Аудиторський звіт
від 30.06.2015 №070-5-07/28
Вид заходу: позаплановий аудит ефективності.
Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит: комунальне
підприємство «Київській метрополітен» (далі – КП «Київський метрополітен»,
Підприємство, Метрополітен).
ЄДРПОУ: 03328913
Вищестоящий
координаційний
орган:
Департамент
транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Дата початку внутрішнього аудиту: 28.04.2015 року.
Дата закінчення внутрішнього аудиту: 30.06.2015 року.
Орган, відповідальний за проведення внутрішнього аудиту: Департамент
внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) (далі – ДВФКА).
Напрям внутрішнього аудиту: аудит ефективності.
Підстава внутрішнього аудиту: рішення Київської міської ради від 25.12.2014
№737/737, доручення голови Київської міської державної адміністрації Кличка В.В. від
13.01.2015 №571, Порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю
розпорядниками бюджетних коштів підзвітними та підконтрольними виконавчому
органу Київської міської ради (КМДА), затверджений розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 10.08.2007 №1042.
Період, за який проводиться внутрішній аудит: 2013-2014 роки.
Об’єкт внутрішнього аудиту: діяльність комунального підприємства «Київський
метрополітен» з окремих питань, зокрема: якість функціонування системи
внутрішнього контролю; законність та достовірність складання фінансової та іншої
звітності; правильність ведення бухгалтерського обліку; складання, затвердження та
виконання фінансових планів; ефективність використання бюджетних коштів; оцінка
стану формування та обліку доходів; виконання завдань, визначених статутом та
актами законодавства; ефективність договірних відносин в процесі здійснення
покладених функцій та інше.
Цілі внутрішнього аудиту: оцінка діяльності підприємства щодо дотримання
нормативних актів, планів, процедур, контрактів тощо з питань стану збереження та
використання активів, управління майном та інше, аналіз фінансово-економічних
показників діяльності, розробка рекомендацій та пропозицій, направлених на покращення
стану фінансово-господарської дисципліни, мінімізацію ризиків та інше.
Склад аудиторської групи (посада): керівник групи – Кручко Людмила Йосипівна
(заступник начальника Управління - начальник відділу); члени аудиторської групи:
Лазаренко Ілля Васильович (заступник начальника відділу), головні спеціалісти Будник
Олександр Дмитрович, Веселовська Наталія Анатоліївна, Вишківська Олена Андріївна,
Осіпчук Олександр Сергійович, Христолюбський Михайло Сергійович, Хуторян Алевтина
Анатоліївна, Чуб Григорій Іванович, Ключка Сергій Сергійович (спеціаліст); залучені
спеціалісти КП «Київекспертиза» - Басарія Наталія Андріївна (головний спеціаліст),
Косяк Наталія Миколаївна (провідний спеціаліст); залучені експерти ТОВ «Ернст енд
Янг Аудиторські Послуги» - Фабьянчук Юлія Миколаївна (спеціаліст), Плаксіна Кіра
Євгенівна (спеціаліст).
Резюме (основні висновки та рекомендації):
В ході аудиту встановлено, що фінансово-господарська діяльність КП «Київський
метрополітен» загалом є налагодженою, системною та спрямованою на виконання
основних статутних завдань і забезпечення соціальних гарантій працівників.

Однак, в періоді, що підлягав аудиту мали місце недоліки організаційного
характеру на різних етапах господарювання, які призвели до виникнення ризиків втрат
фінансових та матеріальних ресурсів, негативно вплинули на фінансово-економічні
показники та відповідно свідчать про необхідність посилення контролю та
управлінського реагування. Загалом за результатами аудиту встановлено фінансових
порушень та недоліків на загальну суму 57,7 млн грн., з них оціночно втрати склали 44,4
млн. грн. та містять ризик можливих втрат 13,3 млн. гривень.
З метою поліпшення ситуації рекомендується:
вжити заходів щодо посилення контролю за станом прийняття будівельномонтажних робіт та забезпечити відшкодування зайво сплачених грошових коштів за
виконані у попередні періоди роботи;
посилити контроль за станом ведення договірної роботи, зокрема, в частині
формування умов договорів, спрямованих на ефективне та раціональне використання
коштів Метрополітену;
провести аналіз наявної кредиторської заборгованості з розробленням графіку
погашення такої заборгованості, який би враховував терміни достатні для здійснення
розрахунків із контрагентами, з метою уникнення нарахування штрафних санкцій;
діючі договори на право розміщення обладнання, відшкодування корисного
використання тунелю та колектору метрополітену, тощо, привести у відповідність до
чинного законодавства, що регулює сферу орендних відносин;
провести детальний аналіз матеріалів по незавершеним капітальним інвестиціям
на предмет їх актуальності, та можливості впровадження або долучення до проектів,
які перебувають в розробці на даний час;
посилити контроль за станом використання, збереження, списання та переміщення
майна.
Загальна інформація
Аудит проведено з відома начальника КП «Київський метрополітен» Брагінського
Віктора Володимировича та в присутності головного бухгалтера Панасюк Людмили
Григорівни та по документах наданих представниками КП «Київський метрополітен».
Фактична та юридична адреси: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 35.
Код ЄДРПОУ - 03328913.
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.
Відповідальними посадовими особами за фінансово-господарську діяльність
КП «Київпастранс» у періоді, що підлягав аудиту, були:
з правом першого підпису:
- начальник Федоренко В.І. – з 29.10.2010 по 13.05.2014;
- начальник Казюлькін Р.А. – з 14.05.2014 по 16.07.2014;
- начальник Брагінський В.В. – з 17.07.2014 по теперішній час;
- перший заступник начальника Гавриленко В.В.- з 24.01.2011 по теперішній час;
- директор фінансовий Казюлькін Р.А. – з 01.10.2010 по 20.01.2014;
- т.в.о. директора фінансового Панасюк Л.Г. з 24.01.2014 по 28.07.2014;
- директор фінансовий Хаймьонов О.В. – з 29.07.2014 по теперішній час;
- директор СП «Дирекція будівництва метрополітену» Охотніков О.К. – з 06.09.2010 по
теперішній час.
з правом другого підпису:
- головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів
Панасюк Л.Г. - з 01.09.2007 по теперішній час,
- заступник головного бухгалтера - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Остапчук Ю.М. – з 01.07.2011, з 01.01.2015 заступник головного бухгалтера по теперішній
час;
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- заступник головного бухгалтера - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Мельник Л.В. – з 03.02.2014, з 01.01.2015 – начальник відділу фінансової та податкової
звітності - заступник головного бухгалтера по теперішній час;
- начальник фінансово-економічного управління – головний бухгалтер СП «Дирекція
будівництва метрополітену» Музиченко В.М. – з 01.12.2008 по 31.03.2014- начальник
фінансово-економічного управління – головний бухгалтер СП «Дирекція будівництва
метрополітену»; з 01.04.2014 по 31.12.2014 начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер СП «Дирекція будівництва метрополітену».
КП «Київський метрополітен» належить до комунальної власності територіальної
громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 №
464-р «Про передачу державного підприємства «Київський метрополітен» у власність
територіальної громади м. Києва» та Київської міської державної адміністрації від
28.10.1998 № 2155 «Про зарахування майна державного підприємства у комунальну
власність територіальної громади м. Києва» і підпорядковане Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації).
Основною метою діяльності КП «Київський метрополітен» є надання послуг з
перевезення пасажирів метрополітеном, виконання функцій замовника будівництва нових
дільниць та об’єктів метрополітену, забезпечення разом з іншими учасниками
інвестиційного процесу виконання робіт з виготовлення вагонів, ескалаторів, іншого
обладнання метрополітену та запасних частин до них, забезпечення мобілізаційної
готовності Підприємства.
Джерелами формування майна підприємства є:
- майно передане йому власником, виконавчим органом Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
- доходи, одержані від реалізації, надання послуг, виконання робіт, а також від
інших видів господарської діяльності;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладеня, компенсації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і
громадян;
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у
встановленому законом порядку;
- інші джерела передбачені законодавством України.
КП «Київпастранс» здійснює свою діяльність на засадах повної господарської
самостійності, госпрозрахунку, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у
національній та іноземній валюті в установах банку, є юридичною особою. Також має
печатку зі своїм найменуванням та індетифікаційним кодом, інші печатки, штампи,
бланки та інші реквізити.
Види діяльності за КВЕД-2010: 49.31 пасажирський наземний транспорт міського
та приміського сполучення.
Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11001 Державні нефінансові
корпорації.
Телефон: 238-44-00 (приймальня).
Аудит складання і виконання фінансових планів
В ході аудиту досліджено ризик: недотримання процедури затвердження
фінансових планів та невиконання показників фінансового плану.
Дослідження даного ризику за 2013 - 2014 роки проведено шляхом розгляду
процедури затвердження фінансових планів, порівняння планових та фактичних
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показників з метою встановлення фактів невиконання показників, невиробничих витрат
тощо.
Дослідження проведено вибірковим методом.
В ході аудиту встановлено, що формування планів КП «Київський метрополітен»
затверджено наказами Департаменту комунальної власності м. Києва: на 2013 рік – від
24.04.2013 №184, на 2014 рік – від 05.03.2014 №54.
Виконання показників фінансового плану КП «Київський метрополітен» за 2013 і
2014 роки відображено у звітах про виконання річного фінансового плану за відповідні
періоди.
Основні показники фінансового плану та їх виконання наведено у таблиці.
Узагальнена таблиця виконання планових показників доходів і витрат КП «Київський
метрополітен», тис. грн.
2013
Найменування
показника
Чистий дохід від
реалізації
Інші операційні
доходи
Інші доходи
Всього доходи
Собівартість
реалізації
Адміністративні
витрати
Інші операційні
витрати
Фінансові
витрати
Інші витрати
Всього витрати
Збиток

2014

план

факт

Відхилення
(+;-):
сума, %

план

факт

Відхилення
(+;-):
сума, %

748300

760102

+11802 (+1,5)

743400

722543

-20857 (-2,8)

174567

165672

-8895 (-5,0)

138674

192229

+53555 (+38,6)

133240
1056107

118196
1043970

-15044 (-11,3)
-12137 (-1,1)

144760
1026834

154968
1069740

+10208 (+7,1)
+42906 (+4,2)

1366353

1098199

-268154 (-19,6)

1423331

1094448

-328883 (-23,1)

73802

65716

-8086 (-11,0)

73083

66249

-6834 (-9,4)

59266

77890

+18624 (+31,4)

65601

90134

+24533 (+37,4)

170791

151506

-19285 (-11,3)

189726

107965

-81761 (-43,1)

1670212

12779
1406090

+12779
-264122 (-15,8)

1751741

273571
1632367

-614105

-362120

+251985 (+41,0)

-724907

-562627

+273571
-119374 (-6,8)
+162280
(+22,4)

Дохідні показники фінансових планів перевиконано, витратні показники не
перевищено, окрім таких випадків:
У 2013 році:
«Інші операційні доходи» (доходи від оренди та реклами, доходи від бюджетного
фінансування) - при плані 174567 тис. грн. фактично отримано 165672 тис. грн., що менше
планового завдання на 5% або на 8895 тис. грн. Невиконання даного показника
пояснюється недоотриманням підприємством бюджетних коштів.
Зокрема, бюджетом м. Києва на 2013 рік було передбачено асигнувань на
компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій пасажирів в сумі 145238 тис.
грн., отримано – 113977 тис. грн., тобто 78,5% від планової потреби або менше на 31261
тис. гривень. При цьому, від надання площ в оренду, компенсації орендарями
комунальних платежів, надання права на тимчасове використання місць для розміщення
реклами, іншої непрофільної діяльності отримано на 22366 тис. грн. більше, ніж
передбачено річним планом (фактично – 51695 тис. грн. при плановому завданні 29329
тис. грн.).
«Інші доходи» (доходи від безоплатно одержаних активів у вигляді амортизації на
основні засоби, що придбані за бюджетні кошти) по підприємству становили 118196 тис.
грн. при запланованих на рік 133240 тис. грн., менше планового завдання на 11,3% або на
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15044 тис. гривень. Згідно пояснювальної записки КП «Київський метрополітен»
зменшення склалось за рахунок доходів від безоплатно одержаних активів, які становили
111833 тис. грн., що на 19267 тис. грн. менше планового показника, через затримку
передачі на баланс підприємства дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії від ст.
«Іподром» до ст. «Теремки», інших об’єктів.
В загальній сумі інших доходів також відображено дохід від неопераційної курсової
різниці, що склався при обліку розрахункових операцій з ЄБРР (за кредитом на придбання
вагонів) - 6317 тис. гривень.
«Інші операційні витрати» КП «Київський метрополітен» склали 77890 тис. грн. при
плані 59266 тис. грн., більше планового завдання на 31,4% або на 18624 тис. гривень.
Згідно пояснювальної записки КП «Київський метрополітен» перевитрати виникли
внаслідок погашення судових зобов’язань по штрафних санкціях за невиконання умов
договорів на суму 17691 тис. грн. У пояснювальній записці КП «Київський метрополітен»
зазначено, що несвоєчасне виконання договірних зобов’язань зумовлено відсутністю в
необхідних обсягах бюджетного фінансування на будівництво метрополітену та
дефіцитом власних обігових коштів.
«Інші витрати» понесені на суму 12779 тис. грн. при відсутності планового завдання
по цьому показнику. За даною статтею витрат відображені втрати, які виникли внаслідок
неопераційної курсової різниці (12061 тис. грн.) та витрати від списання необоротних
активів і капітальних інвестицій (718 тис. грн.).
У 2014 році:
«Чистий дохід від реалізації» (перевезення пасажирів) при плані 743400 тис. грн.
фактично склав 722543 тис. грн., не виконано планове завдання на 2,8% або на 20857 тис.
гривень. Згідно пояснювальної записки до звіту про виконання фінансового плану КП
«Київський метрополітен» за 2014 рік план доходів невиконаний у зв’язку із значним
зниженням фактичних обсягів перевезень, що спричинено кризовою економічною
ситуацією в м. Києві та в цілому в країні.
«Інші операційні витрати» склали 90134 тис. грн. при плановому завданні 65601 тис.
грн., більше ніж передбачено плановим завданням на 37,4% або на 24533 тис. гривень.
Згідно пояснювальної записки перевитрати виникли внаслідок відображення операційної
курсової різниці (17695 тис. грн.), нарахувань штрафних санкцій (4981 тис. грн., у т.ч.
штрафи, пені за несвоєчасно виконані зобов’язання – 4503 тис. грн.), витрат від купівліпродажу іноземної валюти (2188 тис. грн.).
«Інші витрати» склали 273571 тис. грн. при відсутності планового показника за
даними витратами. Насамперед, за даною статтею витрат відображені втрати від
неопераційної курсової різниці по кредиту ЄБРР – 266351 тис. гривень.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в ході
аудиту наведена в картках № 21, 42, 43.
Висновок:
В ході аудиту встановлені порушення та недоліки при формуванні і виконанні
фінансових планів, що негативно впливає на фінансовий результат підприємства,
зокрема:
- неналежний рівень планування оплати зобов’язань за договорами спонукав
контрагентів до звернень до суду та за результатами прийнятих на їх користь судових
рішень стягнення коштів відбувалось із залученням Державної виконавчої служби.
Незважаючи на встановлені державними виконавцями терміни, Метрополітеном
самостійно не здійснено оплату кредиторської заборгованості, що як наслідок призвело
заходів з примусового стягнення коштів та відповідно додаткового витрат 8470,4 тис.
грн. на сплату виконавчого збору. Крім того, на підставі судових рішень підприємством
оплачено 9532,4 тис. грн. штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов`язань;
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- при плануванні «інших операційних витрат» розмір яких у 2013-2014 роках склав
126550,2 тис. грн не наведені їх розшифровки до фінансового плану, що ускладнює
контроль за ними та створює ризик включення до їх складу невиробничих (недоцільних)
витрат;
- у фінансових планах КП «Київський метрополітен» відсутні затверджені
показники витрат на консультативно-аудиторські послуги та послуги страхування.
Детальна інформація в робочому документі головного спеціаліста Будника О.Д.
Додаток №__.
III Аудит статутного капіталу
В ході аудиту досліджено ризик недостовірного відображення у бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності операцій по формуванню статутного капіталу
КП «Київський метрополітен».
Дослідження даного ризику проведено шляхом розгляду карток обліку по рахунку 40
«Зареєстрований (пайовий) статутний капітал» за 2013-2014 роки, статуту
підприємства, даних фінансової звітності.
Дослідження проведено вибірковим методом.
В ході аудиту встановлено, що за даними бухгалтерського обліку зареєстрований
статутний капітал КП «Київський метрополітен» станом на 01.01.2013 складав
2181917,01 тис. грн., станом на 01.01.2014 - 2819317,01 тис. грн., станом на 01.01.2015 –
3010436,9 тис. гривень.
Для обліку статутного капіталу використовується рахунок 40 «Зареєстрований
(пайовий) капітал» із субрахунками 401 «Статутний капітал», 404 «Внески в
незареєстрований статутний капітал».
Згідно з п.5.4 Статуту, зареєстрованим в редакції станом на 01.01.2013, статутний
капітал КП «Київський метрополітен» в сумі 2181917,01 тис. грн. складається з основних
засобів – 1582711,4 тис. грн., обігових коштів згідно рішень Київської міської ради «Про
бюджет м. Києва» на 2008-2012 роки - 599205,6 тис. гривень.
Згідно з п.5.4 Статуту, зареєстрованим в редакції станом на 01.01.2014, статутний
капітал КП «Київський метрополітен» в сумі 2406917,02 тис. грн. складається з основних
засобів – 1582711,4 тис. грн., обігових коштів згідно рішень Київської міської ради «Про
бюджет м. Києва» на 2008-2012 роки - 824205,6 тис. грн., а також із внесків в
незареєстрований статутний капітал в сумі 412400,0 тис. гривень.
Згідно з п.5.4 Статуту зареєстрованим в редакції станом на 01.01.2015 статутний
капітал КП «Київський метрополітен» в сумі 2849008,12 тис. грн. складається з основних
засобів – 1582711,4 тис. грн., обігових коштів згідно рішень Київської міської ради «Про
бюджет м. Києва» на 2008-2013 роки – 1266296,7 тис. грн. а також із внесків в
незареєстрований статутний капітал в сумі 161428,8 тис. гривень.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картках № 41, 44.
Висновок:
В балансі КП «Київський метрополітен» показник «Зареєстрований (пайовий)
капітал» станом на 31.12.2013 завищено на суму 412400,0 тис. грн., та станом на
31.12.2014 не відображено показник «Внески до незареєстрованого статутного
капіталу» в сумі 161428,8 тис. гривень.
Отримання бюджетного фінансування у вигляді поповнення статутного капіталу,
яке спрямовано Підприємством на покриття поточних видатків, призводить до
«умовного завищення» збитку, оскільки не підлягає відображенню у складі доходів.
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Детальна інформація в робочому документі головного спеціаліста Будника О.Д.
Додаток №__.
Аудит витрат на аудиторські, інформаційно-консультативні та страхові
послуги
В ході аудиту досліджено ризик необгрунтованих витрат КП «Київський
метрополітен» на консультативно-аудиторські і страхові послуги.
Дослідження проведено шляхом розгляду карток обліку витрат, договорів, актів
виконаних робіт тощо.
Дослідження проведено вибірковим методом.
В ході аудиту вибірково досліджено доцільність витрат на аудиторські,
інформаційно-консультативні та страхові послуги.
В ході аудиту встановлено, що у 2013 році витрати на такі послуги становили
362,596 тис. грн., у т.ч.:
- витрати на аудиторські послуги (обов’язкові аудити на підтвердження річної
звітності та складання звітності за міжнародними стандартами) склали 164,478 тис. грн.;
- витрати на страхування (автомобілів, працівників, зокрема, водіїв тощо) - 125,196
тис. грн.;
- витрати на інформаційно-консультативні послуги (семінари, навчання тощо) –
72,922 тис. гривень.
Відповідно, у 2014 році витрати на такі послуги склали 362,365 тис. грн., у т.ч.:
- витрати на аудиторські послуги (обов’язкові аудити на підтвердження річної
звітності та складання звітності за міжнародними стандартами) склали 172,213 тис. грн.;
- витрати на страхування (автомобілів, працівників, зокрема, водіїв тощо) – 137,486
тис. грн.;
- витрати на інформаційно-консультативні послуги (семінари, навчання тощо) –
52,666 тис. гривень.
В ході аудиту вибірково досліджено на предмет доцільності витрати на аудиторські
послуги та встановлено, що вони здійснені на підставі укладених договорів, відображено в
бухгалтерському обліку згідно актів виконаних робіт, за результатами роботи аудиторів
отримано належним чином складені аудиторські звіти, фактів недоцільності таких витрат
не встановлено.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картці № 24.
Висновок:
КП «Київський метрополітен» при наявності затверджених штатним розписом
10 штатних одиниць юридичного управління, здійснено витрати у сумі 93,4 тис. грн на
юридичні послуги, за договорами предмет яких співпадає з посадовими обов’язками
працівників юридичного управління.
Детальна інформація в робочих документах головних спеціалістів Будника О.Д.
та Вишківської О.А. Додаток №__.
Аудит витрат вагоноремонтного заводу КП «Київський метрополітен» на капітальні
ремонти
В ході аудиту досліджено ризик необгрунтованих витрат Вагоноремонтного заводу
на капітальні ремонти вагонів КП «Київський метрополітен».
Дослідження проведено шляхом розгляду кошторисів, оборотно-сальдових
відомостей, актів виконаних робіт, актів списання тощо.
Дослідження проведено вибірковим методом.
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В ході аудиту окремо розглянуто деякі питання фінансово-господарської діяльності
структурного підрозділу КП «Київський метрополітен» Вагоноремонтний завод (далі –
ВРЗ).
Зокрема, досліджено правильність і достовірність бухгалтерського обліку витрат
ВРЗ на капітальні ремонти вагонів КП «Київський метрополітен».
Загалом, витрати ВРЗ на капітальні ремонти у 2013 році склали 27579,5 тис. грн., у
2014 році – 26612,4 тис. гривень. За результатами вибіркового аудиту бухгалтерського
обліку витрат порушень та недоліків не встановлено.
Крім того, досліджено повноту і достовірність відображення в бухгалтерському
обліку оприбуткування та списання на проведені капітальні ремонти вагонів запасних
частин. За результатами вибіркового аудиту порушень та недоліків не встановлено.
Висновок:
За результатами вибіркового аудиту витрат ВРЗ на капітальні ремонти вагонів
КП «Київський метрополітен» порушень та недоліків не встановлено.
Детальна інформація в робочому документі головного спеціаліста Будника О.Д.
Додаток №__.
Аудит незавершених капітальних інвестицій
В ході аудиту досліджено ризик неефективності капітальних інвестицій та
витрат КП «Київський метрополітен» на проведення проектних робіт.
Дослідження проведено шляхом розгляду карток обліку витрат майбутніх періодів,
незавершених капітальних інвестицій, нормативних документів, листів, пояснень, тощо.
Дослідження проведено вибірковим методом.
В ході аудиту вибірково досліджено витрати КП «Київський метрополітен», які
обліковуються як незавершені капітальні інвестиції, у витратах майбутніх періодів.
За результатами вибіркового аудиту встановлено, що на рахунку 39 «Витрати
майбутніх періодів» та субрахунку 152 «Придбання основних засобів» в КП «Київський
метрополітен» обліковуються витрати у вигляді виконаних проектних робіт та придбаних
матеріальних цінностей, які не були введені в експлуатацію до теперішнього часу
Так, на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» рахуються витрати (роботи
виконані власними силами КП «Київський метрополітен») з періодом виникнення 20082011 років на суму 568,7 тис. грн.:
- проект «капітальний ремонт продувочного комплексу ГВК» на суму 202,1 тис. грн.
(СП «Електродепо «Оболонь»);
проект «система СУРСТ» ст. м «Печерська» - 146,1 тис. грн. (СП «Служба руху»);
проект «система СУРСТ» ст. м «Хрещатик» - 123,8 тис. грн. (СП «Служба руху»);
проект «система СУРСТ» ст. м «Золоті ворота» - 96,7 тис. грн. (СП «Служба
руху»).
На субрахунку 152 «Придбання основних засобів» рахуються витрати (бюджетні
кошти) з періодом виникнення 2005-2009 роки на суму 8646,3 тис. грн.:
- «проектні роботи майстерні по ремонту ескалаторів КП «Київський метрополітен»
по вул. Озерній в м. Києві – 2166,6 тис. грн. (СП «Ескалаторна служба»), виконавець робіт
- «Київдіпротранс»;
- «проектно-кошторисна документація СВК та МПД системи відеонагляду та центру
відеомоніторингу» – 5468,8 тис. грн. (СП «Служба інформаційних технологій та зв’язку»),
виконавець робіт - ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна»;
- «рідери безконтактних карток РБК» у кількості 432 шт. – 1010,9 тис. грн. (СП
«Комерційна служба»), постачальник - ТОВ «Кард-Сістемс».
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Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картці № 25.
Висновок:
У зв’язку з відсутністю перспектив впровадження проектів та втрати
актуальності і корисності цінностей, а також зважаючи на наявність фактів списання
аналогічних витрат на збиток Підприємства (42,1 тис. грн.), високовірогідним є ризик
здійснення у попередніх періодах неефективних витрат на створення вищевказаних
активів.
Детальна інформація в робочому документі головного спеціаліста Будника О.Д.
Додаток №__.
Оцінка дебіторської і кредиторської заборгованості
В ході аудиту розглянуті ризики недостовірного відображення за даними
бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованостей, не вжиття
належних заходів щодо їх погашення, обліку простроченої кредиторської заборгованості,
термін позовної давності якої минув, не нарахування пені тощо.
Для дослідження даного ризику проаналізовано звітні дані, розглянуто облікові
регістри, бухгалтерські рахунки, матеріали претензійно-позовної роботи щодо вжиття
заходів тощо.
Аудит проведено вибірковим методом.
Аудитом обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості встановлено, що
згідно з даними фінансової звітності станом на 01.01.2013 заборгованість складала:
- дебіторська заборгованість в загальній сумі 769 120,0 тис. грн., а саме: за
продукцію, товари, роботи, послуги – 6 380,0 тис. грн. (0,8% від загальної суми
дебіторської заборгованості), за виданими авансами – 120 631,0 тис. грн. (15,68%), за
розрахунками з бюджетом – 143,0 тис. грн. (0,02%), довгострокова дебіторська
заборгованість – 347 852,0 тис. грн. (45,2%), інша поточна дебіторська заборгованість –
294 114,0 тис. грн. (38,2%).
- кредиторська заборгованість в загальній сумі 448 615,0 тис. грн., а саме: поточна
кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 192 323,0 тис. грн.
(42,87% від загальної суми кредиторської заборгованості), за товари, роботи, послуги –
110 584,0 тис. грн. (24,65 %), за розрахунками з бюджетом – 35 378,0 тис. грн. (7,89%), за
розрахунками зі страхування – 12 804,0 тис. грн. (2,85%), за розрахунками з оплати праці –
20 554,0 тис. грн. (4,58 %), за одержаними авансами – 818,0 тис. грн. (0,18%), інші поточні
зобов’язання – 76 154,0 тис. грн. (16,97%).
Станом на 01.01.2014 заборгованість складала:
- дебіторська заборгованість в загальній сумі 429 600,0 тис. грн., а саме: за
продукцію, товари, роботи, послуги – 5 443,1 тис. грн. (1,3% від загальної суми
дебіторської заборгованості), за виданими авансами – 18 158,4 тис. грн. (4,2%), за
розрахунками з бюджетом – 4 223,0 тис. грн. (1%), довгострокова дебіторська
заборгованість – 208 016,1 тис. грн. (48,4%), інша поточна дебіторська заборгованість –
193 759,4 тис. грн. (45,1%).
- кредиторська заборгованість за даними балансу – 360 448,2 тис. грн., а саме:
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 251 737,5 тис.
грн. (69,8% від загальної суми кредиторської заборгованості), за товари, роботи, послуги –
14 071,0 тис. грн.(3,9%), за розрахунками з бюджетом – 18 708,0тис. грн. (5,2%), за
розрахунками зі страхування – 13 680,0 тис. грн. (3,8%), за розрахунками з оплати праці –
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22 000,0 тис. грн. (6,1%), за одержаними авансами – 934,7 тис. грн. (0,3%), інші поточні
зобов’язання – 39 317,0 тис. грн. (10,9%).
Станом на 01.01.2015 заборгованість складала:
- дебіторська заборгованість за даними балансу – 404 696,9 тис. грн., а саме: за
продукцію, товари, роботи, послуги – 6 432,3 тис. грн. (1,6% від загальної суми
дебіторської заборгованості), за виданими авансами – 8 218,0 тис. грн. (2%), за
розрахунками з бюджетом – 1 887,0 тис. грн. (0,5%), довгострокова дебіторська
заборгованість – 54 313,8 тис. грн. (13,4%), інша поточна дебіторська заборгованість –
333 845,8 тис. грн. (82,5%).
- кредиторська заборгованість за даними балансу – 630 545,3 тис. грн., а саме:
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями –
441 157,0 тис. грн. (69,9% від загальної суми кредиторської заборгованості), за товари,
роботи, послуги – 37 951,0 тис. грн. (6%), за розрахунками з бюджетом – 8 550,0 тис. грн.
(1,4%), за розрахунками зі страхування – 17 114,0 тис. грн. (2,7%), за розрахунками з
оплати праці – 23 165,0 тис. грн. (3,7%), за одержаними авансами – 991,7 тис. грн. (0,2%),
інші поточні зобов’язання – 101 616,6 тис. грн. (16,1%).
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картках № 3, 36, 37, 38.
Висновок:
Не вжиття Метрополітеном в межах терміну позовної давності, заходів щодо
захисту цивільних прав та інтересів в судовому порядку, щодо стягнення дебіторської
заборгованості призвело до втрати грошових коштів у сумі 1985,4 тис. гривень.
В фінансовій звітності за 2014 рік недостовірно вказано розмір списаної
безнадійної дебіторської заборгованості.
Враховуючи діючу на Україні практику (зокрема, у Харківському метрополітені),
у разі ініціювання, Метрополітеном перед Виконавчим органом КМР (КМДА) та
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу КМР (КМДА), розгляду
питання запровадження практики реалізації вищевказаних карток на безповоротній
основі, КП «Київський метрополітен» забезпечив би зменшення розміру кредиторської
заборгованості на суму 6195,9 тис. грн., (яка має вплив на визначення показників
фінансового стану Підприємства) та компенсацію за рахунок пасажирів понесених
витрат на виготовлення даних карток розрахунково у сумі 4 740,6 тис. гривень.
Внаслідок несписання кредиторської заборгованості, строк позовної давності
якої минув, підприємством за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності
занижено розмір доходів та завищено фінансові зобов’язання на 262,9 тис. гривень.
Детальна інформація в робочому документі головного спеціаліста Веселовської
Н.А.. Додаток №__.
Оцінка виконання договірних зобов’язань
В ході аудиту розглянуті ризики невиконання або неналежного виконання умов
договорів та зобов’язань по них, не нарахування пені тощо.
Для дослідження даного ризику проаналізовано договори надання фінансової
допомоги, доручення, участі в асоціації, розрахунково-касового обслуговування, звітні
дані, розглянуто облікові регістри, бухгалтерські рахунки, матеріали претензійнопозовної роботи щодо вжиття заходів тощо.
Аудит проведено вибірковим методом.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картці № 13, 16, 17, 30.

10

Висновок:
Метрополітен не скористався правом визначеним п. 6.3 Статуту МА «Метро»
та п 14 Установчого договору МА «Метро» щодо безоплатного користування послугами
Асоціації, та не вжив заходів щодо відшкодування останньою витрат в сумі 27,66 тис.
грн., понесених при проведенні наради, організованої Асоціацією.
В ході аудиту встановлено випадки не застосування підприємством штрафних
санкцій за невиконання суб’єктами господарювання договірних зобов’язань, що призвели
до недоотримання доходів у сумі 110,9 тис. гривень.
Невжиття підприємством заходів реагування на випадки несвоєчасного
постачання палива відповідно до письмових заявок призвело до прийняття палива за
цінами, розмір яких вищий у порівнянні із цінами, діючими на момент фактично наданих
письмових заявок, та зайвих витрат коштів на загальну суму 19,097 тис. гривень.
Детальна інформація в робочому документі головних спеціалістів Веселовської
Н.А. та Хуторян А.А. Додаток №__.
Оцінка дотримання вимог законодавства у сфері орендних відносин
В ході аудиту досліджено ризики невчасної та неповної сплати платежів до
бюджету, недотримання законодавства при визначенні розміру орендної плати,
невиконанні умов договорів оренди.
Аудит проведено вибірковим методом шляхом аналізу договорів оренди про
передачу майна територіальної громади м. Києва, договорів страхування, листування,
оборотно-сальдових відомостей, інформації про надходження коштів від здачі в оренду
майна тощо, та встановлено наступне.
Впродовж 2013-2014 років, відповідно до звітних даних поданих до Департаменту
комунальної власності ВО Київради (КМДА), на балансі Підприємства обліковувалось
603997,22 кв. метрів (в 2013 році) та 613445,812 кв. метрів (в 2014 році) площ приміщень,
з яких в оренді перебувало 7744,14 кв. м (2013) та 7833,57 кв. м. (2014).
Впродовж вказаного періоду Підприємство перебувало в орендних відносинах із
121 орендарем по 346 договорах у 2013 році та з 112 орандарями по 334 договорах у 2014
році.
В період 2013 – 2014 роки нарахована плата за здані в оренду площі складає
35660,12 тис. грн., в тому числі:
за 2013 рік – 16485,45 тис. грн.;
за 2014 рік – 19177,67 тис. грн.
Протягом вказаного періоду орендарями фактично сплачено орендної плати,
нарахованої в 2013-2014 роках на загальну суму 34636,38 тис. грн., в т.ч. у 2013 – 15830,30
тис. грн. та в 2014 – 18806,08 тис. грн.
Впродовж 2013-2014 років Підприємством нараховані зобов’язання перед міським
бюджетом в розмірі 50% суми надходжень від оренди нерухомого майна в загальній сумі
17797,8 тис. грн., з яких у 2013 році – 8252,4 тис. грн., у 2014 – 9545,4 тис. грн.
За даними бухгалтерського обліку Підприємства рахувалася кредиторська
заборгованість перед бюджетом з платежів по орендній платі, а саме:
станом на 01.01.2013 року – 31099,7 тис. грн.;
станом на 01.01.2014 року – 14544,7 тис. грн.;
станом на 01.01.2015 року – 4090,06 тис. грн.
Під час проведення аудиту на підставі розпорядження начальника КП «Київський
метрополітен» Брагінського В.В. від 04.06.2015 №55-Н організовано вибіркову
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інвентаризацію площ, переданих в оренду та для розміщення реклами на території
КП «Київський метрополітен» відповідно до укладених договорів.
При вибірковій інвентаризації комісією було проведено перевірку об’єктів оренди
(всього 24 договори) на станціях метрополітену «Академмістечко», «Нивки», «Оболонь»
на предмет дотримання умов договорів оренди.
За результатами вказаної інвентаризації виявлено ряд порушень орендарями умов
договорів оренди, а саме:
- порушення цільового використання об’єкта оренди – 12 договорів;
- передача об’єкта оренди в суборенду без відповідного погодження –
5 договорів;
- виставлення товару за межами орендованої площі – 3 договори;
- перевищення фактичної площі тимчасових огороджуючих конструкцій –
договори.
Оцінка укладання договорів про надання права на розміщення обладнання
В ході аудиту досліджено ризик: недоотримання КП «Київський метрополітен»
коштів від надання в користування приміщень, будівель, споруд за договорами про
надання права на розміщення обладнання, не укладання договорів оренди та надання в
користування зазначених об’єктів без відповідних рішень Київської міської ради,
недоотримання бюджетом міста Києва доходів від оренди комунального майна.
З метою дослідження даних ризиків було проведено вибіркову документальну
перевірку договорів про надання послуг укладених КП «Київський метрополітен» та
розрахунків за вказаними договорами.
Проведеним аудитом встановлено, що на протязі 2013-2014 років на підприємстві
діяли договори на право розміщення обладнання (терміналів самообслуговування,
телекомунікаційних шаф, підсилювачів мережі GSM-1800, обладнання систем
обігрівання, тощо ), реєстр яких наведено у таблиці.
Реєстр договорів на право розміщення обладнання
Назва суб’єкта
господарювання

Договір
(дата, номер)

ТОВ «Метро-пей»

від 16.04.2008
№4-УНД-08

ТОВ «Вайстек
Сервіс»

від 27.08.2009
№13-УНД-09

ТОВ «Канком»

від 12.08.2004
№133-Ш-04

ТОВ «Проксімус»

від 01.04.2009 №
04-ЕМ-09

ПзІІ «МакДональдз
Юкрейн Лтд»

від 01.06.2009 №
05-ЕМ/А-09

Термін дії договору

до 31.12.2028

до 01.09.2010 та
автоматично
пролонгується на
той же термін
до 31.12.2005 та
автоматично
пролонгується на
кожний наступний
рік
до 31.12.2009 та
автоматично
пролонгується на
кожний наступний
рік

Предмет договору
Право по розміщенню та експлуатації на
виділених місцях станцій метрополітену
обладнання, функціональні характеристики
якого дозволяють здійснювати приймання
готівкових коштів та/або здійснення оплати
певних товарів (термінали)
Право на встановлення обладнання
терміналів самообслуговування на станціях
чи/або спорудах Київського метрополітену
Послуги щодо тимчасового використання
території метрополітену для для
розміщення шаф з телекомунікаційним
обладнанням в касових приміщеннях на
станціях КП «Київський метрополітен»
Право на розміщення підсилювачів мережі
GSM-1800 в приміщеннях метрополітену

Отримано доходів
за право
розміщення за
2013-2014 роки
(грн.)

785320,96

504237,61

11540,16

180000,0
Право та можливість розміщення, доступу
та ослуговуванняабо заміні обладнання
системи обігрівання, компресорноконденсаторних блоків холодильних камер,
вентиляції та повітряного кондиціонування
на даху Інженерного корпусу
метрополітену

152640,0

12

ТОВ
«ЕкспресСплата»

17.08.2007 №
130-УПР-07

до 31.12.2027

Право на розміщення та на виділених
місцях станцій метрополітену обладнання,
функціональні характеристики якого
дозволяють здійснювати приймання
готівкових коштів та/або здійснення оплати
певних товарів (термінали)

Впродовж 2013-2014 років КП «Київський метрополітен» отримано коштів від
суб’єктів господарювання по договорах на право розміщення обладнання на загальну
суму 1633,74 тис. гривень.
Оцінка достовірності отриманих доходів від договорів на розміщення рекламних
засобів
В ході аудиту досліджено ризики достовірності визначення та нарахування
доходів КП «Київський метрополітен» отриманих по договорах на розміщення реклами.
Аудитом встановлено, що у 2013 році відповідно до рішення Київської міської ради
від 22.09.2011 №37/6253 «Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві»
КП «Київський метрополітен» передано КП «Київреклама» за договорами відступлення
права вимоги 41 договір на розміщення реклами на території КП «Київський
метрополітен» (реєстр додається).
В договорах на розміщення реклами на транспорті комунальної власності
територіальної громади міста Києва, які укладаються між КП «Київреклама» суб’єктами
господарювання та КП «Київський метрополітен», останній виступає в особі
балансоутримувача. КП «Київреклама» зобов’язане перераховувати КП «Київський
метрополітен» грошові кошти, що надходять від розповсюджувачів реклами як плата за
розміщення реклами, у розмірі та строки згідно з рішенням Київської міської ради.
Аудитом встановлено, що КП «Київський метрополітен» за 2013-2014 отримано від
КП «Київреклама» коштів як плату за розміщення реклами на загальну суму
4387,07 тис. гривень.
Під час проведення аудиту на підставі розпорядження начальника КП «Київський
метрополітен» Брагінського В.В. від 04.06.2015 №55-Н організовано вибіркову
інвентаризацію площ, переданих в оренду та для розміщення реклами на території
КП «Київський метрополітен» відповідно до укладених договорів.
При вибірковій інвентаризації комісією було проведено перевірку об’єктів реклами
які розміщені на станціях метрополітену «Академмістечко», «Нивки», «Оболонь»,
«Арсенальна», «Лук’янівська», «Політехнічний інститут», «Мінська» відповідно до
укладених договорів. За результатами перевірки порушень умов договорів на розміщення
реклами не встановлено (копії актів додаються).
Крім того, слід відмітити що листом від 05.06.2015 № 070-2-1-04/972 Департамент
внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА) звернувся до КП «Київреклама» з проханням до 11.06.2015 надати інформацію
по розміщеним рекламним засобам в КП «Київський метрополітен», станом на 26.06.2015
відповідь не надходила.
Оцінка виконання умов договорів оренди в частині страхування майна
В ході аудиту досліджено ризики невиконання умов договорів оренди.
Аудит проведено вибірковим методом шляхом аналізу договорів оренди про
передачу майна територіальної громади м. Києва, договорів страхування тощо, та
встановлено наступне.
В ході аудиту проведено вибірковий аналіз договорів оренди, що діяли протягом
2013-2014 років, з суб’єктами господарювання, щодо дотримання вимог Положення про
оренду майна територіальної громади міста Києва (затвердженого рішенням Київської
міської ради від 22.09.2011 №34/6250) (далі – Положення) в частині виконання

