездоганну репутацію та заслужити довіру багатьох великих компаній 

України - наших постійних клієнтів. 
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Політика компанії «ДЕН»  

в галузі управління персоналом 

З початку 2011 року в компанії працює Програма розвитку персоналу, 

що передбачає заходи за трьома основними напрямками: турбота про 

здоров’я та відпочинок співробітників, покращення умов праці, 

підвищення професійного рівня персоналу (мал.6). 

Спортивні нагороди наших колег 

Програма розвитку персоналу 

Покращення умов 
праці 

Підвищення 

професійного рівня 

Турбота про здоров’я 

та відпочинок 

Створення 

корпоративної 

футбольної команди 

Проведення зустрічей за 

професійними 

напрямками 

Організація 

корпоративного 

харчування 

Організація спортивно-

корпоративного 

відпочинку 

Реалізація програм 

стажування молодих 

спеціалістів 

Реалізація програми 

«Година для родини» 

Розвиток системи 

внутрішніх комунікацій 

Мал.6 Програма розвитку 
персоналу 
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У 2011 році Програма розвитку персоналу компанії «ДЕН» була 

представлена на Національному конкурсі бізнес-кейсів з корпоративної 

соціальної відповідальності. На цьому конкурсі соціальні ініціативи 

нашої компанії були визнані найкращими в Україні в номінації «Трудові 

відносини». 

http://www.firmaden.com.ua/
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Компанія «ДЕН» підтримує благодійні 

громадські ініціативи. Гарною традицією в 

компанії стало проведення регулярних 

благодійних програм, спрямованих на надання 

допомоги онкохворим дітям та дітям-сиротам. 

«ДЕН» співпрацює з профільними бладійними 

фондами «Краб» та «Крона», МГО «Назустріч 

Мрії» та закликає своїх ділових партнерів 

приєднатися до наших соціальних ініціатив. 
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Взаємодія з суспільством 
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Турбота про екологію в  

клінінговій компанії «ДЕН» 

Необхідність дбайливого ставлення до навколишнього середовища з 

кожним роком постає все більш гостро в усьому світі. Компанія «ДЕН» 

підтримує світовий зелений рух – Go Green та реалізує програми із 

збереження навколишнього середовища та підвищення 

енергоефективності. Вплив компанії на навколишнє середовище 

виражається у двох формах: 

 пряма – через споживання природних ресурсів; 

 опосередкована – через продукти та послуги, які ми надаємо своїм 

клієнтам.  

У своїй роботі компанія «ДЕН» не може та не бажає залишатись 

осторонь сучасних проблем зміни клімату та глобального потепління. 

Тому ми намагаємось мінімізувати ризики 

негативного впливу роботи компанії на 

оточуюче середовище шляхом встановлення 

певних екологічних норм своєї діяльності, а 

також мотивуючи наших співробітників до 

збереження природних ресурсів (реалізація 

Програми «Зелений офіс»). 

Боротьба із забрудненням атмосферного повітря  

та робота з відходами 

Діяльність клінінгової компанії «ДЕН» не становить значної екологічної 

загрози та не справляє вагомого впливу на стан навколишнього 

середовища. Основна частина відходів, що утворюються (майже 90%) – 

малотоксична та відноситься до найменш шкідливих, 4-го та 5-го класів 

небезпеки. Незважаючи на це, компанія може та вважає за необхідне 

сприяти просуванню проектів з мінімальним негативним впливом на 

екологію, а також прагне до недопущення дій, що завдають шкоди 

екології регіонів та країні в цілому. 

З цією метою проводяться наступні заходи: 

 впроваджена система збору макулатури в офісі компанії та її 

відправлення на вторинну переробку; 
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 персонал компанії в пріоритетному порядку використовує послуги 

громадського транспорту при місцевих відрядженнях та при 

перевезенні невеликих обсягів товарно-матеріальних цінностей. 

Усі відходи, відповідно до видів та класів небезпеки, передаються на 

договірній основі спеціалізованим організаціям для утилізації. Договір на 

вивезення та утилізацію відходів укладається за результатами 

проведеного тендеру. 

Обов’язковими умовами є використання підрядною організацією 

екологічно чистих та сертифікованих матеріалів, а також наявність 

ліцензії на даний вид діяльності та спеціальних полігонів для 

розміщення відходів. 
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Використання енергії та ресурсів 

Первинним джерелом електроенергії для забезпечення діяльності 

клінінгової компанії «ДЕН» виступають зовнішні електромережі 

енергопостачальних організацій на місцях, а також системи аварійного 

електроживлення. Альтернативні джерела енергії компанія не 

використовує. 

«ДЕН» здійснює наступні заходи, спрямовані на зниження споживання 

електроенергії та інших ресурсів: 

 максимально використовується природне освітлення; 

 при закупівлях надається перевага енергозберігаючому 

обладнанню, в тому числі лампам; 

 використовується «режим очікування» для техніки; 

 серед співробітників адміністративного корпусу проводиться так 

звана зелена пропаганда щодо економного використання 

електроенергії та води, використання двостороннього друку, 

користування кондиціонерами при відчинених вікнах та інших 

напрямків Програми «Зелений офіс». 

 

Компанія намагається зберігати усі свої документи в електронному 

вигляді. Для персоналу проводяться тренінги з електронного 

документообігу. Це не лише зменшує витрати паперу, але і суттєво 

економить час. 
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Контакти 

Клінінгова компанія «ДЕН» 

03039, м. Київ 

пр-т Червонозоряний, 119, оф.20 

e-mail: info@firmaden.com.ua 

тел./факс: (044) 206-02-12 

www.firmaden.com.ua 
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