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Результати  аудиту  відповідності діяльності Державного історико – 

меморіального Лук’яніського заповідника як служби замовника під час 

виконання Генерального плану розвитку Державного історико – 

меморіального Лук’яніського заповідника з комплексом будинків і 

споруд адміністративно-господарського призначення та церкви Святої 

Катерини, вул. Дорогожицька,7. 

 

Загальна вартість перевірених робіт під час проведення аудиту 

діяльності Державного історико – меморіального Лук’яніського  заповідника 

як служби замовника під час виконання Генерального плану розвитку 

Державного історико – меморіального Лук’яніського заповідника з 

комплексом будинків і споруд адміністративно-господарського призначення 

та церкви Святої Катерини, вул.Дорогожицька,7 за період з липня 2005 по 

вересень 2012 включно склала 9129,0 тис. грн. 

В результаті здійсненої перевірки із залученням спеціалістів                         

КП «Київекспертиза» виявлено завищення вартості виконаних будівельних 

робіт за період з липня 2005 по грудень 2012 включно у виконавців ВАТ   

ПБК «Схід» (ЄДРПОУ – 24089370) та ТОВ «Арсенал Телекомбуд» (ЄДРПОУ 

33740069) на загальну суму 5728,6 тис. грн. (в тому числі завищення вартості 

будівельно-монтажних робіт 1-9 глави зведеного кошторисного розрахунку – 

4771,5 тис. грн.), чи 62,7% від загальної суми виконаних робіт, в тому числі: 

- завищення вартості обсягів робіт – 4924,1 тис. грн. (ТОВ «Арсенал 

Телекомбуд» - 48,2 тис.грн., ВАТ ПБК «Схід» - 4875,9тис.грн.), 

- завищення вартості та кількості матеріалів – 272,7 тис. грн.                  

(ВАТ ПБК «Схід»), 

- завищення, пов’язане з невірним застосуванням РЕКНів –                        

486,6 тис. грн. (ВАТ ПБК «Схід»), 

- завищення, пов’язане з умовами виробництва – 0,4 тис. грн.     (ВАТ 

ПБК «Схід»), 

- завищення вартості тимчасових витрат – 11,0 тис. грн. (ВАТ ПБК 

«Схід»), 

- завищення інших витрат (охорона) – 33,6 тис. грн. (ВАТ ПБК 

«Схід»). 

 В порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, Правил визначення 

вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 24.05.1995 №88, 

внаслідок завищення вартості виконаних робіт Державним історико-

меморіальним Лук’янівським заповідником зайво перераховано 
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Генпідрядним організаціям  ВАТ ПБК «Схід» (ЄДРПОУ – 24089370) та ТОВ 

«Арсенал Телекомбуд» (ЄДРПОУ 33740069) коштів міського бюджету на 

загальну суму 5728,6 тис. грн., що призвело до фінансових втрат. 

 В результаті встановленого завищення вартості фактично виконаних 

обсягів робіт на суму 5728,6  тис. грн. Державним історико-меморіальним 

Лук’янівським заповідником завищено видатки на утримання служби 

замовника на суму 143,1 тис. грн. (з ПДВ), що є порушенням вимог Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 №996-ХІV, суперечить вимогам листа Держбуду України від 

04.10.2000 №7/7-1010, де йдеться що вартість витрат на утримання служби 

замовника визначається пропорційно обсягам виконаних робіт (тобто у 

встановленому відсотку від обсягу фактично виконаних робіт).   

Відповідно до п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІVвідповідальність за 

недостовірність відображених даних у первинних документах несуть особи, 

які склали та підписали ці документи. 

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про неналежний 

контроль з боку осіб, що підписали акти приймання виконаних будівельних 

робіт форми №КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та 

відповідальних за здійснення технічного нагляду під час будівництва.  

 