13

орендарями умов страхування орендованого майна.
Під час проведення аудиту вибірковим методом встановлено, що Майно
територіальної громади м. Києва загальною вартістю на суму 3 082,04 тис. грн., що
перебувало в оренді, не було застраховано в терміни визначені договорами оренди.
Інформація щодо порушень та недоліків виявлених в ході аудиту наведена в
картках № 1, 5, 8, 10, 14, 31, 32, 40.
Висновок:
Неналежне виконання розпорядчих документів у сфері орендних відносин та
відсутність дієвої системи контролю, як з боку Метрополітену (балансоутримувача)
так і Департаменту комунальної власності м. Києва (орендодавця), за виконанням
орендарями умов договорів, укладання договорів про надання послуг за операціями, які
носять зміст оренди, та надання послуг за цінами нижчими ніж визначені економічнообгрунтованими розрахунками, призвели до виникнення ризиків втрат та значних
недоотримань грошових коштів Підприємством та бюджетом м. Києва.
Зокрема, при наявності надходжень коштів у вигляді орендної плати, всупереч
вимог рішень Київради «Про бюджет міста Києва» на 2013-2014 роки Метрополітеном
не забезпечувалось належного рівня перерахування 50% суми надходжень до загального
фонду бюджету м. Києва, та як наслідок станом на 01.01.2013 кредиторська
заборгованість складала 31099,7 тис. грн. Ситуація зазнала суттєвих змін у 2014 році та
станом на 01.01.2015 заборгованість становила 4090,06 тис. грн., яка на даний час
погашена в повному обсязі;
В ході аудиту, виявлено ряд випадків укладання Підприємством договорів про
надання послуг за операціями, які відповідно до діючих нормативно правових документів
являються орендою призвело до уникнення Підприємством впродовж тривалого часу
перерахування 50% суми надходжень до загального фонду бюджету м. Києва, яка станом
на 01.01.2015 розрахунково сягає 7770,1 тис. гривень.
Так, ігноруючи вимоги діючої Методики розрахунку і порядку використання
орендної плати за користування, прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів
телефонії, Інтернету, кабельного телебачення) з використанням підземних та наземних
технічних засобів телекомунікацій (кабельних каналізацій, мостів, колекторів, тунелів
метро, обладнання, станційних та лінійних споруд, жилих та нежилих будинків) при
створенні та подальшій експлуатації телекомунікаційних мереж, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 22.01.2009 № 6/1061, Метрополітеном не вжито
заходів, щодо переукладання (або внесення змін до діючих) договорів на право прокладання
та подальше обслуговування телекомунікаційних мереж з використанням тунелів метро
та відповідно не забезпечено перерахування частини надходжень до бюджету.
Крім того, слід зазначити, що вищевказані договори укладено за цінами нижчими
ніж визначені відповідним економічно-обгрунтованим розрахунком, затвердженим на
рівні Підприємства, та як наслідок загалом Метрополітеном розрахунково
недоотримано доходів на суму 7772,01 тис. гривень.
Проведеними в ході аудиту контрольними обстеженнями площ наданих в оренду,
встановлено непоодинокі випадки суборендних відносин, які документально не погоджено
з орендодавцем, та відповідно орендарями не забезпечено перерахування Підприємству
сум перевищення (у розмірі 440,5 тис грн.), отриманої плати над платою визначеною за
договорами оренди. За умови застосування показника площ, наданих у суборенду, лише
1,5% від загальних орендованих площ, розмір недоотриманого Підприємством доходу (в
т. ч. частка доходу міського бюджету) впродовж 2013-2014 років розрахунково сягає
2101,6 тис. грн. Слід зазначити, що у 2014-2015 роках Метрополітеном активізовано
діяльність у напрямку встановлення фактів надання площ у суборенду.
Наявні випадки ігнорування орендарями виконання обов’язкових умов договорів
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оренди в частині обов’язкового страхування орендованого майна, чим створено ризики
втрат в разі настання страхових випадків.
Слід також зазначити, що на підприємстві поширена практика укладання із
суб’єктами
господарювання
договорів
розміщення
обладнання
(терміналів
самообслуговування, телекомунікаційних шаф, підсилювачів мережі GSM-1800,
обладнання систем обігрівання, тощо) за довільно встановленими цінами, що, на думку
аудиторів, являється прихованою орендою комунального майна. Враховуючи, що дохід
Підприємства від діяльності, пов’язаної із виконанням вищезазначених договорів
протягом 2013-2014 років становив 1633,7 тис. грн. можливо стверджувати, що
бюджетом м. Києва недоотримано коштів у вигляді відрахувань 50% від надходжень
орендної плати розрахунково щонайменше 816,87 тис. гривень.
Одним із проблемних напрямків у діяльності Метрополітену є ціноутворення.
Зокрема, внаслідок неприведення умов договорів на надання права на розміщення базових
станцій стільникового зв’язку та антенно-фідерних пристроїв, укладених у попередніх
періодах, у відповідність до прийнятого у 2014 році на Підприємстві положення про
ціноутворення, в частині застосування однакових цін до рівнозначних угод,
Метрополітеном недоотримано коштів на суму 47,2 тис. гривень.
Детальна інформація в робочих документах головного спеціаліста Веселовської
Н.А. та спеціаліста Ключки С.С. Додаток №__.
Оцінка дотримання вимог чинного законодавства щодо обліку основних засобів,
інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів
В ході аудити досліджено ризик: недотримання вимог чинного законодавства
щодо обліку основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів.
З метою дослідження даного ризику проведено документальну перевірку
оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні
матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», наказів, актів на списання,
інвентаризаційних відомостей основних засобів, інших необоротних активів та
нематеріальних активів тощо.
Оцінку дотримання вимог чинного законодавства щодо обліку основних засобів,
інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів здійснено вибірковим
методом.
Перевіркою надходження та використання необоротних активів встановлено, що
станом на 01.01.2013 по бухгалтерському обліку КП «Київський метрополітен»,
рахувалось основних засобів та інших необоротних матеріальних активів первісною
балансовою вартістю 27 724 260,1 тис. гривень.
Протягом 2013 - 2014 років з балансу КП «Київський метрополітен» вибуло
(списано) основних засобів на загальну суму 13 515,6 тис. грн., з яких: 2013 рік –
9 799,4 тис. грн. (залишкова вартість – 212,0 тис. грн.) та 2014 рік – 3 716,2 тис. грн.
(залишкова вартість – 230,0 тис. грн.).
Відмічається, що загальна сума основних засобів (13 515,6 тис. грн.), які вибули з
балансу Підприємства протягом 2013 – 2014 років, складається із суми основних засобів,
які вилучені для продажу та переміщених на субрахунок 286 «Необоротні активи та гpупи
вибуття, утримувані для продажу» - 702,77 тис. грн. та суми фактично списаних основних
засобів – 12 812,83 тис. гривень.
Зокрема, станом на 01.01.2013 на субрахунку 286 «Необоротні активи та гpупи
вибуття, утримувані для продажу» КП «Київський метрополітен» обліковувалося
основних засобів, які вилучені для продажу загальною залишковою вартістю
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2287,42 тис. грн., а саме: 2 тунелепрохідницькі комплекси – 1890,57 тис. грн. та
19 транспортних засобів – 396,85 тис. гривень.
В ході аудиту проведено дослідження щодо наявності підстав для вибуття
матеріальних активів зі складу основних засобів та переміщення їх Підприємством на
субрахунок 286 «Необоротні активи та гpупи вибуття, утримувані для продажу».
Так, проведеним дослідженням встановлено, що Київська міська рада рішеннями
від 01.11.2012 №263/8547, від 29.11.2012 №502/8786 та від 13.11.2013 №477/9965 надала
КП «Київський метрополітен» дозвіл на продаж за незалежною оцінкою на аукціоні 27 од.
автотранспортних засобів загальною балансовою вартістю 1877,94 тис. грн. та зобов’язала
Підприємство здійснити необхідні заходи пов’язані з їх продажем.
В свою чергу, зазначені автотранспортні засоби КП «Київський метрополітен»
були переміщені із складу основних засобів субрахунку 105 «Транспортні засоби» на
субрахунок 286 «Необоротні активи та гpупи вибуття, утримувані для продажу», як такі,
що вилучені для продажу.
У 2013 році КП «Київський метрополітен» на виконання рішень Київської міської
ради від 01.11.2012 №263/8547 та від 29.11.2012 №502/8786 укладено з товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» договір від 17.04.2013 №09-СЗ-13 щодо надання
послуг з організації та проведення аукціону з продажу комунального майна.
Відповідно до умов договору товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна
біржа» зобов’язується організувати та провести аукціон з продажу 17 автотранспортних
засобів.
В свою чергу, замовник (структурний підрозділ «Служба соціального
забезпечення» КП «Київський метрополітен») зобов’язується компенсувати товарній
біржі витрати по підготовці та проведенню аукціону у сумі 13,97 тис. грн. (з ПДВ) та
відшкодувати вартість за публікацію інформаційного повідомлення в друкованому засобі
масової інформації.
Аукціон з продажу зазначених автотранспортних засобів здійснено на підставі
проведеної ТОВ «Фінпрайс» оцінки майна щодо визначення справедливої (ринкової)
вартості основних засобів (договір від 30.08.2012 №49-Упр-12, додаткові угоди від
07.12.2012 №2 та від 19.12.2012 №3).
За результатами проведеного аукціону відповідно до оціненої вартості майна
здійснено продаж 2-х автомобілів, а саме: ГАЗ-270500 (д.н. 296-26 КА, 1997 року випуску)
за 11,7 тис. грн. з ПДВ (договір від 17.12.2013 №62-СЗ-13) та УАЗ-3303 (д.н. 447-53 КА,
1993 року випуску) - 8,85 тис. грн. з ПДВ (договір від 26.07.2013 №50-СЗ-13).
Відмічається, що витрати Підприємства на заходи щодо продажу зазначених
автотранспортних засобів склали 15,67 тис. грн., з яких:
- 0,77 тис. грн. – послуги з визначення справедливої вартості транспортних засобів
(ТОВ «Фінпрайс»);
- 14,9 тис. грн. – послуги з організації та проведення аукціону з продажу
комунального майна, в тому числі послуги з розміщення оголошення в друкованому
засобі масової інформації (товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа»).
При цьому, КП «Київський метрополітен» від реалізації 2-х транспортних засобів
отримано коштів у сумі 17,13 тис. грн., тобто чистий дохід Підприємства, враховуючи
понесені витрати, склав 1,46 тис. гривень.
Отже, беручи до уваги, що за результатами аукціону здійснено реалізацію лише
2-х транспортних засобів та витрати Підприємства, пов’язані з його проведенням, склали
91% (15,67 тис. грн.) відносно фактично отриманих коштів від їх продажу
(17,13 тис. грн.), можна стверджувати про досить низьку ефективність вжитих
Метрополітеном заходів щодо організації та проведення аукціону з продажу
комунального майна.
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Автотранспортні засоби в кількості 17 од. балансовою вартістю 373,7 тис. грн., які
за результатами торгів на аукціоні не були реалізовані, у 2013 році повернуто до складу
основних засобів на субрахунок 105 «Транспортні засоби».
Станом на 01.01.2015 на субрахунку 286 «Необоротні активи та гpупи вибуття,
утримувані для продажу» КП «Київський метрополітен» обліковуються основні засоби,
які вилучені для продажу загальною залишковою вартістю 2063,22 тис. грн., а саме:
2 тунелепрохідницькі комплекси – 1890,57 тис. грн. та 11 автомобілів –
172,65 тис. гривень.
В ході аудиту проведено вибіркову перевірку доцільності та наявності підстав
щодо списання КП «Київський метрополітен» основних засобів, що рахуються на
субрахунках, 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання» та
105 «Транспортні засоби».
Зокрема, протягом 2013 – 2014 років КП «Київський метрополітен» списано
основних засобів, що рахуються на субрахунках 103 «Будинки та споруди» на загальну
суму 614,0 тис. грн. та 105 «Транспортні засоби» на загальну суму 765,7 тис. грн.
Проведеним аналізом щодо наявності підстав для списання основних засобів з
балансу встановлено, що в цілому списання здійснювалося КП «Київський метрополітен»
у відповідності до Порядку списання основних засобів з балансу підприємств, установ та
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 №816/3391.
Так, списання основних засобів КП «Київський метрополітен» проводилося на
підставі відповідних актів (списання, огляду об’єктів, перевірки технічного стану)
складених комісійно, затверджених керівником Підприємства та погоджених з
Департаментом комунальної власності м. Києва.
Протягом 2013 - 2014 років на баланс КП «Київський метрополітен» надійшло
основних засобів на загальну суму 1 368 266,6 тис. грн., з яких: за 2013 рік –
966 076,3 тис. грн. та за 2014 рік – 402 190,3 тис. гривень.
Крім того, у 2013 – 2014 роках КП «Київський метрополітен» проведено
модернізацію та поліпшення основних засобів на загальну суму 18 347,6 тис. грн., з яких:
у 2013 році – 6 513,3 тис. грн. та у 2014 році – 11 834,3 тис. гривень.
Також, у 2014 році КП «Київський метрополітен» проведено переоцінку основних
засобів групи «Транспортні засоби», сума дооцінки первісної вартості склала
3 359 865,3 тис. гривень.
Проведеним аналізом щодо надходження основних засобів на баланс
КП «Київський метрополітен» встановлено, що протягом 2013 – 2014 років
Підприємством придбано та введено в експлуатацію 54 вагони метрополітену (24
головних та 30 проміжних) загальною вартістю 577 584,1 тис. грн., з яких: в 2013 році
24 вагони – 232 369,1 тис. грн. та в 2014 році 30 вагонів – 345 215,0 тис. гривень.
Станом на 01.01.2015 по бухгалтерському обліку КП «Київський метрополітен,
рахується основних засобів та інших необоротних матеріальних активів первісною
балансовою вартістю у сумі 32 458 113,0 тис. грн.
Залишкова балансова вартість основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів станом на 01.01.2015 становить 15 959 350,0 тис. грн. (або 49% від
первісної балансової вартості, знос становить – 16 498 763,0 тис. грн.).
Оцінкою нарахування амортизації основних засобів встановлено, що амортизація в
КП «Київський метрополітен» нараховується відповідно до п.26.1 П(С)БО №7 «Основні
засоби» за прямолінійним методом.
Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі
100% вартості об’єкта в першому місяці експлуатації об’єкта.
За 2013 - 2014 роки КП «Київський метрополітен» нараховано амортизації (зносу)
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на загальну суму
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604 667,0 тис. грн., з яких: за 2013 рік – 298 813,0 тис. грн. та за 2014 рік –
305 854,0 тис. гривень.
Вибірковою перевіркою правильності нарахування амортизації основних засобів,
що відносяться до групи «Будинки та споруди», «Машини та обладнання» та
«Транспортні засоби» порушень не встановлено.
Перевіркою надходження та використання нематеріальних активів встановлено, що
станом на 01.01.2013 по бухгалтерському обліку КП «Київський метрополітен»
рахувалось нематеріальних активів на загальну суму 276 982,45 тис. грн.
Протягом 2013 - 2014 років з балансу КП «Київський метрополітен» вибуло
(списано) нематеріальних активів на загальну суму 5 620,0 тис. грн., з яких: за 2013 рік 4 469,08 тис. грн. та за 2014 рік – 1 150,92 тис. грн.
Протягом зазначеного періоду на баланс КП «Київський метрополітен» надійшло
нематеріальних активів на загальну суму 1037,0 тис. грн., з яких: за 2013 рік 814,0 тис. грн. та за 2014 рік – 223,0 тис. гривень.
Також, КП «Київський метрополітен» проведено поліпшення та модернізацію
нематеріальних активів (програмного забезпечення) на загальну суму 203,0 тис. грн., з
яких: за 2013 рік - 1,0 тис. грн. та за 2014 рік – 202,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2015 по бухгалтерському обліку КП «Київський метрополітен»
рахується нематеріальних активів на загальну суму 272 602,04 тис. грн.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картках №18, 20, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 39.
Висновок:
Проведеним дослідженням дотримання КП «Київський метрополітен» вимог
чинного законодавства з обліку основних засобів, інших необоротних активів та
нематеріальних активів встановлено ряд недоліків та порушень в роботі Підприємства
та його структурних підрозділів, а саме:
- в результаті оплати послуг зі зберігання майна (2-х тунелепрохідницьких
комплексів) сторонній організації (ПАТ «Київметробуд»), при наявності власних
територій та приміщень, достатніх для його зберігання на Підприємстві, та невжиття
достатньо ефективних заходів щодо його продажу або списання, Підприємством
неефективно використано за період 2008 – 2014 роки коштів у сумі 1001,64 тис. грн. та
створено ризик втрати коштів у сумі 219,45 тис. грн. (кредиторська заборгованість);
- в результаті не вжиття достатньо ефективних заходів щодо проведення
аукціону з продажу комунального майна зайво витрачено кошти на послуги з оцінки
транспортних засобів у сумі 3,3 тис. грн. та недоотримано коштів від їх можливого
продажу у сумі 168,53 тис. грн.;
- в результаті відображення по бухгалтерському обліку права користування
земельними ділянками (які за даними міського земельного кадастру за Підприємством не
зареєстровані) та не вжиття достатніх заходів щодо його списання, КП «Київський
метрополітен» завищено в обліку вартість нематеріальних активів на загальну суму
1879,53 тис. грн;
- зайво сплачено земельного податку на загальну суму 0,59 тис. грн. за право
користування земельними ділянками, які фактично за Підприємством не зареєстровані;
- не відображено по бухгалтерському обліку право постійного користування 4-ма
земельними ділянками загальною площею 42,96 га. та, як наслідок, занижено в обліку
вартість нематеріальних активів, вартість яких згідно нормативно-грошової оцінки
становить 140 034,36 тис. грн.;
- не вжито ефективних заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів
(державних актів) на право постійного користування 133 земельними ділянками, які
знаходяться у розпорядженні Підприємства впродовж тривалого часу;
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- списання об’єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунках
103 «Будинки та споруди» та 105 «Транспортні засоби» на загальну суму 676,93 тис.
грн., здійснено без відповідного дозволу Київської міської ради;
- здійснено фактичну передачу комунального майна в державну власність за
відсутності погодження з місцевим органом виконавчої влади (КМДА) та не забезпечено
проведення оцінки майна для можливої компенсації його вартості в майбутньому,
внаслідок чого, створено ризик щодо безповоротної втрати 5-ти од. транспортних
засобів загальною балансовою вартістю 1566,28 тис. грн.;
- проведеною вибірковою інвентаризацію основних засобів в структурних
підрозділах Підприємства встановлено лишки на суму 31,89 тис. грн. та нестачу
матеріальних цінностей на загальну суму 12,26 тис. гривень.
Таким чином, викладені факти встановлених порушень та недоліків, свідчать, що
в КП «Київський метрополітен» не здійснюється належний контроль за станом
використання, збереження, списання та переміщення майна, також, про відсутність
належного рівення організації роботи з оформлення технічної документації та
правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними
ділянками, відсутність останніх створює ризики зловживань щодо незаконного
заволодіння комунальним майном сторонніми особами, та, як наслідок, можливої втрати
Підприємством контролю за такими земельними ділянками.
Детальна інформація в робочому
Христолюбського М.С. Додаток №__.

документі

головного

спеціаліста

Аналіз планування та проведення витрат на заробітну плату
В ході аудиту було досліджено ризик: недотримання законодавства при
плануванні та проведенні витрат на оплату праці у 2013 - 2014 роках.
З метою дослідження даного питання було проведено вибіркову документальну
перевірку фінансових планів, звітів про виконання фінансових планів, кошторисів,
розрахунків до них, платіжних відомостей, штатних розписів тощо.
Фінансовим планом на 2013 рік затверджено витрат на оплату праці у сумі
576 062,2 тис. грн. та відрахувань на соціальні заходи – 211 818,0 тис. гривень.
Фактично у 2013 році проведено витрат на заробітну плату у сумі 509 306,0 тис.
грн. (в тому числі, за рахунок коштів з міського бюджету – 50 343,079 тис. грн. та від
власних надходжень – 458 962,921 тис. грн.), що менше від запланованого показника
витрат на 66 756,2 тис. грн. або на 12% та відрахувань на соціальні заходи 187 599,0 тис.
грн. (від власних надходжень), що менше від запланованих на 24 219,0 тис. грн. або на
11%.
Фінансовим планом на 2014 рік на заробітну плату затверджено витрат у сумі
568 340,8 тис. грн. та нарахувань на соціальні заходи 208 979,0 тис. гривень.
Фактично у 2014 році проведено витрат на заробітну плату у сумі 523 890,0 тис.
грн. (в тому числі з міського бюджету – 22 294,523 тис. грн. та від власних надходжень –
501 595,477 тис. грн.), що менше на 44 450,8 тис. грн. або на 8% від запланованого
показника та нарахувань на соціальні заходи - 193 526,0 тис. грн. (від власних
надходжень), що менше на 15 453,0 тис. грн. або на 8% від запланованого показника на
рік.
Планування витрат на оплату праці працівникам КП «Київський метрополітен»
проводилось з урахуванням займаної посади, кваліфікації, складності і умов роботи з
дотриманням норм і гарантій, визначених чинним законодавством.
Зазначені складові оплати праці зафіксовані у колективному договорі на 2013-2014
роки, укладеному між адміністрацією та трудовим колективом КП «Київський
метрополітен», та зареєстрованому в Управлінні праці та соціального захисту населення
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Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації від 14.04.2005 за № 100-05
(зміни та доповнення 18.03.2013 за №88-13, від 21.06.2013 №146-14) та від 20.01.2014
№16-14 (зміни та доповнення від 21.06.2014 №146-14, від 20.10.2014 №183-14) та
Галузевій угоді укладеною між Міністерством інфраструктури України і Радою
профспілки залізничників і транспортних будівельників України на 2012-2016 роки, яка
зареєстрована Міністерством соціальної політики України від 08.06.2012 №21 (далі –
Галузева угода).
Відмічається, що КП «Київський метрополітен» протягом 2013-2014 років
проводило видатки на виплату заробітної плати за рахунок бюджетних коштів по КТКВ
180409 «Внески органів влади АРК та органів місцевого самоврядування у статутні
капітали суб’єктів підприємницької діяльності» та КТКВ 170602 «Компенсаційні виплати
на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян».
Отже, витрати на заробітну плату у 2013 – 2014 роках КП «Київський
метрополітен», проведено в межах затвердженого фінансового плану на 2013 – 2014 роки
та з урахуванням вимог Галузевої угоди укладеної між Міністерством інфраструктури
України і Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України на 2012
– 2016 роки та колективного договору підприємства на 2013-2014 роки.
КП «Київський метрополітен», при формуванні штатних розписів керувалось
вимогами національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003 : 2010,
розробленого Держстандартом України в 2010 році та Галузевою угодою.
Аудитом штатних розписів встановлено, що вони затверджені керівниками
КП «Київський метрополітен», на 2013 рік в кількості 7767 штатних одиниць з місячним
фондом оплати праці - 22 445 034 грн. та на 2014 рік – 7 635 штатних одиниць з місячним
фондом оплати праці 23 748 080 грн.
У 2014 році середньооблікова кількість штатних працівників зменшилась на 132
особи або 2% від затвердженої на 2013 рік.
При цьому, фонд оплати праці у 2014 році збільшився на 1 303,05 тис. грн. або 6%
від фонду опалити праці у 2013 році.
Збільшення витрат на оплату праці у 2014 році виникло у зв’язку із збільшенням
мінімальної заробітної плати на 71,0 грн. або на 6% (мінімальна заробітна плата у 2014
році – 1 218,0 грн., ст.8 ЗУ «Про Держбюджет на 2014 р.», а у 2013 році (січень –
листопад) – 1 147,0 грн., грудень – 1 218,0 грн., ЗУ «Про Держбюджет на 2013 році»).
Відмічається, що середньомісячна заробітна плата по КП «Київський
метрополітен» у 2013 році становила 5,64 тис. грн. та у 2014 році – 5,91 тис. грн., що
більше на 0,27 тис. грн. або 9% ніж у 2013 році.
У продовж 2014 року КП «Київський метрополітен» укладено 13 цивільноправових договорів на загальну суму 42,25 тис. грн., за якими працювало 7 осіб.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картці № 19.
Висновок:
Планування та проведення витрат на оплату праці у 2013 – 2014 роках
КП
«Київський метрополітен», здійснено в межах затвердженого фінансового плану на 2013
– 2014 роки та з урахуванням вимог Галузевої угоди та колективного договору
Підприємства на 2013 – 2014 роки. В ході аудиту не встановлено порушень при
нарахуванні та виплаті заробітної плати.
Через відсутність контролю з боку керівництва Підприємства за настанням
пенсійного віку працівників, які являються матеріально-відповідальними особами та
відповідно за своєчасним проведенням інвентаризації до моменту їх звільнення,
Підприємством втрачено коштів в результаті укладання цивільно-правових договорів з 2
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особоми для проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на загальну суму
4,32 тис. гривень.
Детальна інформація в робочому документі спеціаліста КП «Київекспертиза»
Басарії Н.А. Додаток №__.
Оцінка надання соціальних гарантій, пільг та компенсацій, затверджених у
колективному договорі КП «Київський метрополітен»
В ході аудиту було досліджено ризик: недотримання адміністрацією умов
колективного договору КП «Київський метрополітен» щодо надання соціальних гарантій
пільг та компенсацій працівникам Підприємства.
З метою дослідження даного ризику було проведено вибірковий документальний
аудит оборотно-сальдових відомостей, платіжних відомостей, журналів реєстрації
трудових книг, особових справ тощо.
Умовами колективного договору передбачені витрати на фізкультурну і оздоровчу
роботу відповідно до ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» від 15.09.1999 №1045-ХIV (далі ЗУ від 15.09.1999 №1045-ХIV).
Аудитом відповідності перерахування коштів об’єднаній профспілковій організації
КП «Київський метрополітен» (далі - ОПО), яка виступає від імені трудового колективу
Підприємства і представляє його інтереси на фізкультурну і оздоровчу роботу
встановлено, що у 2013 році перераховано ОПО - 2 760,5 тис. грн., а в 2014 році – 1 000,0
тис. гривень.
Відмічається, що спільною постановою керівництва та об’єднаної профспілкової
організації КП «Київський метрополітен» від 16.10.2014 №51 «Про виконання п.7.1.4
Колективного договору КП «Київський метрополітен» встановлено суму відрахувань у
2014 році кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до
ст.44 ЗУ від 15.09.1999 №1045-ХIV у сумі 1 522,9 тис. грн. (фонд оплати праці у 2013 році
507 268,8 тис. грн. х 0,3% = 1 522,9 тис. грн. сума що підлягає перерахуванню до ОПО).
Станом на 31.12.2014 по бухгалтерському обліку (оборотно-сальдова відомість по
рахунку 6851 за 2014 рік) відображено кредиторську заборгованість у сумі
180,496 тис. грн.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картці № 35.
Висновок:
Станом на 31.12.2014 за даними бухгалтерського обліку занижено кредиторську
заборгованість перед Об’єднаною профспілковою організацією на культурно-масову,
фізкультурну і оздоровчу роботу на загальну суму 623,45 тис. гривень.
Детальна інформація в робочому документі спеціаліста КП «Київекспертиза»
Басарії Н.А. Додаток №__.
Аудит відповідності надходження та використання коштів, які надійшли з міського
та державного бюджетів
В ході аудиту було досліджено ризик: нецільового та неефективного
використання коштів, які надходили з міського та державного бюджетів.
З метою дослідження даного фактору було проведено документальну перевірку
казначейських виписок за 2013 - 2014 роки, договорів, тощо на предмет законності
використання бюджетних коштів.
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Аудит використання бюджетних коштів проведено суцільним способом, шляхом
порівняння сум одержаних коштів з фактичним їх використанням.
Аудитом встановлено, що кошти по КТКВ 170603 «Інші заходи у сфері
електротранспорту», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» надходили від головного розпорядника бюджетних коштів Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
У 2013 році Метрополітену по КТКВ 170603 за КЕКВ 3210 затверджено
кошторисом надходжень у сумі 5680,0 тис. грн. на капітальний ремонт колій та
ескалаторів, які згідно плану використання бюджетних коштів направлялися на капітальне
будівництво (придбання) інших об’єктів.
Надходження та касові видатки становили 5679,939 тис. гривень.
У 2014 році
Метрополітену по КТКВ 170603
«Інші заходи у сфері
електротранспорту», затверджено кошторисом 141114,000 тис. грн., які згідно плану
використання бюджетних коштів направлялися на придбання обладнання і предметів
довгострокового користування (на зобов’язання та сплату місцевого внеску по Кредитній
угоді з ЄБРР, у т. ч. на оплату митних платежів, зобов’язання по фінансовому лізингу та
погашення кредиту ПАТ «КБ «Хрещатик»).
Надходження та касові видатки становили 141113,848 тис. гривень.
Аудитом встановлено, що кошти по КТКВ 170602 «Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян», по КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)», надходили від
головного розпорядника бюджетних коштів Департаменту
соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Метрополітеном розраховано потребу асигнувань з бюджету на компенсаційні
виплати за пільговий проїзд у метрополітені окремих категорій громадян:
- на 2013 рік у сумі 298314,964 тис. грн., з яких за рахунок субвенції з державного
бюджету 158261,836 тис. грн. та із міського бюджету 140053,128 тис. грн.;
- на 2014 рік у сумі 276166,361 тис. грн., з яких за рахунок субвенції з державного
бюджету 145644,758 тис. грн. та із міського бюджету 130521,603 тис. гривень.
В ході аудиту СП «Комерційна служба» надано довідку про кількість перевезених
пасажирів пільгових категорій за 2013 та 2014 роки, дані якої відповідають даним в
Розрахунках потреб асигнувань з бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд у
Метрополітені.
Для обчислення сум компенсаційних виплат, що підлягають відшкодуванню за
рахунок коштів бюджету, дані в розрізі пільгових категорій громадян Метрополітен
отримує, від Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА).
Проведеним аудитом відповідності розрахованих сум компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян у Метрополітені, що підлягають
відшкодуванню за рахунок коштів бюджету, наведених в Розрахунках за 2013 та 2014
роки з даними Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) розбіжностей не встановлено.
Метрополітену по КТКВ 170602 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
електротранспортом окремим категоріям громадян», по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам організаціям)» затверджено надходжень:
- на 2013 рік у загальній сумі 145238,300 тис. грн., з яких за рахунок субвенції з
державного бюджету 101138,600 тис. грн. та із міського бюджету 44099,700 тис. грн.;
- на 2014 рік у загальній сумі 96781,200 тис. грн., з яких за рахунок субвенції з
державного бюджету 65437,400 тис. грн. та із міського бюджету 31343,800 тис. гривень.
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Фактично за 2013 -2014 роки Метрополітену надійшло бюджетних коштів по КТКВ
170602 на загальну суму 202831,846 тис. грн., із яких за рахунок субвенції з державного
бюджету 160678,108 тис. грн. та із міського бюджету 42153,738 тис. грн. в тому числі :
- у 2013 році на загальну суму 113976,708 тис. грн., з яких за рахунок субвенції з
державного бюджету 95240,708 тис. грн. та із міського бюджету 18736,000 тис. грн.
Тобто загальна сума фактичних надходжень менше від затверджених бюджетних
асигнувань на 31261,592 тис. грн., або на 21,4%.
- у 2014 році на загальну суму 88855,138 тис. грн., з яких за рахунок субвенції з
державного бюджету 65437,400 тис. грн. та із міського бюджету 23417,738 тис. грн. Тобто
загальна сума фактичних надходжень менше від затверджених бюджетних асигнувань на
7926,062 тис. грн., або на 8,2 %.
Фактичні надходження бюджетних асигнувань із державного бюджету по КТКВ
170602 за 2013 – 2014 роки становили160678,108 тис. гривень.
Вказані кошти в основному були використані на оплату послуг з енергопостачання
ПАТ «Київенерго» (погашення кредиторської заборгованості) на загальну суму
154905,696 тис. грн., із яких у 2013 році – 89468,296 тис. грн., у 2014 році – 65437,400 тис.
гривень.
Залишок коштів у сумі 5772,412 тис. грн., що надійшли Метрополітену у 2013 році
за рахунок субвенцій з державного бюджету по КТКВ 170602 «Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» були використані
КП «Київський метрополітен» на сплату обов’язкових платежів до державних цільових
фондів.
Фактичні надходження бюджетних асигнувань із міського бюджету становили
42153,738 тис. грн. та були використані на сплату обов’язкових платежів до державних
цільових фондів.
Аудитом встановлено, що кошти по КФК 180409 «Внески органів влади АРК та
органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької
діяльності» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)», надходили від головного розпорядника бюджетних коштів Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Кошторисом на 2013 рік по КФК 180409 «Внески органів влади АРК та органів
місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Метрополітену передбачені надходження із спеціального фонду місцевого бюджету у
сумі 412400,000 тис. гривень.
Фактично надійшло та використано коштів на загальну суму 412400,000 тис.
гривень.
Кошторисом на 2014 по КФК 180409 «Внески органів влади АРК та органів
місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Метрополітену передбачені надходження із спеціального фонду місцевого бюджету у
сумі 191119,900 тис. гривень.
Фактично надійшло коштів на загальну суму 191119,900 тис. грн. Використано
коштів у сумі 131117,947 тис. грн., залишок коштів (не використано) станом на 01.01.2015
становив 60001,953 тис. гривень.
Аудит встановлено, що кошти по КТКВ 150120 «Будівництво та розвиток
мережі метрополітенів», по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» надходили від головного розпорядника бюджетних коштів
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА).
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Бюджетні кошти на казначейські рахунки Метрополітену надходили згідно
кошторисів, планів використання бюджетних коштів, лімітних довідок про бюджетні
асигнування та кредитування, а також відповідно до щорічних Програм економічного і
соціального розвитку м. Києва, які затверджувались: на 2013 рік рішенням Київської
міської ради від 08.02.2013 №2/9059; на 2014 рік рішенням Київської міської ради від
04.02.2014 №5/10151;
Так, у 2013 році по КТКВ 150120, бюджетні кошти використовувались відповідно
до плану використання на капітальні роботи та були перераховані Виконавцям, згідно
укладених договорів на виконання робіт. Надходження та касові видатки становили
342613,283 тис. гривень.
Також, у 2014 році по КТКВ 150120, бюджетні кошти використовувались
відповідно до плану використання на капітальні роботи та були перераховані Виконавцям,
згідно укладених договорів на виконання робіт. Надходження та касові видатки становили
52136,089 тис. гривень.
Аудитом надходження та використання коштів по КПКВ 2751870 «Будівництво
дільниці Куренівсько – Червоноармійської лінії Київського метрополітену від станції
«Виставковий центр» до Одеської площі» встановлено наступне.
У 2013 році відповідно до Плану використання бюджетних коштів на 2013 рік,
погодженого заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України Семчуком Г.М., по КПКВ 2751870 «Будівництво
дільниці Куренівсько – Червоноармійської лінії Київського метрополітену від станції
«Виставковий центр» до Одеської площі» Метрополітену надійшло 146000,000 тис. грн.
на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів, які перераховані Виконавцям
робіт, згідно укладених договорів, на будівництво Куренівсько – Червоноармійської лінії
метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картці № 29.
Висновок
Аудитом надходження та використання коштів по КФК 180409 «Внески органів
влади АРК та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів
підприємницької діяльності» встановлено, що Метрополітеном кошти в сумі 25000,0
тис. гри, які надійшли з бюджету на поповнення статутного капіталу спрямовано на
видатки, які не були передбачені фінансовим планом на 2013 рік та не відповідають
визначенню капітальні видатки та капітальні трансферти.
Детальна інформація в робочому документі спеціаліста КП «Київекспертиза»
Косяк Н.М. Додаток №__.
Аудит та аналіз ефективності проведених закупівель
КП «Київський метрополітен» впродовж 2013-2014 років
Під час аудиту досліджено ризики порушення вимог Закону України «Про
здійснення державних закупівель», а саме, порушення принципів добросовісної конкуренції
серед учасників, максимальної економії та ефективності, об’єктивної та неупередженої
оцінки, недискримінації учасників. Досліджено ризики невідповідності умов договорів
умовам документації конкурсних торгів та пропозиціям переможців.
Аудит проведено вибірковим методом.
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Головою комітету з конкурсних торгів (далі – ККТ) протягом періоду, що підлягав
аудиту, був перший заступник начальника метрополітену Гавриленко В.В. (наказ КП
«Київський метрополітен» від 20.07.12 №286-Н).
Заступниками голови ККТ:
Козюлькін Р.А. - директор фінансовий метрополітену (розпорядження від 27.08.2012
№100-Н3 до 19.11.2013 №128-НЗ);
Гужва М.Ю. - начальник відділу комплектації і монтажу обладнання дирекції
будівництва метрополітену (розпорядження від 27.08.2012 №100-Н3 до 26.03.2014 №1ТК);
Кулинич М.М. – радник начальника метрополітену – начальник відділу
внутрішнього контролю та ревізій (розпорядження від 03.10.2013 №105-НЗ до 11.08.2014
№150-Н).
Петров К.Ю. – заступник головного інженера - начальник технічного управління
(розпорядження від 26.03.2014 №1-ТК).
Секретарем ККТ були:
Снігур Л.О. – провідний економіст відділу організацій проведення тендерів служби
матеріально-технічного постачання (розпорядження від 20.07.2012 №77-НВ до 11.12.2013
№136-НЗ);
Костильов В.А. – провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення
(розпорядження від 11.12.2013 №136-НЗ до 26.03.2014 №1-ТК);
Ільницька І.В. – начальник відділу організації проведення тендерів СП «Служба
матеріально-технічного постачання» (розпорядження від 26.03.2014 №1-ТК).
Члени ККТ:
Гужва М.Ю. - начальник відділу комплектації і монтажу обладнання дирекції
будівництва метрополітену (розпорядження від 20.07.2012 №286-Н до 14.03.2014 №37-Н);
Кулинич М.М. - радник начальника метрополітену – начальник відділу
внутрішнього контролю та ревізій (розпорядження від 20.07.2012 №286-Н до 11.08.2014
№150-Н наказ);
Казюлькін Р.А. - директор фінансовий метрополітену (розпорядження від 20.07.2012
№286-Н);
Прохоренко А.О. – заступник начальника служби рухомого складу (розпорядження
від 20.07.2012 №286-Н);
Петров К.Ю. – заступник головного інженера - начальник технічного управління
(розпорядження від 20.07.2012 №286-Н);
Костильов В.А. – провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення
(розпорядження від 20.07.2012 №286-Н);
Снігур Л.О. – провідний економіст відділу організацій проведення тендерів служби
матеріально-технічного постачання (розпорядження від 20.07.2012 №286-Н до
11.12.2013р. №365-Н);
Демченко М.А. – головний економіст - начальник управління економіки та праці
(наказ від 14.03.2014 №37-Н);
Ільницька І.В. – начальник відділу організації проведення тендерів СП «Служба
матеріально-технічного постачання» (наказ від 14.03.2014 №37-Н);
Слуцький В.П. – провідний економіст сектору моніторингу цін управління з
організації договірної роботи (наказ від 22.05.2014 №77-Н до 20.10.2014 №221-Н);
Ковбій А.С. – начальник управління внутрішнього контролю (наказ 20.10.2014
№221-Н).
Сертифікати про проходження курсу навчання у сфері здійснення державних
закупівель з 09.08 – 13.08.2012 (18.11.11) в Інституті економічних досліджень отримали:
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Петров К.Ю. (№КСН-2109), Гужва М.А. (№ КСН-2106), Куличин М.М. (№КСН-2108),
Прохоренко А.О. (№КСН-2197), Костильов, В.А. (№КСН-2110).
Свідоцтва про проходження курсу підвищення кваліфікації «Правові та практичні
аспекти державних закупівель в Україні» у навчальному центрі ДП «Зовнішторгвидав
України» отримали: Костильов В.А. (25-26 червня 2014 р. № 14/001980), Гавриленко В.В.
(27-28 січня 2011 №000776), Демченко М.А. (24.03.2014 №14/000151D), Казюлькін Р.А.
(17-21 січня 2011 №000422), Ільницька І.В. (17-21 січня №000416; 25-26 червня 2014
№14/001981).
Видан сертифікат Центру державних замовлень Слуцькому В.П. (23.09.2011
№002777) про проходження курсу навчання у сфері здійснення державних закупівель в
Україні.
Видан сертифікат Науково-навчального центру «АРС-ЛТД» Снігур Л.О. (11-12
липня 2011р. №281-пк/07) про проходження курсу навчання у сфері здійснення державних
закупівель.
Впродовж 2013 року було оголошено 17 процедур закупівель на загальну очікувану
вартість 69 845,51 тис.грн., з яких 13 процедур було відмінено або не відбулися. За
результатами проведених процедур закупівель (3-х відкритих торгів) було укладено 4
договори на загальну суму 5 425,127 тис.грн., тобто 7% від загальної очікуваної вартості
оголошених процедур закупівель.
Впродовж 2014 року було оголошено 18 процедур закупівель на загальну очікувану
вартість 111 893,5 тис.грн., з яких 13 процедур було відмінено або не відбулися. За
результатами 5-ти проведених процедур закупівель було укладено 8 договорів на загальну
суму 23 710,86 тис.грн., тобто 21,2% від загальної очікуваної вартості оголошених
процедур закупівель.
Отже, впродовж 2013-2014 років було оголошено 35 процедур закупівель на
загальну очікувану вартість 181 739,01 тис.грн., з яких 26 процедур було відмінено або не
відбулися. За результатами проведених 8-ми процедур закупівель було укладено 12
договорів на загальну суму 29 135,987 тис.грн., тобто 16% від загальної очікуваної
вартості оголошених процедур закупівель в період 2013-2014 років.
Аудит ефективності було проведено шляхом вибіркової звірки наданих документів
щодо проведених процедур закупівель та за укладеними прямими договорами за рахунок
коштів КП «Київський метрополітен» та бюджетних коштів. Всі процедури закупівель як
за власні, так і за державні кошти, проведені у відповідності до затверджених річних
планів на 2013 (рішення ККТ від 26.12.2012 № 724 (зі змінами) – власні кошти, від
25.04.2013 №261 (зі змінами) – державні кошти) та 2014 рік (рішення ККТ від 26.12.2013
№ 918 (зі змінами) – власні і державні кошти).
Висновок
Під час аудиту фактів порушення Метрополітеном вимог Закону України «Про
здійснення державних закупівель» не встановлено.
Детальна інформація в робочому документі головного спеціаліста Хуторян А.А.
Додаток №__.
Аудит дотримання норм чинного законодавства при визначенні вартості
будівельно-монтажних робіт.
В ході аудиту досліджено фактори ризику: недотримання вимог чинного
законодавства при визначенні вартості будівельно-монтажних робіт при здійсненні
будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену від
ст. «Виставковий центр» до Одеської площі» та продовженні будівництва дільниці
Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену від ст. «Либідська» до ст.
«Виставковий центр».
З метою дослідження даних питань проведено документальну перевірку актів
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приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), на вишукувальні роботи
(форма №2-П), первинні документи, що підтверджують вартість матеріальних ресурсів
тощо.
Під час аудиту встановлено, що будівництво вищезазначених об’єктів
здійснювалося за бюджетні кошти на підставі договорів підряду, укладених з генеральною
підрядною організацією ПАТ «Київметробуд», а саме:
- від 10.08.2004 №19/001 (з додатковими угодами). Об’єкт будівництва: Дільниця
Куренівсько-Червоноармійської
лінії
метрополітену
від
ст. Либідська до ст. «Виставковий центр».
- від 09.08.2011 за №19/002\15-ДБМ/2011 (з урахуванням додаткових угод),
укладеного КП «Київський метрополітен» з ПАТ «Київметробуд». Об’єкт будівництва:
«Коригування проекту Дільниця Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від
ст. Либідська до ст. «Виставковий центр»;
- від 28.02.2012 №19/003/4-ДБМ/2012 (з урахуванням додаткових угод),
укладеного КП «Київський метрополітен» з ПАТ «Київметробуд». Договірна ціна
визначена в сумі 1 460 721,6 тис. грн. Об’єкт будівництва: «Дільниця КуренівськоЧервоноармійської лінії метрополітену від ст. «Виставковий центр» до Одеської площі».
Будівельні
роботи
виконувалися
структурними
підрозділами
ПАТ
«Київметробуд» (без права юридичної особи) та субпідрядними підприємствами і
організаціями.
Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість
будівельних робіт, даних бухгалтерського обліку по субрахунку 631 «Розрахунки з
постачальниками та підрядниками», загальний обсяг виконаних робіт КП «Київський
метрополітен» за 2013-2014 роки становить 469 648,7 тис. грн., в тому числі:
- по договору підряду від 09.08.2011 за №19/002\15-ДБМ/2011 - 23 614,8 тис. грн.
(за
2013
рік
8 308,9
тис.
грн.,
за
2014
рік
15 305,9 тис. грн.);
- по договору підряду від 28.02.2012 №19/003/4-ДБМ/2012 - 446 033,9 тис. грн. (за
2013 рік - 330 734,2 тис. грн., за 2014 рік - 115 299,7 тис. грн.).
Крім того, в 2013 році, КП «Київський метрополітен», за рахунок бюджетних
коштів сплачено кредиторську заборгованість перед ПАТ «Киїметробуд» по договору
підряду від 10.08.2004 №19/001 на суму 29 501,8 тис. грн. та по договору підряду від
28.02.2012 №19/003/4-ДБМ/2012 в сумі 35 926,7 тис. гривень.
Станом на 01.01.2015, згідно даних бухгалтерського обліку, В КП «Київський
метрополітен» рахується кредиторська заборгованість перед ПАТ «Київметробуд» по
договору підряду від 10.08.2004 №19/001 в сумі 2,2 тис. гривень.
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картках № 4, 11, 15
Висновок
Вартість будівельно-монтажних робіт виконаних ПАТ «Київметробуд»
завищена на загальну суму 2008,9 тис. грн. внаслідок включення до актів виконаних робіт
заготівельно-складських витрат у складі вартості матеріальних ресурсів, виготовлених
на другорядному виробництві генерального підрядника, витрат з внутрішнього
транспортування та завищеної вартості матеріальних ресурсів.
Детальна інформація в робочому документі заступника начальника відділу
Лазаренка І.В. Додаток №__.
Аудит використання кредитних коштів, отриманих в рамках співпраці з
Європейським банком реконструкції та розвитку
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В ході аудиту досліджувались ризики недотримання вимог чинного законодавства
при укладанні та виконанні кредитної угоди укладеної Підприємством з Європейський
Банком Реконструкції та Розвитку.
Оцінку дотримання вимог чинного законодавства щодо виконання умов Кредитної
угоди здійснено вибірковим методом.
Кредитна угода від 17.08.2007 року (далі - Кредитої угоди) укладена між
Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією та КП
«Київський метрополітен» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку від
17.08.2007 зі змінами та доповненнями підписаною Київським міським головою Леонідом
Черновецьким, заступником голови – начальником Головного фінансового управління
Віктором Падалкою, начальником КП «Київський метрополітен» Петром Мірошниковим,
Директором департаменту інфраструктури ЄБРР Олександром Обеком з метою
використання коштів на закупівлю та введення в експлуатацію нового рухомого складу,
закупівлі запасних частин та поновлення відповідних майстерень з технічного
обслуговування цього рухомого складу та ремонт і модернізація відповідної
інфраструктури ( в т.ч. без обмежень електричні кабелі, опори, перемикачі та електричні
підстанції).
В ході аудиту встановлено, що у 2013 - 2014 роках надійшло коштів на валютний
рахунок відкритий Підприємством у ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у валюті Євро
у сумі € 15 661 610,46 (169 612 889,76 грн) та € 17 952 202,29 (249 759 510,33 грн)
відповідно, що в загальній сумі становить € 33 613 812,75 (419 372 400,09 грн). . З початку
дії кредитної угоди впродовж попередніх періодів Підприємством отримано кредитних
коштів у сумі € 6 217 316,33.
В ході аудиту досліджувались ризики недотримання вимог чинного законодавства
при укладанні та виконанні контракту щодо закупівлі вагонів метрополітену за рахунок
кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.
На виконання Розділу 5.07 Кредитної угоди Підприємство здійснює закупівлі
товарів, робіт та послуг, необхідних за Проектом, відповідно до “Принципів та правил
закупівлі товарів, робіт та послуг для проектів, що фінансуються Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку” (далі – Правила).
Керуючись Правилами між КП «Київський метрополітен» та ЗАТ «Вагонмаш»
(Росія, Санкт-Петербург) укладено контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 (далі Контракт). З боку Підприємства Контракт підписано начальником Федоренком В.І. в
присутності першого заступника начальника Гавриленка В.В.
Предмет Контракту визначено наступним чином.
«Оскільки Покупець запросив подати тендерні заявки на визначені товари і
супутні послуги, а саме проектування, виробництво, прийомку на місті виробництва,
доставку, введення в експлуатацію і надання супутніх послуг для вісьми (8) нових
метропотягів у сумі € 31 552 669,92 (тридцять один міліон пятьсот пятьдесят дві тисячі
шістсот шістдесять девять Євро і девяноста два євроцента).
В доповнення та у відповідності з Інструкцією для учасників тендера ТОМ І.і,
Стаття п.28.2 за рахунок економії бюджету на проектування, виробництво, прийомку на
місті виробництва, доставку, введення в експлуатацію і надання супутніх послуг для
додаткових двох (2) нових метропотягів і додаткових запасних частин і спеціальних
інструментів на додаткову вартість контракту еквівалентну € 8 047 244,46 (вісім міліонів
сорок сім тисяч двісті сорок чотири Євро і сорок шість Євроцентів».
Загалом ціна контракту складає € 39 599 914,38.
Станом на 01.01.2013 за даними бухгалтерського обліку Метрополітену за
субрахунком 6323 Розрахунки з іноземними постачальниками обліковувалась дебіторська
заборгованість по відношенню до ЗАТ «Вагонмаш» у розмірі € 9 817 316,33 (105723191,86
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грн), що виникла внаслідок оплати у попередніх періодах Метрополітеном авансового
платежу за поставку вагонів в розмірі 25% від вартості Контракту, що передбачено п.16.1
(а) (і) статті 16 особливих умов Контракту Додатку Е.
Додатковою угодою №12 від 03.07.2013 передбачено часткову передачу прав та
обов’язків укладеною між КП «Київський метрополітен» (Покупцем), ЗАТ «Вагонмаш»
(Росія, Санкт-Петербург) (Постачальник 1), та ВАТ «Метровагонмаш» (Росія, г.Митищі)
(Постачальник 2).
Згідно цієї Додаткової угоди ВАТ «Метровагонмаш» в рамках укладеного
контракту від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 здійснює поставку вісьми із десяти
метропоїздів та надає супутні послуги.
Передача прав передбачена ст. 20 Загальних умов Контракту (додаток d до
Контракту), де Постачальник 1 частково передає права та зобовязання по Контракту, а
Постачальник 2 приймає права та зобовязання по Контракту в об’ємі передбаченому
умовами Додаткової угоди №12.
В рамках виконання Контракту Підприємством перераховано впродовж 2013-2014
років Постачальникам коштів на загальну суму € 29 064 233,42 (311 960 301,14 грн)
Інформація щодо порушень та недоліків з досліджуваного питання, виявлених в
ході аудиту наведена в картках № 2, 6, 7, 9, 12, 22.
Висновок
Під час дослідження питання закупівлі Метрополітеном вагонів у ЗАТ
«Вагонмаш» (ВАТ «Метровагонмаш») (Російська Федерація) за рахунок кредитних
коштів, наданих ЄБРР, встановлено ряд порушень, які призвели як до 1993,8 тис. грн.
зайвих витрат на попередню перевірку вагонів, відрядження та за надання інструкцій по
експлуатації та технічному обслуговуванню вагонів, які підлягали відшкодуванню
постачальником та постачанню в комплекті з товаром згідно умов договору, так і до
недоотримання 4970,9 тис. грн. через не нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну
поставку вагонів, а саме:
- нераціональне формування умов контракту закупівлі метропотягів призвело до
включення до останнього послуги вартістю 1228,1 тис. грн. з постачання
експлуатаційних документів, які підлягають постачанню в комплекті з товаром та є
невід’ємною частиною виготовленого виробу;
- сплачено кошти в сумі 697 тис. грн. за послугу з попередньої перевірки вагонів
перед відправленням, проведеної безпосередньо представниками КП «Київський
метрополітен» на заводі виробника, в той час як, за умовами контракту відшкодування
вказаних витрат повинно здійснюватись за рахунок постачальника;
- за наявності відповідних умов контракту Метрополітеном не вжито заходів
щодо пред’явлення відповідної вимоги ВАТ «Вагонмаш» з відшкодування 68,7 тис. грн.
витрат на відрядження спеціалістів Метрополітену;
- при відсутності документально оформленої відмови в застосуванні штрафних
санкцій та відсутності своєчасно підписаного сторонами письмового документу про
зміни термінів поставки, Метрополітеном не забезпечено нарахування санкцій за
несвоєчасну поставку метропотягів та відповідно недоотримано коштів у загальній сумі
4970,9 тис. гривень.
Крім того, слід зазначити, що внаслідок довготривалого виконання
Метрополітеном та іншими відповідальними виконавцями обов’язкових умов кредитної
угоди, необхідних для отримання кредитних траншів, неефективно використано 3296,5
тис. грн. на оплату комісії по резервуванню кредитної лінії у період з вересня 2010 по
вересень 2011 року.
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Детальна інформація в робочому документі головного спеціаліста Осіпчука О.С.
Додаток №__.
Аналіз повноти надходження доходів від перевезень
В ході аудиту досліджено ризики недоотримання доходів від перевезень
пасажирів за 2013-2014 роки та недостовірного їх відображення в обліку
Метрополітену..
Аудит проведено вибірковим шляхом.
Протягом 2013 року від перевезень пасажирів Метрополітеном отримано доходів у
сумі 760 101,72 тис. грн., найбільшу питому вагу в структурі доходів від перевезення
пасажирів за 2013 рік займають доходи за наступними напрямками:
- доходи від проїзду за жетонами (продаж через каси) склали 448 516,34 тис. грн
або 59%;
- доходи від проїзду за жетонами (продаж через АВЖ) склали 102 953,64 тис. грн
або 14%;
- дохід по поїздках по АДБК склав 83 040,82 тис. грн або 11%;
- дохід від продажу проїзних квитків на метро з подовженим календарним місяцем
по АРМ-К склали 47 553,87 тис. грн або 6%;
- дохід від продажу студентських проїзних квитків на метро склав
26 762,11 тис. грн або 4%;
- дохід по поїздках АРМ-К склав 16 610,77 тис. грн або 2%.
Слід зазначити, що асигнування з бюджету на відшкодування пільгового проїзду за
2013 рік становить 113 977 тис. гривнь.
Протягом 2014 року від перевезень пасажирів Метрополітеном отримано доходів у
сумі 722 542,53 тис. грн., найбільшу питому вагу в структурі доходів від перевезення
пасажирів за 2014 рік займають доходи за наступними напрямками:
- доходи від проїзду за жетонами (продаж через каси) - 419 358,06 тис. грн. або
58%;
- доходи від проїзду за жетонами (продаж через АВЖ) - 93 044,93 тис. грн. або
13%;
- дохід по поїздках по АДБК - 81 536,78 тис. грн. або 11%;
- доходи по проїзним квиткам на метро з подовж.календарним місяцем по АРМ-К 48 722,46 тис. грн. або 7%;
- дохід по поїздках по АРМ-К - 19 666,12 тис. грн. або 3%;
- доходи по проїзним студентським квиткам на метро - 23 795,42 тис. грн. або 3%.
Слід зазначити, що асигнування з бюджету на відшкодування пільгового проїзду за
2014 рік становить 88 855 тис. гривнь.
У 2014 році порівняно з 2013 роком знизилися доходи від надання послуг з
перевезення пасажирів за наступними різновидами засобів оплати проїзду:
- доходи від реалізації студентських проїзних квитків на метро на 11% або
2 967 тис. грн.;
- доходи від проїзду за жетонами (продаж через АВЖ та продаж через каси) на 7%
або 39 067 тис. грн;
- дохід по поїздках по АДБК на 2% або 1 504 тис. гривень.
В свою чергу в 2014 році порівняно з 2013 роком зросли доходи від надання послуг
з перевезення пасажирів за наступними напрямками:
- доходи від продажу проїзних на метро з подовженим календарним місяцем на 2%
або 1 169 тис. грн.;
- доходи по поїздках по АРМ-К на 18% або 3 055 тис. гривень.
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Серед засобів оплати проїзду, що реалізує Метрополітен у 2014 і 2013 роках,
найбільшу питому вагу займають жетони - 72% (512 402,99 тис. грн.) та 73%
(551 469,97 тис. грн.)
відповідно, та поїздки по безконтактним карткам - 14%
(101 202,80 тис. грн.) та 13% (99 651,20 тис. грн.) відповідно.
Зазначається, що від кожного перевезеного пасажира КП «Київський метрополітен»
недоотримує в середньому 0,88 грн (2014) та 0,69 грн (2013).
Працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту
05.06.2015 було прийнято участь у спостереженні за наступними процесами на станціях
«Палац спорту» та «Дорогожичі»:
- вивантаження та перерахунок каси-копилки;
- вивантаження та перерахунок автоматичного контрольного пункту (АКП);
- вивантаження та перерахунок АВЖ двох типів - ті, що видають решту, та на
певну кількість жетонів;
- інкасація АДБК;
- перерахунок кас з продажу жетонів.
Висновок
За результатами спостережень та аналізу типових операцій щодо здійснення
контролю за станом оприбуткування готівки, отриманої від реалізації проїзних
документів, а такод порядку та повноти відображення доходів порушень не встановлено.
Під час проведення аудиту встановлені наступні порушення, проблеми та недоліки.

