
Результати аудиту відповідності діяльності КП «Київбудреконструкція» 

як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, 

контрактів під час виконання робіт з реконструкції та технічного 

переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в селі Підгірці 

Обухівського району Київської області. 

Під час проведення аудиту відповідності діяльності                              

комунального підприємства «Київбудреконструкція» як замовника щодо 

дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час 

виконання робіт з реконструкції та технічного переоснащення полігону 

твердих побутових відходів №5 в селі Підгірці Обухівського району 

Київської області,  виявлено завищення будівельно-монтажних робіт у                

ПАТ «Пересувна механізована колона-43» за період з 01.12.2013 по 

31.11.2015 на суму 3261,8 тис. грн, чи 18,4 % від вартості перевірених робіт. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів 

зазначені роботи оплачені в повному обсязі. 

Таким чином, в результаті допущеного завищення вартості та обсягів 

виконаних робіт комунальним підприємством «Київбудреконструкція» зайво 

перераховано зазначеній підрядній організації  коштів спеціального фонду 

міського бюджету на суму 3261,8 тис. грн, що призвело до оціночних 

фінансових втрат на зазначену суму. 

В результаті встановленого завищення вартості фактично виконаних 

обсягів та вартості робіт на суму 3261,8 тис. грн, комунальним 

підприємством «Київбудреконструкція» завищено видатки  на утримання 

служби замовника на суму 81,5 тис. грн, 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).  

Також, під час проведення обстежень і контрольних обмірів нарощення 

дамби фахівцями КП «Київекспертиза» встановлено, що виконані роботи з 

укладання суглинку в якості насипу є не лише такими, що не відповідають 

вимогам проекту та нормам і правилам виконання робіт, але у певній мірі 

шкідливими і техногенно небезпечними. 

Враховуючи вищевикладене, роботи і витрати з нарощення дамби 

фахівцями КП «Київекспетиза» не можуть бути підтверджені. 

Відповідно до висновку КП «Київекспертиза» від 30.12.2015 №09/105-

725, вартість робіт, яка не може бути підтверджена з причин порушення 

вимог  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 становить  11679,8 тис. грн (в т.ч. будівельні 

роботи 1-9 глави зведеного кошторисного розрахунку – 11239,324 тис. грн). 

Таким чином, можна зробити висновок про неефективне використання 

коштів у сумі 11679,8 тис. грн на виконання робіт з нарощення дамби у 

зв’язку з тим, що зазначені роботи не в повній мірі відповідають вимогам 

проекту та норм і правил виконання робіт, є шкідливими і техногенно 

небезпечними. 



В результаті використаних коштів на виконання робіт з нарощення 

дамби у сумі 11679,8 тис.грн (в т.ч. будівельні роботи 1-9 глави зведеного 

кошторисного розрахунку – 11239,3 тис.грн), які не можуть бути 

підтверджені з причин порушення вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, комунальним 

підприємством «Київбудреконструкція» неефективно використано кошти на 

утримання служби замовника у сумі 280,9 тис.грн, що є порушенням вимог 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансової звітності 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).  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що завищення 

обсягів та вартості виконаних робіт допущене в результаті неналежного 

контролю за дотриманням проектних  рішень  та  вимог  державних  

стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та 

обсягами робіт,  виконаних  під  час  будівництва.   
 


