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Результати аудиту відповідності діяльності ПАТ «ХК 

«Київміськбуд» як служби замовника щодо дотримання актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з 

будівництва загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи 

на діл. №12, №13 в 6-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки – 

Північні». 

 

Загальна вартість перевірених робіт при проведенні аудиту діяльності 

ПАТ «ХК «Київміськбуд» як служби замовника під час виконання робіт з 

будівництва загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на      

діл. №12, №13 в 6-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки – Північні» 

склала 113501,3 тис.грн. а саме: 

- будівельно-монтажні роботи – 100211,5 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ 

«МЖК-1»); 

- пусконалагоджувальні роботи – 754,4 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ 

«МЖК-1»); 

- проектні роботи – 1342,3 тис.грн. (Виконавець – Приватне 

підприємством «Архітектурна майстерня Коляденко»); 

- авторський нагляд – 24,28 тис.грн. (Виконавець – Приватне 

підприємством «Архітектурна майстерня Коляденко»); 

- устаткування – 11168,6 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ «МЖК-1»). 

Зазначені роботи оплачено в повному обсязі. 

В результаті здійсненої перевірки залученими спеціалістами                 

КП «Київекспертиза» виявлено завищення вартості виконаних проектних і  

будівельних робіт на загальну суму 9739,7 тис.грн., чи  8,67 % від загальної 

суми виконаних робіт , в тому числі: 

- будівельно-монтажні роботи – 9437,0 тис.грн. (Генпідрядник - ТОВ 

«МЖК-1»); 

- пусконалагоджувальні роботи – 205,5 тис.грн. (Генпідрядник –  

ТОВ «МЖК-1»); 

- проектні роботи – 96,7 тис.грн. (Виконавець – Приватне 

підприємство «Архітектурна майстерня Коляденко»); 

- авторський нагляд – 0,4 тис.грн. (Виконавець – ПП «Архітектурна 

майстерня Коляденко»). 

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

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV та п.3.3.12                     

ДБН д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом  України  від  27.08.2000  №174, 



2 
 

 підрядними організаціями: ТОВ «МЖК-1», Приватне підприємство 

«Архітектурна майстерня Коляденко» завищено вартість виконаних робіт, 

що призвело до втрат матеріальних та фінансових ресурсів   на загальну суму 

тис.грн. з ПДВ. 

Виявлені завищення на загальну суму  9739,7 тис.грн. в ході аудиту  

не усунуто. 

Як  наслідок   виявлених   завищень   будівельно – монтажних  робіт на  

загальну суму 9739,7 тис.грн. встановлено завищення видатків  на утримання 

служби замовника у сумі  609,6 тис. грн., що є порушенням          п. 2.8.13 

ДБН Д.1.1-1-2000 та ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV. 

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

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV  відповідальність 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 проектно-

вишукувальних та  пусконалагоджувальних робіт, будівельних робіт форми 

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

відповідальних за здійснення технічного нагляду під час будівництва.  

 

 

 

 

 

 