ПОРУШЕННЯ №1
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори реалізації
2007 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Ціноутворення при укладанні договорів на відшкодування корисного використання
тунелю та колектору метрополітену.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Укладено договори за цінами нижчими у порівнянні із цінами визначеними
затвердженим на Підприємстві економічно обґрунтованим розрахунком.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Підприємством недоотримано доходів внаслідок укладання впродовж 2007-2010
років договорів та додаткових угод за договірними цінами, які є меншими у порівнянні з
цінами визначеними у Розрахунку договірної ціни на відшкодування корисного
використання тунелю та колектору метрополітену, затвердженому на рівні КП
«Київський метрополітен».
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
До аудиту надано Розрахунок договірної ціни на відшкодування корисного
використання тунелю та колектору метрополітену (далі - Розрахунок ціни) підписаний
начальником управління непрофільних доходів С.М.Солдатенком та затверджений
Заступником начальника КП «Київський метрополітен» О.О.Москаленком від
27.02.2009, відповідно до якого при прокладанні кабелів в тунелях метрополітену
відшкодування вартості за 1 м.п. в місяць становить 1,4 гривень.
Відповідно до договору про надання послуг з використання місць в спорудах КП
«Київський метрополітен» № 03-УНД-10 від 01.03.2010, укладеного між КП «Київський
метрополітен», в особі начальника управління непрофільних доходів Солдатенка С.М. та
ТОВ «Канком», в особі генерального директора Чайковської В.М., КП «Київський

Бюджет:

31

метрополітен» зобов’язується надати послуги з використання місць в спорудах
метрополітену, в яких розташований волоконно-оптичний кабель загальною довжиною
54513 метрів.
Згідно з п.2.2 договору тариф на послугу з використання 1 м.п. споруди вказується
у Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 1) до даного Договору.
Відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни, підписного з боку КП
«Київський метрополітен» Солдатенком С.М., розмір договірної ціни за послуги з
використання 1 м.п. місця у споруді метрополітену, де розташований волоконнооптичний кабель ТОВ «Канком» становить 0,36 грн. (з ПДВ) у місяць. Даний протокол є
невід’ємною частиною Договору № 03-УНД-10 від 01.03.2010.
Таким чином, договірна ціна зазначена у Договорі № 03-УНД-10 від 01.03.2010 не
відповідає ціні визначеній в Розрахунку ціни, а саме, менша на 1,04 грн. за 1 м.п.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок відшкодування вартості корисного
використання тунелю ТОВ «Канком» за ціною нижчою ніж зазначено в Розрахунку ціни,
КП «Київський метрополітен» розрахунково недоотримано доходів з моменту укладання
договору на загальну суму 3227904,16 грн. (54513*1,04*58=3227904,16 грн.), в т.ч. за
2013-2014 роки на загальну суму 1360644,48 грн. (54513м.п.* 1,04 грн.*24 міс.
=1360644,48 гривень).
Також, відповідно до договору № 001-07 від 12.02.2007, укладеного між КП
«Київський метрополітен», в особі головного інженера Зеля В.І. та ТОВ «Транс-кон», в
особі генерального директора Діденка Г.М., Метрополітен надає ТОВ «Транс-кон» право
використання тунелів, станцій та споруд метрополітену для прокладання, знаходження та
функціонування оптоволоконного кабелю.
Додатковою угодою № 3 від 10.02.2010 до договору № 001-07 від 12.02.2007
укладеної між КП «Київський метрополітен», в особі начальника Управління
непрофільних доходів Солдатенка С.М. та ТОВ «Транс-кон», в особі генерального
директора Стефанова І.Д., внесено зміни до договору, а саме визначено, що довжина
прокладеного кабелю складає 87725 погонних метрів. Дана Додаткова угода є
невід’ємною частиною Договору № 001-07 від 12.02.2007.
Відповідно до протоколу погодження договірної ціни, що є додатком №1 до
Додаткової угоди № 3 від 10.02.2010, розмір договірної ціни за користування правом
використання тунелів, станцій та споруд метрополітену для розміщення кабелю
загальною довжиною 87725 погонних метрів складає 631620,0 грн. в рік (з ПДВ).
Зазначена сума підлягає коригуванню на індекс споживчих цін (інфляції). Даний
протокол є невід’ємною частиною Договору № 001-07 від 12.02.2007.
Враховуючи зазначене, ціна за право використання тунелів, станцій та споруд
метрополітену для розміщення 1 метру погонного кабелю в місяць становить 0,60 грн.
(631620,0 гривень / 87725 метрів /12 місяців = 0,60 гривень).
Таким чином, договірна ціна зазначена у Додатковій угоді № 3 від 10.02.2010 до
договору № 001-07 від 12.02.2007 не відповідає ціні зазначеній в Розрахунку ціни, а саме
менша на 0,80 грн. за 1 м.п.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок відшкодування вартості корисного
використання тунелю ТОВ «Транс-кон» за ціною нижчою ніж зазначено в Розрахунку
ціни, КП «Київський метрополітен» розрахунково недоотримано доходів з моменту
укладання додаткової угоди на загальну суму 4070440,0 грн. (87725*0,80*58=4070440,0
грн.), в т.ч. за 2013-2014 роки на загальну суму 1684320,0 грн. (87725м.п.* 0,80 грн.*24
міс. =1684320,0 гривень), без урахування індексу інфляції.
Крім того, відповідно до договору № 173-ТС-05 від 08.12.2005, укладеного між КП
«Київський метрополітен», в особі начальника структурного підрозділу «Служба
тунельних споруд» Ніколаєва А.П. та ТОВ «Ю.К. Вибір», в особі директора Бутченка
А.В., КП «Київський метрополітен» надає ТОВ «ЮК Вибір» право на прокладання
оптичного кабелю зв’язку на ділянці від станції метро «Університет» до станції метро
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«Чернігівська» загальною довжиною 9600 метрів.
Додатковою угодою №2/а від 01.09.2009 до договору № 173-ТС-05 від 08.12.2005,
укладеною між КП «Київський метрополітен», в особі першого заступника начальника
Москаленка О.О. та ТОВ «ЮК Вибір», в особі керівника Бутченка А.В. внесено зміни до
договору, а саме відшкодування вартості корисного використання тунелю (колектора)
метрополітену, загальною довжиною 9960 м.п. з 01.12.2009 становить суму в розмірі 0,80
грн. (з ПДВ) за 1 м.п. прокладеного кабелю в місяць, згідно протоколу погодження
договірної ціни (Додаток № 1) до даної Додаткової угоди, терміном дії до 31.12.2010
року. Загальна сума договору в місяць становить 7728,0 грн. Зазначена сума підлягає
щомісячному коригуванню на індекс споживчих цін (інфляції). У всьому іншому що не
передбачено даною Додатковою угодою сторони керуються Договором. Дана Додаткова
угода є невід’ємною частиною Договору № 173-ТС-05 від 08.12.2005.
Таким чином, договірна ціна зазначена у Додатковій угоді №2/а від 01.09.2009 до
договору № 173-ТС-05 від 08.12.2005 не відповідає ціні зазначеній в Розрахунку ціни, а
саме менша на 0,60 грн. за 1 м.п.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок відшкодування корисного використання
тунелю ТОВ «ЮК Вибір» за ціною нижчою ніж зазначено в Розрахунку ціни, КП
«Київський метрополітен» розрахунково недоотримано доходів з моменту укладання
додаткової угоди на загальну суму 370944,0 грн. (9660*0,60*64=370944,0 грн.), в т.ч. за
2013-2014 роки на загальну суму 139104,0 грн. (9660м.п.* 0,60 грн.*24 міс. =139104,0
гривень) без урахування індексу інфляції.
Також, відповідно до Розрахунку договірної ціни на відшкодування корисного
використання тунелю та колектору метрополітену (далі – Розрахунок ціни), підписаного
начальником управління непрофільних доходів С.М.Солдатенком та затвердженого
Заступником начальника КП «Київський метрополітен» О.О.Москаленком від
27.02.2009, при прокладанні кабелів в колекторі на ст. Театральна відшкодування
вартості за 1 м.п. в місяць становить 19,65 гривень.
Відповідно до договору від 05.11.2004 № 56а-ТС-04, укладеного між КП
«Київський метрополітен», в особі начальника структурного підрозділу «Служба
тунельних споруд» Ніколаєва А.П., та ВАТ «Укртелеком», в особі начальника Центру
технічної експлуатації № 12 філії «Дирекція первинної мережі ВАТ «Укртелеком»
Третякова О.М., КП «Київський метрополітен» забезпечує технічне обслуговування
кабелю ВОЛЗ довжиною 140 метрів в колекторі станції метро «Театральна».
Додатковою угодою №1 від 01.02.2010 до договору № 56а-ТС-04 від 05.11.2004,
укладеною між КП «Київський метрополітен», в особі начальника Управління
непрофільних доходів Солдатенка С.М., та ВАТ «Укртелеком» регіональний центр
технічної експлуатації транспортної телекомунікаційної мережі № 4 філії «Дирекція
первинної мережі ВАТ «Укртелеком», в особі начальника Козубського В.М., внесено
зміни до договору, а саме ВАТ «Укртелеком» зобов’язується сплачувати відшкодування
вартості корисного використання тунелю (колектора) метрополітену, загальною
довжиною 140 м.п. в розмірі 7,00 грн. (з ПДВ) за 1 м.п. прокладеного кабелю в місяць
згідно протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1) до даної Додаткової угоди.
Зазначена сума підлягає щомісячному коригуванню на індекс споживчих цін (інфляції).
Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору № 56а-ТС-04 від 05.11.2004.
Таким чином, договірна ціна зазначена у Додатковій угоді №1 від 01.02.2010 до
договору № 56а-ТС-04 від 05.11.2004 не відповідає договірній ціні зазначеній в
Розрахунку ціни, а саме менша на 12,65 гривень.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок відшкодування корисного використання
тунелю (колектора) ВАТ «Укртелеком» за ціною нижчою ніж зазначено в Розрахунку
ціни, КП «Київський метрополітен» розрахунково недоотримано доходів доходів з
моменту укладання додаткової угоди на загальну суму 102718,0 грн. (140*12,65*58 =
102718,0 грн.), в т.ч. за 2013-2014 роки на загальну суму 42504,0 грн. (140м.п.* 12,65
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грн.*24 міс. = 42504,0 гривень) без урахування індексу інфляції.
При цьому, слід відмітити, що при укладанні КП «Київський метрополітен»
аналогічних договорів (додаткових угод) з іншими суб’єктами господарювання при
визначенні ціни застосовувалися ціни, розмір яких відповідає Розрахунку ціни.
Відповідно до п. 6.1 Статуту Підприємство має право виконувати роботи, надавати
послуги реалізовувати свою продукцію за цінами і тарифами, що встановлюються
самостійно або на договірній основі, виходячи з умов економічної їх доцільності.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок надання послуг за цінами нижчими ніж
визначено затвердженим відповідним економічно-обгрунтованим розрахунком
Підприємством, з моменту затвердження Розрахунку ціни, розрахунково недоотримано
доходів на загальну суму 7772006,16 грн., в т.ч. за 2013-2014 роки на суму 3226572,48
гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Розрахунок договірної ціни на відшкодування корисного використання тунелю та
колектору метрополітену підписаний начальником управління непрофільних доходів
С.М.Солдатенком та затверджений Заступником начальника КП «Київський
метрополітен» О.О.Москаленком від 27.02.2009, п.6.1 Статуту Підприємства.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договір про надання послуг з використання місць в спорудах КП «Київський
метрополітен» від 01.03.2010 № 03-УНД-10.
Договір від 12.02.2007 № 001-07, (додаткова угода № 3 від 10.02.2010).
Договір від 08.12.2005 № 173-ТС-05, (додаткова угода №2/а від 01.09.2009).
Договір від 05.11.2004 № 56а-ТС-04, (додаткова угода № 1 від 01.02.2010).
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Колишній заступник начальника КП «Київський метрополітен» Москаленко О.О.,
колишній начальник управління непрофільних доходів КП «Київський метрополітен»
Солдатенко С.М., провідний економіст відділу оренди Гушевата І.Р. (посадові особи КП
«Київський метрополітен», які підписували договори, додаткові угоди та протоколи
погодження договірної ціни).
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення головного інженера КП «Київський метрополітен» Зеля В.І. слідує, що
«Після затвердження Розрахунку договірної ціни на відшкодування корисного
використання тунелю та колектора метрополітену від 27.02.2009 фахівцями підприємства
було розроблено та надіслано контрагентам проекти додаткових угод щодо внесення змін
до договорів.
Однак не всі контрагенти погодились підписувати внесення зазначених змін до
договорів».
З пояснення провідного економіста відділу оренди КП «Київський метрополітен»
Гушеватої І.Р. слідує, що «Рішення щодо внесення змін до вищезазначених договорів та
ведення переговорів відбувалося на рівні керівництва підприємства (заступника
начальника метрополітену – Москаленка О.О. та начальника управління непрофільних
доходів – Солдатенка С.М., заступника начальника метрополітену – Границі Д.М.),
шляхом ведення переговорів, нарад, переписки з зазначеними контрагентами (копія
листування з ТОВ «Канком» та ТОВ «Транс-кон» додається). Аналогічна переписка
велася і по договору з ТОВ «ЮК Вибір». Однак вона не збереглася у зв’язку з
відсутністю можливості її зберігання з 2009 року».
Пояснення головного інженера КП «Київський метрополітен» Зеля В.І. та
провідного економіста відділу оренди КП «Київський метрополітен» Гушеватої І.Р.
додається.
З пояснення в.о. заступника начальника метрополітену – начальника служби колії,
тунельних споруд і будівель Сидоренко В.Л. слідує, що рішення щодо укладання
додаткової угоди від 01.02.2010 № 1 до Договору про зміну ціни послуг приймалось
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начальником управління непрофільних доходів (НДВ) Солдатенко С.М., якому на той
час, було надано право підпису правочинів по доходній діяльності. Рівень оплати послуг
оформлено Протоколом погодження договірної ціни (Додаток 1 до Договору) за згодою
сторін, що закріплено відповідними підписами. Інших документів стосовно прийнятих
рішень з цього питання, на сьогоднішній день, не виявлено, а підписант додаткової угоди
в КП «Київський метрополітен» не працює.
Пояснення в.о. заступника начальника метрополітену – начальника служби колії,
тунельних споруд і будівель Сидоренко В.Л. додається.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «ЮК Вибір», ТОВ «Транс-кон», ТОВ «Канком», ПАТ «Укртелеком».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ (в тисячах гривень)
Категорія порушень
К-ть
Сума
Недоотримано фінансових ресурсів
4
7 772,01
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень
без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

4

3592,4

в т.ч.,
оціночні
втрати
7772,01

-

-

-

ПОРУШЕННЯ №2
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі
Період скоєння:
ні
2012-2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Укладання додаткових угод
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Не забезпечено нарахування штрафних санкцій
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
При відсутності документально оформленої відмови в застосуванні штрафних
санкцій, не забезпечено їх нарахування та недоотримано коштів Підприємством
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Між КП «Київський метрополітен» та ЗАТ «Вагонмаш» укладено Контракт від
22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 (далі – Контракт) на поставку 10 метропотягів.
Додатком K до Контракту передбачено графік поставки та введення в експлуатацію
вагонів метрополітену, згідно з яким поставка першого метропотягу передбачена на
лютий 2012 року.
Статтею 19 Загальних умов Додатку D Контракту передбачено, що будь-які зміни
положень контракту можуть бути здійснені виключно шляхом складання письмового
документа про зміни, підписаного сторонами.

Бюджет:
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Однак, ЗАТ «Вагонмаш» фактично не забезпечено постачання метропотягу у
вказаний термін та як наслідок впродовж 2012 року між Метрополітеном та ЗАТ
«Вагонмаш» укладено додаткові угоди, якими продовжено терміни поставки.
Пунктом 22.2 Загальних умов Контракту (Додаток d) передбачено наступне. Якщо в
будь-який час протягом виконання Контракту Постачальник або його субпідрядник
стикаються з умовами, які перешкоджають своєчасній поставці Товарів та наданню
Послуг, Постачальник негайно інформує Покупця в письмовій формі про факт такої
затримки, її можливої тривалості та причин. Як тільки це можливо після отримання
такого повідомлення Постачальника, Покупець оцінює становище та може на свій розсуд
надати Постачальнику більш тривалий строк, вдавшись або ні до стягнення заздалегідь
оцінених збитків, і в цьому випадку таке продовження ратифікується сторонами шляхом
внесення змін до Контракту.
Пунктом 22.3 Загальних умов Контракту (Додаток d) передбачено, що за
виключенням положень статті 25 Загальних умов Контракту, затримка у виконанні
Постачальником своїх зобов’язань по поставці створює умови для накладення на нього
відповідальності за заздалегідь оцінені збитки у відповідності до статті 23 Загальних
умов, якщо продовження строку, погоджене у відповідності до статті 22.2 Загальних
умов, не передбачає відмови від цього заходу.
Пунктом 23.1 Особливих умов Контракту передбачено санкції у разі
незабезпечення своєчасного постачання товару та послуг у розмірі 0,5% від ціни
недопоставлених товарів та послуг за тиждень затримки.
Статтею 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом,
пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі
порушення боржником зобов'язання та яка обчислюється у відсотках від суми
невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Положеннями частини 3 ст. 216 Господарського кодексу України визначено, що
потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є
застереження про це в договорі.
Відповідно до ч. 1 ст. 224 Господарського кодексу України, учасник господарських
відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо
здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту,
права або законні інтереси якого порушено. Частиною 2 зазначеної статті передбачено,
що збитками є витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її
майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі
належного виконання зобов'язання або дотримання правил здійснення господарської
діяльності другою стороною.
Додатковими угодами №1 від 26.03.2012 та №2 від 28.05.2012 не передбачено
положень щодо відмови Покупця від накладення на Постачальника санкцій, визначених
статтею 23 Загальних умов Контракту, за затримку поставки. Однак, всупереч п. 22.3
Загальних умов Контракту (Додаток d) Метрополітеном при відсутності документально
оформленої відмови, не забезпечено нарахування штрафних санкцій по відношенню до
ЗАТ «Вагонмаш» за затримку поставки, за період з 26.03.2012 по 22.07.2012 (дата
поставки, визначена за умовами додаткової угоди №2), та як наслідок недоотримано
кошти у сумі 3380,254 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
ст. 549 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 224, ч. 3 ст. 216 Господарський
кодекс України Контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І. (колишній), Директор
фінансовий Казюлькін Р.А. (колишній), Перший заступник начальника Гавриленко В.В.,
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Головний бухгалтер-начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів
Панасюк Л.Г., Заступник начальника юридичного управління Мирошніченко Т.О.,
Провідний інженер Черепанова І.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно до пояснення директора фінансового Хаймьонова О.В. датою поставки
першого метро потягу є дата підписання Контракту, тобто 22 липня 2012 року згідно
Переліку вимог (додаток (b) до Контракту. Враховуючи нагальну потребу в метровагонах
ЗАТ «Вагонмаш» погодився на дострокову поставку метровагонів і Сторони додатково
до Переліку вимог (додаток (b) до Контракту) підписали Графік поставки та введення в
експлуатацію вагонів метрополітену (Додаток (k) до Контракту), який не був
передбачений умовами тендерної документації але не протирічить вимогам проведених
торгів. Незважаючи на підписаний Графік поставки та введення в експлуатацію вагонів
керівництво КП «Київський метрополітен» керувалось строками поставки згідно
Переліку вимог (додаток (b) до Контракту), який був змінений Додатком (k) до
Контракту.
Крім того, ЗАТ «Вагонмаш» звернулося листом від 16.07.2012 року до КП
«Київський метрополітен» з пропозицією щодо перенесення строку поставки першого
метропоїзда у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, що було підтверджено
висновком Санкт-Петербузької торгово-промислової палати від 12.07.2012 № 101/63 з
подальшим доповненням до висновку № 1010/63-1 від 26.07.2012, яким визначено період
дії обставин непереборної сили слід визнати період з 22.06.2012 по 19.11.2012 року.
КОНТРАГЕНТ
ЗАТ «Вагонмаш»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недоотримано фінансових ресурсів

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
3 380,25
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,

К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

1

3380,254

в т.ч.,
оціночні
втрати
3380,254

ПОРУШЕННЯ №3
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

Період скоєння:
ні
2013-2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Управління дебіторською заборгованістю.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Метрополітеном не проводилась належним чином претензійно-позовна діяльність
по відношенню до СП «Спарта».

Бюджет:
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КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
В межах терміну позовної давності не проведено належним чином претензійнопозовну роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості у сумі 1 980,2 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Для укладення договору поставки ескалаторів, листом від 14.05.1997 №2-1/90,
ЗАТ «Ескалатор» звернулось до КП «Київський метрополітен» з пропозицією укласти
договір доручення із своїм представником в Україні – Спільним українсько-російським
підприємством «Спарта», з метою прискорення погодження специфікацій обладнання, що
поставляється.
Так, КП «Київський метрополітен» укладено договір доручення від 21.12.1998 №03ДПР з СП «Спарта», відповідно до якого, останнє від імені і за рахунок Підприємства
зобов’язується укласти зовнішньоекономічний контракт з виробником комплектуючих
вузлів ескалаторів «ЕТ-2М», «ЕТ-5М» та виконати їх поетапну поставку. Сума даного
договору становить 11 392 094,92 дол. США.
П. 3.5 договору доручення від 21.12.1998 №03-ДПР визначено, що кошти
перераховані Метрополітеном на виконання доручення по договору, повинні бути
використані СП «Спарта» в термін семи банківських днів.
Також, п. 5.2 договору доручення від 21.12.1998 №03-ДПР СП «Спарта» зобов’язане
виконати розрахунки з ЗАТ «Ескалатор» (по зовнішньоекономічному контракту)
відповідно до п. 3.4, а саме перерахувати кошти впродовж терміну не більше банківських
семи днів.
Відповідно до платіжного доручення від 11.06.2004 №111 КП «Київський
метрополітен» перераховано СП «Спарта» 1 980,2 тис. грн. за ескалатори на
станцію «Дорогожичі».
В порушення п. 3.5 договору доручення від 21.12.1998 №03-ДПР СП «Спарта» не
перерахувало зазначену суму ЗАТ «Ескалатор», отже не виконало свої зобов’язання.
У зв’язку з невиконанням СП «Спарта» умов договору доручення, КП «Київський
метрополітен» листом від 03.08.2004 № 24/1067 повідомило СП «Спарта» про припинення
договору доручення.
Внаслідок припинення договору доручення від 03.08.2004 № 24/1067,
КП «Київський метрополітен» та ЗАТ «Ескалатор» уклали додаткову угоду № 10 до
контракту від 25.12.1998 № 11-98-КП, укладеного між ЗАТ «Ескалатор» та СП «Спарта»
(яке діяло від імені та за рахунок КП «Київський метрополітен» на підставі договору
доручення) щодо та поставки, передачі ескалаторів «ЕТ-2М», «ЕТ-5М», якою визначена
сума заборгованості КП «Київський метрополітен» перед ЗАТ «Ескалатор».
Пунктом 4 додаткової угоди №10 до контракту від 25.12.1998 № 11-98-КП
зазначено, що КП «Київський метрополітен» та ЗАТ «Ескалатор» спільно приймуть
законні заходи щодо стягнення з СП «Спарта» 1 980,2 тис. грн. і перерахуванню їх
ЗАТ «Ескалатор».
ЗАТ «Ескалатор» 12.03.2007 звернувся до Господарського суду м. Києва щодо
стягнення з КМДА та КП «Київський метрополітен» 169 917,7 тис. руб. РФ.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 08.10.2009 присуджено стягнення з
КП «Київський метрополітен» коштів у загальній сумі 160 236,72 тис. руб. РФ.
В суму стягнення призначену Господарським судом м. Києва включено
1 980,2 тис. грн., які сплачені СП «Спарта» та внаслідок неперерахування останнім до
ЗАТ «Ескалатор».
Також, слід зазначити, що СП «Спарта» зверталось до Господарського суду м. Києва
про визнання додаткової угоди (до контракту ЗАТ «Ескалатор» та КП «Київський
метрополітен») недійсною та зобов’язання виконати умови договору.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 24.12.2007 в позові відмовлено
повністю.
Апеляційну скаргу СП «Спарта» Київським апеляційним господарським судом
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(постанова від 17.07.2008) залишено без задоволення
Відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України відповідач
має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача
зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен
бути взаємно пов'язаний з первісним.
Так, КП «Київський метрополітен» не використано можливість подання зустрічного
позову, внаслідок чого Підприємством не здійснено всіх можливих заходів, щодо
стягнення з СП «Спарта» коштів у сумі 1 980,2 тис. гривень.
Листом від 10.11.2011 № 1309-Н Підприємство звернулось до Київської
транспортної прокуратури з проханням захистити інтереси держави, в особі
КП «Київський метрополітен», та звернутись до Господарського суду м. Києва про
стягнення з СП «Спарта» 1 980,2 тис. грн. Київська транспортна прокуратура повідомила,
листом від 12.12.2011 № 500С-11, повідомила, що за наслідками перевірки підстави для
вжиття заходів представницького характеру на даний час відсутні.
За даними бухгалтерського обліку Підприємства станом на 01.01.2014 та 01.01.2015
відносно до СП «Спарта» обліковується дебіторська заборгованість на суму 1 980,2 тис.
грн., яка виникла як сплата за ескалатори та кредиторська заборгованість у сумі
262,9 тис. грн., яка виникла, внаслідок несплати Метрополітеном винагороди за
посередницькі послуги СП «Спарта».
Слід зазначити, що листами (рекомендованими) від 02.12.2013 №24/23-1784 та від
05.12.2014 №24/23-819 КП «Київський метрополітен» зверталося до СП «Спарта»
стосовно звірки взаєморозрахунків та підпису акту звірки взаєморозрахунків, однак,
відповіді від СП «Спарта» не надходили (відсутні підписані акти звірки
взаєморозрахунків з СП «Спарта»).
Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV
зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на
користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, надати послугу, сплатити
гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника
виконання його обов'язку.
Також, ст. 610 Цивільного кодексу України визначено, що порушення зобов'язання є
його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання
(неналежне виконання).
Згідно ч.1 ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання
настають правові наслідки, встановлені договором або Законом.
Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність
встановлюється тривалістю у три роки.
Згідно з п. 3.5 договору доручення від 21.12.1998 №03-ДПР кошти перераховані
КП «Київський метрополітен» на виконання доручення, повинні були використані
СП «Спарта» в термін семи банківських днів, тобто, враховуючи, що оплата здійснена
11.06.2004 термін виконання зобов’язання 22.06.2004 року.
Таким чином, враховуючи дату розірвання договору доручення - 03.08.2004, термін
позовної давності щодо стягнення вказаної заборгованості минув 03.08.2007 року.
Безпосередньо Підприємством протягом 2007-2011 років претензійно-позовна
робота по відношенню до СП «Спарта» не проводилась.
Враховуючи, що на теперішній час минув законодавчо визначений термін для
стягнення дебіторської заборгованості,
Внаслідок невжиття Підприємством в межах терміну позовної давності в порушення
ст. 16 Цивільного кодексу України заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів в
судовому порядку та в порушення ст. 216, ст. 222 Господарського кодексу України не
застосування господарських санкцій по відношенню до СП «Спарта» щодо відшкодування
дебіторської заборгованості, Метрополітеном втрачено кошти в сумі 1 980,2 тис. грн.
Листом від 10.11.2011 № 1309-Н Підприємство звернулось до Київської
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транспортної прокуратури з проханням захистити інтереси держави, в особі
КП «Київський метрополітен», та звернутись до Господарського суду м. Києва про
стягнення з СП «Спарта» 1 980,2 тис. грн. Київська транспортна прокуратура повідомила,
листом від 12.12.2011 № 500С-11, повідомила, що за наслідками перевірки підстави для
вжиття заходів представницького характеру на даний час відсутні.
Слід зазначити, що 06.03.2014 слідчим лінійного управління в метрополітені
підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві Мущиніною В.В. до ЄРДР внесено запис
про порушення кримінального провадження №12014100120000374 по факту скоєння
злочину за ст. 190 ч. 4.
13.03.2014 КП «Київський метрополітен» звернулось до Лінійного управління в
метрополітені підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві стосовно визнання
Підприємства потерпілою стороною у кримінальному провадженні.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Ст. 16 Цивільного кодексу України.
Ст. 216, ст. 222 Господарського кодексу.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6313 «Розрахунки з вітчизняними
постачальниками та підрядниками за бюджетні кошти».
Інформація по претензійно-позовній роботі.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник відділу правової роботи та взаємодії з контролюючими органами
Ковтун Т.О.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Пояснення по суті порушення не надані.
В поясненні начальника юридичного управління Бабенка В.М. міститься інформація
щодо звернень ЗАТ «Екскалатор» і СП «Спарта» до судових інстанцій, та звернення КП
«Київський метрополітен» до міліції.
КОНТРАГЕНТ
СП «Спарта».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недоотримано фінансових ресурсів

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
1 980,2
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

1

1980,2

в т.ч.,
оціночні
втрати
1980,2

ПОРУШЕННЯ №4
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Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Будівельна

Бюджет:

Так

Період скоєння: 01.03.2013-01.01.2015

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Будівельно-монтажні роботи
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Завищення вартості будівельно-монтажних робіт
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
До вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на другорядному виробництві
генерального підрядника включалися заготівельно-складські витрати
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В ході аудиту досліджувався ризик не дотримання норм чинного законодавства при
визначенні вартості будівельно-монтажних робіт.
Так, встановлено, що для виконання будівельно-монтажних робіт ПАТ
«Київметробуд» використовувалися матеріальні ресурси (залізобетонні вироби, арматурні
каркаси, металеві конструкції, бетонні суміші, розчини), які
виготовлялися на
другорядному виробництві генерального підрядника, а саме на Комбінаті виробничих
підприємств ПАТ «Київметробуд».
Вартість цих матеріалів визначалася відповідно до калькуляцій, затверджених з боку
генерального підрядника та погоджених з боку ДБМ та включалася в акти форми №КБ-2в
із додатково нарахованими транспортними затратами та заготівельно-складськими
витратами (в розмірі 0,75% для металевих конструкцій та в розмірі 2% для інших виробів).
Встановлено, що відповідно до роз’яснення Мінрегіонбуду, опублікованого в
Збірнику офіційних документів і роз’яснень «Ціноутворення в будівництві» за вересень
2007 року №9, враховувати заготівельно-складські витрати на вартість виготовлених
власними силами підрядника матеріалів не потрібно. При визначенні вартості
виготовлення окремих матеріалів, виробів і конструкцій на власному другорядному
виробництві підрядника в калькуляції собівартості виготовлення враховуються
транспортні та заготівельно-складські витрати, пов’язані з придбанням і доставкою
сировини, основних і допоміжних матеріалів, а також придбаних напівфабрикатів та
комплектуючих виробів.
З метою дослідження вартості матеріальних ресурсів, що виготовлялись власними
силами на другорядному виробництві, проведено зустрічну перевірку в ПАТ
«Київметробуд».
В ході проведення зустрічної перевірки встановлено, що витрати на утримання
заготівельних служб (виробничо-комплектувальна дільниця) та матеріальних базових
складів включаються Комбінатом виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» до
загальновиробничих витрат, які під час визначення вартості матеріальних ресурсів
включаються до відповідних калькуляцій в складі цехових витрат та розраховуються на
підставі фактичних витрат КВП за минулий період окремо по кожному цеху
(формувальний цех, бетонозмішувальний цех, арматурний цех, столярний цех, цех
виготовлення металоконструкцій та енергодільниця) у відношенні до суми прямих витрат
на оплату праці робітників, зайнятих на виробництві продукції за попередній звітній
період.
Також, встановлено, що зазначені матеріальні ресурси виготовлялись та зберігались
Комбінатом виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» та відповідно до товарнотранспортних накладних, доставка цих матеріальних ресурсів від Комбінату виробничих
підприємств ПАТ «Київметробуд» до безпосередньо об’єктів будівництва здійснювалася
структурними підрозділами ПАТ «Київметробуд».
Необхідно відмітити, що відповідно до п.12.1 договору від 28.02.12 №19/003/4ДБМ/2012, розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі актів форми №КБ-2в
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та довідок №КБ-3 проміжними щомісячними платежами в міру виконання робіт за види
робіт.
Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше 95% від
вартості виконаних робіт. Кінцеві розрахунки в розмірі 5% від вартості виконаних робіт
здійснюються в двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених
договором
робіт,
отриманням
сертифікату
та
закінчення/усунення
всіх
недоробок/недоліків, в разі наявності таких (пп.12.1.1 договору).
Відповідно до додаткової угоди від 30.05.2013 №17/2013 до договору від 28.02.12
№19/003/4-ДБМ/2012, підпункт 12.1.1 викладено в наступній редакції: «В процесі
виконання договору загальна сума проміжних платежів не повинна перевищувати 95%
загальної вартості робіт по договору...».
Таким чином, при визначенні вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на
другорядному виробництві генерального підрядника, КП «Київський метрополітен» не
враховано роз’яснення Мінрегіонбуду, опублікованого в Збірнику офіційних документів і
роз’яснень «Ціноутворення в будівництві» за вересень 2007 року №9, що є порушенням
ч.10 розділу 1, п. 3.3.12 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000),
п.6.4.7 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та призвело до
завищення вартості робіт на загальну суму 1871,6 тис. грн. з ПДВ, з яких у зв’язку з
проведеною оплатою, завдано втрат бюджету на суму 1 847,1 тис. грн. (в тому числі
по договору від 09.08.2011 за №19/002\15-ДБМ/2011 - 50,3 тис. грн. (2013 рік - 0,3 тис.
грн. (КТКВ 150120), 2014 рік - 50,0 тис. грн. (КТКВ 180409)) та по договору від 28.02.2012
№19/003/4-ДБМ/2012 - 1 796,8 тис. грн. (2013 рік - 1 458,5 тис. грн. (КТКВ 150120 - 902,1
тис. грн.; КПКВ 2751870 - 556,4 тис. грн.), 2014 рік - 338,3 тис. грн.(КТКВ 150120 - 126,7
тис. грн.; КТКВ 180409 - 211,6 тис. грн.)).
Також, враховуючи, що за умовами договору від 28.02.12 №19/003/4-ДБМ/2012 до
01.06.2013 оплата здійснювалася в розмірі 95% від вартості виконаних робіт, виникає
ризик втрат бюджетних коштів на загальну суму 24,5 тис. гривень.
Слід відмітити, що при виконанні будівельно-монтажних робіт, значна частина
матеріальних ресурсів (крім виготовлених власними силами на другорядному
виробництві), закуповувалась структурними підрозділами ПАТ «Київметробуд» в
сторонніх підприємствах та організаціях.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Роз’яснення Мінрегіонбуду, опубліковане в Збірнику офіційних документів і
роз’яснень «Ціноутворення в будівництві» за вересень 2007 року №9, ч.10 розділу 1, п.
3.3.12 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), п.6.4.7 Правил
визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Акти приймання виконаних будівельних робіт, калькуляції
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник кошторисного відділу Ракочій А.К
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Заготівельно-складські витрати, які враховані в актах виконаних робіт,
відшкодовують витрати структурному підрозділу, а не Комбінату виробничих
підприємств, який виконує монтаж цих конструкцій. Даний структурний підрозділ в своїй
структурі утримує апарат заготівельної служби та матеріальний склад, а також несе
витрати, пов’язані з втратами, які важко усуваються.
КОНТРАГЕНТ
ПАТ «Київметробуд»
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КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

Незаконні витрати

1

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Порушення, що не призвели до втрат

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
24,50

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто,
повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

(в тисячах гривень)

Сума
операцій

1

24,5

в т.ч.,
потенційні
втрати
24,5

1

24,5

24,5

З втратами
К-ть

З ризиком втрат
К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
Без ризику
втрат
Сума
операцій

1 847,10

Сума
операцій

1 505 575,4
1

1847,1

в т.ч.,
оціночні
втрати
1 847,1
1 847,1

ПОРУШЕННЯ №5
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність

Бюджет:

ні

Період скоєння:

2004 – 2014 роки

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Прокладання та обслуговування телекомунікаційних мереж з використанням
тунелів метро.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Підприємством укладено договори на право прокладання та подальше
обслуговування телекомунікаційних мереж з використанням тунелів метро без
застосування Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва та
відповідної методики розрахунку орендної плати.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Підприємством на протязі 2004-2010 років укладено договори на право
прокладання та подальше обслуговування телекомунікаційних мереж з використанням
тунелів метро без застосування Положення про оренду майна територіальної громади
міста Києва та відповідної методики розрахунку орендної плати, внаслідок чого, до
загального фонду міського бюджету не перераховано 50% суми надходжень орендної
плати.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250 затверджено Положення
про оренду майна територіальної громади міста Києва (далі - Положення). Додатком 3 до
вказаного положення є Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної
громади міста Києва, яке передається в оренду (далі – Методика 34/6250).
Відповідно до п. 15 Методики Оренда плата за користування, прокладання
телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення)
розраховується згідно з Методикою розрахунку і порядку використання орендної плати
за користування, прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету,
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кабельного телебачення) з використанням підземних та наземних технічних засобів
телекомунікацій (кабельних каналізацій, мостів, колекторів, тунелів метро, обладнання,
станційних та лінійних споруд, жилих та нежилих будинків) при створенні та подальшій
експлуатації телекомунікаційних мереж, затвердженою рішенням Київської міської ради
від 22.01.2009 № 6/1061 (далі – Методика 6/1061). Методика 6/1061 набула чинності
25.11.2009.
Згідно з п. 21.1 рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2013
рік» від 08.02.13 №3/9060 та п. 18.1. рішення Київської міської ради «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік» від 04.02.2014 № 6/10152: «50 відсотків суми надходжень від оренди
нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних
некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють
утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду
бюджету міста Києва».
В ході аудиту встановлено, що на протязі 2013-2014 років на Підприємстві діяли 18
договорів на право прокладання та подальше обслуговування телекомунікаційних мереж
з використанням тунелів метро, станційних та лінійних споруд укладені впродовж 20042010 років, при цьому для розрахунку вартості вказаних договорів вимоги Методики
6/1061 не застосовувались та відповідно 50% суми надходжень від оренди за
користування, прокладання телекомунікаційних мереж до бюджету міста не
сплачувались.
Відповідно до умов договорів укладених у попередні періоди сторони звільняються
від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договорами, якщо
це стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин).
При цьому, у разі настання форс-мажорних обставин, внаслідок дії яких неможливе
виконання зобов’язань за договором, сторона що не може виконувати зобов’язання
повинна повідомити про це іншу сторону у певний, визначений договором строк (7 або
10 днів).
Відповідно до умов договорів до форс-мажорних обставин віднесено дії органів
державної влади,рішення Уряду або органів міської влади.
Однак, після набрання чинності Методики 6/1061, незважаючи на наявність
відповідних положень в договорах, що надають підприємству можливість привести
укладені в попередніх періодах договори до вимог діючого розпорядчого документу,
підприємством не вжито відповідних заходів, щодо внесення змін до договорів або їх
розірвання та як наслідок, продовжено взаємовідносини із суб’єктами господарювання
ігноруючи зміст орендних відносин.
Разом з тим, слід відмітити, що в період дії Методики 6/1061КП «Київський
метрополітен» укладено 2 договори на право прокладання та подальше обслуговування
телекомунікаційних мереж з використанням тунелів метро, станційних та лінійних
споруд з ТОВ «Канком» від 01.03.2010 № 03-УНД-10 та Військова частина А 0799 від
30.12.2010 № 08-УНД-10, без застосування її вимог.
Впродовж 2013-2014 років КП «Київський метрополітен» отримано коштів від
суб’єктів господарювання по договорах на право прокладання та подальше
обслуговування телекомунікаційних мереж з використанням тунелів метро, станційних
та лінійних споруд на загальну суму 3592380,37 гривень.
Таким чином, невиконання КП «Київський метрополітен» п.15 рішення Київської
міської ради від 22.09.2011 № 34/6250 та рішення Київської міської ради від 22.01.2009
№ 6/1061, невжиття заходів, щодо переукладання договорів на право прокладання та
подальше обслуговування телекомунікаційних мереж з використанням тунелів метро,
станційних та лінійних споруд на договори оренди, внаслідок дії форс-мажорних
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обставин, не внесення до них змін та укладання нових договорів призвело до
недоотримання бюджетом міста грошових коштів, у вигляді надходжень від оренди, за
2013-2014 роки розрахунково на загальну суму 1796190,185 гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затверджене
рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, Методика розрахунку і
порядку використання орендної плати за користування, прокладання телекомунікаційних
мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення) з використанням підземних
та наземних технічних засобів телекомунікацій (кабельних каналізацій, мостів,
колекторів, тунелів метро, обладнання, станційних та лінійних споруд, жилих та нежилих
будинків) при створенні та подальшій експлуатації телекомунікаційних мереж,
затверджена рішенням Київської міської ради від 22.01.2009 № 6/1061, рішення Київської
міської ради «Про бюджет міста Києва на 2013 рік» від 08.02.13 №3/9060 та рішення
Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» від 04.02.2014 № 6/10152.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договори, додаткові угоди, дані бухгалтерського обліку.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Договори та додаткові угоди від КП «Київський метрополітен» підписані: головним
інженером Зелем В.І.; начальником Управління непрофільних доходів Солдатенко С.М.;
начальником СП «Служба тунельних споруд» Ніколаєвим А.П.; начальником управління
непрофільних доходів Ткачуком А.М.; начальником СП «Служба інформаційних
технологій та зв’язку» Науменко С.М.; заступником начальника – начальником служби
колій, тунельних споруд і будівель Сушко І.А.; заступником начальника Тригубенко
С.М.; заступником начальника Москаленко О.О.; заступником начальника Грициком В.І.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення головного інженера КП «Київський метрополітен» Зеля В.І. слідує, що
КП «Київський метрополітен» виконує рішення Київської міської ради від 22.01.2009 №
6/1061, яким затверджена Методика розрахунку і порядку використання орендної плати
за користування, прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету,
кабельного телебачення) з використанням підземних та наземних технічних засобів
телекомунікацій (кабельних каналізацій, мостів, колекторів, тунелів метро, обладнання,
станційних та лінійних споруд, жилих та нежилих будинків) при створенні та подальшій
експлуатації телекомунікаційних мереж. Пунктом 4.1 затвердженої Методики, визначено
що вартість орендованого майна повинна визначатися експертним шляхом із залученням
незалежних експертів. Згідно Методики, призначити незалежних експертів, для
проведення попередньої незалежної експертної оцінки по визначенню вартості об’єктів
оренди повинно було Головне управління комунальної власності м. Києва. КП
«Київський метрополітен» неодноразово звертався до Головного управління комунальної
власності міста Києва з листами від 08.12.2010 № 1350-Н, від 16.12.2010 № 1587-НДВ,
від 23.12.2010 № 1478-Н, від 31.01.2011 № 148-Н, від 28.04.2011 № 559-Н щодо надання
дозволу на укладання договорів оренди при розміщенні сторонніми організаціями
телекомунікаційних мереж (кабелів) в колекторі метрополітену та призначити оцінювачів
для проведення експертної оцінки вартості тунелів та колекторів метрополітену. Жодної
відповіді не отримано. Пояснення головного інженера КП «Київський метрополітен»
Зеля В.І. додається.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «Канком», ПАТ «Українська автомобільна Корпорація», ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ
«Укрдатаком», Військова частина А 0799, ТОВ «Атраком», ДП НЕК «Укренерго», ПАТ
«Київстар», ТОВ «Транс-кон», ТОВ «ЮК Вибір», ПАТ «Київстар», ПАТ «Укртелеком»,
ВАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «Українська гірничо-металургійна компанія», ПАТ КБ
«Правекс-Банк», Консорціум «індустріальна група».
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КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ (в тисячах гривень)
Категорія порушень
К-ть
Сума
Недоотримано фінансових ресурсів
18
1 796,19

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

(в тисячах гривень)
З втратами
К-ть

К-ть

К-ть порушень
без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
Без ризику
З ризиком втрат
втрат
Сума
Сума
в т.ч.,
операцій
операцій потенційні
втрати

Сума
операцій

18

3592,4

в т.ч.,
оціночні
втрати
1796,19

3592,4

1796,19

18

ПОРУШЕННЯ №6
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі
Період скоєння:
ні
2012
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Незастосування штрафних санкцій
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Недоотримання коштів внаслідок незабезпечення стягнення пені за несвоєчасну
поставку товару
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Не нараховано штрафних санкцій за несвоєчасну поставку товарів та відповідно
недоотримано кошти у сумі 1590,7 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Між КП «Київський метрополітен» та ЗАТ «Вагонмаш» укладено Контракт від
22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 (далі – Контракт) на поставку 10 метропотягів.
Відповідно до Переліку вимог (додаток b до Контракту) строк поставки першого
метропоїзду здійснюється через 12 місяців але (Додатком k до Контракту) змінено строк
поставки першого метропотягу, яким передбачено поставку у лютому 2012 року шляхом
підписання «Графіка поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену».
Статтею 19 Загальних умов (Додаток d до Контракту) передбачено, що будь-які
зміни положень контракту можуть бути здійснені виключно шляхом складання
письмового документа про зміни, підписаного сторонами.
Однак, ЗАТ «Вагонмаш» фактично не забезпечено постачання метропотягу у
вказаний термін та як наслідок впродовж 2012 року між Метрополітеном та ЗАТ
«Вагонмаш» укладено 4 додаткові угоди, якими визначено наступні терміни поставки:
Додаткова угода №1 від 26.03.2012 – травень 2012 року;
Додаткова угода №2 від 28.05.2012 – до 22 липня 2012 року;
Додаткова угода №3 від 27.08.2012 – грудень 2012 року;
Додаткова угода №4 від 27.12.2012 – січня 2013 року.
ЗАТ «Вагонмаш» фактично здійснено поставку першого метропотягу 15.02.2013.
Пунктом 23.1 Особливих умов Контракту передбачено санкції у разі
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незабезпечення своєчасного постачання товару та послуг у розмірі 0,5% від ціни
недопоставлених товарів та послуг за тиждень затримки.
На виконання вказаного пункту Контракту Метрополітеном здійснено нарахування
штрафних санкцій у зв’язку із недотриманням постачальником строків поставки лише
визначених Додатковою угодою №4.
В той же час, при відсутності підписаного сторонами письмового документу про
зміни термінів поставки, Метрополітеном не забезпечено нарахування штрафних санкцій
за період з 01.03.2012 по 25.03.2012 та з 23.07.2012 по 26.08.2012.
Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідносини,
у яких одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора)
певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші), чи
утриматися від виконання певних дій, а інша сторона має право вимагати виконання
такого обов'язку.
Статтею 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом,
пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі
порушення боржником зобов'язання та яка обчислюється у відсотках від суми
невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
За змістом ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу
України, яка містить аналогічні положення, зобов'язання повинні виконуватися належним
чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних
вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно
ставляться.
Положеннями ст. 599 Цивільного кодексу України визначено, що зобов'язання
припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням
зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов'язання. Згідно положень ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається
таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав
його у строк, встановлений договором або законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 224 Господарського кодексу України, учасник господарських
відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо
здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту,
права або законні інтереси якого порушено. Частиною 2 зазначеної статті передбачено,
що збитками є витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її
майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі
належного виконання зобов'язання або дотримання правил здійснення господарської
діяльності другою стороною.
Положеннями частини 3 ст. 216 Господарського кодексу України визначено, що
потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є
застереження про це в договорі.
Таким чином, при відсутності своєчасного підписаного сторонами письмового
документу про зміни термінів поставки, Метрополітеном в недотримання вимог ст.549
ЦКУ та ст.23 Контракту не забезпечено нарахування штрафних санкцій за період з
01.03.2012 по 25.03.2012 та з 23.07.2012 по 26.08.2012 внаслідок чого, недоотримано
кошти у сумі 1590,7 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
ст. 549 Цивільного кодексу України, ст.20, ч. 3 ст. 216 Господарський кодекс
України, Контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І. (колишній), Директор
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фінансовий Казюлькін Р.А. (колишній), Перший заступник начальника Гавриленко В.В.,
Головний бухгалтер-начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів
Панасюк Л.Г., Заступник начальника юридичного управління Мирошніченко Т.О.,
Провідний інженер Черепанова І.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно до пояснення директора фінансового Хаймьонова О.В. датою поставки
першого метропотягу є дата підписання Контракту, тобто 22 липня 2012 року згідно
Переліку вимог (додаток (b) до Контракту. Враховуючи нагальну потребу в
метровагонах ЗАТ «Вагонмаш» погодився на дострокову поставку метровагонів і
Сторони додатково до Переліку вимог (додаток (b) до Контракту) підписали Графік
поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену (Додаток (k) до
Контракту), який не був передбачений умовами тендерної документації але не
протирічить вимогам проведених торгів. Незважаючи на підписаний Графік поставки
та введення в експлуатацію вагонів керівництво КП «Київський метрополітен»
керувалось строками поставки згідно Переліку вимог (додаток (b) до Контракту), який
був змінений Додатком (k) до Контракту.
КОНТРАГЕНТ
ЗАТ «Вагонмаш»
(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
1 590,71
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недоотримано фінансових ресурсів
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

1

1590,712

в т.ч.,
оціночні
втрати
1590,712

ПОРУШЕННЯ №7
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі
Період скоєння:
так
2013-2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Здійснення розрахунків за договором поставки вагонів
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Сплачено кошти за надання інструкцій по експлуатації та технічному
обслуговуванню вагонів, які підлягають постачанню в комплекті з товаром.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Підприємством придбано інструкції по експлуатації та технічному
обслуговуванню вагонів у кількості 32 штуки (однакових за змістом та описом складових
частин вагону), які відповідно до норм законодавства підлягають постачанню в комплекті
з товаром.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
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Контрактом від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 (далі – Контракт) визначена Шкала
цін на належні до поставки послуги до складу яких належить «Надання інструкцій по
експлуатації та технічному обслуговуванню (1примірник на англійській, 3 комплекта на
українській на метропоїзд» (далі – Інструкція) та вартість вказаної послуги складає
7995,81 євро за 1 метропотяг. Загальна сума послуги із розрахунку 8 метропотягів
63966,48 евро.
Підготовка умов Контракту від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 для придбання нових
метропотягів здійснювалось Підприємством з урахуванням положення «Принципи і
правила закупок товарів, робіт та послуг ЄБРР» (далі – Правила) затверджених Радою
директорів Банка від січня 1992 року
Пунктом 2.8 “Принципів та правил закупівлі товарів, робіт та послуг для проектів,
що фінансуються Європейським Банком Реконструкції та Розвитку” (далі – Правила)
визначено, що Клієнт відповідає за реалізацію фінансованих Банком проектів, включаючи
всі аспекти процесу закупок товарів та послуг – від планування до присудження
Контракту, а також за керування самими договорами. Банк має право консультувати
клієнтів та надавати їм сприяння в закупівлях і в створенні організаційних структур для
конкретних проектів, але при цьому він не виступає стороною в укладених угодах.
Права та обовязки клієнта у відносинах з учасниками торгів на поставку товарів,
надання послуг і виробництво робіт по Проекту регулюються не цими принципами і
правилами, а конкурсними документами, підготовленими Кліентом.
Пунктом 3.6 Правил передбачено, що правильне планування закупок має
вирішальне значення. Клієнт визначає, які товари, послуги та роботи необхідні йому для
виконання проекту, в які строки вони повинні бути поставлені або виконанні, яких норм
необхідно дотриматись, яка потреба у співфінансуванні і який порядок закупівель і
укладання договорів найбільш принятний для кожного конкретного випадку.
Частиною другою статті 662 Цивільного кодексу України передбачено, що
Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та
документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та
підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного
законодавства.
Статтею 270 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) визначено
комплектність товарів, що поставляються, а саме Товари повинні поставлятися
комплектно відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів.
Пунктом 2 Нормативні посилання ДСТУ 50850-96 Державного стандарту
Російської Федерації «Вагони метрополітену» (із внесеними змінами від 29.11.2010 року)
наведено посилання на ряд стандартів та, зокрема, «ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД
Эксплуатационные документы».
Стандарт «ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД Эксплуатационные документы» (далі –
Стандарт) прийнятий Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації
(протокол № 23 від 28 лютого 2006 року) (за прийняття Стандарту проголосовано
національним органом по стандартизації Держспоживстандартом України).
Пунктом 4.1. Розділу 4 Стандарту передбачено, що експлуатаційні документи
призначені для експлуатації виробів, ознайомлення з їх конструкцією, вивчення правил
експлуатації (використання за призначенням, технічного обслуговування, поточного
ремонту, зберігання і транспортування), відображення відомостей, що засвідчують
гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей)
виробу, гарантій та відомостей по його експлуатації за весь період (тривалість і умови
роботи, технічне обслуговування, ремонт та інші дані), а також відомостей щодо його
утилізації.
Пунктом 4.2 Розділу 4 Загальних вимог Стандарту зазначено, що Відомості про
виріб, наведені в експлуатаційних документах, повинні бути достатніми для
забезпечення правильної та безпечної експлуатації виробів протягом встановленого
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терміну служби.
Пунктом 4.3 Розділу 4 Загальних вимог Стандарту визначено, що
експлуатаційні документи поставляються з виробом та повинні повністю йому
відповідати.
Пунктом 5.1.2. Розділу 5 Стандарту передбачено визначення експлуатаційних
документів по їх видам, зокрема:
Інструкція по експлуатації – Документ, який містить відомості про конструкцію,
принцип дії, характеристиках (властивості) виробу, його складових частинах і вказівки,
необхідні для правильної та безпечної експлуатації виробу (використання за
призначенням, технічного обслуговування, поточного ремонту, зберігання і
транспортування) і оцінок його технічного стану при визначенні необхідності
відправлення його в ремонт, а також відомості з утилізації виробу і його складових
частин;
Паспорт - Документ, який містить відомості, що засвідчують гарантії виробника,
значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу, а також відомості
про сертифікацію та утилізації вироби;
Формуляр - Документ, який містить відомості, що засвідчують гарантії виробника,
значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу, відомості, що
відображають технічний стан даного виробу, відомості про сертифікацію та утилізації
вироби, а також відомості, які вносять в період його експлуатації (тривалість і умови
роботи, технічне обслуговування, ремонт та інші дані).
Кожний вид документу є складовою експлуатаційних документів, який надає
відомості щодо виготовленого виробу і визначає правила його експлуатації.
Пунктом 5.12. Розділу 5 «Технічні вимоги» Стандарту «Вагони метрополітену»
передбачено, що до вагонів додається експлуатаційна документація по ГОСТ 2.601,
номенклатура і кількість якої узгоджуються між виробником та замовником.
На момент поставки комплектність метропотягів забезпечена лише такими
експлуатаційними документами як паспорт і формуляр. Враховуючи положення
Контракту, Метрополітен отримає інструкції з експлуатації, які являються обов’язковим
комплектним документом, лише за умови додаткової оплати.
Здача в експлуатацію вагонів метрополітену ВАТ «Метровагонмаш» проводилась
впродовж липня 2013 – квітня 2014 року, що засвідчено відповідними актами.
Крім того, ВАТ «Метровагонмаш» послуги з пуску в експлуатацію нових
метропотягів було надано Підприємству у лютому та квітні 2014 року, що також
засвідчено відповідними актами здачі-приймання послуг.
Згідно з актом здачі-приймання послуг від 04.07.2014 № 9 Підприємством
прийнято послуги «Надання інструкцій по експлуатації та технічному обслуговуванню
(1примірник на англійській, 3 комплекта на українській на метропоїзд» для 8
метропоїздів.
Виходячи з вищевикладеного, введення в експлуатацію метропотягів проведено
при відсутності інструкцій по експлуатації, які були надані Підприємству лише у липні
2014 року.
ВАТ «Метровагонмаш» у 2014 році, виставлено Підприємству рахунок від
11.03.2014 № 274 щодо оплати послуги «надання інструкцій по експлуатації і технічному
обслуговуванню (1 на англійському, 3 комплекта на українському на метропотяг)» на
загальну суму 63966,48 євро.
КП «Київський метрополітен» вказаний рахунок оплачено в повному обсязі
платіжним дорученням в іноземній валюті № 10 від 10.12.2014. За даними
бухгалтерського обліку в національній валюті розмір платежу відображено в сумі
1 228 136,84 тис. гривень.
Таким чином, внаслідок включення до умов Контракту та подальшої оплати
послуги, зміст та порядок оплати якої, суперечать ст. 270 Господарського кодексу
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України, ст. 662 Цивільного кодексу України та умовам Стандартів, Підприємством зайво
оплачена ВАТ «Метровагонмаш» вартість (1 228 136,84 грн) експлуатаційних документів,
які підлягають постачанню в комплекті з товаром та є невідємною частиною
виготовленого виробу.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
ч.2 662 Цивільного кодексу України, ст.270 Господарського кодексу України
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І. (колишній), Перший
заступник начальника Гавриленко В.В., Начальник СП «Служба рухомого складу» Атлас
В.А., Головний інженер Михальченко Г.С., Заступник начальника служби Савенкова
Н.В., Провідний спеціаліст Черепанова І.В., Головний бухгалтер Панасюк Л.Г.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
В наданих поясненнях від 10.06.2015 №18/06-468 начальник СП «Служба рухомого
складу» Атлас В.А посилався на положення «Принципи і правила закупок товарів, робіт
та послуг ЄБРР» та підтвердив, що вся тендерна документація розроблялась з
дотриманням цих Правил під контролем консультантів банку але не надав обгрунтовних
пояснень щодо яких принципів Підприємство керувалось на етапі створення умов
Контракту шляхом внесення до Шкали цін сумнівної послуги та не обгрунтував потребу
у однаковій кількості інструкцій з експлуатації.
КОНТРАГЕНТ
ВАТ «Метровагонмаш»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
1 228,14

Незаконні витрати

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

1

1228,136

в т.ч.,
оціночні
втрати
1228,136

1228,136

1228,136

1

ПОРУШЕННЯ №8
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори реалізації
2013 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Виконання умов договорів на право розміщення обладнання.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Не дотримання Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
та рішень Київської міської, щодо визначення об’єкту оренди.

Бюджет:
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КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Не перерахування до загального фонду міського бюджету 50% суми надходжень
коштів отриманих по договорах на право розміщення обладнання, які за своєю суттю є
договорами оренди, призвело до недоотримання доходів міським бюджетом.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Відповідно до наданої інформації протягом 2013-2014 років на Підприємстві діяли
6 договорів, укладені з суб’єктами господарювання впродовж 2004-2009 років, на право
розміщення обладнання (терміналів самообслуговування, телекомунікаційних шаф,
підсилювачів мережі GSM-1800, обладнання систем обігрівання, тощо).
Розміщення терміналів самообслуговування здійснювалось шляхом кріплення на
стінах у будівлях (спорудах, нежитлових приміщеннях).
Відповідно до ст.4 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна» від 10.04.1992 №2269-ХІІ та п.1.1 Положення про оренду майна територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011
№34/6250, об’єктами оренди є нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові
приміщення).
В п.1 ст.2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
визначено, що орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном,
необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
В ст.3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» визначено,
що відносини щодо оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, регулюється
договором оренди.
Отже, надання КП «Київський метрополітен» у користування суб’єктам
господарювання частину приміщень, споруд, будівель на підставі договорів на право
розміщення обладнання носить зміст орендних відносин.
Таким чином, враховуючи вищезазначене, КП «Київський метрополітен» у
відповідності до вимог чинного законодавства був зобов’язаний провести роботу щодо
застосування процедури укладення відповідних договорів оренди з зазначеними
суб’єктами господарювання, які використовують приміщення, споруди, будівлі на
території підприємства.
Крім того, надання комунального майна територіальної громади міста Києва в
користування без відповідного погодження з постійною комісією Київської міської ради
з питань власності та рішення Київської міської ради є порушенням вимог п.31 ст.26 та
п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно яких прийняття
рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке
відноситься до комунальної власності відповідної територіальної громади, належить до
виключної компетенції ради, а також п.8.8 Положення про оренду майна від 22.09.2011
№34/6250.
Згідно з п. 21.1 рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2013
рік» від 08.02.13 №3/9060 та п. 18.1. рішення Київської міської ради «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік» від 04.02.2014 № 6/10152: «50 відсотків суми надходжень від оренди
нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних
некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють
утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду
бюджету міста Києва».
Впродовж 2013-2014 років КП «Київський метрополітен» отримано коштів від
суб’єктів господарювання по договорах на право розміщення обладнання на загальну
суму 1633738,73 гривень.
Таким чином, укладання договорів на право розміщення обладнання, а не договорів
оренди призвело до недоотримання бюджетом міста грошових коштів, у вигляді
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надходжень від оренди, за 2013-2014 роки розрахунково на загальну суму
816869,37 гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затверджене
рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, Закон України «Про оренду
державного та комунального майна» від 10.04.1992 №2269-ХІІ, рішення Київської міської
ради «Про бюджет міста Києва на 2013 рік» від 08.02.13 №3/9060 та рішення Київської
міської ради «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» від 04.02.2014 № 6/10152.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договори, додаткові угоди, дані бухгалтерського обліку.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Договори та додаткові угоди на право розміщення обладнання від КП «Київський
метрополітен» підписані: заступником начальника Грициком В.І.; заступником
начальника Тригубенко С.М.; заступником начальника Москаленко О.О.; начальником
Управління непрофільних доходів Солдатенко С.М.; начальником Управління
непрофільних доходів Ткачуком А.М.; начальником СП «Електромеханічна служба»
Митрофановим О.О.; заступником начальника Панасюк Н.С.; начальником СП «Служба
сигналізації і зв’язку» Григоренко М.Д.; начальником ВСП «Служба інформаційних
технологій та зв’язку» Яковером М.І.; начальником СП «Служба інформаційних
технологій та зв’язку» Науменко С.М.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення головного інженеру КП «Київський метрополітен» Зеля В.І. слідує, що
КП «Київський метрополітен» договори оренди на встановлення терміналів
самообслуговування не укладались. Також КП «Київський метрополітен» ще у 2007-2009
роках укладено договори щодо надання права по розміщенню та експлуатації на
виділених
станціях
метрополітену
обладнання
(Терміналів),
функціональні
характеристики яких дозволяють здійснювати приймання готівкових коштів та оплати
певних товарів, включаючи поповнення проїзних білетів в автоматичному режимі за
допомогою готівкових коштів з ТОВ «Метро-Пей», ТОВ «Вайстек Сервіс» та ТОВ
«ЕкспресСплата».
30.03.2015 КП «Київський метрополітен» направлено в.о. директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Шпильовому І.Ф. лист 561-Н, в якому КП «Київський метрополітен» просило доручити
юридичному управлінню Київської міської державної адміністрації надати висновок
щодо підпадання зазначених договорів під сферу дії Положення про оренду майна
територіальної громади м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від
22.09.2011 № 34/6250.
Станом на сьогоднішній день такий висновок на адресу КП «Київський
метрополітен» не надходив.
Пояснення головного інженера Зеля В.І.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «Метро-пей», ТОВ «Вайстек Сервіс», ТОВ «Канком», ТОВ «Проксімус», ПзІІ
«МакДональдз Юкрейн Лтд», ТОВ «ЕкспресСплата»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ (в тисячах гривень)
Категорія порушень
К-ть
Сума
Недоотримано фінансових ресурсів
6
816,87

К-ть
пору
шень
без
суми

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ЧИ НЕДОЛІКУ ДВФКА
Без ризику
втрат

З ризиком втрат

(в тисячах гривень)
З втратами
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Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

К-ть

К-ть

Сума
операцій

Сума
операцій

6

1633,7

в т.ч.,
оціночні
втрати
816,87

-

-

-

ПОРУШЕННЯ №9
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі

Бюджет:

так
Період скоєння
2013-2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Здійснення розрахунків за договором поставки вагонів
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Здійснення витрат, які підлягають відшкодуванню постачальником
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Зайво сплачено ВАТ «Метровагонмаш» коштів за попередню перевірку
представниками КП «Київський метрополітен» вагонів перед відправленням на заводі
виробника, в той час як умовами договору відшкодування вказаних витрат повинно
здійснюватись за рахунок постачальника.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Підготовка умов Контракту від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 для придбання нових
метропотягів здійснювалось Підприємством з урахуванням положення «Принципи і
правила закупок товарів, робіт та послуг ЄБРР» (далі – Правила) затверджених Радою
директорів Банка від січня 1992 року
Пунктом 2.8 «Принципів та правил закупівлі товарів, робіт та послуг для проектів,
що фінансуються Європейським Банком Реконструкції та Розвитку» (далі – Правила)
визначено, що Клієнт відповідає за реалізацію фінансованих Банком проектів, включаючи
всі аспекти процесу закупок товарів та послуг – від планування до присудження
Контракту, а також за керування самими договорами. Банк має право консультувати
клієнтів та надавати їм сприяння в закупівлях і в створенні організаційних структур для
конкретних проектів, але при цьому він не виступає стороною в укладених угодах.
Права та обовязки клієнта у відносинах з учасниками торгів на поставку товарів,
надання послуг і виробництво робіт по Проекту регулюються не цими принципами і
правилами, а конкурсними документами, підготовленими Кліентом.
Пунктом 3.6 Правил передбачено, що правильне планування закупок має
вирішальне значення. Клієнт визначає, які товари, послуги та роботи необхідні йому для
виконання проекту, в які строки вони повинні бути поставлені або виконанні, яких норм
необхідно дотриматись, яка потреба у співфінансуванні і який порядок закупівель і
укладання договорів найбільш принятний для кожного конкретного випадку.
Контрактом від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 (далі – Контракт) визначена Шкала
цін на належні до поставки послуги до складу яких належить «Попередня перевірка
Товарів перед відправлення на заводі Виробника представниками Покупця» (далі –
Попередня перевірка) вартість вказаної послуги складає 4537,69 євро за 1 метропотяг.
Згідно зі статтею 30 Загальних умов (далі –ЗУ) (Додатку d) Контракт визначається у
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відповідності до законів країни Покупця.
Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є
правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої
сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу,
сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від
боржника виконання його обов'язку.
Пунктами 1, 2 статті 901 Цивільного кодексу України визначено, що за договором
про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони
(замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або
здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену
послугу.
Згідно зі статтею 902 Цивільного кодексу України виконавець повинен надати
послугу особисто.
Крім того, статтею 903 Цивільного кодексу України визначено, що якщо договором
передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому
послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.
З огляду на вказане, враховуючи зміст послуги, визначений Контрактом, КП
«Київський метрополітен» взяло на себе зобовязання надати послугу ВАТ
«Метровагонмаш» з попередньої перевірки товару перед відправленням, та враховуючи
ст. 903 Цивільного кодексу України, зобов’язання щодо оплати останньої належить
постачальнику.
Наявність невідповідності між суттю зобов’язання та порядком його оплати
доводять також ішні умови Контракту. Зокрема, статтею 8.1 «Інспекції та випробування»
Загальних умов (Додатку d) Контракту передбачено, що Покупець або його представник
мають право проінспектувати або випробувати Товари з метою підтвердження їх
відповідність контрактним специфікаціям без заподіяння додаткових витрат Покупцю.
Cтаттею 13.1 «Супутні послуги» Особливих умов Контракту (Додаток е),
передбачено, що Постачальник допомагає Покупцю провести перевірку Товарів перед
відправленням на своєму підприємстві або заводі та візьме на себе оплату всіх витрат по
даним перевіркам, як визначено Загальними умовами та Особливими умовами контракту
ст. 8, або погоджено інакше у відповідності з Контрактом.
Виходячи з вищевикладеного, зміст послуги та порядок її оплати, визначені в Шкалі
цін на послуги (Додаток (а) до Контракту) суперечать пунктам 8.1 та 13.1 Контракту, що
відповідно свідчить про неналежний рівень опрацювання Підприємством умов Контракту
та внесення до останнього суперечливих положень, які спрямовані на нераціональне
використання коштів, та недотримання Принципів та правил закупівлі товарів, робіт та
послуг для проектів, що фінансуються Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.
В ході аудиту встановлено, що спеціалістами КП «Київський метрополітен» у 2013
році неодноразово проводились перевірки технічного стану вагонів на території
Постачальника перед відправленням на Україну, що засвідчено складеними за їх
результатами «Переліками основних технічних зауважень до конструктивного
виготовлення вагонів, виявлених в ході проведення попереднього технічного приймання
на площадці ВАТ «Метровагонмаш» головних та проміжних вагонів», та відповідними
«Актами технічного приймання вагонів нового виготовлення по Контракту від 22.07.2011
№КМСЕ/СОN/001 на ділянці ВАТ «Метровагонмаш»».
Статтею 527 Цивільного кодексу України визначено, що Боржник зобов'язаний
виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не
встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового
обороту. Відповідно до Статті 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється
виконанням, проведеним належним чином.
З огляду на зазначене, КП «Київський метрополітен» виконав зобовязання щодо
надання послуги з попередньої перевірки Товарів перед відправленням на заводі
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Виробника, про результатти якої відповідні матеріали надано ВАТ «Метровагонмаш».
ВАТ «Метровагонмаш» у 2014 році, виставлено Підприємству рахунок від
20.12.2013 № 1280 щодо оплати послуги «Попередня перевірка товарів перед
відправленням на заводі виробника представниками покупця» 8 метропотягів на загальну
суму 36301,52 євро.
КП «Київський метрополітен» вказаний рахунок оплачено в повному обсязі
платіжним дорученням в іноземній валюті № 9 від 10.12.2014. За даними бухгалтерського
обліку в національній валюті розмір платежу відображено в сумі 696,978 тис. гривень.
Таким чином, внаслідок включення до умов Контракту та подальшої оплати
послуги, зміст та порядок оплати якої, суперечать пунктам 8.1 та 13.1 Контракту, та ст.
903 Цивільного кодексу України, Підприємством в порушення ст. 509 та 610 Цивільного
кодексу України зайво сплачено ВАТ «Метровагонмаш» кошти в сумі 696,978 тис. грн за
попередню перевірку товарів, яка фактично здійснена безпосередньо спеціалістами
КП «Київський метрополітен».
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
ст. 509, 610, 903 Цивільного кодексу України, Контракт від 22.07.2011
№КМСЕ/СОN/001
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник Федоренко В.І, Перший заступник начальника Гавриленко В.В.,
Начальник СП «Служба рухомого складу» Атлас В.А.,Головний інженер Михальченок
Г.С., Заступник начальника служби Савенкова Н.В., Провідний спеціаліст Сисєнков О.О.,
Провідний спеціаліст Черепанова І.В., Головний бухгалтер Панасюк Л.Г.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно до наданих пояснень директором фінансовим КП «Київський
метрополітен» Хаймьоновим О.В. від 10.06.2015 №367-НДФ оплата за послуги по
попередній перевірці товарів перед відправленням на території Постачальника є
обґрунтованою, оскільки вартість послуг по попередній перевірці товарів перед
відправленням на території Постачальника входить в ціну Контракту та складає 4537,69
евро для одного метропоїзда.
КОНТРАГЕНТ
ВАТ «Метровагонмаш»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

Незаконні витрати

1

(в тисячах гривень)

Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

З ризиком втрат
К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
Без ризику
втрат
Сума
операцій

696,978

Сума
операцій

1

696,978

в т.ч.,
оціночні
втрати
696,978

696,978

696,978

1
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ПОРУШЕННЯ №10
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори реалізації
2013 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Виконання умов договорів оренди та укладання договорів суборенди.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Не дотримання умов договорів оренди, укладання без відповідного погодження
договорів суборенди.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Не перерахування орендарями належних сум по договорах суборенди, призвело до
недоотримання як Підприємством, так і загальним фондом міського бюджету доходів від
оренди.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Під час проведення аудиту на підставі розпорядження начальника КП «Київський
метрополітен» Брагінського В.В. від 04.06.2015 № 55-Н організовано вибіркову
інвентаризацію площ, переданих в оренду та для розміщення реклами на території КП
«Київський метрополітен» відповідно до укладених договорів.
При вибірковій інвентаризації комісією було проведено перевірку об’єктів оренди
(всього 24 договори) на станціях метрополітену «Академмістечко», «Нивки», «Оболонь»
на предмет дотримання умов договорів оренди.
Вказаною інвентаризацією площ, переданих в оренду на ст. м. «Оболонь» та
«Академмістечко» встановлено факти передачі орендарями приміщень в суборенду без
погоджень передбачених п. 11.1 Положення про оренду майна територіальної громади
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250
(далі – Положення № 34/6250).
Відповідно до п. 11.1. Положення № 34/6250 дозвіл на передачу майна орендарем в
суборенду здійснюється за рішенням відповідного орендодавця.
В ході інвентаризації комісії надано копії договорів суборенди по 4 контрагентах
(копії договорів суборенди додаються).
Також, умовами договорів про передачу майна територіальної громади міста Києва
в оренду передбачено, що орендар не має права передавати свої зобов'язання за
Договором та передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій
особі без письмової згоди орендодавця, не має права укладати договори (контракти,
угоди), у тому числі, про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта
оренди іншою юридичною чи фізичною особою, без дозволу орендодавця.
Порушення цієї умови Договору є підставою для дострокового розірвання цього
Договору в установленому порядку.
Крім того, відповідно до п. 11.7. Положення № 34/6250 суборендар сплачує
орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі
перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою,
встановленою орендарю на частину орендованого майна, що передане в суборенду,
орендар перераховує різницю підприємству. Подальший розподіл коштів та контроль за
розрахунками здійснює підприємство.
Проведеним аналізом наданих договорів суборенди встановлено, що орендарі
передають в суборенду майно за цінами вищими ніж визначені в договорах оренди.
Так, по договору № 133 про передачу майна територіальної громади міста Києва в
оренду від 06.03.2012, укладеного між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «ОРП»
вартість оренди 1 кв.м. площі нежилого приміщення на ст. м. «Оболонь», розрахована
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відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади
міста Києва, яке передається в оренду, затвердженої рішенням Київської міської ради від
22.09.2011 року № 34/6250 (далі – Методика 34/6250) складає 254,89 грн. (з ПДВ) в
місяць.
По договору суборенди від 01.01.2011 № О-04 укладеному між ТОВ «ОРП» (далі Орендодавець) та ПП Хорошилов Сергій Анатолійович (далі - Орендар), Орендодавець
передає Орендарю нежилі приміщення в підземному переході вестибюлю станції метро
«Оболонь» загальною площею 7 кв.м. Орендна плата за 1 календарний місяць за 1 кв.м.
складає 1000 грн. (з ПДВ).
Таким чином, внаслідок не перерахування за період з 01.01.2013 по 01.06.2015 ТОВ
«ОРП» суми перевищення орендної плати, яку сплачував суборендар (ПП Хорошилов
С.А.), над орендною платою, встановленою Методикою № 34/6250, КП «Київський
метрополітен» розрахунково недоотримано доходів від оренди з 01.01.2013 по 01.06.2015
на загальну суму 151257,33 грн. ((1000-254,89)*7*29=151257,33 грн.), в т.ч. за період з
01.01.2013 по 01.01.2015 на загальну суму 125178,48 гривень.
По договору № 970 про передачу майна територіальної громади міста Києва в
оренду від 14.12.2012, укладеного між КП «Київський метрополітен» та фізичною
особою-підприємцем Лисаком Володимиром Леонідовичем, вартість оренди 1 кв.м.
площі нежилого приміщення на ст. м. «Оболонь», розрахована відповідно до Методики
№ 34/6250, складає 349,13 грн. (з ПДВ) в місяць.
По договору суборенди від 01.01.2014, укладеному між ФОП Лисак В.Л. (далі Власник) та фізичною особою-підприємцем Гутніченко Олександром Вікторовичем (далі
- Користувач), Власник передає Користувачу нежиле приміщення (металопластикову
конструкцію №7), розташовану в підземному переході ст. м. «Оболонь». Орендна плата
за 1 календарний місяць складає 4960,0 грн. (з ПДВ).
Проведеними під час інвентаризації замірами встановлено, що площа приміщень,
яку займає ФОП Гутніченко О.В., складає 4,17 кв.м. Таким чином, орендна плата за 1
кв.м. за місяць по договору від 01.01.2014 становить 1189,45 грн. (з ПДВ).
Враховуючи вищевикладене, внаслідок не перерахування за період з 01.01.2014 по
01.06.2015 ФОП Лисак В.Л. суми перевищення орендної плати, яку сплачував
суборендар (ФОП Гутніченко О.В., над орендною платою, встановленою Методикою №
34/6250, КП «Київський метрополітен» розрахунково недоотримано доходів від оренди
на загальну суму 59570,28 грн. ((1189,45-349,13)*4,17*17= 59570,28 грн.), в т.ч. за період
з 01.01.2014 по 01.01.2015 на загальну суму 42049,6 гривень..
По договору суборенди (про передачу конструкції в користування) від 01.04.2014 №
10-О укладеному між ФОП Лисак В.Л. (далі - Власник) та фізичною особоюпідприємцем Бігун Людмилою Анатолівною (далі - Користувач), Власник передає
Користувачу нежиле приміщення (металопластикову конструкцію №10), розташовану в
підземному переході ст. м. «Оболонь». Орендна плата за 1 календарний місяць складає
4960,0 грн. (з ПДВ).
Проведеними під час інвентаризації замірами встановлено, що площа приміщень
яку займає ФОП Бігун Л.А. складає 4,17 кв.м. Таким чином, орендна плата за 1 кв.м. за
місяць по договору від 01.01.2014 становить 1189,45 грн. (з ПДВ).
Отже, внаслідок не перерахування за період з 01.04.2014 по 01.06.2015 ФОП Лисак
В.Л. суми перевищення орендної плати, яку сплачував суборендар (ФОП Бігун Л.А.), над
орендною платою, встановленою Методикою № 34/6250, КП «Київський метрополітен»
розрахунково недоотримано доходів від оренди на загальну суму 49057,88 грн. ((1189,45349,13)*4,17*14= 49057,88 грн.), в т.ч. за період з 01.04.2014 по 01.01.2015 на загальну
суму 31537,21 гривень.
Крім того, по договору № 1145 про передачу майна територіальної громади міста
Києва в оренду від 14.05.2013 укладеного між КП «Київський метрополітен» та фізичною
особою-підприємцем Ковалем Романом Валерійовичем вартість оренди 1 кв.м. нежилого
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приміщення площі на ст. м. «Академмістечко», розрахована відповідно до Методики
34/6250 складає 430,8 грн. (з ПДВ) в місяць.
По договору суборенди укладеному між ФОП Коваль Р.В. (далі - Орендодавець) та
фізичною особою-підприємцем Менчаком Олександром Олександровичем (далі Орендар), Орендодавець передає Орендарю приміщення для реалізації непродовольчих
товарів на ст. м. «Академмістечко» загальною площею 10,39 кв.м. Орендна по цьому
договору складає 12000,0 грн. (з ПДВ) в місяць, тобто плата за 1 календарний місяць за 1
кв.м. складає 1154,96 грн. (з ПДВ).
Таким чином, внаслідок не перерахування за період з 01.06.2013 по 01.06.2015 ФОП
Коваль Р.В. суми перевищення орендної плати, яку сплачував суборендар (ФОП Менчак
О.О.), над орендною платою, встановленою Методикою № 34/6250, КП «Київський
метрополітен» розрахунково недотримано доходів від оренди на загальну суму 180576,54
грн. ((1154,96-430,8)*10,39*24=180576,54 грн.), в т.ч. за період з 01.06.2013 по 01.01.2015
на загальну суму 142956,43 гривень.
Враховуючи вищевикладене, можна констатувати відсутність дієвого контролю за
виконанням умов договорів зі сторони КП «Київський метрополітен» та Департаменту
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), що
є наслідком відсутності закріплених на нормативно-правовому рівні повноважень, як
орендодавця так і балансоутримувача, в частині можливості вжиття заходів впливу на
орендарів за укладання договорів суборенди з порушенням вимог розпорядчих
документів та потребує вирішення на рівні органу місцевого самоврядування.
Згідно з п. 21.1 рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2013
рік» від 08.02.13 №3/9060, п. 18.1. рішення Київської міської ради «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік» від 04.02.2014 № 6/10152 та п.24.1 рішення Київської міської ради
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік» від 28.01.15 №60/925 : «50 відсотків суми
надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна
комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і
організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальних
підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва)
зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва».
Отже, внаслідок передачі орендарями приміщень в суборенду без відповідних
погоджень, не перерахування орендарями КП «Київський метрополітен» сум
перевищення плати по договорах суборенди над платою по договорах оренди,
підприємством розрахунково недоотримано доходів від оренди на загальну суму
440462,03 грн, та як наслідок загальним фондом міського бюджету розрахунково
недоотримано частину доходів від оренди (50%) в загальній сумі 220231,02 гривень.
В ході інвентаризації встановлено, що площа передана в суборенду по станції метро
«Оболонь», складає 15,34 м. кв., або 4% від загальної площі орендованих приміщень по
станції (394,48 м. кв.), по станції метро «Академмістечко» складає 10,39 м. кв., або 2%
від загальної площі орендованих приміщень по станції (394,48 м. кв.).
Таким чином, можна вважати, що розрахункова середня площа передана в
суборенду по двох станціях складає 3% від загальної площі оренди по станціях.
Враховуючи факти передачі площ в суборенду, моделюючи ситуацію, що склалася,
на загальний обсяг площ переданих в оренду, можливо стверджувати, що в КП
«Київський метрополітен» існує вагомий ризик недоотримання доходів.
При здійсненні припущення, що площа передана в суборенду складає навіть 1,5%
від загальної площі переданої в оренду (7412,86 м. кв.), то така площа складатиме 111,2
м. кв.
На підставі даних проведеної інвентаризації, можна вважати, що розрахунковий
середній показник суми перевищення орендної плати, яку сплачували суборендарі, над
орендною платою, встановленою Методикою № 34/6250, по КП «Київський
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метрополітен» складає 787,48 грн. за м. кв. ((840,23+745,11+840,32+724,16)/4 = 787,48
грн.)
Враховуючи вищевикладене, можна робити висновок, що внаслідок не сплати
орендарями КП «Київський метрополітен» суми перевищення орендної плати, яку
сплачували суборендарі, над орендною платою, встановленою Методикою № 34/6250,
КП «Київський метрополітен» розрахунково в середньому недоотримує доходу на суму
87567,8 грн. (111,2*787,48) в місяць, та як наслідок недоотримує загальний фонд
міського бюджету в місяць суму 43783,9 гривень.
Таким чином, можна вважати, що розрахункове недоотримання доходу
Підприємством за 2013-2014 роки може складати 2101627,2 грн., та як наслідок
недоотримання загальним фондом міського бюджету 1050813,6 гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затверджене
рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, Рішення Київської міської
ради «Про бюджет міста Києва на 2013 рік» від 08.02.13 №3/9060, рішення Київської
міської ради «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» від 04.02.2014 № 6/10152 та рішення
Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» від 28.01.15 №60/925,
умови договорів оренди.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договори оренди, договори суборенди, дані бухгалтерського обліку по розрахунках
з бюджетом.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Заступник начальника КП «Київський метрополітен» Панасюк Н.С., директор
Департаменту забезпечення організаційної діяльності Шубинський О.В., начальник
Управління оренди та реклами Галахін С.К. (згідно посадових інструкцій).
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення заступника начальника КП «Київський метрополітен» Панасюк Н.С. на
запит, щодо надання документального підтвердження та інформації стосовно вжитих КП
«Київський метрополітен» за 2013-2014 роки заходів по впорядкуванню орендних
відносин, повідомлено наступне.
Інформація стосовно вжитих заходів по впорядкуванню орендних відносин за 2013
рік відсутня.
При цьому, на виконання наказів по Підприємству від 14.07.2014 № 138-Н, від
02.10.2014 № 196-Н «Про затвердження Регламенту здійснення контролю структурними
підрозділами КП «Київський метрополітен» за використанням площ, що знаходяться на
балансі підприємства та використовуються суб’єктами господарювання для здійснення
господарської діяльності» та від 08.12.2014 № 292-Н «Про затвердження контролю за
використанням суб’єктами господарювання площ, що закріплені за КП «Київський
метрополітен» на праві господарського відання» комісіями були проведені комплексні
перевірки на станціях метрополітену на предмет дотримання орендарями умов договорів,
та за результатами проведених перевірок складені відповідні акти.
Вказаними перевірками була виявлена суборенда без відповідних погоджень,
недотримання асортименту переліку товарів, дозволених для продажу у підземних
пішохідних переходах та станціях метрополітену, перевищення орендованих площ,
торгівля за межами об’єктів оренди, порушення правил пожежної безпеки, тощо.
Інформація щодо виявлених порушень та шляхів їх вирішення обговорювалися на
спільних нарадах з депутатами Київради, представниками КМДА та ГО «Власники малих
архітектурних форм (кіосків) в метрополітені».
Також, КП «Київський метрополітен» направлялись листи, із зазначенням
фактичного виконання/невиконання орендарями умов договорів оренди, до Департаменту
комунальної власності м. Києва, щодо прийняття відповідного рішення стосовно
переукладання або розірвання договорів з орендарями.
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Пояснення заступника начальника КП «Київський метрополітен» Панасюк Н.С.
додається.
З пояснення директора Департаменту забезпечення організаційної діяльності
Шубинського О.В. слідує, що наказом КП «Київський метрополітен» від 08.12.2014 №
292-Н була створена відповідна комісія, крім Галахіна С.К., Мороза Ю.І., Зіля Р.М., до
складу комісії входять наступні працівники підприємства: Мазур Н.О., Кулікова В.В.,
Костенко М.М., Денисенко І.В., Кувалдіна Л.О.
За результатами проведених перевірок комісією були складені відповідні акти.
В ході перевірок комісією була виявлена передача орендарями орендованих площ в
суборенду іншим суб’єктам господарської діяльності без відповідних погоджень з
Департаментом комунальної власності м. Києва.
В поодиноких випадках робітниками суборендарів пред’являлись копії договорів
підтверджуючих суборенду, але КП «Київський метрополітен» не має повноважень
контролюючого органу щодо вимагання, отримання та перевірки належним чином
оформлених та засвідчених документів, що регламентують торгівельну діяльність
суб’єктів господарювання в МАФ.
КП «Київський метрополітен» зверталось до Київської міської державної
адміністрації стосовно надання дозволу на укладання договорів суборенди. Департамент
комунальної власності м. Києва підтвердив, що лише одному орендарю (ТОВ «Людмила1» ст.м. Лівобережна) було надано дозвіл на суборенду.
Інформація щодо суборенди обговорювалася на спільних нарадах з депутатами
Київради, представниками Київської міської державної адміністрації та Громадською
організацією «Власники малих архітектурних форм (кіосків) в метрополітені».
КП «Київський метрополітен», як балансоутримувачем, направлені листи із
зазначенням фактичного виконання/невиконання орендарями умов договорів оренди до
Департаменту комунальної власності м. Києва, як орендодавця майна територіальної
громади м. Києва, щодо прийняття відповідного рішення стосовно переукладання або
розірвання договорів оренди з орендарями.
При перевірці комісіями, які були створені відповідно до наказу № 292-Н,
порушень умов договорах оренди від 14.05.2013 №1145 та від 06.03.2012 № 133 не
встановлено.
На ст. м. «Оболонь» було встановлено, що орендар – ФОП Лисак В.Л. (договір
оренди № 970 від 14.12.2012) передав приміщення ФОП Гутніченко О.В. КП «Київський
метрополітен» повідомив Департамент комунальної власності м. Києва, як орендодавця
щодо виявленої суборенди.
Також КП «Київський метрополітен», в межах повноважень проводиться робота
щодо виявлених фактів передачі об’єктів оренди в незаконну суборенду.
Пояснення директора Департаменту забезпечення організаційної діяльності
Шубинського О.В. додається.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «ОРП», ФОП Лисак В.Л. та ФОП Коваль Р.В.
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ (в тисячах гривень)
Категорія порушень
К-ть
Сума
Недоотримано фінансових ресурсів
4
440,46
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень
без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати
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З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1 2101,6

2101,6

-

-

4

440,5

440,5

-

-

ПОРУШЕННЯ №11
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Будівельна

Бюджет:

Так

Період скоєння: 01.03.2013-01.01.2015

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Проектно-вишукувальні роботи
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Завищення вартості проектно-вишукувальних робіт
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
До вартості виконаних робіт включалися витрати з внутрішнього транспорту
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Також, встановлено, що відповідно до актів, Дочірнім підприємством
«Укргеодезмарк» ПАТ «Київметробуд» проводились геодезично-маркшейдерські роботи.
Вартість таких робіт формувалась на підставі Сборника цен на изыскательские
работы для капитального строительства, затвердженого постановою Держкомітету СССР
у справах будівництва від 16.06.1981 №121 з доповненнями (надалі - Збірник №121).
Під час перевірки вартості вказаних робіт встановлено, що до їх складу включались
витрати з внутрішнього транспорту, які визначалися за таблицею 4 Загальних вказівок
Збірника №121.
Встановлено, що витрати, пов’язані з проїздом персоналу вишукувальних
експедицій і партій, з перевезення вишукувального устаткування, спорядження,
інструментів та матеріалів від бази вишукувальної експедиції, партії або загону, створеної
за межами вишукувальної організації до району виконання вишукувань, є витратами з
внутрішнього транспорту.
Слід відмітити, що ДП «Укргеодезмарк» ПАТ «Київметробуд», при виконанні
робіт бази вишукувальної експедиції, партії або загону за межами постійного
місцезнаходження не створювало.
Відповідно до п.9 Загальних вказівок Збірника №121, витрати, пов’язані з проїздом
робітників та перевезенням вантажів від постійного місцезнаходження вишукувальної
(проектно-вишукувальної організації) до бази вишукувальної експедиції, партії чи загону
(або до дільниці вишукування) і в зворотному напрямку, є витратами з зовнішнього
транспорту і визначаються за таблицею 5 Загальних вказівок Збірника №121.
Відповідно до примітки №1 до таблиці №5 Збірника №121, витрати з зовнішнього
транспорту при відстані до 25 км в кошторисах не передбачаються.
Встановлено, що постійне місцезнаходження ДП «Укргеодезмарк» ПАТ
«Київметробуд» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 8.
Відповідно до Мінрегіонбуду, опублікованого в Збірнику офіційних документів і
роз’яснень «Ціноутворення в будівництві» за жовтень 2005 року №10, відсоткові
показники таблиці 5 Загальних вказівок Збірника №121 враховують витрати з зовнішнього
транспортування в прямому і зворотних напрямках, але відстань проїзду та перевезення за
таблицею приймається в одному напрямку.
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Враховуючи вищевикладене, включення витрат з внутрішнього транспорту до
вартості виконаних робіт є порушенням п.п.8, 9 Збірника №121, в результаті чого
завдано втрат бюджету на суму 105,6 тис. грн. з ПДВ (в т.ч. за 2013 рік - 104,65 тис.
грн. (КТКВ 150120 - 44,81 тис. грн., КПКВ 2751870 - 59,84 тис. грн.), за 2014 рік - 0,96
тис. грн.(КТКВ 180409)).
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
П.п. 8, 9 Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства,
затвердженого постановою Держкомітету СССР у справах будівництва від 16.06.1981
№121
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Акти приймання вишукувальних робіт
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
заступник директора СП «Дирекція будівництва метрополітену» КП «Київський
метрополітен» Олійник М.А.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Згідно роз’яснення щодо витрат по зовнішньому та внутрішньому транспорту,
надане у збірнику офіційних документів «Ціноутворення в будівництві» за 2005 рік №10
витрати, пов’язані з проїздом персоналу вишукувальних експедицій і партій, з
перевезення вишукувального устаткування, спорядження, інструментів та матеріалів від
бази вишукувальної експедиції (партії або загону), до району виконання вишукувань,
витрати з утримання транспортних засобів, придбання паливних і мастильних матеріалів,
технічного обслуговування, ремонту тощо, а також витрати, пов’язані з орендою
транспортних засобів, є витратами з внутрішнього транспорту. Акти виконаних робіт
виконуються на основі розрахунків, що входять в «Укрупнені кошторисні вартісні
показники на геодезично-маркшейдерські роботи при будівництві метрополітену», які
розроблені українським державним науково-дослідним центром ціноутворення в
будівництві «Цінобуд» та погоджені Держбудом України листом від 30.01.04 р. №7/11-94.
Враховуючи зазначене вище, витрати з внутрішнього транспорту включені до акту
виконаних робіт правомірно.
КОНТРАГЕНТ
ДП «Укргеодезмарк» ПАТ «Київметробуд»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
105,60

Незаконні витрати

(в тисячах гривень)

К-ть

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації
ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-т

К-ть порушень без суми

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

1

1 346,9

1 105,6

в т.ч.,
оціночні
втрати
105,6

105,6
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ПОРУШЕННЯ №12
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі
Період скоєння:
ні
Січень,березень 2013
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Оплати витрат на відрядження працівників.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Здійснення витрат на відрядження, які підлягають відшкодуванню постачальником
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
За наявності відповідних умов договору, не пред’явлено до відшкодування ЗАТ
«Вагонмаш» витрати, понесені при відрядженні спеціалістів Метрополітену.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
У 2013 році працівники Метрополітену відряджалися до ЗАТ «Вагонмаш» (Росія,
Санкт-Петербург) для проведення інспекційних перевірок товару перед відправленням
представниками Підприємства. Витрати Метрополітену на відрядження спеціалістів
склали 68,653 тис. гривень.
Статтею 8.1 «Інспекції та випробування» Загальних умов (Додатку d) Контракту від
22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 (далі – Контракт) передбачено, що Покупець або його
представник мають право проінспектувати або випробувати Товари з метою
підтвердження їх відповідності контрактним специфікаціям без заподіяння додаткових
витрат Покупцю.
Крім того, п.13.1.(а) Особливих умов Контракту передбачено, що Постачальник
бере на себе оплату всіх витрат по перевірках товару перед відправкою на своєму
підприємстві чи заводі, як визначено загальними умовами та особливими умовами ст.8
Контрактної угоди.
Частиною 2 статті 193 ГКУ визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх
заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси
другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.
Остаточні розрахунки за зобов’язаннями Контракту із ЗАТ «Вагонмаш»
Підприємство здійснювало у грудні 2014 року (зокрема, оплата вартості запасних частин
поставлених у попередні періоди у сумі 730,130 тис грн.), що відповідно свідчить про
наявність можливості у Підприємства врегулювання фінансових питань щодо
відшкодування витрат на відрядження.
З огляду на зазначене, всупереч ст. 193 Господарського кодексу України
Підприємством не забезпечено загальногосподарського інтересу при виконанні
зобов’язань за Контрактом, зокрема, не вжито заходів щодо пред’явлення відповідної
вимоги ЗАТ «Вагонмаш» з відшкодування, на підставі положень ст. 8.1 та 13.1 Контракту,
витрат на відрядження в сумі 68,653 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Ст.193 Господарського кодексу України, ст.8 Загальних умов, ст.13 Особливих
умов контракту від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Контракт від 22.07.2011 №КМСЕ/СОN/001 - Додаток (а) Шкала цін
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Головний бухгалтер Панасюк Л.Г., Провідний спеціаліст Черепанова І.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Бюджет:
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В поясненні головного бухгалтера Панасюк Л.Г. повідомлено наступне. ЗАТ
«Вагонмаш» листом від 16.07.2012 №8-1275 повідомило КП «Київський метрополітен»
про ліквідацію підприємства з 06.06.2012 року. У зв’язку з чим була відсутня ймовірность
їх відшкодування, враховуючи умови діючого законодавства з валютного регулювання та
те що, фактично завод не працював, підприємство не ризикувало виставляти рахунки на
відшкодування витрат. Дана заборгованість через деякий час була б визнана безнадійною
та підлягала валютному контролю із значними штрафними санкціями до Підприємства.
КОНТРАГЕНТ
ЗАТ «Вагонмаш»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недоотримано фінансових ресурсів

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

68,653

Сума
операцій

1

68,653

в т.ч.,
оціночні
втрати
68,653

1

68,653

68,653

ПОРУШЕННЯ №13
Об’єкт аудиту: КП "Київcький метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі

Ні
Період скоєння: 21.05.2013 - 10.12.2013
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Закупівля модемів передачі даних згідно договору 21.05.2013 №12-К-13
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Недоотримання коштів через незабезпечення стягнення штрафних санкцій
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Незабезпечено стягнення з ТОВ «Експотрейд» штрафних санкцій за неналежне
виконання умов договору на поставку модемів та надання послуг з їх встановлення та
підключення, що призвело до недоотримання коштів у розмірі 48,87 тис.грн.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Договір від 21.05.2013 №12-К-13 на закупівлю модемів передачі даних ХМ-01.01
(встановлення та підключення) призначених для обміну даними по дротових каналах
зв’язку між реєстраторами розрахункових операцій ПФАКП (ДК 016:2010: 26.30.2;
62.01.2
Начальником структурного підрозділу «Комерційна служба» Андреєвою Т.Г. було
укладено договір 21.05.2013 №12-К-13 на загальну суму 1049,734 тис.грн. на закупівлю
модемів передачі даних ХМ-01.01 (встановлення та підключення) призначених для обміну
даними по дротових каналах зв’язку між реєстраторами розрахункових операцій ПФАКП з
ТОВ «Експотрейд» в особі генерального директора Тихонової Н.В.
Станом на 31.04.2014 року за вищенаведеним договором було поставлено товару на
Бюджет:
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загальну суму 793,947 тис.грн. (у кількості 539 одиниць) та надано послуг на суму 255,787
тис.грн. Фактично сплачено за договором 940,659 тис.грн. Заборгованість за даним
договором не рахується, товари поставлені та послуги надані у повному обсязі.
В результаті проведення вибіркової звірки виявлено наступні невідповідності дій
замовника вимогам чинного законодавства:
ст. 6-7, ст.54-55 Господарського процесуального Кодексу України, ч.1 ст.193 та
ст. 232 Господарського Кодексу України, ст.549, ст.629 Цивільного Кодексу, п.5.1
договору - Метрополітеном незабезпечено стягнення з ТОВ «Експотрейд» штрафних
санкцій за неналежне виконання умов договору на поставку модемів та надання послуг з їх
встановлення та підключення, що призвело до недоотримання коштів у розмірі 48,87
тис.грн.
Пунктом 5.1 умов вищезазначеного договору передбачено строк поставки продукції
здійснюється узгодженими партіями, згідно письмової заявки Замовника, а в повному
обсязі – протягом 65 календарних днів з моменту попередньої оплати. Строк надання
Послуг не повинен перевищувати 65 к.д. з моменту попередньої оплати.
Попередню оплату Метрополітеном здійснено 23.05.2015 у відповідності до п.4.2
договору у розмірі 75% від суми договору, що склала 808,290 тис.грн.
Проте, фактично виявлені факти невчасного постачання модемів та надання послуг
щодо їх встановлення та підключення, чим порушені умови договору щодо поставки
товару та надання послуг відповідно до умов договору – протягом 65 календарних днів.
До того ж, п. 7.3 договору передбачено нарахування штрафу у розмірі 0,1% від суми
непоставленої продукції та ненадання Послуг за кожен день порушення виконання
зобов’язань за Договором, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується
штраф у розмірі 7% від суми непоставленого товару.
Відповідно до письмової заявки від 24.05.2013 №38/10-673 на поставку модемів
передачі даних, Постачальник до 28.07.2013 повинен був поставити модемі у кількості 464
шт. Проте, фактично на протязі 65 к.д. взагалі поставка не здійснювалася.
Метрополітеном була направлена вимога до ТОВ «Експотрейд» від 29.07.2013
№38/10-1059 про те, що з 29.07.2013 року буде нараховуватися штраф відповідно до п.7.3
умов договору. Проте, до 14.08.2013, а також з 11.11.2013, Метрополітеном не
здійснювалося нарахування штрафних санкцій за непоставки продукції та ненаданих
послуг.
Претензією №1 від 04.10.2013 №38/10-1404 було попереджено ТОВ «Експотрейд»
щодо нарахування штрафу за кожен день прострочення у розмірі 821,93 грн..
Претензією №2 від 12.11.2013 №38/10-1607 було нараховано штраф на загальну суму
108,317 тис.грн. станом на 10.11.2013.
Листом ТОВ «Експотрейд» від 28.01.2014 була надана згода на вирахування суми
штрафу у розмірі 109,074 тис.грн. із коштів, які підлягають сплаті по Договору.
Відповідно до п.7.3 умов договору щодо нарахування штрафних санкцій загальна
сума штрафних санкцій, яка не нарахована склала 48,87 тис.грн.
Період, за який
не
нараховувалися
штрафні санкції
28.07.201314.08.2013
11.11.201310.12.2013
10.12.201324.01.2014
24.03.201404.03.2014
01.12.201310.12.2013

Прострочена
к-ть днів

Продукція
/послуги

Формула розрахунку

17

(1077,7212 (тис.грн.)*0,001(%))*17 (днів)

30

Продукція
та послуги
Продукція

Розрахункова
сума
недоотримання
коштів, тис.грн.
18,32

(821,934 (тис.грн.)*0,001(%))*30 (дн.))

24,658

44

Продукція

2,53

38

Продукція

9

Послуги

((39 (шт.)*1,473(тис.грн/шт.)) *
0,001(%))*44 (дн.)
((19шт.*1,473тис.грн/шт.)* 0,001(%))*38
дн.
(255,787 (тис.грн.)*0,001 (%)) *9 (дн.)

1,06
2,302
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Всього:

48,87

Розрахунок проводився на підставі зазначених пунктів договору, видаткових
накладних, акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень.
Пунктом 2.3. договору передбачено, що Виконавець надає гарантію на продукцію
протягом 18 місяців з дати введення іі в експлуатацію, проте в паспортах на модеми
зазначено гарантійний строк експлуатування – 12 місяців., чим порушено умови договору.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
ст. 6-7, ст.54-55 Господарського процесуального Кодексу України,
ч.1 ст.193 та ст. 232 Господарського Кодексу України,
ст.549, ст.629 Цивільного Кодексу, п.5.1 договору
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договір на закупівлю рам для візків від 26.12.2014 №42-Упр-14
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник Комерційної служби - Андреєва Т.Г., Головний бухгалтер Комерційної
служби - Снісаревська А.О., відповідальний за виконання договору – Нипорка А.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно до пояснення головного інженера КП «Київський метрополітен» Зеля В.І.
штрафні санкції за неналежне виконання зобов’язань вирішено не нараховувати,
враховуючи укладення додаткової угоди. У зв’язку з тим, що ТОВ «Експотрейд» поставка
продукції до 01.01.2013 не здійснена, відповідно до претензії «2 від 12.11.2013 №38/101607 було нараховано штраф на загальну суму 108,32 тис. грн. ТОВ «Експотрейд» листом
від 28.01.2014 надав змогу на вирахування суми штрафу у розмірі 109,07 тис. грн. із
коштів, які підлягають сплаті по Договору.
На підставі додаткової угоди №4 від 04.03.2014 до Договору кількість модемів
зменшена на 539 одиниць, які поставлені до 24.01.2014. Штрафні санкції щодо
неналежного виконання зобов’язань за Договором не нараховувались.
Пояснення головного інженера КП «Київський метрополітен» Зеля В.І. додається.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «Експотрейд»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недоотримано фінансових ресурсів

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

48,87

Сума
операцій

1

1049,734

в т.ч.,
оціночні
втрати
48,87
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Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Внутрішня розпорядча
документація (доручення)
2014 рік

Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Ціноутворення при укладанні договорів
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Недоотримання фінансових ресурсів внаслідок незастосування однакових цін до
рівнозначних угод.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Недоотримання фінансових ресурсів внаслідок неприведення умов договорів,
укладених у попередніх періодах, у відповідність до прийнятого у 2014 році на
Підприємстві положення про ціноутворення, в частині застосування однакових цін до
рівнозначних угод.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В ході аудиту встановлено, що на Підприємстві на протязі 2013-2014 років діяли 7
договорів (далі - Договори) укладених з операторами мобільного зв’язку, предметом
яких є надання права на розміщення базових станцій стільникового зв’язку та антеннофідерних пристроїв.
Наказом по Підприємству від 10.06.2014 № 97-Н «Про затвердження Положення
про ціноутворення на товари, роботи і послуги іншої операційної діяльності в КП
«Київський метрополітен» (далі – Наказ 97-Н) затверджено «Положення про
ціноутворення на товари, роботи і послуги іншої операційної діяльності в КП «Київський
метрополітен» (далі - Положення).
Відповідно до п.4 Положення не допускається застосування різних цін чи різних
інших умов реалізації товарів, робіт і послуг іншої операційної діяльності до
рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, покупцями без об’єктивно виправданих
на те причин.
П. 4 Наказу 97-Н керівникам структурних підрозділів і управлінь адміністрації до
01.09.2014 привести діючі ціни та чинні договори (якщо така можливість передбачена
умовами договорів) у відповідність до цього наказу, при укладанні договорів ціни
визначати згідно з цим наказом.
Відповідно до розділу 3 Договорів Метрополітен має право зміни договірної ціни,
передбаченої договорами, в разі її обґрунтування шляхом письмового узгодження між
сторонами.
В ході аудиту встановлено, що з 01.09.2014 по 31.12.2014 додаткові угоди до
Договорів, щодо внесення змін до договірної ціни КП «Київський метрополітен» не
укладались.
Інформація, щодо об’єктивно виправданих причин для застосування різних ціни у
вказаних договорах та додаткових угодах відсутня.
Таким чином, керівниками структурних підрозділів не дотримано п. 4 Наказу 97-Н,
п. 4 Положення та не використано право надане розділами 3 Договорів, щодо можливості
зміни договірної ціни, а саме станом на 31.12.2014 не приведено діючі ціни до вимог
Положення, внаслідок чого метрополітеном розрахунково недоотримано доходів за
період з 01.09.2014 по 31.12.2014 на загальну суму 47,2 тис.гривень. (дані наведено у
таблиці).

Бюджет:

№
п/
п
1

2

контрагент № договору

дата
договору

адреса
розміщення

назва пристрою

договірна
ціна (грн.)

03-ЕМ/А-09
Прат
«Київстар»

03.02.2009

вул.
В.Васильківська,
22

10800,0

02-ЕМ/А-09
ТОВ
«Астеліт»

03.02.2009

вул.
В.Васильківська,
22

базова станція
стільникового зв’язку з
трьома антеннофідерними пристроями
базова станція
стільникового зв’язку з
трьома антенно-

10800,0

різниця у
вартості
(грн.)
2400*4=
9600

2400*4=
9600

розірвання
договору
31.03.2015

10.03.2015
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3

ПАТ
«МТС
Україна»

4

ВнПАТ
701/03«МТС
POL
Україна»
76-РМ-04
Прат
«Київстар»

30.12.2003

6

07-РМ-04
Прат
«Київстар»

30.12.2003

7

ПАТ
«МТС
Україна»

30.12.2003

5

01-ЕМ/А-09

Вн700/03GID

03.02.2009

19.11.2004

фідерними пристроями
базова станція
стільникового зв’язку з
трьома антеннофідерними пристроями
пр-т. Перемоги,
базова станція
35
стільникового зв’язку та
антенно-фідерні пристрої
пр-т. Перемоги, базова станція мобільного
35
зв’язку з антеннофідерними пристроями
пр-т. Броварський
базова станція
(гідропарк)
стільникового зв’язку з
антенно-фідерними
пристроями
пр-т. Броварський
контейнер з базовою
(гідропарк)
станцією стільникового
зв’язку та антеннофідерні пристрої
вул.
В.Васильківська,
22

13200,0

0

31.03.2015

9000,0

1000*4=
4000

діє

10000,0

0

31.03.2015

10000,0

0

діє

4000,0

6000*4=
24000

діє

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
П. 4 наказу по Підприємству від 10.06.2014 № 97-Н, п.4 Положення про
ціноутворення на товари, роботи і послуги іншої операційної діяльності в КП «Київський
метрополітен», затверджене вказаним наказом.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договір 03-ЕМ/А-09 від 03.02.2009
Договір 02-ЕМ/А-09 від 03.02.2009
Договір 01-ЕМ/А-09 від 03.02.2009
Договір Вн-701/03-POL від 30.12.2003 (додаткова угода № 4 від 01.11.2008)
Договір 76-РМ-04 від 19.11.2004 (додаткова угода № 4 від 01.04.2009)
Договір 07-РМ-04 від 30.12.2003 (додаткова угода № 4 від 01.04.2009)
Договір Вн-700/03-GID від 30.12.2003 (додаткова угода № 4 від 01.11.2008)
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Заступник начальника метрополітену – начальник служби колії, тунельних споруд і
будівель І.А.Сушко, начальник структурного підрозділу «Електромеханічна служба»
О.О.Митрофанов.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення заступника начальника метрополітену – начальника служби колії,
тунельних споруд і будівель І.А.Сушко слідує, що «Обладнання даних операторів
розміщено згідно різних індивідуальних проектів, погоджених з КП «Київський
метрополітен». У зв’язку з цим, як з технічної так і економічної сторони цього питання по
двох об’єктах, твердження щодо рівнозначності умови вищевказаних договорів є не
вірним…У зв’язку з відсутністю до сьогоднішнього часу в КП «Київський метрополітен»
затвердженої Методики визначення вартості розміщення телекомунікаційного
обладнання і мереж на об’єктах діючого метрополітену та відповідно порівняльного
економічного аналізу з вартістю діючих договорів, переглядати їх умови неможливо».
З пояснення начальника структурного підрозділу «Електромеханічна служба»
О.О.Митрофанова слідує, що «Обладнання даних операторів розміщено згідно різних
індивідуальних проектів, погоджених з КП «Київський метрополітен» У зв’язку з цим, як
з технічної так і економічної сторони цього питання по об’єктах, твердження щодо
рівнозначності умови вищевказаних договорів є не вірним. Одночасно треба зазначити,
що на КП «Київський метрополітен» відсутня методика розрахунку вартості розміщення
обладнання».
Пояснення Заступника начальника метрополітену – начальника служби колії,
тунельних споруд і будівель І.А.Сушко та начальника структурного підрозділу
«Електромеханічна служба» О.О.Митрофанова додаються.
КОНТРАГЕНТ
Прат «Київстар», ТОВ «Астеліт», ПАТ «МТС Україна».
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КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ (в тисячах гривень)
Категорія порушень
К-ть
Сума
Недоотримано фінансових ресурсів
7
47,2
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень
без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

7

277,2

в т.ч.,
оціночні
втрати
47,2

-

-

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

-

ПОРУШЕННЯ №15
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Будівельна

Бюджет:

Так

Період скоєння: 01.03.2013-12.04.2013

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Будівельно-монтажні роботи
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Завищення вартості будівельно-монтажних робіт
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Невідповідність вартості матеріальних ресурсів, включених в акт приймання
виконаних будівельних робіт, первинними документам
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2013 року
№7 (об’єкт будівництва: «Продовження будівництва дільниці КЧЛ від ст. «Либідська» до
ст. «Виставковий центр»; генпідрядник ТЗ-14 ПАТ «Київметробуд», субпідрядник - ТОВ
«Електрик»), до вартості робіт на освітлення тунелів, які виконувалися в лютому 2012
року, включено вартість тримачів кабельних UDF 32 в кількості 4905 шт. за відпускною
ціною 6,68 грн./шт. та в кількості 1395 шт. за відпускною ціною 6,2 грн./шт., тоді як,
відповідно до видаткової накладної від 02.02.2012 №00097, ТОВ «Електрик» придбано в
ТОВ «Айс-Вок» тримачі кабельні UDF 32 в кількості 6300 шт. за відпускною ціною 2,5
грн./шт., що є порушенням п.п.3.1.10.7, 3.3.6, 3.3.10.1, 3.3.12 Правил визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), та призвело до завищення вартості робіт на загальну
суму 31,4 тис. грн., чим завдано втрат бюджету по КТКВ 150120 на вищезазначену суму.
Як пояснює заступник директора СП «Дирекція будівництва метрополітену» КП
«Київський метрополітен» Олійник М.А. «Відповідно відомості ресурсів до
вищезазначеного акту позиції 52, 53 відпускна ціна за одну штуку складає: SAS-20D - 6,68
грн., SAS-14D - 6,2 грн. Обґрунтування ціни: накладна №32220 від 05.12.2011р.
(додається)».
Слід відмітити, що накладна від 05.12.2011 №32220 є внутрішнім документом
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структурного підрозділу ПАТ «Київметробуд».
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
п.п.3.1.10.7, 3.3.6, 3.3.10.1, 3.3.12 Правил визначення вартості будівництва (ДБН
Д.1.1-1-2000)
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Акти приймання виконаних будівельних робіт, накладні
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
заступник директора СП «Дирекція будівництва метрополітену» КП «Київський
метрополітен» Олійник М.А.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно відомості ресурсів до вищезазначеного акту позиції 52, 53 відпускна ціна
за одну штуку складає: SAS-20D - 6,68 грн., SAS-14D - 6,2 грн. Обґрунтування ціни:
накладна №32220 від 05.12.2011р. (додається)»
КОНТРАГЕНТ
ПАТ «Київметробуд»
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
31,40

Незаконні витрати

Сума
операцій

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації,
мінімізації
ризику
Усунуто,
повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

К-ть

З ризиком втрат
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
Сума
операцій

1

42,2

в т.ч.,
оціночні
втрати
31,4

1

31,4

31,4

ПОРУШЕННЯ №16
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Внутрішня розпорядча
документація (доручення)

Період скоєння:
ні
Квітень 2013
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Здійснення представницьких витрат.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Проведення представницьких витрат на захід організований МА «Метро».
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Здійснення зайвих витрат в сумі 27,66 тис. грн. на проведення заходу,
організованого Міжнародною Асоціацією «Метро».
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ

Бюджет:
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У 1999 році КП «Київський метрополітен» приєднався до Міжнародної Асоціації
«Метро» (далі – Асоціація) на підставі договору затвердженого Конференцією членів
Господарської Асоціації «Метро» (протокол від 21.03.2002 №6).
Відповідно до п. 2.2 Статуту Асоціації, затвердженого Конференцією членів
Господарської Асоціації «Метро» (протокол від 21.03.2002 №6) та п. 4 Установчого
договору МА «Метро», укладеного на конференції Господарської Асоціації «Метро»
(протокол від 21.03.2002 №6), завданнями Асоціації є:
- організація розробки директивних документів по удосконаленню роботи діяльності
метрополітенів і вирішенню соціальних питань працівників тощо;
- організація обміну досвідом метрополітенів;
- сприяння в розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
- надання консультаційних послуг;
- сприяння вдосконаленню безпеки перевезень;
- проведення доцільної технічної політики в галузі науково-технічних розробок та
модернізації технічних засобів;
- тощо.
Пунктом 6.3 Статуту та п. 14 Установчого договору Асоціації визначено, що
метрополітени – учасники Асоціації мають право безоплатно користуватися послугами
Асоціації.
Розрахунок членських внесків здійснюється на підставі розміру доходу
Підприємства та з урахуванням індексу інфляції.
Протягом 2013 року Підприємством сплачено членських внесків у сумі
961,0 тис. руб. або 371,37 тис. гривень.
В 2014 році членські внески не сплачувались.
В 2013 році працівники Підприємства приймали участь у наступних конференціях,
семінарах, нарад, а саме:
- нарада керівників по виконанню комплексної програми по безпеці (м. Москва);
- нарада по якості рейкової продукції для метрополітенів (м. Нижній Тагіл);
- загальні збори членів МА «Метро» (м. Нижній Новгород);
- нарада керівників служб тунельних споруд і колій (м. Київ);
- Міжнародний форум «Безпека на транспорті» (м. С.-Петербург);
- нарада керівників і спеціалістів служб рухомого складу і заводів виробників
вагонного обладнання, проектних і науково-дослідних організацій (м. Мінськ);
- нарада керівників по за напрямком: пожежна безпека (м. С.-Петербург);
- нарада комісії по якості рейкової продукції для метрополітенів (м. Алмати);
- технічна рада Головних інженерів метрополітенів і організацій-членів МА
«Метро» (м. Кременчук).
З метою вибіркового аудиту участі КП «Київський метрополітен» у заходах
організованих МА «Метро», проаналізовано протоколи нарад керівників відділів
пожежної охорони 23-24.09.2013 №04/01 та керівників служб автоматики, телемеханіки,
зв’язку 22-23.10.2013 №03/01 та встановлено, що в них зазначено проблемні питання по
темі наради та рекомендації, щодо вирішення даних питань.
Відповідно до Плану конференцій, семінарів, нарад спеціалістів і керівників МА
«Метро» в 2013 році затвердженого рішенням Ради МА «Метро» в квітні 2013 року (далі
– План), передбачена нарада в квітні 2013 року в м. Києві МА «Метро» керівників служб
тунельних споруд і колій.
Так, відповідно до Плану, в квітні 2013 році в м. Києві проводилась нарада
керівників служб тунельних споруд і колій.
Отже, нарада проведена в квітні 2013 року в м. Києві є заходом організованим
МА «Метро».
Слід зазначити, що в рамках проведення наради, КП «Київський метрополітен»
здійснено представницькі витрати у сумі 21,9 тис. грн. (книги, брошури, ручки, авто
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послуги тощо) та на організацію харчування у сумі 5,76 тис. гривень.
Пунктом 4.9 Статуту МА «Метро», визначено, що грошові кошти, які знаходяться в
розпорядження МА «Метро», використовуються виключно на здійснення діяльності,
оренду приміщень, господарські та інші витрати, необхідні для виконання МА «Метро»
статутних завдань.
Таким чином, оскільки одним із статутних завдань Асоціації є обмін досвідом
метрополітенів, який здійснюється в вигляді проведення нарад, семінарів, відповідні
витрати на проведення організованих Асоціацією заходів, підлягають відшкодуванню
останньою.
Однак, Метрополітен не скористався правом визначеним п. 6.3 Статуту та п 14
Установчого договору щодо безоплатного користування послугами Асоціації, та не вжив
заходів щодо відшкодування Асоціацією витрат в сумі 27,66 тис. грн., понесених при
проведенні наради, організованої Асоціацією.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
п. 6.3 Статуту Асоціації, затвердженого Конференцією членів Господарської
Асоціації «Метро» (протокол від 21.03.2002 №6);
п. 14 Установчого договору МА «Метро», укладений укладено на конференції
Господарської Асоціації «Метро» (протокол від 21.03.2002 №6).
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Звіт по проводках за 2013, 2014 роки (представницькі послуги).
Звіт про виконання кошторису на прийом з 24.04.2013 по 25.04.2015 в
КП «Київський метрополітен» керівників та спеціалістів служб тунельних споруд
Міжнародної Асоціації «Метро».
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Колишній начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
В поясненні начальника технічного відділу А.В. Дворського вказане наступне.
Заходи проводились згідно Розпорядження від 16.04.2013 №43-Н «Про організацію
проведення наради керівників та спеціалістів служб тунельних споруд».
В поясненні головного інженера В.І. Зеля вказане наступне. Витрати щодо прийому
гостей-учасників проведення заходу 24-25 квітня 2013 року покладались безпосередньо на
«Приймаючу» сторону у складі представницьких витрат, які передбачені чинним
законодавством.
КОНТРАГЕНТ
Міжнародна асоціація «Метро».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

Незаконні витрати

1

(в тисячах гривень)

Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,

З ризиком втрат
К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
Без ризику
втрат
Сума
операцій

27,66

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

1

27,66

27,66
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мінімізовано ризик

ПОРУШЕННЯ №17
Об’єкт аудиту: КП "Київcький метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі

ні
Період скоєння: 30.07.2014 по 31.03.2015
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Закупівля палива
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Ризик недоотримання коштів через незабезпечення стягнення пені за несвоєчасну
поставку палива та неефективна закупівля палива.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
1.Незабезпечення стягнення з ТОВ «ТЕХІСО» штрафних санкцій за неналежне
виконання умов договору на поставку палива, що може призвести до недоотримання
коштів у розмірі 62,021 тис. грн.
2. Недотримання Замовником принципу максимальної економії та ефективності при
закупівлі палива, що призвело до зайвих витрат коштів на загальну суму 19,097 тис.грн.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Процедура відкритих торгів «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (за
талонами в 10 або 20 літрах) у 2014 р. ДК 016:2010: 19.20.2
Відповідно до оголошення № 149503 (ПАЛ) про проведення процедури відкритих
торгів, розміщеного у Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №53 від
30.07.2014, на участь у торгах було подано пропозиції від учасників (відповідно до
Протоколу розкриття від 29.08.2014 №4 та звіту про результати від 26.09.2014 №8):
1) ТОВ «Техойл» (ЄДРПОУ 34527663) - ціна пропозиції 1 601,708 тис.грн.;
2) ТОВ «Ю.С.А.» (ЄДРПОУ 25392923) – ціна пропозиції 1 589,858 тис.грн.;
3) ТОВ «ТЕХІСО» (ЄДРПОУ 31113247) – ціна пропозиції 1 562,172 тис.грн.
Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів 29.08.2014 року об 11:00 год.
Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від
05.09.2014 №205 до оцінки допущено пропозиції учасників: ТОВ «Техойл», ТОВ
«Ю.С.А.», ТОВ «ТЕХІСО».
Начальником структурного підрозділу «Служби соціального забезпечення»
КП «Київський метрополітен» Погорелим М.А. було укладено договір від 22.09.2014
№32-СЗ-14 на постачання палива (бензин А-92, А-85, дизельне паливо за талонами) з
ТОВ «ТЕХІСО» на загальну суму 1 562,172 тис.грн., а з урахуванням всіх додаткових
угод сума договору склала 1868,844 тис.грн.
Листом від 01.09.2014 №123-ТК КП «Київський метрополітен» надано запит на
виправлення арифметичної помилки та ТОВ «Ю.С.А.» надана згода листом від 03.09.2014
№548 (1 594,858 тис.грн.).
Станом на 31.12.2014 року за вищенаведеним договором було поставлено товару на
загальну суму 1 558,366 тис.грн. (А-92 61810 л.на суму 982,918 тис. грн, А-95 на суму
98,480 тис.грн. 6000л., ДП – 2910 л. на суму 476,968 грн. ) та фактично сплачено
1557,729 тис.грн.
Заборгованість на користь ТОВ «ТЕХІСО» станом на 31.12.2014 р., відповідно до
Акту звірки взаємних розрахунків, становила 63,674 грн.
В результаті проведення вибіркової звірки виявлено наступні невідповідності дій
замовника вимогам чинного законодавства:
ст. 6-7, ст.54-55 Господарського процесуального Кодексу України, ч.1 ст.193 та
ст. 222 Господарського Кодексу України, ст.629 Цивільного Кодексу, п.4.1 договору Метрополітеном незабезпечено стягнення з ТОВ «ТЕХІСО» штрафних санкцій за
неналежне виконання умов договору на поставку палива, що може призвести до
Бюджет:
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недоотримання коштів у розмірі 62,021 тис.грн.
Пунктом 4.1 умов вищезазначеного договору передбачено строк поставки товару
протягом двох днів з моменту одержання письмових заявки від Покупця
Проте, фактично виявлені факти невчасного постачання палива, чим порушені
умови договору щодо поставки товару відповідно до умов договору – протягом двох днів.
До того ж, п. 7.2 договору передбачено нарахування штрафу у розмірі 0,1% від
вартості заявленої партії Товару за кожен день порушення виконання даного
зобов’язання, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у
розмірі 7% від суми непоставленого товару.
Відповідно до умов договору щодо нарахування штрафних санкцій загальна сума
пені за поставку в неповному обсязі палива протягом 2014 року розрахунково склала
62,021 тис. грн. Розрахунок проводився на підставі письмових заявок Замовника за
підписами начальника служби Погорелого М.А. та Колчина В.В. та видаткових
накладних.
Слід зазначити, що у зв’язку з тим що строк позовної давності закінчується
24.09.2015 Підприємством створено ризик недоотримання коштів у сумі 62,021 тис.
гривень.
Паливо в структурному підрозділу «Служби соціального забезпечення» списується
відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43 «Про
затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному
транспорті» із застосуванням відповідних коефіцієнтів.
Ст. 526 Цивільного Кодексу, п.4.1 договору – невжиття підприємством заходів
реагування на випадки несвоєчасного постачання палива, призвело до зайвих витрат
коштів на загальну суму 19,097 тис.грн.
Враховуючи письмові заявки від Покупця на поставку палива відповідно до п.4.1
договору та фактичної недопоставки палива по зазначеним заявкам, а також внаслідок
зміни ціни за 1 л. палива через 4 дні після підписання договору, Замовником втрачена
можливість отримання палива по більш вигідним цінам.
Наприклад: (додаток 1) письмова заявка від Покупця 22.09.2014 №47/06-63-1 на
поставку бензину А-92 – 2000л., А-95 – 2000л., ДП – 2000л. та письмова заявка від
23.09.2014 №47/06-615 на поставку ДП 4100 л., проте Постачальником відповідно
видаткових накладних від 23.09.2014 №ТТ-0000452 та від 22.09.2014 №47/06-63-1
поставлено бензину А-92 – 500л (по ціні 15,80 грн/л); А-95 – 500л. (по ціні 15,90 грн/л);
ДП – 500 л. (по ціні 15,80 грн/л) та від 25.09.2014 №ТТ-0000465 поставлено ДП – 100 л.
(по ціні 15,8 грн/л.), А-92 – 100 л. (по ціні 15,8 грн/л.). Тобто, Постачальником
недопоставлено 83% по двом письмовим заявкам (по кожному виду палива
недопоставлено: ДП – 5500л, А-92 – 1400л, А-95 - 1500 л.) (Таблиця 1)
Таблиця 1
Вид палива

Ціна за
л., грн.
Письмова заявка від Покупця 22.09.2014
№47/06-63-1
А-92
2000
15,80
А-95
2000
15,90
ДП
2000
15,80
Письмова заявка від Покупця 23.09.2014
№47/06-6/5
ДП
4100
15,80
А-92
А-95
-

Літрів

Вид палива

-

Фактично поставлено видаткова
накладна від 23.09.2014 №ТТ-0000452
А-92
500
15,80
А-95
500
15,90
ДП
500
15,80
Фактично поставлено видаткова
накладна від 25.09.2014 №ТТ-0000465
ДП
100
15,80
А-92
100
15,80
А-95
Недопоставлено за 2 письмовими заявками
Вид палива
Літрів
Ціна за л.,
грн.
ДП
5500
15,80

-

Літрів

Ціна за
л., грн.
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-

-

-

А-92
А-95

1400
1500

15,80
15,90

26.09.2014 укладається додаткова угода №1 щодо збільшення ціни за літр палива
по кожному виду палива і діє до 15.10.2014 року (включно). (Тобто, в період з 26.09.2014
по 15.10.2012 ціна на паливо збільшена). Слід зазначити, що умовами основного договору
не передбачено збільшення ціни. Таким чином, в результаті вчасного невиконання
постачальником заявки, яка була надана до підвищення ціни, Замовником втрачена
можливість отримання палива по більш вигідним цінам. Недопоставлено товару
відповідно вказаних письмових заявок у обсязі 83%, а з 26.09.2014р. поставка
здійснюється по ціні, вищій ніж зазначено в основному договорі. (Таблиця 2).
Таблиця 2
Вид палива

ДП
А-92
А-95
Всього:

Недопоставлено
26.09.2014
Літрів
Ціна за
л., грн.
5500
15,80
1400
15,80
1500
15,90

до

Поставлено в період 26.09.201416.10.20147 (додаткова угода 1)
Літрів
Ціна за
л., грн.
18610
16,80
4000
17,38
2000
17,49

Втрачена
вигода
Грн.
5500
2212
2385
19097

Загальна сума втраченої вигоди Замовником розрахунково склала 19,097 тис.грн.
внаслідок закупівлі палива в період, коли ціна була вищою порівняно з попереднім та
наступними періодами.
Таким чином, невжиття підприємством заходів реагування на випадки
несвоєчасного постачання палива відповідно до письмових заявок до збільшення ціни та
поставка палива у обсягах, що перевищує загальний обсяг палива (в період збільшення
ціни) зазначений в письмових заявках, призвело до прийняття палива за цінами, розмір
яких вищий у порівнянні із цінами, діючими на момент фактично наданих письмових
заявок, зайвих витрат коштів на загальну суму 19,097 тис. гривень.
В складі ПКТ ТОВ «ТЕХІСО» надані сертифікати відповідності дизельного
палива UA1.072.0131631-13, бензину А-92 UA1.072.0009189-14, бензину А-95
UA1.072.0009149-14 виробника компанії «Rompetrol Rafinare S.A.» (Румунія) (стор. 109114), проте при поставці палива надавалися сертифікати виробника ОАО «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод» Республика Беларусь.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Ст. 6-4, ст. 54-55 Господарсько-процесуального Кодексу України
Ч.1 ст.193, ст.222 Господарського Кодексу України
Ст. 526, ст.629 Цивільного Кодексу
п.1.2 Договору від 22.09.2014 №32-СЗ-14
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договір на закупівлю палива за талонами від 22.09.2014 №32-СЗ-14
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник структурного підрозділу «Служби соціального забезпечення» Погорелий М.А., головний бухгалтер СП "Служба соціального забезпечення" Булавіна
Н.А.; начальник дистанції автотранспорту СП "Служба соціального забезпечення" Колчин В.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З письмових пояснень Начальника СП «Служба соціального забезпечення»
Кудінова К.Є. початок перебігу позовної давності зі стягнення штрафних санкцій за
порушення виконання зобов’язання починається з 24.09.2014 та закінчується 24.09.2015
року. До закінчення перебігу позовної давності право на стягнення штрафних санкцій за
порушення зобов’язання Підприємство має до 24.09.2015 року. При цьому, Підприємство
за отриманий товар розраховувалось з простроченням оплати.
Умовами договору не передбачено оформлення заявок виключно у письмовому
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вигляді та подальше зберігання їх оригіналів для документального підтвердження
замовлення товару. Фактичним документальним підтвердженням того, що товар було
замовлено Підприємством у необхідній кількості згідно з потребою є прибуткова
накладна за якою товар ним прийнято. Поставка товару за цінами, передбаченими
додатковою угодою від 26.09.2014 №1 здійснювалась відповідно до потреб Підприємства,
які виникали в період дії даної додаткової угоди, та згідно з фінансовими можливостями
Підприємства.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «ТЕХІСО» (31113247)
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Порушення, що не призвели до втрат

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

1

Незаконні витрати

62,021

1

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
З ризиком втрат

З втратами

Сума

в т.ч.,

операцій

1

1868,844

потенційні
втрати
62,021

К-ть

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

операцій

(в тисячах гривень)

К-ть

К-ть пору-шень
без суми
К-ть

Без ризику
втрат
Сума

19,097

Сума
операцій

1

1868,844

в т.ч.,
оціноч
ні
втрати
19,097

1868,84

19,097

1

ПОРУШЕННЯ №18
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бюджет:

ні

Період скоєння:

Бухгалтерська
документація
2013 – І півріччя
2014 року

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Використання та збереження комунального майна.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Проведеною вибірковою інвентаризацією встановлено лишки та нестачі основних
засобів.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Проведеною вибірковою інвентаризацію основних засобів в структурних
підрозділах Підприємства встановлено лишки на суму 31,89 тис. грн. та нестачу
матеріальних цінностей на загальну суму 12,26 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В ході аудиту, з метою організації фактичного контролю за використанням та
збереженням комунального майна, відповідно до розпоряджень КП «Київський
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метрополітен» від 03.06.2015 №№50-54-Н проведено вибіркову інвентаризацію основних
засобів в структурних підрозділах Підприємства на загальну суму 1 260 274,35 тис. грн.
(405 од.), а саме:
- Служба колії, тунельних споруд і будівель - 511 523,40 тис. грн. (134 од.);
- Служба соціального забезпечення - 40 160,97 тис. грн. (96 од.);
- електродепо «Дарниця» - 160 996,41 тис. грн. (58 од.);
- електродепо «Оболонь» - 253 585,86 тис. грн. (29 од.);
- електродепо «Харківське» - 294 007,71 тис. грн. (88 од.).
Так, проведеною вибірковою інвентаризацію встановлено нестачу 3-х од. основних
засобів на загальну суму 12,26 тис. грн., а саме: автомату газ-води АВ-3 на суму
7,92 тис. грн. (електродепо «Дарниця»), водонагрівача «Braun» - 2,16 тис. грн.,
електрокип’ятильника КНЕ-50 - 2,18 тис. грн. (електродепо «Харківське»).
Крім того, в ході проведення інвентаризації встановлено лишки основних засобів, а
саме, автомату газ-води Н-50П ПС первісною вартістю 31,89 тис. грн. (електродепо
«Дарниця»).
В ході аудиту, інвентаризаційною комісією проведено з’ясування обставин щодо
виникнення нестачі та лишків об’єктів основних засобів (автоматів газ-води АВ-3 та
Н-50П ПС), яким встановлено, що розбіжності виникли внаслідок неналежного розгляду
питання щодо їх списання.
Так, керівництвом електродепо «Дарниця» в червні 2014 року здійснено утилізацію
об’єкта основних засобів (автомату газ-води АВ-3) при відсутності відповідного
погодження та первинних документів щодо отримання дозволу на його списання. В той
же час, при наявності відповідних дозвільних документів, списання об’єкта основних
засобів (автомат газ-води Н-50П ПС), за даними бухгалтерського обліку, та відповідно
його утилізація проведені не були.
Отже, вищезазначені факти свідчать про відсутність дієвого контролю з боку
матеріально-відповідальних осіб за дотриманням порядку списання основних засобів, як
в частині документального забезпечення, так і фактичної утилізації об’єктів.
Відмічається, що в ході проведення річної інвентаризації за 2014 рік зазначені
факти, інвентаризаційною комісією Підприємства встановлені не були, що свідчить про
неякісний та формальний підхід до її проведення та є порушенням вимог п.1 ст.10 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999
№996-ХІV.
Виявлені в ході проведення інвентаризації лишки (автомат газ-води Н-50П ПС)
оприбутковані шляхом внесення відповідних даних до бухгалтерського обліку.
Зауважимо, що об’єкти основних засобів водонагрівач «Braun» та
електрокип’ятильник КНЕ-50 (фактична наявність яких не підтверджена на момент
проведення інвентаризації) були виявлені працівниками електродепо «Харківське» після
проведення інвентаризації (до аудиту надано фото підтвердження та пояснення
відповідальних осіб), що свідчить про відсутність належного рівня контролю з боку
матеріально-відповідальних осіб за станом переміщення матеріальних цінностей та їх
фактичним місцезнаходженням.
Таким чином, проведеною вибірковою інвентаризацією основних засобів
встановлено, що в КП «Київський метрополітен» з боку матеріально-відповідальних осіб
здійснюється неналежний контроль за станом використання, збереження, списання та
переміщення майна, внаслідок чого, на момент інвентаризації утворилися лишки та
нестачі матеріальних цінностей.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
п.1 ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої

78

наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 №69.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Відомості по рахунку 10 «Основні засоби».
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Матеріально - відповідальні особи: майстер СП «Електродепо Дарниця»
Крупнік Р.В., заступник начальника з експлуатації СП «Електродепо Харківське»
Сологуб В.В. та старший майстер Семитоцький О.М.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Пояснення керівництва електродепо «Дарниця» та «Харківське» надані під час
проведення інвентаризації.
З пояснення начальника електродепо «Дарниця» Іщука М.П. слідує, що при
проведенні 05.06.2015 вибіркової інвентаризації основних засобів комісією за
субрахунком 104 «Машини та обладнання» була виявлена нестача автомату газ-води
АВ-3 (інв. №ТЧ-1/042962) первісною вартістю 7919,96 гривень.
Нестача сталася внаслідок помилки при складанні первинних документів на
списання
за
незадовільним технічним станом
автомату газ-води
АВ-3
(інв. №ТЧ-1/042962), замість якого були помилково внесені дані автомату газ-води
Н-50ППС (інв. №ТЧ-1/42712).
Фактично автомат газ-води АВ-3 (інв. №ТЧ-1/042962) первісною вартістю
7919,96 грн. був виведений з експлуатації зі здачею відходів в металобрухт.
Автомат газ-води Н-50ППС (інв. №ТЧ-1/42712) знаходиться в справному стані та
використовується персоналом електродепо.
Пояснення начальника електродепо «Дарниця» Іщука М.П. додається.
Щодо встановленої нестачі матеріальних цінностей в електродепо «Харківське»
начальником Пашко В.І. надано пояснення, з якого слідує, що при проведенні вибіркової
інвентаризації в електродепо було виявлено відсутність водонагрівача «Braun»
(інв. №ТЧ-3/132112), який був введений в експлуатацію в 2006 році та
електрокип’ятильника КНЕ-50 (інв. №ТЧ-3/139191) введеного в експлуатацію в
1998 році.
Дані прилади вийшли з ладу з причини тривалого терміну експлуатації, відповідно
9 та 16 років.
У зв’язку з тим, що обладнання морально та технічно застаріле для його
відновлення не вдалося знайти запасні частини.
Пояснення начальника електродепо «Харківське» Пашко В.І. додається.
Пояснення керівництва електродепо «Харківське» надане по результатами
проведеної інвентаризації.
Так, з пояснення начальника електродепо «Харківське» Пашко В.І. слідує, що під
час проведення інвентаризації 09.06.2015 працівники електродепо не змогли пред’явити
представнику Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту (КМДА),
який виконував перевірку, водонагрівач «Braun» (інв. №ТЧ-3/132112) у зв’язку з
неможливістю виконати перевірку в денний час пункту технічного огляду (далі - ПТО) на
станції «Дружби народів». ПТО на станції «Дружби народів» знаходиться в діючому
тунелі, виведене з експлуатації та законсервоване, тому потрапити туди під час руху
поїздів не можливо.
В зв’язку з цим, після закінчення руху поїздів 10.06.2015 працівниками електродепо
«Харківське» було перевірено приміщення ПТО на станції «Дружби народів» та виявлено
водонагрівач «Braun».
Крім того, під час проведення інвентаризації працівники електродепо не змогли
пред’явити електрокип’ятильник «КНЕ-50» (інв. №ТЧ-3/139191).
При
продовжені
09–10.06.2015
працівниками
електродепо
перевірки
місцезнаходження електрокип’ятильника «КНЕ-50» виявлено наявність частини його
електрообладнання в майстерні по ремонту електроустаткування.
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Пояснення начальника електродепо «Харківське» Пашко В.І. додається.
КОНТРАГЕНТ

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
12,26

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Порушення, що не призвели до втрат
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1

З ризиком втрат
Сума
операцій

31,89

(в тисячах гривень)
З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

Недостачі

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати
12,26

1

31,89

3 1260274,35

1

31,89

3

12,26

12,26

1

31,89

2

4,34

4,34

ПОРУШЕННЯ №19
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

І півріччя 2014 року
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Оплата послуг з проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
звільненим працівникам, в сферу функціональних обов’язків яких входило проведення
інвентаризації.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
В результаті оплати послуг з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
звільненим працівникам, в сферу функціональних обов’язків яких входило проведення
інвентаризації, Підприємством втрачено кошти.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Здійснено оплату вартості послуг з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей,
яка підлягала обов’язковому проведенню при звільнені працівників, в рамках виконання
ними посадових обов’язків, внаслідок оплати таких послуг Підприємством втрачено
коштів у сумі 4,32 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Відповідно до цивільно-правових договорів від 03.06.2014 №9 та №10 фізичними
особами Гайдай В.М. та Малашиною С.Г. надавались послуги з проведення позапланової
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що обліковуються за СП «Дирекція
будівництва метрополітену».
За вказані послуги нараховано Гайдай В.М. 2,13 тис. грн. (з яких сплачено -1,73 тис.
грн., перераховано до державних цільових фондів - 0,398 тис. грн.) та Малашиній С.Г.
нараховано – 2,19 тис. грн. (з яких сплачено – 1,78 тис. грн., перераховано до держаних
Бюджет:

ні

Внутрішня розпорядча
документація (доручення)

Період скоєння:
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цільових фондів - 0,41 тис. грн.).
Відмічається, що зазначені особи Гайдай В.М. та Малашина С.Г. до 31.03.2014
працювали завідувачем складу та старшим комірником, відповідно, у СП «Дирекція з
будівництва метрополітену» та були матеріально-відповідальними особами.
З 01.04.2014 їх переведено комірниками на головний матеріальний склад Служби
матеріально-технічного постачання (наказ КП «Київський метрополітен» від 25.03.2014
№ 316-12/нк та від 31.03.2014 №316-14-н/к).
В подальшому, відповідно до наказів КП «Київський метрополітен» від 29.05.2014
№55-нх/к та №56-нх/к їх було звільнено із займаних посад 30.05.2014 у зв’язку з виходом
на пенсію без проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що є
порушенням п.3 (підпункт – «в») Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів
та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 №69
(яка діяла у 2014 році).
При цьому, КП «Київський метрополітен» видано наказ від 29.05.2014 №92-Н щодо
проведення позапланової інвентаризації матеріальних цінностей Дирекції СП «Дирекція з
будівництва метрополітену» станом на 30.05.2014 в період з 02.06.20014 по 17.06.2014. На
період передачі матеріальних цінностей з 30.05.2014 по 17.06.2014 укласти цивільноправові угоди Гайдай В.М. та Малашиною С.Г.
На виконання п.2.4 наказу від 29.02.2014 №92-Н «Про збереження матеріальних
цінностей, придбаних для об’єктів метрополітену», для проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей, що знаходиться на обліковому балансі СП «Дирекція
будівництва метрополітену» з Малашиною С.Г. та Гайдай В.М. був укладений цивільноправовий договір з 03.06.2014 по 17.06.2014 року.
Отже, через відсутність контролю з боку керівництва Підприємства за настанням
пенсійного віку працівників, які являються матеріально-відповідальними особами та
відповідно за своєчасним проведенням інвентаризації до моменту їх звільнення,
Підприємством втрачено коштів в результаті укладання цивільно-правових договорів з
Малашиною С.Г. та Гайдай В.М. для проведення інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей на загальну суму 4,32 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 №69.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Накази КП «Київський метрополітен», цивільно-правові угоди.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник СП «Дирекція з будівництва метрополітену» Охотніков О.К.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення начальника управління кадрової роботи Овдій О.І. слідує, що
Гайдай В.М. - завідувач складу та Малашина С.Г. - старший комірник СП «Служби
матеріально-технічного постачання» 29.05.2014 надали заяви на звільнення за власним
бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком. Дата звільнення зазначена 30.05.2014.
Відповідно до ст.38 КЗпП України власник або уповноважений ним орган повинен
розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник у випадку звільнення на
пенсію.
Завідувач складу Гайдай та старший комірник Малашина С.Г. здійснювали облік
товарно-матеріальних цінностей СП «Дирекція будівництва метрополітену», тому
30.05.2014 начальником СП «Служби матеріально-технічного постачання» Нагорним В.Г.
був виданий наказ про зберігання товарно-матеріальних цінностей, придбаних для
будівництва об’єктів метрополітену і призначені відповідальні за їх зберіганням.
На виконання п.2.4 Наказу від 29.05.2014 №92-Н «Про збереження матеріальних

81

цінностей, придбаних для об’єктів метрополітену», для проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей, що знаходилися на обліковому балансі СП «Дирекція
будівництва метрополітену», з Малашиною С.Г. та Гайдай В.М. був укладений цивільноправовий договір з 03.06.2014 по 17.06.2014 року.
КОНТРАГЕНТ
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

Незаконні витрати

2

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

4,32

Сума
операцій

2

4,32

в т.ч.,
Оціночні
втрати
4,32

4,32

4,32

2

ПОРУШЕННЯ №20
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

2013 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Сплата земельного податку.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Сплачено земельний податок за право користування земельними ділянками, які за
Підприємством не зареєстровані.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Зайво сплачено земельного податку на загальну суму 0,59 тис. грн. за право
користування земельними ділянками, які фактично за Підприємством не зареєстровані.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В ході аудиту встановлено, що КП «Київський метрополітен» протягом 2013 –
2014 років за користування земельними ділянками по вул. М.Закревського (кадастровий
номер 62:017:011) та вул. Маршала Малиновського (кадастровий номер 78:153:016)
сплачувався податок на землю.
При цьому, зазначені земельні ділянки відповідно до інформації Департаменту
земельних ресурсів в міському земельному кадастрі за КП «Київський метрополітен» не
зареєстровані та не обліковуються.
Відмічається, що податок на землю сплачується Підприємством на пільгових
умовах та становить 1% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.
Так, протягом 2013 – 2014 років за користування зазначеними земельними
ділянками КП «Київський метрополітен» сплачено земельного податку у загальній сумі

Бюджет:
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0,59 тис. гривень.
Довідково, відповідно до ст.92 Земельного кодексу України право постійного
користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною
ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності.
В свою чергу, відповідно до ст.269 Податкового кодексу України платником
земельного податку є землекористувачі.
Підставою для нарахування земельного податку відповідно до ст.286 Податкового
кодексу України є дані державного земельного кадастру.
Таким чином, враховуючи той факт, що міським земельним кадастром не
підтверджено право користування зазначеними земельними ділянками за КП «Київський
метрополітен», то відповідно до ст. 286 ПКУ відсутні підстави для нарахування та сплати
земельного податку у сумі 0,59 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
ст.92 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-III.
ст.ст.269, 286 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Відомості по субрахунку 122 «Права користування майном», податкова декларація
з плати земельного податку за 2013 – 2014 роки, листи Департаменту земельних ресурсів
(інформація із міського земельного кадастру).
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Головний бухгалтер КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г., провідний
бухгалтер Булавка О.М., заступник директора СП «Дирекція будівництва метрополітену»
КП «Київський метрополітен» Олійник М.А.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення заступника директора структурного підрозділу «Дирекція будівництва
метрополітену» КП «Київський метрополітен» Олійника М.А. слідує, що Дирекцією
протягом 2013-2014 років сплачувався податок на землю за право користування
земельною ділянкою в зв’язку з тим, що земельна ділянка була зареєстрована в
автоматизованій системі ПК «Кадастр» (лист Департаменту земельних ресурсів
від 08.02.2013 №05707-2448).
Про зняття з обліку земельної ділянки по вул. Закревського (кадастровий номер
62:017:011) Департамент повідомив Дирекцію листом від 02.03.2015 №057023-3837.
Пояснення заступника директора СП «Дирекція будівництва метрополітену»
Олійника М.А. додається.
Примітка. Відповідно до інформації Департаменту земельних ресурсів (лист
від 21.06.2013 №05707-13169) станом на 17.06.2013 в міському земельному кадастрі
земельна ділянка по вул. М.Закревського (кадастровий номер 62:017:011) площею 1,48 га.
за КП «Київський метрополітен» не зареєстрована.
Отже, зважаючи на наявність суперечностей між даними Департаменту
земельних ресурсів та інформацією КП «Київський метрополітен» щодо фактичних
термінів вибуття права користування земельними ділянками та, як наслідок, не
вжиття останнім заходів щодо належного врегулювання цього питання, свідчить про
недостатній рівень контролю за обліком земельних ділянок на Підприємстві.
З пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
слідує, що на земельній ділянці за адресою: Оболонський район, вул. Маршала
Малінвоського (кадастровий номер 78:153:016) знаходиться вентиляційний кіоск
метрополітену №126, який є невід’ємною частиною функціонування Метрополітену.
Вказана земельна ділянка вилучене із земельного кадастру за КП «Київський
метрополітен» без повідомлення Підприємства.
В останнє з цього питання підприємство зверталось до Департаменту листом
від 23.01.2015 №32-НДФ та отримало відповідь від 31.03.2015 №05707-5496 про те, що
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вказана земельна ділянка увійшла у межі земельної ділянки кадастровий номер
78:153:0019, яка надана у короткострокову оренду КП «Київтранспарксервіс».
При цьому, у листі не має інформації з якої дати та на підставі якого документу
ділянку кадастровий номер 78:153:016 вилучено, а із наведеної інформації випливає, що
земельна ділянка кадастровий номер 78:153:0019 фактично знаходиться у сумісному
користуванні.
Також, Підприємство не має інформації, що КП «Київтранспарксервіс» сплачує
податок на землю (орендну плату) за частину земельної ділянки, на якій знаходиться
об’єкт Метрополітену.
Вентиляційний кіоск №126 є об’єктом Метрополітену, тому підприємство
продовжує сплачувати земельний податок за площу земельної ділянки (сума земельного
податку за рік складає 4,38 грн.).
З метою уникнення штрафних санкцій перерахунок земельного податку буде
проведено в разі отримання відповідних висновків Державної фіскальної служби при
перевірці.
Пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
додається.
КОНТРАГЕНТ

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

Незаконні витрати

2

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

0,59

Сума
операцій

2

499,02

в т.ч.,
оціночні
втрати
0,59

499,02

0,59

2

НЕДОЛІК №21
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Платіжна документація
Період скоєння:
Ні
2013-2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Фінансові розрахунки з контрагентами
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Внаслідок несвоєчасних оплат боргів підприємства понесені витрати на сплату
штрафів
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
Внаслідок незабезпечення своєчасної оплати зобов’язань, при наявності фінансових
можливостей, Підприємством понесено невиробничих витрат, в якості оплати штрафних
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санкцій на загальну суму 18002,75 тис. гривень.
ДЕТАЛІ НЕДОЛІКУ
Вибірково перевірено причини виникнення штрафів, застосованих до підприємства
у 2013-2014 роках, досліджено їх на предмет можливих втрат.
Згідно з п.3 розпорядження КМДА від 01.11.2001 №2323 «Про затвердження
Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством,
організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» керівник підприємства
повинен запобігати виникненню невиробничих витрат, витрат, які не передбачені
фінансовим планом (до яких відносяться штрафні санкції).
Встановлено, що основну частку нарахованих штрафів у 2013 році складає
пред’явлений Державною виконавчою службою України до сплати виконавчий збір за
стягнення коштів по боргам КП «Київським метрополітен», визнаних у судовому порядку.
Згідно з ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий збір
становить 10% від суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, якщо
виконавчим документом передбачено його передача стягувачу. Виконавчий збір - це
кошти, які стягуються з боржника якщо ним самостійно не виконано рішення у строк, що
встановлюється державним виконавцем.
Виконавчий збір, який підлягав сплаті у 2013 році КП «Київський метрополітен», за
даними бухгалтерського обліку на загальну суму 8470,4 тис. грн. підтверджено
первинними документами (розрахунками Державної виконавчої служби України,
платіжними дорученнями КП «Київський метрополітен» на сплату виконавчого збору
тощо).
Застосування штрафних санкцій у вигляді виконавчого збору до КП «Київський
метрополітен» сталося внаслідок не забезпечення підприємством своєчасної оплати
кредиторської заборгованості - ПАТ «Київметробуд» за виконані будівельні роботи
(договір від 10.08.2004 №19/001 та договір від 21.07.2003 №12/001), ЗАТ «Ескалатор» за
поставку ескалаторів (контракт від 25.12.1998 №11-98-КП), ТОВ «Промисловоінвестиційний союз» (виконання постанови про стягнення з боржника виконавчого збору
від 18.01.2013 №32001941).
Слід зазначити, що впродовж 2013-2014 років на поповнення статутного фонду КП
«Київський метрополітен» отримало бюджетних коштів на загальну суму 603,5 млн. грн
для здійснення капітальних видатків.
Враховуючи те, що кредиторська заборгованість, яка була підставою виникнення
санкцій, утворилась при здійсненні Метрополітеном капітальних інвестицій, та виходячи
із призначення бюджетного фінансування, отриманого на поповнення статутного
капіталу, могла бути сплачена за рахунок бюджетних коштів. Однак, Підприємством при
наявності фінансових можливостей, не забезпечено у добровільному порядку оплату
кредиторської заборгованості перед ПАТ «Київметробуд», ЗАТ «Ескалатор», ТОВ
«Промислово-інвестиційний союз», що як наслідок призвело до додаткових невиробничих
витрат у вигляді сплати виконавчого збору в сумі 8470,4 тис. гривень.
Cеред нарахованих штрафів за 2013 рік за даними бухгалтерського обліку
відмічається нарахування стягнень згідно Постанови апеляційного господарського суду
від 04.07.2013 по справі №5011-55/12805-2012 з КП «Київський метрополітен» на користь
ЗАТ «Ескалатор» у сумі 5105,4 тис. грн. (у вигляді 3% річних із суми заборгованості - на
підставі частини другої ст.625 Цивільного кодексу України) по кредиторській
заборгованості щодо поставки ескалаторів 2000 року.
Також, відмічається, що у вересні 2014 році нараховано та сплачено пені за
прострочення повернення кредиту та відсотків КБ «Хрещатик» (по договору від
29.11.2012 №09-47/1-12 на фінансування будівельних робіт ліній метрополітену згідно з
рішенням господарського суду м. Києва від 22.09.2014 №1910/15964/14) на загальну суму
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4427,0 тис. грн., у т.ч. за неповернення кредиту – 3942,2 тис. грн., пені – 484,8 тис.
гривень.
Вищевказані витрати для КП «Київський метрополітен» (на загальну суму 18002,75
тис. грн.) є неефективними витратами, що мають невиробничий характер, тобто такі, яких
підприємство має уникати, як передбачено п.3 розпорядження КМДА від 01.11.2001
№2323.
Слід зазначити, що в аудиторському звіті Управління внутрішнього фінансового
контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06.09.2013
№054-8-1-07/44 було відображено (картка порушення №2) порушення КП «Київський
метрополітен» щодо сплати виконавчого збору у 2013 році по кредиторській
заборгованості ЗАТ «Ескалатор» на суму 638,16 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Розпорядження КМДА від 01.11.2001 №2323 «Про затвердження Положення про
порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою,
що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва в розмірі не менше як 30%», п.3.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Картка обліку по субрахунку 948 ««Визнані штрафи, пені, неустойки», рішення
судів, розрахунки Державної виконавчої служби України.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Колишній начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І., колишній
директор фінансовий Казюлькін Р.А.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Згідно з поясненням начальника юридичного управління КП «Київський
метрополітен» Бабенка В.М. (додається) по штрафним санкціям, що виникли внаслідок
заборгованостей, розпорядником бюджетних коштів є Київська міська державна
адміністрація, яка не в повному обсязі проводила фінансування, в зв’язку з чим виникла
заборгованість, яка в подальшому була стягнута в судовому порядку разом зі штрафними
санкціями.
Керівництво Київської міської державної адміністрації на протязі 2013-2014 років
неодноразово було проінформовано про існуючий стан справ, а також про те, що
невиконання вищевказаних умов договорів може призвести до стягнення штрафних
санкцій.
Згідно з поясненням директора фінансового Хаймьонова О.В. (додається) рішення
про напрямки використання коштів приймалося безпосередньо керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Згідно з поясненням директора структурного підрозділу КП «Київський
метрополітен» «Дирекція будівництва метрополітену» Охотнікова О.К. (додається)
стосовно причин застосування до КП «Київський метрополітен» штрафних санкцій за
несвоєчасну оплату робіт ПАТ «Київметробуд» та поставку ескалаторів ЗАТ «Ескалатор»
зазначено, що причиною санкцій стало незадовільне виконання своїх обов’язків по
фінансуванню об’єктів капітального будівництва та наданих постачальникам гарантійних
зобов’язань Київською міською державною адміністрацією.
КОНТРАГЕНТ
ПАТ «Київметробуд», ЗАТ «Ескалатор», ТОВ «Промислово-інвестиційний союз»,
КБ «Хрещатик», Державна виконавча служба України.
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КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

6

18002,75

18002,75

НЕДОЛІК №22
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Договори закупівлі

Тип док

Період скоєння: Вересень 2010 – вересень 2011
так
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Здійснення розрахунків за Кредитною угодою з ЄБРР
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Здійснення витрат по резервуванню кредитних коштів
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
Внаслідок довготривалого виконання обов’язкових умов Кредитної угоди,
необхідних для отримання кредитних траншів, неефективно використано кошти на
оплату комісії по резервуванню кредитної лінії
ДЕТАЛІ НЕДОЛІКУ
Розділом 4.01 (а) Кредитної угоди від 17.08.2007 (із змінами та доповненнями і
викладенням у новій редакції від 18 липня 2011 року) передбачено зобов’язання
Європейського банку реконструкції та розвитку здійснити першу виплату набуває
чинності після виконання у формі та за змістом, прийнятними для ЄБРР, ряду попередніх
умов, перелік яких визначено вказаним розділом та Розділом 4.02.
Розділом 3.04. (b) Угоди, передбачено, що Позичальник сплачує Банкові
одноразову комісію за надання кредиту в розмірі 400,00 евро (чотириста тисяч) Євро (1%
від Кредиту). У січні 2008 року Банком було здійснено першу Виплату для Підприємства
у сумі 400,00 тис евро.
За умовами Розділу 3.04. (а) зазначено, що протягом Періоду дії зобов’язання
Позичальник сплачує Банкові комісію за резервування коштів за ставкою 0,5% річних на
ту частину Кредиту, котра періодично залишається невиплаченою Позичальнику та не
скасованою.
Умови визначені розділом 4.02 були виконані КП «Київський метрополітен»,
Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією лише станом
на 03.10.2011 та відповідно Метрополітеном впродовж 2008 – 2011 років проводилась
оплата комісії за резервування коштів.
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Оперативне виконання відповідальними виконавцями умов Кредитної угоди
надало б можливість уникнути додаткових витрат пов’язаних із сплатою комісії за
резервування коштів на загальну суму 8685,362 тис грн.
Слід вказати, що Головним управлінням внутрішнього фінансового контролю та
аудиту ВО КМР КМДА в акті від 15.10.2010 №77-А 10/10/03 порушено питання
неефективного використання коштів щодо сплати комісії за резервування у сумі 5388,77
тис грн. Контрольним заходом охоплено період з 2009 року по ІІ квартал 2010 року.
Враховуючи вказане, за період з вересня 2010 по вересень 2011 року Підприємство
сплатило комісію з резервування на загальну суму 303,00 тис евро (3296,592 тис грн).
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Розділ 4.01., Розділ 4.02. Кредитної угоди від 17.08.2007
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Кредитна угода від 17.08.2007
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І., Перший заступник
директора Гавриленко В.В., Директор фінансовий Кошмак (колишній) Ю.Б., Головний
економіст метрополітену Шаблій Л.М. (колишній), Директор фінансовий Казюлькін Р.А.
(колишній), Головний бухгалтер Панасюк Л.Г.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
В наданих поясненнях першого заступника начальника Гавриленка В.В. від
22.06.2015 №190-НЗ зазначено, що згідно розділу 4.01. кредитної угоди між КП
«Київський метрополітен» та ЄБРР від 17.08.2007 зі змінами та доповненнями (остання
редакція 18.07.2011) зобов’язання Банку здійснити першу виплату набуває чинності після
виконання у формі та за змістом, прийнятним для Банку, окремих попередніх умов. З
питань, що не входять до компетенції КП «Київський метрополітен» інформація
знаходиться КМР, КМДА та ЄБРР. Крім того, підприємство неодноразово зверталося
до ЄБРР щодо прискорення видачі траншу для фінансування контракту на поставку
вагонів, тому видача траншу не в усьому залежала від КП «Київський метрополітен».
КОНТРАГЕНТ
ЄБРР
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКІВ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

1

3296,592

3296,592

НЕДОЛІК №23
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2008 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Передача на зберігання комунального майна сторонній організації.
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Оплата послуг зі зберігання майна сторонній організації, при наявності власних
територій та приміщень, достатніх для його зберігання на Підприємстві.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
В результаті оплати послуг зі зберігання майна (2-х тунелепрохідницьких
комплексів) сторонній організації (ПАТ «Київметробуд»), при наявності власних
територій та приміщень, достатніх для його зберігання на Підприємстві, та невжиття
достатньо ефективних заходів щодо його продажу або списання, Підприємством
неефективно використано за період 2008 – 2014 роки коштів у сумі 1001,64 тис. грн. та
створено ризик втрати коштів у сумі 219,45 тис. грн. (кредиторська заборгованість).
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Київська міська рада рішенням від 24.05.2007 №736/1397 надала КП «Київський
метрополітен» дозвіл на продаж ЗАТ «Метробуд» 2-х тунелепрохідницьких комплексів
WIRTH ТП-574 первісною вартістю 29 958,61 тис. грн. та зобов’язала здійснити їх
реалізацію.
На виконання зазначеного рішення між КП «Київський метрополітен» та
ЗАТ «Метробуд» був укладений договір купівлі-продажу тунелепрохідницьких
комплексів від 19.09.2008 №10-УНД-08, з терміном оплати до 31.12.2010 (додаткова
угода від 24.10.2008 №1).
Проте, продаж тунелепрохідницьких комплексів протягом 2008 - 2010 років не
відбувся у зв’язку з браком фінансових ресурсів покупця – ЗАТ «Метробуд».
Відмічається, що відповідно до висновку суб’єкта оціночної діяльності
ТОВ «Євролізинг», затвердженого наказом Департаменту комунальної власності
м. Києва від 20.11.2013 №93/3-ПР, загальна ринкова вартість зазначених об’єктів для
продажу, станом на 31.08.2013 становить 4 674,96 тис. грн. (в тому числі ПДВ –
779,16 тис. грн.).
КП «Київський метрополітен» листом від 29.11.2013 №24/23-1766 звернувся до
ПрАТ «Метробуд» щодо підписання нового договору на продаж тунелепрохідницьких
комплексів.
В свою чергу, ПрАТ «Метробуд» листом від 20.01.2014 №15 відмовив
КП «Київський метрополітен» у придбанні комплексів у зв’язку з неможливістю та
недоцільністю їх використання в даний час.
КП «Київський метрополітен» зважаючи на відсутність можливості продажу
комплексів ПрАТ «Метробуд» звернувся до Департаменту комунальної власності
м. Києва щодо отримання дозволу на списання з балансу шляхом утилізації зазначених
засобів.
Департамент комунальної власності м. Києва зазначив, що питання щодо надання
дозволу на списання комплексів буде розглядатись одночасно із скасуванням рішення
Київської міської ради від 24.05.2007 №736/1397.
На момент проведення аудиту, питання щодо продажу або списання зазначених
комплексів залишається не вирішеним.
Відмічається, що тунелепрохідницькі комплекси в кількості 2-х од. протягом 2008 –
2014 років, відповідно до договору від 10.01.2008 №32-ДБМ (додаткова угода від
01.10.2009 №2), перебували на відповідальному зберіганні у ПАТ «Київметробуд».
Зокрема, комплекси, відповідно до зазначеного договору, зберігаються на
відкритому майданчику площею 876 кв.м. та складському приміщені площею 150 кв.м.
по вул. Світлогірській,2/25.
В свою чергу, відповідно до умов договору місячна плата за зберігання 2-х
тунелепрохідницьких комплексів становить 16,65 тис. грн. (з ПДВ).
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Так, КП «Київський метрополітен» протягом 2008 – 2014 років за зберігання
комплексів
сплачено
ПАТ
«Київметробуд»
коштів
у
загальній
сумі
1001,64 тис. гривень.
Станом на 01.01.2015 в КП «Київський метрополітен» перед ПАТ «Київметробуд»
за зберігання комплексів існує кредиторська заборгованість у сумі 219,45 тис. гривень.
В ході аудиту, з метою контролю за використанням та збереженням комунального
майна проведено обстеження тунелепрохідницьких комплексів WIRTH TП-574, що
знаходяться на зберіганні в ПАТ «Київметробуд» на майданчику та складському
приміщені по вул. Світлогірській,2/25.
Проведеним обстеженням встановлено, що на відкритому майданчику та в
складському приміщені (ангарі), які належать ПАТ «Київметробуд» (по
вул. Світлогірській,2/25),
зберігаються
елементи
обладнання
зазначених
тунелепрохідницьких комплексів, які знаходяться в розібраному стані та розміщені в
декількох (6-7) частинах майданчика.
Крім того, візуальним обстеженням встановлено, що елементи обладнання
тунелепрохідницьких комплексів знаходяться в технічно незадовільному стані, зокрема,
наявні чисельні ржавчини та корозійні пошкодження їх зовнішніх елементів.
Отже, наведені факти свідчать про незадовільний технічний стан зазначеного майна
та про досить малу вірогідність щодо отримання в майбутньому економічної вигоди від
його продажу або використання.
Відмічається, що в ході проведення інвентаризації в структурних підрозділах
КП «Київський метрополітен», візуальним обстеженням було встановлено, що частина
території електродепо «Оболонь» (близько 16,0 тис. кв.м.) по вул. Озерна,3 для
господарських потреб Підприємства не використовується (відсутнє розміщення будьяких будинків, будівель, споруд, транспортних засобів) та цілком придатна для
розміщення елементів тунелепрохідницьких комплексів.
Довідково, площа земельної ділянки по вул. Озерна,3, відповідно до даних міського
земельного кадастру, становить 164,76 тис. кв.м. (кадастровий номер 78:035:0002).
Отже, за умови розміщення тунелепрохідницьких комплексів на території власних
структурних підрозділів, КП «Київський метрополітен» мав можливість заощадити
кошти на послугах по зберіганню комунального майна у 2008 – 2014 роках на загальну
суму 1001,64 тис. гривень.
Відмічається, що відповідно до умов Контракту (п.1.1) начальник КП «Київський
метрополітен» зобов’язується забезпечувати ефективне використання і зберігання
закріпленого за Підприємством комунального майна.
Таким чином, в результаті прийняття керівництвом КП «Київський метрополітен»
нефеективних управлінських рішень щодо вирішення питання зберігання комунального
майна на майданчику сторонньої організації, та невжиття достатньо ефективних заходів
щодо його продажу або списання, Підприємством неефективно використано за період
2008 – 2014 роки коштів у сумі 1001,64 тис. грн. та створено ризик втрати коштів у сумі
219,45 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №736/1397.
п.1.1 Контракту укладеного з начальником КП «Київський метрополітен»
від 23.10.2013 (Федоренко В.І.) та 01.08.2014 (Брагінський В.В.).
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Договір зберігання від 10.01.2008 №32-ДБМ (додаткова угода від 01.10.2009 №2),
картка рахунку по ПАТ «Київметробуд».
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І. та Брагінський В.В.,
в.о. директора СП «Дирекція будівництва метрополітену» КП «Київський метрополітен»
Кошмак Ю.Б. та директор Дирекції Охотніков О.К.
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ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення заступника директора СП «Дирекція будівництва метрополітену»
КП «Київський метрополітен»
Олійника М.А. слідує, що два великогабаритних
тунелепрохідницькі
комплекси
WIRTH
ТП-574
зберігаються
на
базі
ПАТ «Київметробуд», оскільки закриті складські приміщення і відкриті майданчики
КП «Київський метрополітен» для зберігання товарно-матеріальних цінностей мають
обмежені розміри, оснащені підіймально-транспортними механізмами, які не дозволяють
виконувати навантажувально-розвантажувальні операції великогабаритних, масивних
елементів будівельних машин.
Крім того, згідно з рішенням Київради від 24.05.2007 №736/1397 Підприємству, в
порядку виключення, було надано дозвіл на продаж вказаних тунелепрохідницьких
комплексів саме ПАТ «Київметробуд», в зв’язку з чим, та з метою економії коштів
підприємства на вантажно-розвантажувальні роботи і перевезення негабаритних та
надважких вантажів по місту в супроводі працівників ДАІ вказані тунелепрохідницькі
комплекси були залишені для зберігання на територіях виробничої бази
ПАТ «Київметробуд».
Пояснення заступника директора СП «Дирекція будівництва метрополітену»
Олійника М.А. додається.
КОНТРАГЕНТ
ПАТ «Київметробуд».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

1

1221,09

219,45

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

(в тисячах гривень)

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

1

1221,09

1001,64

НЕДОЛІК №24
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність

2013 - 2014 роки
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Оплата юридичних послуг.
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Проведення витрат на юридичні послуги при наявності затверджених штатним
розписом КП «Київський метрополітен» 10 штатних одиниць юридичного управління.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
Внаслідок здійснення витрат на юридичні послуги, при наявності затверджених
Бюджет:

ні
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штатним розписом КП «Київський метрополітен» 10 штатних одиниць юридичного
управління, Метрополітеном неефективно використано грошових коштів у сумі
93,40 тис. грн. (ТОВ «Юридична фірма «Шелді»» - 55,0 тис. грн. та ФОП Машкіна –
38,4 тис. грн.).
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ НЕДОЛІКУ
В ході аудиту досліджено ризики незаконного та неефективного використання
коштів підприємства.
З метою дослідження даного ризику проведено вивчення договорів про надання
юридичних послуг, штатні розписи, посадові інструкції, тощо.
Аудит вказаного питання проведено по договорах від 31.12.2013 №55-Упр-13 та від
01.10.2014 року №ЗО/1/МП за 2013 та 2014 роки.
• Договір від 31.12.2013 №55-Упр-13 укладено між КП «Київський метрополітен» в
особі начальника Федоренка В.І., який діяв на підставі статуту та ТОВ «Юридична фірма
«Шелті»» в особі генерального директора Тихоненко Н.М., що діяла на підставі статуту.
Предметом договору визначено взяття ТОВ «Юридична фірма «Шелті»» на себе
зобов’язань по наданню правової допомоги в обсязі та умовах визначених цим договором.
Згідно умов договору ТОВ «Юридична фірма «Шелті»» мав надавати наступне
правове забезпечення діяльності КП «Київський метрополітен»:
- усні та письмові консультації з питань цивільного, кримінального, господарського,
трудового, адміністративного, податкового та іншого права;
- роз’яснення з правових з правових питань, веде підготовку скарг, листів, запитів,
проектів договорів, внутрішніх документів, заяв, претензій, відповідей на претензії;
- надання усних та письмових довідок щодо чинного законодавства, підбір нормативних
документів електронному вигляді;
- перевіряє та аналізує юридичну документацію замовника, яка необхідна виконавцю
для надання правової допомоги замовнику;
- бере участь у переговорах із контрагентами замовника;
- надає правову допомогу замовнику у телефонному режимі в робочі дні з 9.00 по 18.00
год.;
- надає правову допомогу замовнику в письмовій формі, за допомогою електронної
пошти, факсимільного та поштового зв’язку;
- зберігає документи замовника;
- надає правову допомогу замовнику із виїздом на місце;
- бере участь у досудовому врегулюванні спорів, однією із сторін яких є замовник;
- узагальнює практику надання своїх послуг та інформує про неї замовника.
Вартість вказаного договору (згідно п.6.1.) складала 165,00 тис. гривень.
Документом, що підтверджує факт надання послуг виконавцем за цим договором, є
підписаний акт прийому – здачі наданих послуг із зазначенням виконаних робіт. Згідно
п.6.3. вказаного договору замовник сплачує виконавцеві винагороду в сумі 13,75 тис. грн.
щомісячно без ПДВ.
Термін дії вказаного договору з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.
Відмічається, що згідно оборотно – сальдової відомості по рахунку 6312,
ТОВ «Юридична фірма «Шелді»» за надані послуги КП «Київський метрополітен» за 2014
рік нараховано та сплачено 55, 000 тис. гривень.
• Договір від 01.10.2014 року №ЗО/1/МП укладено між КП «Київський
метрополітен» в особі начальника Брагінського В.В., який діяв на підставі статуту та
ФОП Машкіна Л.А., що діяла на підставі власного волевиявлення. Предметом договору
визначено взяття ФОП Машкіної Л.А. на себе зобов’язань по наданню послуг юридично –
правового характеру в обсязі та умовах визначених цим договором.
Згідно умов договору ФОП Машкіної Л.А. мала надавати послуги у вигляді
щомісячного обслуговування КП «Київський метрополітен», а саме:
- усні та письмові консультації з будь – яких питань;
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здійснення правового аудиту господарської діяльності підприємства;
складання різного роду та виду процесуальних документів;
виконання представницьких функцій судах, органах влади, тощо;
надання будь – яких юридичних послуг, тощо.
Орієнтовна
вартість
вказаного
договору
(згідно
п.3.1.)
складала
38,400 тис. гривень.
Згідно оборотно – сальдової відомості по рахунку 6312 за 2014 рік,
ФОП Машкіній Л.А. сплачено 38,400 тис. гривень.
Відмічається, що штатним розписом працівників адміністрації КП «Київський
метрополітен» затверджено 10 штатних одиниць юридичного управління (в тому числі,
начальника управління, заступника начальника управління, 2 начальника відділу, 6
юристконсультів) з місячним фондом основної заробітної плати 49,780 тис. гривень.
Копія штатного розпису з додатками (змінами) дадаються.
Посадовими інструкціями штатних працівників юридичного управління
КП «Київського метрополітену» вбачається, що працівники юридичного управління
організовують та координують претензійну та позовну роботу на підприємстві, ведуть
позовну роботу, представляють в установленому законодавством порядку інтереси
підприємства в судах, інших органах, організовують роботу з перегляду документів, що
стосуються претензійно – позовної роботи, з метою приведення їх у відповідність до
законодавства,здійснюють аналіз проведеної претензійної та позовної роботи, тощо.
Копії посадових інструкцій штатних працівників юридичного управління
КП «Київського метрополітену» додаються.
Враховуючи ті факти, що предмет договору співпадає з посадовими обов’язками
працівників юридичного управління, витрата 55,000 тис. грн. та 38,400 тис. грн.,
сплачених за отримання юридичних послуг за умов наявності в штаті 10 штатних одиниць
юридичного управління є неефективним використанням коштів.
Таким чином, в ході аудиту підтверджено ризик неефективного використання
КП «Київський метрополітен»» коштів на оплату юридичних послуг у загальній сумі
93,400 тис. грн. (ТОВ «Юридична фірма «Шелді»» - 55,0 тис. грн. та ФОП Машкіна –
38,4 тис. грн.).
Неефективне використання коштів у сумі 93,400 тис. грн. (ТОВ «Юридична фірма
«Шелді»» - 55,0 тис. грн. та ФОП Машкіна – 38,4 тис. грн.) є порушенням вимог п.1.1.
контракту з начальником КП «Київський метрополітен» Федоренком В.І. від 23.10.2013
та п. 1.1. контракту від 01.08.2014 року з Брагінським В.В., згідно яких начальник
зобов’язується забезпечувати ефективне використання комунального майна підприємства.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
П.1.1. контракту з начальником КП «Київський метрополітен» від 23.10.2013 та від
01.08.2014 року.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Договори на отримання юридичних послуг, оборотно – сальдові відомості по
рахунку 6312; банківські документи.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Колишній начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І., Начальник КП
«Київський метрополітен» Брагінський В.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно до пояснення начальника юридичного управління КП «Київський
метрополітен» Бабенка В.М., у зв’язку з відсутністю у штаті Метрополітену фахівцівюристів в галузі міжнародного права Підприємством укладались договори з
ТОВ «Юридична фірма Шелті», ФОП Машкіною для отримання юридичної допомоги у
сфері зовнішньоекономічної діяльності в частині надання консультацій, приймання участі
у судовій справі тощо, щодо правових відносин з іноземними постачальниками, а саме
ЗАТ «Вагонмаш» та ВАТ «РТК_Лізинг». Пояснення начальника юридичного управління
-
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КП «Київський метрополітен» Бабенка В.М.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «Юридична фірма «Шелді»», ФОП Машкіна.
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

З ризиком втрат
Сума
операцій

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

(в тисячах гривень)

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

2

203,4

93,4

НЕДОЛІК №25
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність
Період скоєння:
Так, ні
2005-2011
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Проведення витрат, які не досягли економічного ефекту.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ НЕДОЛІКУ
На балансі КП «Київський метрополітен» рахуються витрати у вигляді проектних
робіт та матеріальних цінностей, що були здійснені в 2005-2011 роках, які не були введені
в експлуатацію та не призвели до отримання підприємством економічного ефекту.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
За результатами вибіркового аудиту встановлені випадки неефективних витрат КП
«Київський метрополітен» на проведення проектних робіт, придбання матеріальних
цінностей на загальну суму 9215,0 тис. гривень.
ДЕТАЛІ НЕДОЛІКУ
За результатами вибіркового аудиту встановлено, що на рахунку 39 «Витрати
майбутніх періодів» та субрахунку 152 «Придбання основних засобів» в КП «Київський
метрополітен» обліковуються витрати у вигляді виконаних проектних робіт та придбаних
матеріальних цінностей, які не були введені в експлуатацію до теперішнього часу та є
неактуальними на момент аудиту, не визначені перспективи їх впровадження. При цьому,
КП «Київський метрополітен» не отримано очікуваного економічного ефекту.
На рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» рахуються витрати (роботи виконані
власними силами КП «Київський метрополітен») з періодом виникнення 2008-2011 років
на суму 568,7 тис. грн.:
- проект «капітальний ремонт продувочного комплексу ГВК» на суму 202,1 тис. грн.
(СП «Електродепо «Оболонь»);

Бюджет:
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- проект «система СУРСТ» ст. м «Печерська» - 146,1 тис. грн. (СП «Служба руху»);
- проект «система СУРСТ» ст. м «Хрещатик» - 123,8 тис. грн. (СП «Служба руху»);
- проект «система СУРСТ» ст. м «Золоті ворота» - 96,7 тис. грн. (СП «Служба
руху»).
На субрахунку 152 «Придбання основних засобів» рахуються витрати (бюджетні
кошти) з періодом виникнення 2005-2009 роки на суму 8646,3 тис. грн.:
- «проектні роботи майстерні по ремонту ескалаторів КП «Київський метрополітен»
по вул. Озерній в м. Києві – 2166,6 тис. грн. (СП «Ескалаторна служба»), виконавець робіт
- «Київдіпротранс»;
- «проектно-кошторисна документація СВК та МПД системи відеонагляду та центру
відеомоніторингу» – 5468,8 тис. грн. (СП «Служба інформаційних технологій та зв’язку»),
виконавець робіт - ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна»;
- «рідери безконтактних карток РБК» у кількості 432 шт. – 1010,9 тис. грн. (СП
«Комерційна служба»), постачальник - ТОВ «Кард-Сістемс».
Таким чином, в ході аудиту встановлено неефективних витрат з ризиком втрат у
майбутньому (списанні їх на збиток) на загальну суму 9215,0 тис. грн. (8646,3+568,7).
Згідно з п.1.1 контракту з начальником КП «Київський метрополітен» від 23.10.2013
(Федоренко В.І.) керівник зобов’язується ефективно використовувати комунальне майно.
Отже, всупереч п.1.1 контракту активи у вигляді вищевказаних витрат на проектні
роботи та на закупівлю карт – рідерів, при тому що не були списані, не приносили для
підприємства ефект.
Крім того, встановлено, що у 2013 році на збиток були списані незавершені
капітальні інвестиції господарської діяльності на суму 42,1 тис. грн. (Перелік
незавершених капітальних інвестицій, списаних на збиток внаслідок втрати їх корисності,
відсутності актуальності у подальшій розробці або впровадженні для КП «Київський
метрополітен» у 2013-2014 роках додається).
Наявність незавершених капітальних інвестицій на суму 9215,0 тис. грн., а також
списання на збиток незавершених капітальних інвестицій на суму 42,1 тис. грн. є
свідченням недостатнього контролю з боку керівництва КП «Київський метрополітен» за
реалізацією проектів підприємства, розпочатих у попередніх періодах з понесенням
відповідних витрат.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Контракт з начальником КП «Київський метрополітен», п.1.1.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Картки рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», субрахунку 152 «Придбання
основних засобів».
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Колишній начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Згідно пояснень посадових осіб структурних підрозділів, на яких впроваджувались
інвестиційні проекти, основними причинами не отримання ефекту є недостатність
фінансування подальших робіт як за рахунок власних коштів, так і бюджетних. Пояснення
додаються.
КОНТРАГЕНТ
«Київдіпротранс», ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна», ТОВ «Кард-Сістемс».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

(в тисячах гривень)
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Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

7

9215,0

9215,0

З втратами
К-ть

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

З ризиком втрат
К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

3

42,1

42,1

НЕДОЛІК №26
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність

Бюджет:

ні

Період скоєння:

01.11.2013 – 01.08.2014

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Реалізація автотранспортних засобів.
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Не забезпечено реалізацію комунального майна відповідно до вимог рішення
Київської міської ради від 13.11.2013 №477/9965.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
В результаті не вжиття достатньо ефективних заходів щодо проведення аукціону з
продажу комунального майна зайво витрачено кошти на послуги з оцінки транспортних
засобів у сумі 3,3 тис. грн. та недоотримано коштів від їх можливого продажу у сумі
168,53 тис. гривень.
ДЕТАЛІ НЕДОЛІКУ
Оцінкою виконання КП «Київський метрополітен» рішень Київської міської ради
щодо продажу комунального майна встановлено наступне.
У 2013 році Київська міська рада рішенням від 13.11.2013 №477/9965 надала
КП «Київський метрополітен» дозвіл на продаж за незалежною оцінкою на аукціоні
10 од. транспортних засобів (легкові автомобілі ГАЗ-3110, грузові автомобілі КАМАЗ,
ЗІЛ, напівпричепи) загальною балансовою вартістю 807,86 тис. грн. та зобов’язала
здійснити необхідні заходи, пов’язані з їх продажем.
На виконання зазначеного рішення структурним підрозділом «Службою
соціального забезпечення» КП «Київський метрополітен» укладено з ТОВ «Оціночноконсалтингова група «Експерт-капітал» договір від 03.02.2014 №134/01 щодо надання
послуг з визначення справедливої вартості транспортних засобів для подальшого
продажу їх на аукціоні.
Вартість послуг становить 3,3 тис. грн. (кошти сплачено).
Відповідно до експертного висновку ринкова вартість 10 од. транспортних засобів
станом на 04.02.2014 складала 168,53 тис. гривень.
В свою чергу, з метою проведення аукціону СП «Службою соціального
забезпечення» КП «Київський метрополітен» укладено з товарною біржею «Іннекс»
договір від 17.04.2014 №09-СЗ-14 щодо надання послуг з організації та проведення
аукціону з продажу комунального майна.
Вартість послуг становить 1,0 тис. грн. (кошти не сплачено).
Відповідно до умов договору (п.3.1) товарна біржа «Іннекс» зобов’язується надати
комплекс послуг з організації та проведення аукціону з продажу майна в термін, який не
перевищує 180 календарних днів.
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Відмічається, що аукціон з продажу транспортних засобів протягом вказаного
періоду товарною біржею «Іннекс» не проведений та, як наслідок, КП «Київський
метрополітен» не виконано вимоги рішення Київської міської ради від 13.11.2013
№477/9965 щодо продажу зазначеного майна.
Крім того, відмічається, що відповідно до п.23 Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891 висновок
про вартість майна, складений для продажу за конкурентним способом (для договору
купівлі-продажу тощо), дійсний протягом шестимісячного строку.
Тобто, експертний висновок з визначення справедливої (ринкової) вартості
транспортних засобів складений суб’єктом оціночної діяльності станом на 04.02.2014
фактично був дійсний протягом шестимісячного строку (до 04.08.2014).
Отже, в результаті не проведення аукціону з продажу транспортних засобів,
КП «Київський метрополітен» неефективно витрачено кошти на послуги з оцінки майна
у сумі 3,3 тис. гривень.
Таким чином, не вжиття КП «Київський метрополітен» достатньо ефективних
заходів щодо проведення аукціону призводить до подальшого фізичного та технічного
погіршення стану транспортних засобів, та, як наслідок, створення ризику
недоотримання Підприємством коштів від їх можливого продажу у сумі 168,53 тис. грн.
та повторного понесення витрат на організацію аукціону та експертну оцінку в розмірі
щонайменше 3,3 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 №477/9965.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Договір щодо оцінки майна від 03.02.2014 №134/01, договір щодо організації та
проведення аукціону від 17.04.2014 №09-СЗ-14, експертний висновок щодо ринкової
вартості транспортних засобів від 04.02.2014 року.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І., начальник СП «Служба
соціального забезпечення» КП «Київський метрополітен» Дворський А.В. та начальник
дільниці експлуатації та ремонту машин і механізмів Трухан О.А.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення начальника СП «Служба соціального забезпечення» КП «Київський
метрополітен» Кудінова К.Є. слідує, що згідно рішення Київської міської ради від
13.11.2013 №477/9965 КП «Київський метрополітен» було надано дозвіл на продаж
транспортних засобів за незалежною оцінкою на аукціоні.
З метою проведення незалежної оцінки СП «Служба соціального забезпечення»
було укладено з ТОВ «Оціночно-консалтингова група «Експерт-капітал» договір на
надання послуг з визначення справедливої вартості транспортних засобів від 03.02.2014
та отримано звіт про експертну оцінку основних засобів, які підлягають продажу. Для
можливості проведення аукціону між КП «Київський метрополітен» та товарною біржею
«Іннекс» укладено договір від 17.04.2014 №09-СЗ-14 про надання послуг з організації та
проведення аукціону для продажу комунального майна.
Відповідно до п.2.47 рішення Київської міської ради від 31.07.2014 №33/33 було
заборонено продаж та списання будь-яких активів, що знаходяться на балансі
комунальних підприємств без погодження Постійної комісії з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку.
Враховуючи вищевикладене, подальшу роботу щодо продажу транспортних засобів
було тимчасово призупинено до отримання відповідних роз’яснень від Департаменту
комунальної власності м. Києва.
На сьогодні немає чітких роз’яснень щодо того, чи має підприємство здійснювати
продаж основних засобів за рішеннями, виданими до прийняття рішення Київської
міської ради від 31.07.2014 №33/33 самостійно, чи необхідно повторно проходити
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процедуру погодження з урахуванням вимог даного рішення. При отриманні чітких
роз’яснень підприємство поновить роботу з продажу основних засобів.
Пояснення начальника СП «Служба соціального забезпечення» КП «Київський
метрополітен» Кудінова К.Є. додається.
КОНТРАГЕНТ
ТОВ «Оціночно-консалтингова група «Експерт-капітал».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

1

168,53

168,53

1

168,53

168,53

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

(в тисячах гривень)

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

1

3,3

3,3

ПОРУШЕННЯ №27
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність

Бюджет:

ні

Період скоєння:

травень-червень
2014 роки

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Примусове відчуження комунального майна.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Відчуження комунального майна здійснено з недотриманням законодавчо
визначеної процедури.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Підприємством здійснено фактичну передачу комунального майна в державну
власність за відсутності погодження з місцевим органом виконавчої влади (КМДА) та не
забезпечено проведення оцінки майна для можливої компенсації його вартості в
майбутньому, внаслідок чого, створено ризик щодо безповоротної втрати 5-ти од.
транспортних засобів загальною первісною вартістю 1566,28 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Дніпровським районним у м. Києві військовим комісаріатом на виконання Указу
в.о. Президента України від 06.05.2014 №454/2014 в травні, липні 2014 року здійснено
примусове вилучення 5-ти транспортних засобів загальною первісною вартістю
1566,28 тис. грн., а саме:
- ЗІЛ-431610 (д.н. 134-31 КА) – 67,31 тис. грн.;
- ЗІЛ-433360 (д.н. 130-92 КА) – 580,87 тис. грн.;
- ЗІЛ-433360 (д.н. 150-65 КА) – 535,5 тис. грн.;
- ЗІЛ-130 (д.н. 050-81 КА) – 66,97 тис. грн.;
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ГАЗ-270520 (д.н. 341-50 КА) – 315,63 тис. гривень.
Відповідно до п.5 зазначеного Указу місцеві органи виконавчої влади за участю
органів місцевого самоврядування із залученням підприємств, установ та організацій усіх
форм власності організовують та забезпечують в установленому порядку виділення в
тимчасове користування будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших
матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, Національній гвардії України,
іншим військовим формуванням.
Примусове відчуження майна здійснено на підставі документу (акта) встановленої
форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 №998, що
застосовується на виконання Закону України «Про передачу, примусове відчуження або
вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»
від 17.05.2012 №4765-VI (далі – Закон).
Акт про примусове відчуження майна підписано керівником СП «Служба
соціального забезпечення» КП «Київський метрополітен» Дворським А.В. та
уповноваженою особою від військового комісаріату.
Відмічається, що відповідно до ст.5 Закону примусове відчуження або вилучення
майна здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування, на яких відповідно до указу Президента України про введення
правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів надзвичайного
стану.
В свою чергу, ст.7 п.4. Закону передбачає, що у разі примусового відчуження майна
до акта додається документ, який містить висновок про вартість майна на дату його
оцінки, яка проводилася у зв'язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.
Зауважимо, що акт примусового відчуження майна підписаний начальником
СП «Служба соціального забезпечення» Підприємства Дворським А.В. не містить
відповідних положень, передбачених встановленою формою, затвердженою Постановою
Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 №998, що свідчить про недотримання норм
Закону, щодо погодження операцій з примусового вилучення майна місцевим органом
виконавчої влади (КМДА) та проведення незалежної оцінки такого майна.
Відмічається, що відповідно до ст.7 п.3 Закону право державної власності на майно
виникає з дати підписання акта.
Тобто, фактично при підписанні акта примусового відчуження КП «Київський
метрополітен» втратив право власності на зазначені транспортні засоби, а за наявного
факту відсутності незалежної оцінки майна, можливість щодо економічнообґрунтованого відшкодування їх справедливої (ринкової) вартості.
Таким чином, в результаті недотримання законодавчо визначеної процедури щодо
відчуження майна, керівництвом СП «Служба соціального забезпечення» КП «Київський
метрополітен» створено ризик втрати комунального майна, а саме: 5-ти транспортних
засобів загальною первісною вартістю 1566,28 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
ст.ст.5,7 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення
майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012
№4765-VI.
п.5 Указу в.о. Президента України від 06.05.2014 №454/2014.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Відомості по субрахунку 105 «Транспортні засоби», акти примусового
відчуження/вилучення майна.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник СП «Служба соціального забезпечення» КП «Київський метрополітен»
Дворський А.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення начальника СП «Служба соціального забезпечення» КП «Київський
-
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метрополітен» Кудінова К.Є. слідує, що примусове відчуження (вилучення) 5-ти
транспортних засобів КП «Київський метрополітен» в травні, липні 2014 року
здійснювалось відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» від 21.10.1993 №3543-ХІІ, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.2014 №1169-VII, «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонномобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 №1275-VII, Указів
Президента України «Про часткову мобілізації» від 06.05.2014 №1240-VII та
від 22.07.2014 №1595-VII, Положення про військово-транспортний обов’язок,
затвердженого постановою КМУ від 31.10.2012 №998, а також, на підставі відповідних
рішень Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації та затверджених в
установленому чинним законодавством порядку мобілізаційних планів.
Відповідно до вимог вищезазначених нормативно-правових актів, нарядів
Дніпровського районного у м. Києві військового комісару, листа голови Дніпровської
РДА від 02.07.2014 №4534/29/1/103, п.11 протоколу доручень №8, напрацьованих під час
наради у Київського міського голови 18.07.2014, листа Департаменту транспортної
інфраструктури (КМДА) від 31.07.2014 №053-5395 на виконання мобілізаційних планів
КП «Київський метрополітен» 12.05.2015 (4 од.) та 31.07.2014 (1 од.) було передано за
актом примусового відчуження або вилучення майна Дніпровському районним у м. Києві
військовому комісаріату 5 транспортних засобів.
Пояснення начальника СП «Служба соціального забезпечення» Кудінова К.Є.
додається.
КОНТРАГЕНТ

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
1 566,28
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

1

1566,28

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати
1566,28

К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Порушення, що не призвели до втрат
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

ПОРУШЕННЯ №28
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Облік нематеріальних активів.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ

Бюджет:

2013 – 2014 роки
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Заниження в бухгалтерському обліку вартості нематеріальних активів.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Не відображено по бухгалтерському обліку право постійного користування 4-ма
земельними ділянками загальною площею 42,96 га. та, як наслідок, занижено в обліку
вартість нематеріальних активів, вартість яких згідно нормативно-грошової оцінки
становить 140 034,36 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В ході аудиту проведено вибіркове дослідження повноти оприбуткування
нематеріальних активів, яким встановлено, що КП «Київський метрополітен» в результаті
не проведення експертно-грошової оцінки не відображено по бухгалтерському обліку
право користування 4-ма земельними ділянками, на які отримано правовстановлюючі
документи, а саме: державний акт та витяги з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про право постійного користування земельною ділянкою.
Відмічається, що відповідно до ст.13 Закону України «Про оцінку земель»
від 11.12.2003 №1378-IV експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі
відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у
бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України.
Довідково, відповідно до нормативно-грошової оцінки загальна вартість зазначених
земельних ділянок становить 140 034,36 тис. грн. (див. таблиця).
Інформація щодо земельних ділянок які не обліковуються в складі нематеріальних активів
п/
п

1

2
2

3

Адреса земельної
ділянки
Голосіївський район, за
станцією Васильківська
(КуренівськоЧервоноармійська лінія)
село Літки (база
відпочинку)
Деснянський район,
вул. Милославська
(ділянка №1)
Деснянський район,
вул. Милославська
(ділянка №1)
Разом

Кадастровий
номер

Державний акт
або Витяг з
державного
реєстру
(дата, номер)

Загальна
площа
земельної
ділянки
(га)

Підстава для
реєстрації

Нормативногрошова
оцінка
(тис. грн.)

79:369:003

від 20.01.11
№07-9-00122

0,62

рішення КМР
від 11.12.08
№785/785

2 546,1

322:122:4801

від 05.08.96 №1

7,23

62:091:030

від 12.02.15
№ЕЕС 308761

18,59

62:091:031

від 12.02.15
№ЕЕС 308763

16,52
42,96

рішення Літківської
ради від 15.03.96 №7
рішення КМР
від 15.03.12
№324/7661
рішення КМР
від 15.03.12
№324/7661

2 719,87
68 729,69

66 038,7
140 034,36

Таким чином, в результаті не відображення по бухгалтерському обліку права
постійного користування 4-ма земельними ділянками загальною площею 42,96 га.
КП «Київський метрополітен» занижено в обліку вартість нематеріальних активів,
вартість яких згідно нормативно-грошової оцінки становить 140 034,36 тис. грн., що є
порушенням вимог п.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
п.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.
ст.13 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 №1378-IV.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Відомості по субрахунку 122 «Права користування майном», державні акти/витяги з
державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право постійного користування
земельною ділянкою.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
слідує, що експертно-грошова оцінка земельних ділянок згідно Національного стандарту
№1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою
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Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440, проводиться суб’єктами оціночної
діяльності.
Така оцінка проводилась КП «Київський метрополітен» одноразово станом на
31.12.2008 на підставі договору від 27.06.2008 №17, у подальшому експертно-грошова
оцінка земельних ділянок не проводилась із-за обмежених фінансових можливостей
Підприємства.
Земельна ділянка кадастровий номер 322:122:4801 (державний акт від 05.08.1996
№1) не була включена до об’єктів оцінки по договору від 27.06.2008 №17.
Правовстановлюючі документи на земельні ділянки кадастрові номери 79:369:003,
62:091:030, 62:091:131 видані після дати проведення експертно-грошової оцінки,
відповідно 20.01.2011, 12.02.2015, 12.02.2015.
Пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
додається.
КОНТРАГЕНТ

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
4

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

4 140034,36

ПОРУШЕННЯ №29
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

Період скоєння:
да
2013
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Використання бюджетних коштів.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Кошти, що надійшли КП «Київський метрополітен» у 2013 році в якості внесків до
статутного капіталу спрямовано на здійснення видатків, які за своєю суттю не є
капітальними видатками та не були передбачені фінансовим планом на 2013 рік.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Кошти спеціального фонду міського бюджету, що надійшли КП «Київський
метрополітен» у 2013 році по КФК 180409 «Внески органів влади АРК та органів
місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності»
спрямовано на здійснення видатків, які за своєю суттю не є капітальними видатками та не
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були передбачені фінансовим планом на 2013 рік, на загальну суму 25000,0 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Кошторисом на 2013 рік по КФК 180409 «Внески органів влади АРК та органів
місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності» по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Метрополітену передбачені надходження із спеціального фонду місцевого бюджету у
сумі 515750,500 тис. гривень.
Відповідно до Довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів від
28.02.2013 №2, від 24.04.2013 №2.99, від 21.08.2013 №2.123, від 26.12.2013 №2.220
зменшено асигнувань на загальну суму 103350,500 тис. грн., тобто загальна сума
надходжень із спеціального фонду місцевого бюджету по КФК 180409 на 2013 рік
становила 412400,000 тис. гривень.
Згідно наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 30.05.2013 №212
внесено зміни до річного фінансового плану Метрополітену та визначено (Додаток №10)
напрями використання внесків органів влади на поповнення статутного капіталу
Метрополітену на 2013 рік на загальну суму 444591,100 тис. грн., фактично надійшло та
використано коштів на загальну суму 412400,000 тис. гривень.
В ході аудиту встановлено, що пунктом 3 протоколу наради з вирішення питання
погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівників комунального
підприємства «Київпастранс» від 17.10.2013 №008/40, затвердженого заступником голови
Київської міської державної адміністрації Костюком М.Д. передбачалось, що
Метрополітен за зверненням КП «Київпастранс» надає йому поворотну фінансову
допомогу (без нарахування процентів або наданих інших видів компенсацій у вигляді
плати за користування коштами) в сумі 20,0 млн. грн. терміном до 1(одного місяця).
Метрополітеном 21.10.2013, згідно до договору з КП «Київпастранс» від
21.10.2013 №49-УПР-13, перераховано останньому кошти у сумі 20000,000 тис. грн.
(платіжне доручення від 21.10.2013 №224) в якості поворотної фінансової допомоги.
Також, 09.12.2013 Метрополітеном перераховано (платіжні доручення від
05.12.2013 №№ 236,237) до загального фонду міського бюджету 50% від надходжень за
оренду майнових комплексів та іншого майна в комунальній власності м. Києва
загальною сумою 5000,000 тис. грн.
Вищевказані виплати на загальну суму 25000,0 тис. грн. не передбачались
фінансовим планом на 2013 рік.
Відповідно до Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків)
споживання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11,
видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової,
інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капітальних
вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної
перебудови економіки; інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.
Видатки розвитку відповідно до економічної класифікації видатків бюджету
формуються за рахунок капітальних видатків (КЕКВ 3000).
Відповідно до п. 1.6 Інструкції щодо застосування економічної класифікації
видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012
№333 (далі – Інструкція 333), капітальні видатки - це видатки, які спрямовуються на
придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування),
необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво
(придбання), ремонт, модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла
(приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання
капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов'язаних з
пошкодженням основного капіталу;
капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі органів управління,
які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на

103

придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням
основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. Кошти, що
виділяються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.
П. 3.2.1. Інструкції 333 передбачено, що до коду 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» належать внески у статутні капітали суб’єктів
господарювання відповідно до законодавства.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 «Про
бюджет міста Києва на 2013 рік» видатки по КФК 180409 «Внески органів влади АРК та
органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької
діяльності» передбачено здійснювати за рахунок видатків розвитку.
Враховуючи зміст понять капітальні видатки та капітальні трансферти, визначені
Інструкцією 333, надання поворотної фінансової допомоги та на сплату 50% надходжень
від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної
власності територіальної громади міста Києва за своєю суттю не є капітальними
видатками.
Таким чином, в порушення п. 3 розпорядження КМДА №2323 від 01.11.2001 «Про
затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану
підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як
30 %», ч.2 ст.75. Господарського кодексу, КП «Київський метрополітен», кошти, які
надійшли з бюджету на поповнення статутного капіталу спрямовано на здійснення
видатків, які не були передбачені фінансовим планом на 2013 рік та не відповідають
визначенню капітальні видатки та капітальні трансферти, що призвело до неефективного
використання коштів в сумі 25000,0 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
П. 3 розпорядження КМДА №2323 від 01.11.2001 «Про затвердження
Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством,
організацією, установою,що належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної
власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %»,
затвердженого, ч.2 ст.75. Господарського кодексу.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Банківська виписка ПАТ «Фортуна – банк» у м. Києві рах. № 26009311548 за
21.10.2013 та платіжне доручення від 21.10.2013№224. Банківська виписка ГУ ДКСУ у
м. Києві по
рах. 37124001920336 за 09.12.2013 та
платіжні доручення від
05.12.2013№№236,237
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник КП «Київський метрополітен» Федоренко В.І., головний бухгалтер
Панасюк Л.Г.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Згідно пояснення фінансового директора Метрополітену Хаймьонова О.В. Рішення
про бюджет м. Києва на 2013 та 2014 роки та розпорядження КМДА щодо змін
статутного капіталу не містять вимог щодо цільового призначення таких внесків.
Законодавство України не містить обмежень щодо використання статутного
капіталу суб’єктами господарювання.
Відповідно до законодавства всі кошти, наявні на рахунках Метрополітену в першу
чергу спрямовувались на виплату заробітної плати працівникам та сплату податків.
(пояснення фінансового директора Метрополітену Хаймьонова О.В. додається).
КОНТРАГЕНТ
Комунальне підприємство «Киїпастранс», ГУ УДКСУ у м.Києві
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КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
Оціночні
втрати

25000,0

ПОРУШЕННЯ №30
Об’єкт аудиту: КП "Київcький метрополітен" Тип документації: Конкурсна

Так (частково)
Період скоєння: 13.11.2014 по 31.12.2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Закупівля рами візків вагонів
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Незабезпечення належного контролю щодо підтвердження якості товару при
прийнятті рам візків.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Незабезпечення належного контролю щодо підтвердження якості товару при
прийнятті рам візків.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Процедура відкритих торгів «Частини залізничних локомотивів, трамвайних
моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їх частини; механічне
устаткування для керування рухом (рами візків вагонів метрополітену)» у 2014 р.
ДК 016:2010: 30.20.4
Відповідно до оголошення № 193036 (ТРП) про проведення процедури відкритих
торгів, розміщеного у Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»
№128/1/1 від 13.11.2014 (Міжнародний бюлетень від 13.11.2014 №128/1/1 №010056), на
участь у торгах було подано пропозиції від учасників (відповідно до Протоколу
розкриття від 12.12.2014 №17:
1) ТОВ «МАШ ТЕХ КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 37507791 - ціна пропозиції
23 601,744 тис.грн.;
2) ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 05763814) – ціна
пропозиції 18 887,738 тис.грн.
Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів 12.12.2014 року об 11:30 год.
Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від
15.12.2014 №370 до оцінки допущено пропозиції учасників: ТОВ «МАШ ТЕХ
КОМПЛЕКТ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
Начальником структурного підрозділу «Служби рухомого складу» КП «Київський
метрополітен» Атласом В.А. було укладено договір від 26.12.2014 №42-Упр-14 на
Бюджет:
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постачання рам візків (Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і
рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для
керування рухом) з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на загальну суму
18 887,738 тис.грн.
Листом від 12.12.2014 №278-ТК КП «Київський метрополітен» надано запит на
виправлення арифметичної помилки та ТОВ «МАШ ТЕХ КОМПЛЕКТ» надана згода
листом від 15.12.2014 №68 (23 601,774 тис.грн.).
Станом на 31.12.2014 року за вищенаведеним договором було поставлено товару на
загальну суму 2 776,032 тис.грн. (у кількості 20 одиниць) та фактично сплачено 2 687,900
тис.грн. за бюджетні кошти – платіжне доручення від 30.12.2014 №6865. (Заборгованість
на кінець 2014 року склала 88,131 тис.грн.).
В результаті проведення вибіркової звірки виявлено наступні невідповідності дій
замовника вимогам чинного законодавства:
- Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 19.04.2011 №155 – сертифікат якості не містить реквізитів
заказу, вагону (автотранспорту)
На виконання умов договору п.2.1 та 2.2 Постачальник повинен підтверджувати
якість кожної одиниці товару технічним умовам заводу-виробника, проте Сертифікат
якості №876 від 24.12.2014 не містить інформації про заказ, вагон (автотранспорт), що не
відповідає вищезазначеному наказу «Про затвердження зразка бланка сертифіката
відповідності» та формі сертифікату якості виробника (Постачальника). Тобто Покупцем
не забезпечено належний контроль при здійсненні прийнятті товару від Постачальника.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Наказ «Про затвердження зразка бланка сертифіката відповідності» Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 19.04.2011
№155
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договір на закупівлю рам для візків від 26.12.2014 №42-Упр-14
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник СП «Служби рухомого складу» Атлас Віктор Анатолійович.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Пояснень щодо відсутності окремих реквізитів у сертифікаті не надано.
КОНТРАГЕНТ
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 05763814)
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,

1

З ризиком втрат

З втратами

Сума
операці
й

Сума

в т.ч.,

операцій

оціночні
втрати

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

операцій

К-ть

К-ть пору-шень
без суми
К-ть

Без ризику
втрат
Сума

(в тисячах гривень)

18887,78
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попереджено,
мінімізовано ризик

ПОРУШЕННЯ №31
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність
2013-2014 рік
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Розрахунки із міським бюджетом.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Не перерахування КП «Київський метрополітен» до загального фонду міського
бюджету частини доходів від оренди.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Впродовж 2013-2014 років в КП «Київський метрополітен» існувала тенденція не
перерахування до загального фонду міського бюджету частини доходів від оренди (50%)
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В період 2013 – 2014 роки нарахована плата за здані в оренду площі складає
35660,12 тис. грн., в тому числі:
- за 2013 рік – 16485,45 тис. грн.;
- за 2014 рік – 19177,67 тис. грн.
Протягом вказаного періоду орендарями фактично сплачено орендної плати на
загальну суму 34636,38 тис. грн., в т.ч. у 2013 – 15830,30 тис. грн. та в 2014 – 18806,08
тис. гривень.
Впродовж 2013-2014 років Підприємством нараховані зобов’язання перед міським
бюджетом в розмірі 50% суми надходжень від оренди нерухомого майна в загальній сумі
17797,8 тис. грн., з яких у 2013 році – 8252,4 тис. грн., у 2014 – 9545,4 тис. гривень.
Впродовж періоду, що підлягав аудиту, за даними бухгалтерського обліку
Метрополітену рахувалася кредиторська заборгованість перед бюджетом з платежів по
орендній платі, а саме:
станом на 01.01.2013 року – 31099,7 тис. грн.;
станом на 01.01.2014 року – 14544,7 тис. грн.;
станом на 01.01.2015 року – 4090,06 тис. грн.
Згідно з п. 21.1 рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2013
рік» від 08.02.13 №3/9060 та п. 18.1. рішення Київської міської ради «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік» від 04.02.2014 № 6/10152: «50 відсотків суми надходжень від оренди
нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних
некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють
утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду
бюджету міста Києва».
Враховуючи вищевикладене, КП «Київський метрополітен» у 2013-2014 роках не
виконано вимоги п. 21 рішення Київради від 08.02.13 №3/9060 та п. 18 рішення Київради
від 04.02.14 №6/10152 та не перераховано до загального фонду міського бюджету
частину доходів від оренди (50%) в загальній сумі 12342,46 тис. грн. в т.ч. станом на
01.01.2014 в сумі 8252,4 тис. грн. та станом на 01.01.2015 в сумі 4090,06 тис. гривень.
Станом на 01.06.2015 заборгованість по сплаті частини доходів від оренди перед
загальним фондом міського бюджету погашена в повному обсязі. (Бухгалтерська довідка
додається).
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО

Бюджет:
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Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2013 рік» від 08.02.13
№3/9060 та рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» від
04.02.2014 № 6/10152.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Звіт щодо надходження орендної плати за використання нерухомого та іншого
індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва за 2013-2014 роки, дані бухгалтерського обліку по розрахунках з бюджетом.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальник КП «Київський метрополітен» - Федоренко В.І., начальник КП
«Київський метрополітен» - Брагинський В.В., головний бухгалтер – начальник
управління бухгалтерського обліку та фінансів - Панасюк Л.Г.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення директора фінансового КП «Київський метрополітен» Хаймьонова
О.В. слідує, що станом на 01.01.2015 року не було перераховано до міського бюджету
частину орендної плати, отриманої впродовж 2014 року, на загальну суму 4090,06 тис.
грн., у зв’язку з невиконанням розпорядниками коштів прийнятих міським бюджетом
рішень стосовно фінансування КП «Київський метрополітен». Протягом 2014 року не
виконувались норми ч. 2 ст. 14 Закону України «Про міський електричний транспорт»:
при рівні тарифу який не покриває витрат, пов’язаних з перевезенням пасажирів, не було
забезпечено компенсацію втрат КП «Київський метрополітен» за рахунок коштів
відповідного бюджету. Внаслідок вищепереліченого підприємство відчувало гострий
дефіцит оборотних коштів та працювало в режимі жорсткої економії витрат.
У 2015 році заборгованість перед міським бюджетом була погашена при
покращенні фінансового стану підприємства внаслідок встановлення економічно
обґрунтованого тарифу.
Пояснення директора фінансового КП «Київський метрополітен» Хаймьонова О.В.
додається.
КОНТРАГЕНТ
Міський бюджет

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1
1

1

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень
без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ (в тисячах гривень)
Категорія порушень
К-ть
Сума
Недотримання актів законодавства, планів, процедур,
1
контрактів, тощо
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
(в тисячах гривень)

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

4090,06

4090,06

4090,06

ПОРУШЕННЯ №32
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Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність
Період скоєння:
ні
2014 рік
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Страхування обєктів оренди.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Підприємством не здійснюється дієвий контроль щодо страхування нежилих
приміщень, зданих в оренду.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Майно територіальної громади м. Києва загальною вартістю на суму
3 082,04 тис. грн., що перебувало в оренді, не було застраховано в терміни визначені
договорами оренди.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Під час аудиту проведено вибірковий аналіз договорів оренди, що діяли протягом
2013-2014 років, з суб’єктами господарювання, щодо дотримання вимог Положення про
оренду майна територіальної громади міста Києва (затвердженого рішенням Київської
міської ради від 22.09.2011 №34/6250) (далі – Положення) в частині виконання
орендарями умов страхування орендованого майна та встановлено наступне.
Вимогами п.10.1 Положення визначено, що орендоване майно на період строку дії
договору оренди страхується орендарем на користь підприємства протягом 30 днів після
укладання договору. До того ж, р.4 договорів оренди зобов’язано орендаря протягом
місяця з дати укладення договору, застрахувати об’єкт оренди на користь орендодавця від
вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше,
ніж експертна вартість об’єкту.
Р. 5 Договорів оренди передбачено право Підприємства здійснювати контроль за
виконання умов договору орендарями.
Встановлено, що по 9 орендарям прострочено термін укладання договору
страхування від 20 до 548 днів.
Слід зазначити, що по 3 орендарям взагалі відсутні договори страхування.
Детальна інформація наведена в таблиці.
Аналіз укладання орендарями договорів страхування орендованого майна.

Бюджет:

№
Контрагент

ФОП 1Коваль Р.В.
ТОВ "Юкон-1"
2
ФОП 3Коваль Р.В.
ТОВ "Мульті-звук"
4
ФОП 5Коваль Р.В.
ТОВ "Юкон-1"
6
ФОП 7Якуша В.В.
ТОВ Діант
8
ФОП 9Єфімов І.Г.

Разом

Номер
договору

Дата
укладання
договору

1423
1421
1145
1134
1424
1422
1203
1623
1262

29.11.2013
28.11.2013
14.05.2013
25.04.2013
02.12.2013
28.11.2013
01.06.2013
27.06.2014
16.07.2013

Вартість
орендованого
Дата
майна за
укладання
експертною
договору
оцінінкою страхування
(грн.)
690 480
1 234 100
177 120
122 390
120 400
120 400
241 130
203 700
172 320

3 082 040

02.04.2014
17.01.2014
02.04.2014
31.03.2014
02.04.2014
17.01.2014
-

Номер договору
страування

Сума
застрахова
ного майна
(грн.)

МЮ-13 №004083
МЮ-12 №0003966
МЮ-13 №0004085
МЮ-13 №0004065
МЮ-13 №004084
МЮ-12 №0003826
-

690 480
1 234 100
177 120
122 390
120 400
120 400
-

Ризиковий
термін
протягом
якого міг
настати
страховий
випадок
(днів)
94
20
293
310
91
20
548
157
503

2 464 890

Внаслідок ігнорування орендарем виконанням умов проаналізованих договорів в
частині обов’язкового страхування майна та, відповідно, відсутності з боку об’єкту аудиту
контролю таких умов, протягом 2013-2014 років існував ризик втрат майна вартістю
3 082,04 тис. грн., в разі настання страхових випадків та відмови (неспроможності)
орендарів від компенсації збитків.
Наявність таких випадків свідчить, що Департаментом комунальної власності м.
Києва (орендодавцем) також не здійснюється дієвий контроль щодо виконання
орендарями умов договорів в частині, страхування нежилих приміщень, зданих в оренду.
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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
П.10.1 Положення про оренду майна територіальної громади м. Києва,
затвердженого рішенням Київради від 22.09.11 №34/6250.
Умови договорів оренди комунального майна.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договори оренди КП «Київський метрополітен»
Договори страхування орендованого майна.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Директор департаменту забезпечення організаційної діяльності Шубинський О.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення директора департаменту забезпечення організаційної діяльності
Шубинського О.В. слідує, що п.4.11 договору про передачу майна територіальної громади
м. Києва в оренду передбачається, що орендар зобов’язаний протягом місяця, починаючи
з дати укладання договору, застрахувати об’єкт оренди на користь орендодавця на весь
строк дії договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших
майнових ризиків на суму не менше, ніж експертна вартість об’єкта оренди та надати
орендодавцю (Деп.ком.вл.м.Києва) та підприємству копію договору страхування
(страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Тобто,
вищезазначеним пунктом, договору оренди покладено на орендаря обов’язкове до
виконання вказані зобов’язання.
В свою чергу, п.5.1. договору про передачу майна територіальної громади міста
Києва в оренду передбачається, що орендодавець та підприємство має право проводити
перевірку виконання орендарями умов договорів. Тобто, підприємству дано право
перевіряти обов’язкове виконання орендарем його зобов’язань.
У разі виявлення фактів несвоєчасного надання орендарями копій договорів
страхування, фахівцями КП «Київський метрополітен» проводиться робота з
контрагентами шляхом телефонних переговорів щодо спонукання їх до виконання умов
договору.
Враховуючи, що згідно вимог п.4.11 договору оренди орендарями надаються копії
документів до орендодавця та підприємства, КП «Київський метрополітен» постійно
обмінюється наявною інформацією з Департаментом комунальної власності м. Києва
щодо орендарів, які порушують умови договорів в частині несвоєчасного надання копій
договорів страхування.
Також зазначаємо, що відповідно до Положення Департаменту комунальної
власності м. Києва, затвердженого розпорядженням КМДА від 29.12.2012 №2383,
Департамент здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах
оренди.
Пояснення директора департаменту забезпечення організаційної діяльності
Шубинського О.В. додається.
КОНТРАГЕНТ
ФОП Коваль Р.В., ТОВ «Юкон-1», ФОП Коваль Р.В., ТОВ «Мульті-звук»,
ФОП Коваль Р.В., ТОВ «Юкон-1», ФОП Якуша В.В., ТОВ «Діант», ФОП Єфімов І.Г.
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
9
(в тисячах гривень)

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні

З втратами
К-ть

З ризиком втрат
К-ть

К-ть порушень без
суми
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
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втрати
З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

9

3082,4

9

3082,4

6

2464,89

втрати

ПОРУШЕННЯ №33
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

2013 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Облік права користування земельними ділянками.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Завищення в обліку вартості нематеріальних активів.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
В складі нематеріальних активів відображено право користування земельними
ділянками на загальну суму 1879,53 тис. грн., які фактично за даними міського
земельного кадастру за Підприємством не зареєстровані.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В ході аудиту проведено дослідження щодо наявності правовстановлюючих підстав
для обліку земельних ділянок в складі нематеріальних активів, яким встановлено
наступне.
В КП «Київський метрополітен» по бухгалтерському обліку в складі
нематеріальних активів на субрахунку 122 «Права користування майном» обліковується
право користування земельними ділянками за адресами: Деснянський район,
вул. М.Закревського (кадастровий номер 62:017:011) вартістю 1864,04 тис. грн. (площа
1,48 га.) та Оболонський район, вул. Маршала Малиновського (кадастровий
номер 78:153:016) – 15,49 тис. грн. (площа 0,0036 га.).
Відмічається, що КП «Київський метрополітен» протягом 2013 – 2014 років
щоквартально звертався до Департаменту земельних ресурсів (КМДА) щодо отримання
інформації відносно земельних ділянок, які зареєстровані та закріплені в міському
земельному кадастрі за Метрополітеном.
Так, відповідно до інформації наданої Підприємству Департаментом земельних
ресурсів (лист від 21.06.2013 №05707-13169) станом на 17.06.2013 в міському земельному
кадастрі земельна ділянка по вул. М.Закревського (кадастровий номер 62:017:011)
площею 1,48 га. за КП «Київський метрополітен» не зареєстрована.
В свою чергу, Департаментом земельних ресурсів у 2015 році на звернення
структурного підрозділу «Дирекція будівництва метрополітену» КП «Київський
метрополітен» (лист від 18.12.2014 №24/23-843) надано інформацію (лист від 02.02.2015
№057023-1704), що зазначена земельна ділянка з кадастровим номером 62:017:011 в
міському земельному кадастрі обліковується, як землі, не надані у власність чи
користування.
Тобто, фактично право користування зазначеною земельною ділянкою в
КП «Київський метрополітен» відсутнє.
Також, відповідно до інформації наданої Підприємству Департаментом земельних
ресурсів (лист від 24.01.2014 №05707-84) станом на 20.01.2014 в міському земельному
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кадастрі земельна ділянка по вул. Маршала Малиновського (кадастровий
номер 78:153:016) площею 0,0036 га. за КП «Київський метрополітен» не зареєстрована.
Департаментом земельних ресурсів на звернення КП «Київський метрополітен»
надано інформацію (лист від 31.03.2015 №05707-5496), що земельна ділянка по
вул. Маршала Малиновського (кадастровий номер 78:153:016) площею 0,0036 га. в
міському земельному кадастрі з 14.08.2013 за Метрополітеном не обліковується та
увійшла в межі земельної ділянки кадастровий номер 78:153:0019.
В свою чергу, земельна ділянка з кадастровим номером 78:153:0019 площею
0,1037 га. на просп. Оболонському,6 відповідно до рішення Київської міської ради
від 13.11.2013 №615/10103 надана в оренду на 5 років КП «Київтранспарксервіс» для
надання послуг з паркування автотранспорту.
Отже, виходячи з викладених фактів, можна стверджувати, що правовстановлюючі
підстави для бухгалтерського обліку земельних ділянок за адресами: вул. М.Закревського
(кадастровий номер 62:017:011) вартістю 1864,04 тис. грн. (площа 1,48 га.) та
вул. Маршала Малиновського (кадастровий номер 78:153:016) – 15,49 тис. грн. (площа
0,0036 га.) в КП «Київський метрополітен» відсутні, оскільки, зазначені земельні ділянки
відповідно до інформації Департаменту земельних ресурсів в міському земельному
кадастрі за Метрополітеном не зареєстровані.
При цьому, КП «Київський метрополітен» протягом 2013 – 2014 років не вжито
достатніх заходів щодо списання права користування зазначеними земельними ділянками
зі складу нематеріальних активів.
Таким чином, в результаті відображення по бухгалтерському обліку права
користування земельними ділянками (які фактично не зареєстровані та не обліковуються
за Підприємством) та не вжиття достатніх заходів щодо його списання, КП «Київський
метрополітен» завищено в обліку вартість нематеріальних активів на загальну суму
1879,53 тис. грн., що призвело до викривлення фінансової звітності за 2013 – 2014 роки,
та є порушенням вимог п.34 П(С)БО №8 «Нематеріальні активи» та п.1 ст.3 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999
№996-XIV.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
п.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.
п.34 П(С)БО №8 «Нематеріальні активи», затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 18.10.1999 №242.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Відомості по субрахунку 122 «Права користування майном», листи Департаменту
земельних ресурсів (інформація із міського земельного кадастру).
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Головний бухгалтер КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г., провідний
бухгалтер Булавка О.М., провідний інженер відділу майнових і земельних ресурсів
КП «Київський метрополітен» Маргаль О.Л.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
слідує, що структурний підрозділ «Дирекція будівництва метрополітену» звернувся до
Департаменту земельних ресурсів КМДА (лист від 24.03.2014 №24/23-263) щодо зняття
земельної ділянки за адресою: Деснянський район, вул. М.Закревського (кадастровий
номер 68:017:011) з обліку, оскільки дана земельна ділянка не використовується.
Підтвердження про зняття земельної ділянки від Департаменту не надходило. Під час
річної інвентаризації було виявлено, що дана земельна ділянка вилучена з земельного
кадастру за Дирекцією.
Дирекція звернулась за підтвердженням (лист від 30.01.2015 №24/23-69), на що
отримала відповідь від 02.03.2015 №057023-3837, згідно якої земельна ділянка була
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вилучена на прохання Дирекції згідно її листа від 24.03.2014 №24/23-263, дата вилучення
не вказана.
Земельна ділянка Оболонський район, вул. Маршала Малиновського (кадастровий
номер 78:153:016) вилучена із постійного користування Підприємства також без
повідомлення. В останнє з цього питання Підприємство зверталось до Департаменту
листом від 23.01.2015 №32-НДФ, на який отримано відповідь від 31.03.2015
№05707-5496 про те, що вказана земельна ділянка увійшла у межі земельної ділянки
кадастровий номер 78:153:0019, яка надана у короткострокову оренду
КП «Київтранспарксервіс».
На цей час підприємство продовжує роботу щодо з’ясування обставин вилучення
зазначених земельних ділянок із постійного користування КП «Київський метрополітен»
(земельного кадастру). Після їх з’ясування буде прийнято рішення щодо виключення
права користування цим майном з обліку.
Пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
додається.
КОНТРАГЕНТ

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Порушення, що не призвели до втрат

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
1 879,53

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1

1879,53

1

1879,53

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

ПОРУШЕННЯ №34
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бюджет:

ні

Період скоєння:

Бухгалтерська
документація
2013 – І півріччя
2014 року

ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Списання комунального майна.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Списання основних засобів без відповідного дозволу Київської міської ради.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Списання об’єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунках
103 «Будинки та споруди» та 105 «Транспортні засоби» на загальну суму 676,93 тис. грн.,
здійснено без відповідного дозволу Київської міської ради.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
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Проведеним аналізом щодо наявності підстав для вибуття основних засобів з
балансу Підприємства встановлено, що списання деяких об’єктів основних засобів, які
рахуються на субрахунках 103 «Будинки та споруди» на загальну суму 614,0 тис. грн.
(металева конструкція із світильниками, мережа освітлення виробничих приміщень, залу
та платформ, теплотраса) та 105 «Транспортні засоби» - 62,93 тис. грн. (електровізок,
платформа 2-х вісна на залізничному ходу) проведено без відповідного рішення Київської
міської ради, що є порушенням вимог п.п.11 – 11.1 рішення Київської міської ради від
19.07.2005 №816/3391.
Інформація щодо списання деяких видів основних засобів
Балансова
вартість
(тис. грн.)
Субрахунок 103 «Будинки та споруди»

п/
п

Найменування основних засобів

Кількість
(одиниць)

1

металева конструкція із світильниками
станція Поштова площа (ОВЛ 1х20)

1

103,2

2

освітлення виробничих приміщень по
вул. Набережно-Печерська дорога,31-А

1

101,6

3

теплотраса станція Берестейська (часткове
списання)

1

9,9

4

мережа освітлення середнього залу та
платформ станція Дружби Народів

1

399,3

Разом по субрахунку 103

Підстава щодо списання
лист Департаменту комунальної
власності м. Києва від 13.04.13
№062/12/90-3516
лист Департаменту комунальної
власності м. Києва від 13.04.13
№062/12/90-3516
наказ КП «Київський метрополітен»
від 11.01.12 №10-Н
лист Департаменту комунальної
власності м. Києва від 23.05.14
№062/12/90-4089,
лист Департаменту транспортної
інфраструктури від 27.06.14 №053-4378

4
614,0
Субрахунок 105 «Транспортні засоби»

1

електровiзок ЕТ-2047

1

23,9

2

платформа 2-х вісна на залізничному ходу

1

39,03

Разом по субрахунку 105

2

62,93

лист Департаменту комунальної
власності м. Києва від 13.04.13
№062/12/90-3516
лист Департаменту комунальної
власності м. Києва від 23.05.14
№062/12/90-4089

Зокрема, відповідно до п.п.11 – 11.1 зазначеного рішення списання з балансу
підприємства будівель, споруд, приміщень, транспортних засобів незалежно від вартості,
ступеня зносу та строку експлуатації здійснюється лише після отримання дозволу
Київської міської ради.
Відмічається, що КП «Київський метрополітен» звертався листами до
Департаменту комунальної власності м. Києва та Департаменту транспортної
інфраструктури щодо одержання дозволу на списання зазначених об’єктів основних
засобів. До листів додавалися акти на списання основних засобів та акти технічного
стану, в яких зазначалися причини списання об’єктів.
В свою чергу, в актах на списання зазначалось, що основні засоби обліковуються на
субрахунках бухгалтерського обліку 103 «Будинки та споруди» та 105 «Транспортні
засоби».
На відповідні звернення КП «Київський метрополітен» від зазначених
департаментів були отримані листи-погодження, на підставі яких відбулося списання
основних засобів.
Отже, враховуючи викладене, можна стверджувати, що Департаментом
комунальної власності м. Києва та Департаментом транспортної інфраструктури
неналежним чином розглянуто звернення КП «Київський метрополітен» щодо списання
основних засобів, що обліковуються на субрахунках 103 «Будинки та споруди» та
105 «Транспортні засоби», та списання яких потребувало погодження з Київською
міською радою.
В свою чергу, КП «Київський метрополітен» не вжито заходів щодо повторного
звернення до Департаменту комунальної власності м. Києва для отримання відповідного
дозволу (рішення) Київської міської ради на списання зазначених об’єктів основних
засобів.
Таким чином, в результаті неналежного розгляду питання щодо списання об’єктів
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основних засобів, що обліковуються на субрахунках 103 «Будинки та споруди» та
105 «Транспортні засоби», КП «Київський метрополітен» порушено вимоги п.п.11 – 11.1
рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №816/3391 та здійснено списання
основних засобів без відповідного дозволу Київської міської ради.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №816/3391.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Відомості по субрахунку 103 «Будинки та споруди» та 105 «Транспортні засоби»,
акти на списання основних засобів, листи до Департаменту комунальної власності
м. Києва та до Департаменту транспортної інфраструктури.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Головний інженер КП «Київський метрополітен» Зель В.І., головний бухгалтер
Панасюк Л.Г., начальник СП «Електромеханічна служба» Митрофанов О.О., начальник
СП «Служба електропостачання» Козленко М.В. та головний бухгалтер Бібік З.В.,
начальник СП «Електродепо Оболонь» Дворський В.І. та інженер Дмитрук П.О.,
начальник СП «Електродепо Дарниця» Іщук М.П.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
слідує, що на виконання вимог «Порядку списання основних засобів з балансів
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 №816/3391
КП «Київський метрополітен» протягом 2013 – 2014 років звертався листами до
Департаменту комунальної власності м. Києва для одержання дозволу на списання
об’єктів основних засобів, зокрема будівель, споруд, передавальних пристроїв,
транспортних засобів.
До листа додавалися акти на списання основних засобів типової форми ОЗ-3 разом
з актами технічного стану та іншими документами, які засвідчують причину списання
об’єктів.
В актах зазначалось, що дані об’єкти обліковуються на рахунках бухгалтерського
обліку 103 «Будинки та споруди» та 105 «Транспортні засоби».
На деякі звернення були отримані листи-погодження від Департаменту комунальної
власності та Департаменту транспортної інфраструктури, в яких зазначалось, що
департаменти не заперечують проти списання об’єктів основних засобів у встановленому
порядку. На підставі цих листів-погоджень були проведені господарські операції по
списанню основних засобів.
Пояснення головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
додається.
КОНТРАГЕНТ

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,

6

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
6
(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

676,93
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повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

ПОРУШЕННЯ №35
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

Період скоєння:
ні
2013-2014 роки
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Управління кредиторською заборгованістю.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Занижено кредиторську заборгованість перед об’єднаною профспілковою
організацією на суму 623,45 тис. гривень.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Станом на 31.12.2014 по бухгалтерському обліку занижено кредиторську
заборгованість на загальну суму 623,45 тис. грн. перед об’єднаною профспілковою
організацією на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Аудитом відповідності перерахування коштів об’єднаній профспілковій організації
КП «Київський метрополітен» (далі - ОПО), яка виступає від імені трудового колективу
підприємства і представляє його інтереси на фізкультурну і оздоровчу роботу встановлено,
що у 2013 році перераховано ОПО - 2 760,5 тис. грн., а в 2014 році – 1 000,0 тис. гривень.
Відмічається, що спільною постановою керівництва та об’єднаної профспілкової
організації КП «Київський метрополітен» від 16.10.2014 №51 «Про виконання п.7.1.4
Колективного договору КП «Київський метрополітен» встановлено суму відрахувань у
2014 році кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до
ст.44 ЗУ від 15.09.1999 №1045-ХIV у сумі 1 522,9 тис. грн. (фонд оплати праці у 2013 році
507 268,8 тис. грн. х 0,3% = 1 522,9 тис. грн. сума що підлягає перерахуванню до ОПО).
Слід зазначити, що відповідно до ст.44 ЗУ від 15.09.1999 №1045-ХIV роботодавці
зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурномасову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором
та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на
валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних
асигнувань.
Станом на 31.12.2014 по бухгалтерському обліку (оборотно-сальдова відомість по
рахунку 6851 за 2014 рік) відображено тільки кредиторську заборгованість сумі
180,496 тис. гривень.
Проведеним аналізом відповідності відображення у бухгалтерському обліку
кредиторської заборгованості перед ОПО на фізкультурну і оздоровчу роботу встановлено,
що фактично кредиторська заборгованість перед ОПО становить 903,396 тис. грн., що
менше на 623,45 тис. грн. ніж відображено у бухгалтерському обліку (оборотно-сальдова
відомість по рахунку 6851 за 2014 рік).
Отже, в порушенням ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» станом на 31.12.2014 занижено кредиторську заборгованість на
загальну суму 623,45 тис. гривень. В ході аудиту порушення усунуто.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 №996-ХІV.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ

Бюджет:
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Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за 2014 рік.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Головний бухгалтер КП Київський метрополітен» Панасюк Л.Г.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно до пояснення головного бухгалтера Панасюк Л.Г. фактична
заборгованість, з фінансування на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
станом на 31.12.2014 складає 803,95 тис. грн. В зв’язку з важким фінансовим становищем у
2014 році, недостатнім фінансуванням, не було впевненості у спроможності Підприємства
здійснювати витрати по вказаній вище статті. З метою не завищення збитковості
Підприємства, нарахування витрат на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
проводилось по факту здійснення оплати.
КОНТРАГЕНТ
Об’єднана профспілкова організація КП «Київський метрополітен».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Порушення, що не призвели до втрат

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1

623,45

1

623,45

1

623,45

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

623,45

Сума
операцій

в т.ч.,
Оціночні
втрати

ПОРУШЕННЯ №36
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

Період скоєння:
ні
2013-2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Управління кредиторською заборгованістю.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Не вжито заходів щодо списання кредиторської заборгованості строк позовної
давності, щодо стягнення якої минув.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Внаслідок несписання кредиторської заборгованості строк позовної давності щодо
стягнення якої минув, Підприємством за даними бухгалтерського обліку та фінансової
звітності занижено розмір доходів та завищено фінансові зобов’язання на загальну суму
262,9 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
За даними бухгалтерського обліку Підприємства станом на 01.01.2014 та 01.01.2015
по відношенню до СП «Спарта» обліковується кредиторська заборгованість у сумі
262,9 тис. грн., яка виникла, внаслідок несплати винагороди за посередницькі послуги СП

Бюджет:
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«Спарта», за умовами договору доручення від 21.12.1998 №03-ДПР.
03.08.2004 договір доручення від 21.12.1998 №03-ДПР розірвано, на підставі листа
від 03.08.2004 № 24/1067 про припинення договору доручення направленого
Метрополітеном до СП «Спарта».
Так, враховуючи дату розірвання договору доручення - 03.08.2004, термін позовної
давності щодо стягнення вказаної заборгованості минув 03.08.2007 року.
Слід зазначити, що листами (рекомендованими) від 02.12.2013 №24/23-1784 та від
05.12.2014 №24/23-819 КП «Київський метрополітен» зверталося до СП «Спарта»
стосовно звірки взаєморозрахунків та підпису акту звірки взаєморозрахунків.
Відповіді на вищезазначені листи від СП «Спарта» не надходили (відсутні підписані
Акти звірки взаєморозрахунків з СП «Спарта»).
Ст. 257 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV загальна позовна
давність встановлюється тривалістю у три роки. До аудиту не представлено документів,
щодо звернень СП «Спарта», в межах терміну позовної давності, з питань сплати вказаної
заборгованості.
Відповідно до п.5 ПСБО №15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 29.11.1999 №290 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення
зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу
за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути
достовірно визначена.
П.5 ПСБО №11 «Зобовязання» затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.01.2000 №20 передбачено, що зобов'язання визнається, якщо його оцінка
може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у
майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане
зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного
періоду.
Отже, не вжиття Підприємством заходів щодо списання кредиторської
заборгованості строк позовної давності, щодо стягнення якої минув, та взагалі відсутні
будь-які претензії з боку СП «Спарта», призвело до безпідставного завищення за даними
бухгалтерського обліку та фінансової звітності впродовж 2077-2014 років фінансових
зобов’язань, та заниження доходів на загальну суму 262,9 тис. грн., чим недотримано
вимоги п. 5. ПСБО №15 та завищено фінансові зобов’язання в порушення п. 5 ПСБО №11.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
П.5 ПСБО №15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
29.11.1999 №290.
П.5 ПСБО №11 «Зобовязання» затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.01.2000 №20.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6313 «Розрахунки з вітчизняними
постачальниками та підрядниками за бюджетні кошти».
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів
Панасюк Л.Г.
Начальник фінансово-економічного управління – головний бухгалтер СП «Дирекція
будівництва метрополітену» Музиченко В.М.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
В поясненні начальника відділу бюджетного фінансування та капітальних
інвестицій – заступник головного бухгалтера В.М. Музиченко вказане наступне. В зв’язку
з тим, що питання взаємовідносин та взаєморозрахунків з СП «Спарта» знаходить на
розгляді у прокуратурі м. Києва, кредиторська заборгованість перед даним контрагентом
у сумі 262,9 тис. грн. обліковується в обліку, з метою збереження повноти та суті
взаєморозрахунків до остаточного прийняття рішення компетентним органом.
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КОНТРАГЕНТ
СП «Спарта».
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Порушення, що не призвели до втрат

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1

(в тисячах гривень)

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1

262,9

1

262,9

Сума
операцій

З втратами

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

З ризиком втрат
К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
Без ризику
втрат
Сума
операцій

262,9

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

ПОРУШЕННЯ №37
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

Період скоєння:
ні
Грудень 2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Відображення даних бухгалтерського обліку у фінансовій звітності в фінансовій
звітності.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
У фінансовій звітності недостовірно вказано розмір безнадійної дебіторської
заборгованості.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
В фінансовій звітності за 2014 рік недостовірно вказано розмір списаної безнадійної
дебіторської заборгованості.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
За даними оборотно-сальдової відомості по субрахунку 381 «Резерв сумнівних
боргів» в 2014 році списано безнадійної дебіторської заборгованості на загальну суму
82,38 тис. грн., в т. ч.:
- ТОВ «Нова українська музика» - 11,98 тис. грн.;
- ПП Брильков О.О. - 1,21 тис. грн.;
- ФОП Литвиненко Н.П. – 3,11 тис. грн.;
- ПП Злобіна О.В. – 3,92 тис. грн.;
- ПП «Світлайн» - 58,61 тис. грн.;
- ТОВ «Фаворит-М» - 2,85 тис. грн.;
- Військова частина А 3620 – 0,7 тис. гривень.
Також, списано безнадійної дебіторської заборгованості по субрахунку
944 «Сумнівні та безнадійні борги» на загальну суму 3,2 тис. грн. (колишні працівники
СП «Вагоноремонтний завод»).
Враховуючи вказане загалом Підприємством списано безнадійної дебіторської
заборгованості на загальну суму 85,58 тис. гривень.
За даними приміток до фінансової звітності за 2014 рік, списано у звітному році

Бюджет:
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безнадійної дебіторської заборгованості 19,0 тис. гривень.
Отже, в порушення п. 1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», п. 4. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
в 2014 році Підприємством до фінансової звітності внесено недостовірні дані, а саме
занижено на 66,58 тис. грн. розмір списаної безнадійної дебіторської заборгованості.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
П. 1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні».
П. 4. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Оборотно-сальдової відомості по субрахунку 381 «Резерв сумнівних боргів».
Фінансова звітність за 2014 рік.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Начальника відділу звітності Л.В. Мельник.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
В поясненні начальника відділу звітності Л.В. Мельник вказано наступне. У
пояснювальній записці до фінансової звітності за 2014 рік помилково вказано суму
списаної безнадійної дебіторської заборгованості 19,0 тис. грн., фактично списано
85,7 тис. гривень.
КОНТРАГЕНТ
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недостовірність фінансової і бюджетної звітності

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
1
(в тисячах гривень)

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

1

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

66,58

НЕДОЛІК №38
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність

2013-2014 роки
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Реалізація безконтактних карток.
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Реалізація безконтактних карток на поворотній основі призвела до виникнення за
даними бухгалтерського обліку заставної вартості карток, відображеної у складі
зобов’язань Підприємства
Бюджет:

ні
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КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
Запровадження порядку реалізації безконтактних карток на поворотній основі
призвело до виникнення за даними бухгалтерського обліку заставної вартості карток,
відображеної у складі зобов’язань Підприємства, які не можливо достовірно визначити та
відсутня впевненість щодо їх виконання в майбутньому.
ДЕТАЛІ НЕДОЛІКУ
За даними бухгалтерського обліку Підприємства за субрахунком 6851 «Розрахунки з
іншими кредиторами в національній валюті» обліковується кредиторська заборгованість,
що виникла внаслідок реалізації проїзного квитка на основі безконтактних карток (далі –
БК) на поворотній основі та є їх заставною вартістю. Розмір заборгованості на звітні дати
складав: станом на 01.01.2013 - 2 782,35 тис. грн., станом на 01.01.2014 – 4 085,82 тис.
грн., станом на 01.01.2015 - 6 195,86 тис. гривень.
Так, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 порівняно з початком 2013
року збільшилась на 1 303,47 тис. грн. або 46,9%, та станом на 01.01.2015 в порівнянні з
початком 2014 року на 2 110,04 тис. грн. або 51,6%.
Відповідно до інструкції від 30.11.1999 №291 «Про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій» на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку
68 «Розрахунки за іншими операціями», а саме: з різними організаціями за операціями
некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими
операціями. Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо по
підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам, з якими здійснюються
розрахунки.
На Підприємстві по субрахунку 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами в
національній валюті» ведеться облік заставної вартості карток в кількісно-сумовому
виразі (не в розрізі контрагентів – фізичних осіб).
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV для забезпечення достовірності даних
бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити
інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально
підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.
Пунктом 11.11 Наказу від 11.08.94 №69 «Про Інструкцію по інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків» визначено, що при інвентаризації розрахунків всім дебіторам
підприємства-кредитори повинні передати виписки про їх заборгованість, які
пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості.
В даному випадку, кредиторами є фізичні особи, тому підтвердити фактичну суму
кредиторської заборгованості по заставній вартості БК можливо тільки шляхом аналізу
проходів до метрополітену із застосуванням БК, а не шляхом взаємозвірки розрахунків.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 12.11.2009 №1277 «Про встановлення тарифів на
перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті,
який працює у звичайному режимі» встановлено заставну вартість пластикової
безконтактної картки в розмірі 7,0 гривень.
Станом на 01.01.2013 на позабалансовому рахунку Заставна картка обліковується у
кількості 347,29 шт. БК, протягом 2013 року реалізовано 166 252 шт., станом на
01.01.2014 - 471,48 тис. шт., що на 124,19 тис. шт. або 35,8% більше в порівнянні з
попереднім періодом. Протягом 2014 року реалізовано БК у кількості 271,3 тис. шт., так
загалом станом на 01.01.2015 реалізовано БК – 672,42 тис. шт., що на 200,95 тис. шт. або
42,6% більше в порівнянні з попереднім періодом.
Слід зазначити, що протягом 2013 та 2014 років повернуто БК у кількості 42,06 тис.
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шт. або 8,73% (від загальної кількості реалізованих) та 70,35 тис. шт. або 10,54%.
Відповідно до договору від 25.01.2013 №02-К-13 укладеного між Підприємством та
ТОВ «Знак», товариство зобов’язане поставити БК (Mifare plus) у кількості 230 тис. шт.
Ціна 1 БК становила 7,05 грн., загальна вартість договору становить 1 621,5 тис. гривень.
Додатковою угодою від 28.11.2013 №3 змінено умови договору в частині
збільшення кількості БК та суми договору, що ставить 383 тис. шт. та 2 700,15 тис. грн.
Протягом 2013 року надійшло та оплачено БК на суму 1 551,0 тис. грн. у кількості
220 093 шт., протягом 2014 – 1 149,15 тис. грн. у кількості 163 000 штук.
Протягом 2013 – 2014 років Метрополітену, пасажирами, внаслідок повернення
пошкодженої БК, відшкодовано вартість виготовлення картки на суму 13,75 тис. гривень.
Зазначається, що Правилами користування проїзними квитками на основі БК в
Метрополітені (затвердженими наказом від 24.01.2012 №30-Н) не передбачено
зобов’язання пасажирів здавати БК в касу Підприємства, а просто надано таку
можливість. Крім того, відсутній строк використання БК.
Тобто, в разі припинення пасажирами користування (експлуатації) БК, відсутні
гарантії для Підприємства, щодо її повернення в касу Метрополітену.
Враховуючи тенденцію збільшення кредиторської заборгованості по заставні
вартості БК та відсутність можливості її підтвердження дана кредиторська заборгованість
необґрунтовано завищена.
Дохід від реалізації БК на кількість поїздок відображається лише на етапі
повернення пасажирами пошкодженої БК з власної вини.
Відповідно до договору від 31.12.2014 №21-К-14 укладеного між Підприємством та
ТОВ «Телекарт-Прилад», товариство зобов’язане поставити БК (Mifare plus S 2K) у
кількості 46,04 тис. шт. Ціна 1 БК становила 17,95 грн., загальна вартість договору
становить 826,49 тис. гривень.
Відмічається, що відповідно до розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА)
від 30.01.2015 №66 вартість БК становить 12 грн. Тобто, Метрополітеном реалізуються БК
за вартістю, яка на 5,95 грн. менше суми витрат понесених на її закупівлю.
Тариф поїздки за БК коливається від 3,5 грн. до 4 грн., в залежності від купівлі
одноразово кількості поїздок, а саме: на 1 поїздку – 4 грн., 10-19 – 3,9 грн., 20-29 –
3,8 грн., 30-39 – 3,7 грн., 40-49 – 3,6 грн., 50 - 3,5 гривень.
Тобто, при використання БК, пасажири мають можливість користуються зниженими
тарифами, внаслідок чого, можна припустити, що БК є додатковим благом, для зручності
пасажирів КП «Київський метрополітен».
Примітка. Проведеним аналізом порядку реалізації БК Харківським метрополітеном
встановлено наступне.
Повнотарифна безконтактна електронна картка для проїзду в метрополітені (далі –
повнотарифна БЕК) – пластикова картка з вмонтованим в неї електронним мікрочипом, в
пам’яті якого розміщується інформація щодо поточного балансу картки, тобто суми
передплати за проїзд в метрополітені. ПовнотарифнуБЕК можна придбати в автоматах з
продажу карток. З моменту придбання повнотарифна БЕК є власністю користувача. Для
використання БЕК в якості засобу оплати за проїзд необхідно мати на балансі картки суму не
меншу вартості однієї поїздки. Поповнення повнотарифної БЕК здійснюється за допомогою
терміналів самообслуговування. Максимальна сума поповнення БЕК складає 500,00 грн.
При проході пасажира через турнікет на станцію здійснюється зменшення балансу
повнотарифної БЕК в розмірі вартості однієї поїздки.
Гарантійний строк експлуатації повнотарифної БЕК становить 6 (шість) місяців.
Гарантійний строк обчислюється з дати першого використання БЕК як засобу оплати за проїзд.
У разі виникнення технічної несправності картки протягом гарантійного строку (якщо
несправність виникла не з вини користувача) повнотарифна БЕК підлягає безкоштовному обміну
в Пункті обслуговування безконтактних електронних карток, що розташований на станції
«Історичний музей», а кошти з несправної повнотарифної БЕК переносяться на нову картку.
При несправності повнотарифної БЕК після закінчення гарантійного строку або, якщо
несправність повнотарифної БЕК виникла з вини користувача (не залежно від гарантійного
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строку використання картки), власнику картки необхідно придбати нову повнотарифну БЕК.
Після чого в Пункті обслуговування безконтактних електронних карток проводиться операція
перенесення залишку коштів з балансу несправної картки на нову повнотарифну БЕК.
Кошти з безконтактних електронних карток оплати проїзду в метрополітені поверненню
не підлягають.
Вартість БЕК 18,00 грн., оплачується при покупці.

Враховуючи діючу на Україні практику (зокрема, у Харківському метрополітені), у
разі ініціювання, Метрополітеном перед Виконавчим органом КМР (КМДА) та
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу КМР (КМДА), розгляду
питання запровадження практики реалізації вищевказаних карток на безповоротній
основі, КП «Київський метрополітен» забезпечив би зменшення розміру кредиторської
заборгованості на суму 6195,9 тис. грн., (яка має вплив на визначення показників
фінансового стану Підприємства) та компенсацію за рахунок пасажирів понесених витрат
на виготовлення даних карток розрахунково у сумі 4 740,6 тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Оборотно-сальдові відомості по субрахунку 6851 «Розрахунки з іншими
кредиторами в національній валюті».
Розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 30.01.2015 №66.
Розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 12.11.2009 №1277.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Директор фінансовий Казюлькін Р.А.
Директор фінансовий Хаймьонов О.В.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Відповідно до пояснення першого заступника начальника КП «Київський
метрополітен» Гавриленко В.В. протягом 2013-2014 років заставна вартість пластикової
безконтактної картки була встановлена розпорядженням виконавчого органу КМР
(КМДА) від 12.11.2009 №1277 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і
вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у
звичайному режимі». Відповідно до Положення про Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу КМР (КМДА), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
КМР (КМДА) від 30.09.2013 №1717, формування та реалізація цінової політики у
м. Києві, а також надання роз’яснень по формуванню та застосуванню цін на товари і
тарифів на послуги, встановлених розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА),
належить до компетенції Департаменту економіки та інвестицій.
КОНТРАГЕНТ
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

(в тисячах гривень)

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,

1
1

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

6195,9
6195,9
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повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

НЕДОЛІК №39
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність
2013 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування
земельними ділянками.
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Не вжиття заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на право
постійного користування 133 земельними ділянками.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
Не вжито ефективних заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів
(державних актів) на право постійного користування 133 земельними ділянками, які
знаходяться у розпорядженні Підприємства впродовж тривалого часу.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ НЕДОЛІКУ
Проведеним аудитом встановлено, що на балансі КП «Київський метрополітен»
станом на 01.01.2015 в складі нематеріальних активів обліковується 173 земельних
ділянок загальною площею 66,82 га., яким присвоєні відповідні кадастрові номери, та які
були включені то складу нематеріальних активів на підставі проведеної у 2008 році
експертно-грошової оцінки майна.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 №1378-IV
експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі відображення вартості
земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському
обліку відповідно до законодавства України.
Відмічається, що із 173 земельних ділянок, які обліковуються в складі
нематеріальних активів (субрахунок 122), державні акти на право постійного
користування наявні в КП «Київський метрополітен» лише по 40 земельним ділянкам
(35 державних акти) загальною площею 37,59 га. (23% від загальної кількості земельних
ділянок).
При цьому, користування іншими 133 земельними ділянками загальною площею
29,23 га., (77% від загальної кількості земельних ділянок) обліковується Підприємством
на підставі технічних документацій (звітів) про встановлення зовнішніх меж
землекористування земельними ділянками.
Зокрема, ст.123 Земельного кодексу України визначено, що надання у користування
земельних ділянок може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробленої на
підставі дозволу наданого органом виконавчої влади або органом місцевого
самоврядування.
В свою чергу, відповідно до ст.125 Земельного кодексу України право власності на
земельну ділянку, а також право постійного користування земельною ділянкою
виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Звертається увага на те, що Підприємством не вжито ефективних заходів щодо
оформлення правовстановлюючих документів (державних актів або витягів з державного
реєстру речових прав на нерухоме майно) на право постійного користування 133
земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства України, тобто

Бюджет:

124

фактично не забезпечено державну реєстрацію таких прав.
Крім того, відмічається, що деяка технічна документація (яка була надана до
аудиту) про встановлення меж землекористування земельними ділянками була
розроблена ще в 1995, 2005, 2006, 2011 роках.
Таким чином, відсутність правовстановлюючих документів (наявність лише
технічних документацій) на майже 80% земельних ділянок, фактично не дає
КП «Київський метрополітен» повноцінного права користування зазначеними
земельними ділянками та створює ризики зловживань щодо незаконного заволодіння
комунальним майном сторонніми особами, та як наслідок, можливої втрати
Підприємством контролю за такими земельними ділянками.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
ст.125 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-III.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
Технічна документація про встановлення зовнішніх меж землекористування,
Відомості по субрахунку 122 «Права користування майном»
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
Начальник відділу майнових, земельних ресурсів та інвестиційних проектів
КП «Київський метрополітен» Москаленко А.В., провідний інженер відділу майнових і
земельних ресурсів Маргаль О.Л.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення начальника відділу майнових, земельних ресурсів та інвестиційних
проектів КП «Київський метрополітен» Москаленка А.В. слідує, що причиною не
оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування 133
земельними ділянками, які обліковуються на балансі Підприємства, стало довготривале
не підписання кошторисної
документації
кошторисно-договорним відділом
СП «Дирекція будівництва метрополітену», що є невід’ємною частиною договору на
виконання робіт по розробленню проектів землеустрою, та оформлення
правовстановлюючих документів, в зв’язку з невідповідністю цін в складених кошторисів
зі сторони проектної документації.
Разом з тим дана ситуація повторялась з іншими організаціями, до яких
КП «Київський метрополітен» звертався листом з проханням надати орієнтовну вартість
робіт з кошторисним розрахунком, а саме: ДП «Укрсервіс Мінтрансу», КП «Київський
міський центр земельного кадастру та приватизації», ТОВ «Ліга-Експерт».
Для вирішення даної ситуації в кінці 2014 року був створений відділ майнових,
земельних ресурсів та інвестиційних проектів до якого ввійшли фахівці із земельних
питань, тому процедура оформлення земельних ділянок відновлена.
Пояснення начальника відділу майнових, земельних ресурсів та інвестиційних
проектів Москаленка А.В. додається.
КОНТРАГЕНТ

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
133

З порушеннями

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

133
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Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

ПОРУШЕННЯ №40
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність
2013 – 2014 роки
Період скоєння:
ні
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Діяльність в галузі зв’язку та інформаційних технологій.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Підприємством не вжито відповідних заходів, щодо внесення змін до договорів або
їх розірвання, метою приведення діяльності у відповідність до діючих розпорядчих
документів.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Впродовж 2013-2014 років незважаючи на наявність можливостей приведення
укладених в попередні періоди договорів до вимог діючого розпорядчого документу,
підприємством не вжито відповідних заходів, щодо внесення змін до договорів або їх
розірвання.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Аудитом встановлено, що на Підприємстві на протязі 2013-2014 років діяли ряд
договорів укладених з операторами мобільного зв’язку на право розміщення базових
станцій стільникового зв’язку та антенно-фідерних пристроїв.
Відповідно до умов вказаних договорів термін їх дії складає один рік, у разі не
повідомлення жодною зі сторін про намір розірвати договір за 30 днів до закінчення
терміну дії він автоматично пролонгується на той же самий строк.
Рішенням Київської міської ради «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів
господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» від 14.07.2011
№ 378/5765 (далі – рішення 378/5765) доручено КП «Київжитлоспецексплуатація»
здійснювати моніторинг та координацію розміщення суб’єктами господарювання
телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових будівлях комунальної власності та
укладати договори на розміщення телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових
будівлях комунальної власності.
Однак, незважаючи на наявність відповідних положень в договорах, що надають
підприємству можливість привести, укладені в попередніх періодах договори до вимог
діючого розпорядчого документу, підприємством не вжито відповідних заходів, щодо
внесення змін до договорів або їх розірвання та як наслідок, продовжено
взаємовідносини із суб’єктами господарювання, ігноруючи рішення Київської міської
ради «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку
та інформаційних технологій» від 14.07.2011 № 378/5765.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Рішення Київської міської ради «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів
господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» від 14.07.2011
№ 378/5765.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Договір 03-ЕМ/А-09 від 03.02.2009
Договір 02-ЕМ/А-09 від 03.02.2009
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Договір 01-ЕМ/А-09 від 03.02.2009
Договір Вн-701/03-POL від 30.12.2003
Договір 76-РМ-04 від 19.11.2004
Договір 07-РМ-04 від 30.12.2003
Договір Вн-700/03-GID від 30.12.2003
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Заступник начальника метрополітену – начальник служби колії, тунельних споруд і
будівель І.А.Сушко, начальник структурного підрозділу «Електромеханічна служба»
О.О.Митрофанов.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
З пояснення начальника СП «Електромеханічна служба» Митрофанова О.О. слідує,
що згідно вимог п. 2 Рішення, право укладати договори на розміщення
телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових будівлях комунальної власності
надано КП «Київжитлоспецексплуатація», тому СП «Електромеханічна служба» з
моменту прийняття даного Рішення по сьогоднішній день, нових договорів цього
напрямку не укладала.
Щодо діючих договорів то їх умови передбачають автоматичну пролонгацію, а
згідно вимог ЦКУ та ГКУ розірвання договорів в односторонньому порядку не
допускається (тільки за згодою сторін).
У лютому місяці 2015 року, відповідно до окремого доручення першого заступника
КМДА від 04.02.2015 за № 002-156, щодо розірвання всіх діючих договорів (п.2) було
всім контрагентам листи повідомлення про розірвання договорів з КП «Київський
метрополітен» та необхідність укладання (переукладання) договорів з КП
«Київжитлоспецексплуатація».
На даний час договори з контрагентами на право розміщення базових станцій
розірвано та укладені договори контрагентами з КП «Київжитлоспецексплуатація».
Пояснення начальника СП «Електромеханічна служба» Митрофанова О.О.
З пояснення в.о. заступника начальника метрополітену начальника служби колії,
тунельних споруд і будівель Сидоренко В.Л. слідує, що згідно вимог п. 2 Рішення, право
укладати договори на розміщення телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових
будівлях комунальної власності надано КП «Київжитлоспецексплуатація», тому СП
«Служба колії, тунельних споруд і будівель» з моменту прийняття даного Рішення по
сьогоднішній день, нових договорів цього напрямку не укладала.
Щодо діючих договорів то їх умови передбачають автоматичну пролонгацію, а
згідно вимог ЦКУ та ГКУ розірвання договорів в односторонньому порядку не
допускається (тільки за згодою сторін).
У лютому місяці 2015 року «Служба колії, тунельних споруд і будівель» КП
«Київський метрополітен», було направлено всім контрагентам листи з повідомленням
про
необхідність
укладання
(переукладання)
договорів
з
КП
«Київжитлоспецексплуатація», але тільки ПрАТ «Київстар» виконало цю вимогу.
Пояснення в.о. заступника начальника метрополітену начальника служби колії,
тунельних споруд і будівель Сидоренко В.Л. додається.
КОНТРАГЕНТ
Прат «Київстар», ТОВ «Астеліт», ПАТ «МТС Україна».

К-ть
пору
шень
без
суи

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ (в тисячах гривень)
Категорія порушень
К-ть
Сума
Недотримання актів законодавства, планів, процедур,
7
контрактів, тощо
(в тисячах гривень)
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА
Без ризику
втрат

З ризиком втрат

З втратами
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Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

К-ть

К-ть

К-ть
З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

Сума
операцій

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

7
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ПОРУШЕННЯ №41
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації:

Бухгалтерська
документація

Період скоєння:
Ні
2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Формування показників балансу.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Невідповідність між показниками балансу «Зареєстрований (пайовий) капітал»,
«Внески до незареєстрованого статутного капіталу» і даними бухгалтерського обліку
станом на 31.12.2013 і 31.12.2014 року.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
Встановлено завищення показника балансу КП «Київський метрополітен» за 2014
рік «Зареєстрований (пайовий) капітал» станом на 31.12.2013 на суму 412400,0 тис. грн.,
станом на 31.12.2014 не відображено «Внески до незареєстрованого статутного капіталу»
на суму 161428,8 тис. гривень.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
В ході аудиту встановлено, що дані фінансової звітності КП «Київський
метрополітен» не відповідають даним бухгалтерського обліку. Зокрема, наявна
невідповідність між показниками балансу станом на 31.12.2013 та 31.12.2014 за рядками
1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» і 1401 «Внески до незареєстрованого статутного
капіталу» та даними бухгалтерського обліку по рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий)
капітал» (у розрізі субрахунків).
Проведеним вибірковим аудитом встановлено завищення показника балансу КП
«Київський метрополітен» за 2014 рік «Зареєстрований (пайовий) капітал» станом на
31.12.2013 на суму 412400,0 тис. грн. («Внески до незареєстрованого статутного
капіталу», які повинні відображатись в рядку балансу 1401 «Внески до незареєстрованого
статутного капіталу»).
Відповідно, в рядку 1401 балансу станом на 31.12.2014 не відображено «Внески до
незареєстрованого статутного капіталу» (за даними бухгалтерського обліку субрахунок
404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу») на суму 161428,8 тис. гривень.
Вищевказане суперечить п.1 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», яким передбачено формування фінансової звітності на
підставі даних бухгалтерського обліку, а також п.3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
07.02.2013 №73, «Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів
України з бухгалтерського обліку», затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 27.06.2013 №627, п.23 підпункт 3.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.11,
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п.1.
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, п.3.
«Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку», затверджені наказом Міністерства фінансів України від
27.06.2013 №627, п.23 підпункт 3.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Баланс КП «Київський метрополітен» станом на 31.12.2014 року.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Панасюк Л.Г. (головний бухгалтер).
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Згідно пояснення головного бухгалтера Панасюк Л.Г. (додається) внески до
незареєстрованого статутного капіталу у фінансовій звітності КП «Київський
метрополітен» відображено згідно рекомендацій п.3 розділу ІІІ «Положення про порядок
бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного,
комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або
користуються об’єктами державної, комунальної власності», затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №1213.
КОНТРАГЕНТ
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень
Недостовірність фінансової і бюджетної звітності

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
4

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати
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ПОРУШЕННЯ №42
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Бюджет/фінплан
Період скоєння:
Ні
2013-2014
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Затвердження фінансових планів.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
При затвердженні фінансових планів на 2013 та 2014 роки КП «Київський метрополітен»
не проведено деталізацію «інших операційних витрат».
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
При формуванні і затвердженні фінансових планів та підготовці звітів про їх виконання не
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забезпечено деталізацію статті «Інші операційні витрати», що призвело до непрозорості
формування витрат на загальну суму 126550,2 тис. грн. (2013 рік - 60127,4 тис. грн., 2014
рік - 66422,8 тис. грн.), ускладнення контролю за ними та ризику включення до їх складу
невиробничих витрат, яких підприємство повинно уникати.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Згідно з п.3 розпорядження КМДА від 01.11.2001 №2323 «Про затвердження
Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством,
організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» керівник підприємства
повинен запобігати виникненню невиробничих витрат, витрат, які не передбачені
фінансовим планом.
Відмічається, що в КП «Київський метрополітен» при плануванні «інших
операційних витрат» у 2013-2014 роках не наведені їх розшифровки до затверджених
фінансових планів (сума рядків річного фінансового плану 065, 095 і 115). Таким чином, у
2013 році не розшифровані планові «інші операційні витрати» на суму 60127,4 тис. грн., у
2014 році – 66422,8 тис. гривень.
Вищевказане суперечить п.4 Роз’яснення щодо порядку складання фінансового плану
підприємства додатку №3 до «Положення про порядок складання річного фінансового
плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як
30%», затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
01.11.2001 №2323, згідно якого у пояснювальній записці щодо обґрунтування проекту
фінансового плану підлягають обов’язковому детальному розшифруванню вищезазначені
рядки показників фінансового плану.
Отже, відсутність розшифровок витрат «інших операційних витрат» призводить до
ускладнення контролю за ними та ризику включення до їх складу невиробничих витрат,
яких підприємство повинно уникати.
Слід зазначити, що за відсутності розшифровок «інших операційних витрат»
фінансові плани всупереч п.4 додатку №3 «Положення про порядок складання річного
фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та господарським товариством, у якому є
частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не
менше як 30%», затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 01.11.2001 №2323, Департаментом комунальної власності м. Києва були
погоджені КП «Київський метрополітен» фінансові плани на 2013 та 2014 роки.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
«Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством,
організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%», затверджене
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 №2323, додаток
№3, п.4.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Фінансові плани на 2013 і 2014 роки.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Казюлькін Р.А. (колишній директор фінансовий), головний економіст – начальник
управління економіки та праці Шаблій Л.М, головний економіст – начальник управління
економіки та праці Демченко М.А.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Згідно пояснення директора Департаменту економіки та праці Демченка М.А.
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фінансові плани КП «Київський метрополітен» на 2013-2014 роки з пояснювальню
запискою були перевірені та погоджені фахівцями Департаменту транспортної
інфраструктури та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), перевірені та затверджені наказами
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), пояснення додається.
КОНТРАГЕНТ
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
2

Інші нефінансові порушення

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

2

ПОРУШЕННЯ №43
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Бюджет/фінплан
Період скоєння:
Ні
2013-2014 роки
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ПОРУШЕННЯ
Витрати на консультаційні, аудиторські послуги та послуги страхування.
СУТЬ ПОРУШЕННЯ
Здійснено витрати на консультаційні, аудиторські послуги та послуги страхування
без дотримання вимог чинного законодавства щодо обов’язкового затвердження їх
планового розміру.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ
КП «Київський метрополітен» впродовж 2013 та 2014 років здійснено витрати на
консультативно-аудиторські послуги, послуги страхування на загальну суму 725,0 тис.
грн., при цьому, всупереч нормативних вимог чинного законодавства обсяги даних видів
витрат не погоджувались і не затверджувались Департаментом комунальної власності м.
Києва при формуванні планів.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ
Чинним законодавством передбачені обмеження щодо обсягу планових витрат для
комунальних підприємств, зокрема, щодо консультативно-аудиторських послуг та послуг
страхування (п.13 Постанови Кабінету міністрів України від 29.11.2006 №1673 та п.1.4
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2007 №84 «Про стан
фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та
контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»).
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В КП «Київський метрополітен» окремо не затверджувались планові витрати
(відсутні розшифровки планових «інших операційних витрат») на консультативноаудиторські послуги, послуги страхування, тому неможливо визначити дотримання
підприємством нормативних вимог щодо понесення такого виду витрат.
У 2013 році в КП «Київський метрополітен» витрати на інформаційноконсультативні послуги, аудит склали 237,4 тис. грн., у 2014 році – 224,9 тис. грн., витрати
на страхування працівників, майна у 2013 році – 125,2 тис. грн., у 2014 році – 137,5 тис.
гривень. Загалом здійснено витрати за цими напрямками у 2013 і 2014 роках на загальну
суму 725,0 тис. гривень.
Таким чином, всупереч п.13 Постанови Кабінету міністрів України від 29.11.2006
№1673 та п.1.4 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2007
№84 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з
корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» КП
«Київський метрополітен» здійснено витрати за 2013 і 2014 роки на загальну суму 725,0
тис. гривень.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОРУШЕНО
Постанова Кабінету міністрів України від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансовобюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за
використанням державного майна і фінансових ресурсів», п.13.
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2007 №84 «Про
стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та
контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», п.1.4.
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ
Картки обліку рахунку 84 «Інші операційні витрати», договори, акти виконаних
робіт.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО ПОРУШЕННЯ
Казюлькін Р.А. (колишній директор фінансовий), головний економіст – начальник
управління економіки та праці Шаблій Л.М, головний економіст – начальник управління
економіки та праці Демченко М.А.
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Згідно пояснення директора Департаменту економіки та праці Демченка М.А.
нормативні акти не містять вимог щодо відображення у фінансових планах комунальних
підприємств витрат на консультаційні, аудиторські послуги та послуги страхування по
окремим напрямкам, пояснення додається.
КОНТРАГЕНТ
КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума
2

Інші нефінансові порушення

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

2
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Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

НЕДОЛІК №44
Об’єкт аудиту: КП "Київський метрополітен" Тип документації: Загальна ефективність
Період скоєння:
Так, ні
2005-2011
ОПЕРАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ НЕДОЛІК
Відображення результатів фінансово-господарської діяльності
СУТЬ НЕДОЛІКУ
Отримання бюджетного фінансування у вигляді поповнення статутного капіталу
призводить до «умовного завищення» збитку.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ НЕДОЛІКУ
Отримання бюджетного фінансування за програмами не повязаними із поповненням
статутного капіталу та спрямованого на покриття поточних видатків, забезпечило б
збільшення розміру доходів Підприємства та відповідно зменшення розміру збитку.
ДЕТАЛІ ПОРУШЕННЯ НЕДОЛІКУ
В ході аудиту встановлено, що у 2013 році підприємством витрачено коштів,
отриманого як бюджетне фінансування (КФК 180409) на поповнення статутного капіталу,
на загальну суму 412400,0 тис. грн., у т.ч. на покриття витрат загалом на суму – 80902,9
тис. грн., зокрема, витрат, пов’язаних з оплатою праці – 35286,8 тис. грн., сплату
місцевого внеску згідно з кредитною угодою ЄБРР (КФК 180409) – 34390,5 тис. грн.,
обслуговування кредитної угоди з ЄБРР – 6225,6 тис. грн., сплату 50% від надходжень за
оренду майнових комплексів та іншого майна комунальної власності м. Києва – 5000,0
тис. гривень.
Відповідно, у 2014 році витрачено коштів, отриманого як бюджетне фінансування
(КФК 180409) на поповнення статутного капіталу КП «Київський метрополітен», на
загальну суму 131117,9 тис. грн., у т.ч. загалом на покриття витрат на суму 47569,9 тис.
грн., зокрема, на покриття витрат, пов’язаних з оплатою праці – 3876,8 тис. грн.,
обслуговування кредитної угоди з ЄБРР – 24850,7 тис. грн., обслуговування кредитного
договору від 29.11.2012 №09-47/1-12 з ПАТ «КБ «Хрещатик» у вигляді погашення
відсотків та оплати штрафних санкцій - 18842,4 тис. гривень.
Наразі отримання цього бюджетного фінансування не як поповнення статутного
капіталу у КП «Київський метрополітен» згідно правил бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності (п.3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73) у
підприємства збільшився б у 2013 році дохід на цю суму (80902,9 тис. грн.), та,
відповідно, зменшився б збиток на цю суму та становив би 281217,1 тис. грн. (362120,0 80902,9). Відповідно, у 2014 році збиток зменшився б на 47569,9 тис. грн. та становив би
515057,1 тис. грн. (562627,0 – 47569,9).
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТИ, ДЕ ВИЯВЛЕНО НЕДОЛІК
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОБЄКТУ, ПРИЧЕТНІ ДО НЕДОЛІКУ
ПОЯСНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
КОНТРАГЕНТ
-

Бюджет:
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КАРТКА ПОРУШЕННЯ ДФІ
Категорія порушень

(в тисячах гривень)
К-ть
Сума

З порушеннями
Неефективно
Можливість усунення,
повернення, попередження
компенсації, мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізовано ризик

(в тисячах гривень)

З ризиком втрат
Сума
операцій

в т.ч.,
потенційні
втрати

З втратами
К-ть

Без ризику
втрат
Сума
операцій

К-ть

К-ть порушень без суми
К-ть

КАРТКА НЕДОЛІКУ ДВФКА

Сума
операцій

в т.ч.,
оціночні
втрати

1

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ДФІ
Категорія порушень
Нефінансові порушення, в т.ч.:
Порушення в організації та порядку ведення бухгалтерського обліку
Недостовірність фінансової і бюджетної звітності
Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, тощо
Інші нефінансові порушення
Фінансові порушення, в т.ч.:
Порушення, що призвели до втрат, в т.ч.:
Недоотримано фінансових ресурсів
Проведено витрати з порушенням законодавства (всього), у т.ч.:
Нецільове використання коштів
Незаконні витрати
Недостачі
Порушення, що не призвели до втрат

(в тисячах гривень)

К-ть
171
5
162
4
63
56
44
12
11
1
7

Сума
Х
Х
Х
Х
Х
26 365,13
21 914,56
17 941,41
3 973,15
0,00
3 960,89
12,26
4 450,57

З порушенням
Неефективно
Разом
Можливість усунення,
повернення,
попередження
компенсації,
мінімізації ризику
Усунуто, повернуто,
попереджено,
мінімізована ризик

З втратами

Сума
операцій

в т.ч.
потенцій
ні
витрати

К-ть

Сума
операцій

З ризиком втрат
К-ть

Без ризику втрат
К-ть

К-ть пору пору
без суми

ЗВЕДЕНА КАРТКА ПОРУШЕНЬ ДВФКА (в тисячах гривень)
Сума
операцій

в т.ч.
потенційні
витрати

148
1
149

27
1
28

194635,88
6195,9
200831,78

4
9
13

5561,22
10604,62
16165,84

3754,40
9602,98
13357,38

58
14
72

1789169,56
22769,23
1811938,79

21914,60
22439,78
44354,38

7

15

16166,13

2

193,03

193,03

14

4365,82

5810,14

9

7210,29

2

4,34
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Висновок
В ході аудиту встановлено, що фінансово-господарська діяльність КП «Київський
метрополітен» (далі - Метрополітен) загалом є налагодженою, системною та спрямованою
на виконання основних статутних завдань і забезпечення соціальних гарантій працівників.
Однак, в періоді, що підлягав аудиту мали місце фінансові порушення на загальну
суму 26,4 млн гривень. Враховуючи порушення та недоліки організаційного характеру на
різних етапах господарювання, які сталися внаслідок здійснення неефективних
управлінських рішень, сума недотримань складає 57,7 млн. грн., в тому числі, недоліки,
які призвели до втрат 44,4 млн. грн. та до виникнення ризиків втрат фінансових та
матеріальних ресурсів у сумі 13,3 млн. гривень. Вказане негативно вплинуло на
фінансово-економічні показники та відповідно свідчить про необхідність посилення
контролю та управлінського реагування.
По-перше, під час аудиту виявлено ряд порушень при прийнятті Метрополітеном
будівельно-монтажних робіт, зокрема вартість вказаних робіт завищена на 2008,9 тис.
грн. внаслідок включення до актів виконаних робіт заготівельно-складських витрат у
складі вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на другорядному виробництві
генерального підрядника, витрат з внутрішнього транспортування та завищеної вартості
матеріальних ресурсів.
По-друге, під час дослідження питання закупівлі Метрополітеном вагонів у ЗАТ
«Вагонмаш» (ВАТ «Метровагонмаш») (Російська Федерація) за рахунок кредитних
коштів, наданих ЄБРР, встановлено ряд порушень, які призвели як до 1993,8 тис. грн.
зайвих витрат на попередню перевірку вагонів, відрядження та за надання інструкцій по
експлуатації та технічному обслуговуванню вагонів, які підлягали відшкодуванню
постачальником та постачанню в комплекті з товаром згідно умов договору, так і до
недоотримання 4970,9 тис. грн. через ненарахування штрафних санкцій за несвоєчасну
поставку вагонів, а саме:
- нераціональне формування умов контракту закупівлі метропотягів призвело до
включення до останнього послуги вартістю 1228,1 тис. грн. з постачання експлуатаційних
документів, які підлягають постачанню в комплекті з товаром та є невід’ємною частиною
виготовленого виробу;
- сплачено кошти в сумі 697 тис. грн. за послугу з попередньої перевірки вагонів
перед відправленням, проведеної безпосередньо представниками КП «Київський
метрополітен» на заводі виробника, в той час як, за умовами контракту відшкодування
вказаних витрат повинно здійснюватись за рахунок постачальника;
- за наявності відповідних умов контракту Метрополітеном не вжито заходів
щодо пред’явлення відповідної вимоги ВАТ «Вагонмаш» з відшкодування 68,7 тис. грн.
витрат на відрядження спеціалістів Метрополітену;
- при відсутності документально оформленої відмови в застосуванні штрафних
санкцій та відсутності своєчасно підписаного сторонами письмового документу про зміни
термінів поставки, Метрополітеном не забезпечено нарахування санкцій за несвоєчасну
поставку метропотягів та відповідно недоотримано коштів у загальній сумі
4970,9 тис. гривень.
Крім того, слід зазначити, що внаслідок довготривалого виконання
Метрополітеном та іншими відповідальними виконавцями обов’язкових умов кредитної
угоди, необхідних для отримання кредитних траншів, неефективно використано
3296,5 тис. грн. на оплату комісії по резервуванню кредитної лінії у період з вересня 2010
по вересень 2011 року.
По-третє, в ході аудиту встановлено, що Метрополітеном протягом 2004-2010
років укладено договори на право прокладання та подальше обслуговування
телекомунікаційних мереж з використанням тунелів метро без застосування Положення
про оренду майна територіальної громади міста Києва та відповідної методики розрахунку
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і порядку використання орендної плати за користування, прокладання телекомунікаційних
мереж з використанням підземних та наземних технічних засобів телекомунікацій при
створенні та подальшій експлуатації телекомунікаційних мереж, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 22.01.2009 № 6/1061, внаслідок чого, до загального фонду
міського бюджету не перераховано 50% суми надходжень орендної плати, що за 20132014 роки складає 1796,1 тис. грн.
Крім того, слід зазначити, що вищевказані договори укладено за цінами нижчими
ніж визначені відповідним економічно-обгрунтованим розрахунком, затвердженим на
рівні Метрополітену, внаслідок чого Метрополітеном недоотримано 7772,0 тис. грн.
доходів, в тому числі бюджетом м. Києва відповідно недоотримано 3886,0 тис. грн.
По-четверте, неналежне виконання розпорядчих документів у сфері орендних
відносин та відсутність дієвої системи контролю, як з боку Метрополітену
(балансоутримувача) так і Департаменту комунальної власності м. Києва (орендодавця), за
виконанням орендарями умов договорів, укладання договорів про надання послуг за
операціями, які носять зміст оренди, призвели до виникнення ризиків втрат підприємства
2101,6 тис. грн., у тому числі бюджету м. Києва – 1050,8 тис. грн. та до недоотримання
440,5 тис. грн. доходів підприємством, а також бюджетом м. Києва – 1037,1 тис. гривень.
Зокрема, при наявності надходжень коштів у вигляді орендної плати, всупереч
вимог рішень Київради «Про бюджет міста Києва» на 2013-2014 роки спостерігається
тенденція затримок у перерахуванні Метрополітеном 50% суми надходжень до загального
фонду бюджету м. Києва. Так, станом на 01.01.2013 відповідна кредиторська
заборгованість складала 31099,7 тис. грн., станом на 01.01.2015 заборгованість становила
4090,0 тис. грн., яка на даний час погашена в повному обсязі.
Проведеними в ході аудиту вибірковими контрольними обстеженнями площ,
наданих в оренду, встановлено непоодинокі випадки суборендних відносин (3-4% від
орендованих площ), які документально не погоджено з орендодавцем, та відповідно
орендарями не забезпечено перерахування Підприємству 440,5 тис. грн. перевищення
отриманої плати від суборенди над платою визначеною за договорами оренди та
відповідно останнім до міського бюджету не спрямовано 220,2 тис. гривень.
За умови екстраполяції зазначеної проблеми на масштаби Метрополітену, із
застосування показника площ, наданих у суборенду, лише 1,5% від загальних
орендованих площ, розмір недоотриманого доходу підприємства впродовж 2013-2014
років сягає 2101,6 тис. грн., в тому числі бюджетом м. Києва 1050,8 тис. гривень.
Слід зазначити, що у 2014-2015 роках Метрополітеном активізовано діяльність у
напрямку встановлення фактів надання площ у суборенду.
Наявні випадки ігнорування орендарями виконання обов’язкових умов договорів
оренди в частині обов’язкового страхування орендованого майна, чим створено ризики
втрат в разі настання страхових випадків.
Слід також зазначити, що на підприємстві поширена практика укладання із
суб’єктами
господарювання
договорів
розміщення
обладнання
(терміналів
самообслуговування, телекомунікаційних шаф, підсилювачів мережі GSM-1800,
обладнання систем обігрівання, тощо) за довільно встановленими цінами, що, на думку
аудиторів, є прихованою орендою комунального майна. Враховуючи, що дохід
Підприємства від діяльності, пов’язаної із виконанням вищезазначених договорів
протягом 2013-2014 років становив 1633,7 тис. грн. можливо стверджувати, що бюджет м.
Києва недоотримав коштів у вигляді відрахувань 50% від надходжень орендної плати
щонайменше 816,87 тис. гривень.
По-п’яте, неналежний рівень планування оплати зобов’язань за договорами
спонукав контрагентів до звернень до суду та за результатами прийнятих на їх користь
судових рішень стягнення коштів відбувалось із залученням Державної виконавчої
служби. Незважаючи на встановлені державними виконавцями терміни, Метрополітеном
самостійно не здійснено оплату кредиторської заборгованості, що як наслідок призвело

136

заходів з примусового стягнення коштів та відповідно додаткового витрат 8470,4 тис. грн.
на сплату виконавчого збору.
Крім того, на підставі судових рішень підприємством оплачено 9532,4 тис. грн.
штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов`язань. Вказані невиробничі витрати
понесено Підприємством при наявності фінансових можливостей для їх уникнення.
Зокрема, кредиторська заборгованість, несплата якої стала підставою виникнення санкцій,
утворилась при здійсненні Метрополітеном капітальних інвестицій, а тому виходячи із
призначення бюджетного фінансування, отриманого на поповнення статутного капіталу,
могла бути оплачена за рахунок 25000,0 тис. грн. бюджетних коштів, які в свою чергу
спрямовано підприємством на здійснення видатків, що за своєю суттю не є капітальними
та не були передбачені фінансовим планом Підприємства.
Крім того, не вжиття Метрополітеном в межах терміну позовної давності заходів
щодо стягнення в судовому порядку дебіторської заборгованості призвело до втрати
1980,2 тис. гривень.
По-шосте, одним із проблемних напрямків у діяльності Метрополітену є
ціноутворення, зокрема внаслідок неприведення умов договорів на надання права на
розміщення базових станцій стільникового зв’язку та антенно-фідерних пристроїв,
укладених у попередніх періодах, у відповідність до прийнятого у 2014 році на
підприємстві положення про ціноутворення, в частині застосування однакових цін до
рівнозначних угод, Метрополітеном недоотримано 47,2 тис. гривень.
По-сьоме, в ході аудиту встановлено порушення та недоліки в частині
дотримання законодавства з обліку основних засобів, що свідчить, про не забезпечення
належного контролю за станом використання, збереження, списання та переміщення
майна,а саме:
- внаслідок оплати послуг зі зберігання майна (2-х тунелепрохідницьких
комплексів) сторонній організації, при наявності власних територій та приміщень,
достатніх для його зберігання, та невжиття достатньо ефективних заходів щодо продажу
або списання цього майна, Метрополітеном неефективно використано за період 2008 –
2014 роки 1001,64 тис. грн. та у зв’язку із наявністю кредиторської заборгованості
створено ризик втрати 219,45 тис. гривень;
- списання об’єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунках
103 «Будинки та споруди» та 105 «Транспортні засоби», на суму 676,93 тис. грн.,
здійснено без відповідного дозволу Київської міської ради;
- здійснено фактичну передачу комунального майна в державну власність за
відсутності погодження місцевого органу виконавчої влади (КМДА) та не забезпечено
проведення оцінки майна для можливої компенсації його вартості в майбутньому,
внаслідок чого, створено ризик безповоротної втрати 5-ти од. транспортних засобів
загальною первісною вартістю 1566,28 тис. грн.;
- проведеною вибірковою інвентаризацію основних засобів в структурних
підрозділах підприємства встановлено їх лишки на суму 31,89 тис. грн. та нестачу в сумі
12,26 тис. гривень.
По-восьме, відсутність належного рівня організації роботи з оформлення
технічної документації та правовстановлюючих документів на право постійного
користування земельними ділянками створює ризики зловживань щодо незаконного
заволодіння комунальним майном сторонніми особами, та, як наслідок, можливої втрати
підприємством контролю за такими земельними ділянками, а саме:
в результаті відображення за даними бухгалтерського обліку права
користування земельними ділянками (які за даними міського земельного кадастру за
підприємством не зареєстровані) та не вжиття дієвих заходів щодо його списання,
Метрополітеном завищено в обліку вартість нематеріальних активів на загальну суму
1879,53 тис. грн.;
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за даними бухгалтерського обліку не відображено право постійного
користування 4-ма земельними ділянками загальною площею 42,96 га та, як наслідок,
занижено в обліку вартість нематеріальних активів, вартість яких згідно нормативногрошової оцінки становить 140 034,36 тис. грн.;
не вжито ефективних заходів щодо оформлення правовстановлюючих
документів (державних актів) на право постійного користування 133 земельними
ділянками (або 77% від загальної кількості земельних ділянок), які знаходяться у
розпорядженні підприємства впродовж тривалого часу.
Крім того, у діяльності Метрополітену існує ряд інших недоліків та проблемних
питань, а саме:
1.У складі активів КП «Київський метрополітен» обліковуються витрати у сумі
9215,0 тис. грн., понесені на виконання проектних робіт та придбання матеріальних
цінностей впродовж 2005-2011 років, які не були віднесені до складу об’єктів основних
засобів та не введені в експлуатацію. У зв’язку з відсутністю перспектив впровадження
цих проектів та втрати їх актуальності, а також зважаючи на наявність фактів списання
аналогічних витрат на збиток підприємства (42,1 тис. грн.), високо вірогідним є ризик, що
зазначені витрати були проведені марно.
2. Потребує додаткового аналізу з боку Підприємства облік кредиторської
заборгованості, зокрема:
- внаслідок несписання кредиторської заборгованості, строк позовної давності
якої минув, підприємством за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності
занижено розмір доходів та завищено фінансові зобов’язання на 262,9 тис. гривень;
- у зв’язку із неповним відображенням за даними бухгалтерського обліку
кредиторської заборгованості по відношенню до Об’єднаної профспілкової організації, що
виникла внаслідок не проведення у повному обсязі відрахувань на культурно-масову,
фізкультурну і оздоровчу роботу, станом на 31.12.2014 занижено розмір заборгованості на
623,5 тис. гривень.
3. Аналіз відображення за даними бухгалтерського обліку стану придбання та
реалізації проїзних документів показав, що Метрополітеном станом на 01.01.2015
обліковується кредиторська заборгованість в сумі 6195,9 тис. гривень, що виникла
внаслідок реалізації проїзного квитка на основі безконтактних карток на поворотній
основі та є їх заставною вартістю.
Враховуючи діючу на Україні практику (зокрема, у Харківському метрополітені),
у разі ініціювання, Метрополітеном перед Виконавчим органом КМР (КМДА) та
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу КМР (КМДА), розгляду
питання запровадження практики реалізації вищевказаних карток на безповоротній
основі, КП «Київський метрополітен» забезпечив би зменшення розміру кредиторської
заборгованості на 6195,9 тис. грн. та компенсацію за рахунок пасажирів понесених витрат
на виготовлення даних карток у сумі 4 740,6 тис. гривень.
4. В ході аудиту встановлено випадки не застосування підприємством штрафних
санкцій за невиконання суб’єктами господарювання договірних зобов’язань, що призвели
до недоотримання доходів у сумі 110,9 тис. гривень.
5. Потребує посилення контролю з боку керівництва підприємства стан
планування показників фінансових планів КП «Київський метрополітен», а саме:
при затвердженні фінансових планів на 2013 та 2014 роки КП «Київський
метрополітен» не проведено деталізацію показника «інші операційні витрати», що
призвело до непрозорості формування витрат на загальну суму 126550,2 тис. грн.,
ускладнення контролю за здійсненням таких витрат та ризику включення до їх складу
невиробничих витрат, яких підприємство повинно уникати;
підприємством здійснено витрати на консультативно-аудиторські послуги та
послуги страхування на 725,0 тис. грн., без дотримання вимог чинного законодавства
щодо обов’язкового затвердження їх розміру у фінансових планах.
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