
Результати аудиту відповідності діяльності КП «Інженерний центр» як 

служби замовника під час виконання робіт з реконструкції корпусів 

Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр 

крові 

  

При проведенні аудиту відповідності діяльності КП «Інженерний 

центр» як служба замовника під час виконання робіт з реконструкції корпусів 

Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові 

встановлено наступне. 

  У 2011 році КП «Київекспертиза» було проведено перевірку обсягів 

виконаних робіт за період з вересня 2003 року по березень 2009 року                                     

на об’єкті: «Реконструкція корпусів міської клінічної лікарні №14 під 

Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3» на суму 31745,604 тис. 

грн. (будівельно-монтажні роботи – 30104,741 тис. грн, обладнання –                    

51,353 тис. грн, проектні роботи – 1589,51 тис. грн). 

При здійсненні зазначеної перевірки виявлені завищення виконаних 

робіт на загальну суму 3982,487 тис. грн, в тому числі по організаціям:  

- АТ «Медінвестпроект» (проектно-вишукувальні роботи) – 76,66 тис. грн; 

- ВАТ «Трест Київміськбуд - 2» (будівельно-монтажні роботи) –                   

3905,827 тис. гривень. 

На сьогоднішній день зазначену суму завищення замовником не 

усунуто. 

За період з квітня 2009 по грудень 2014 року будівельно-монтажні 

роботи на об’єкті не проводились у зв’язку з відсутністю фінансування. 

Однак, під час візуального обстеження об’єкту станом на 10.12.2014, 

залученими спеціалістами  КП «Київекспертиза» зафіксовано, що частина 

встановленого раніше,  у період з вересня 2003 року по березень 2009 року, 

обладнання, конструкцій, устаткування та виконаних робіт прийшла до 

непридатності, а частина – відсутня.   

Також, під час підтвердження вартості виконаних проектних робіт, за 

період з лютого 2011 року по серпень 2013 року, на об’єкті: «Реконструкція 

корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський 

центр крові» залученими спеціалістами КП «Київекспертиза» виявлено 

завищення на загальну суму 198,978 тис. грн, чи 38,1 % від суми перевірених 

робіт (в т. ч. ТОВ «Проектно-технічний центр» – 178,243 тис. грн,                      

ТОВ «Майстер-гео» –  20,735 тис. грн). 

Внаслідок завищення вартості виконаних проектних робіт, замовником 

зайво перераховано коштів ТОВ «Проектно-технічний центр» –                    

178,243 тис. грн, ТОВ «Майстер-гео» – 20,735 тис. гривень. 

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про неналежний 

контроль  з боку замовника при підписанні актів виконаних проектних робіт 

та при збереженні незавершеного будівництва по об’єкту «Реконструкція 

корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський 

центр крові».   
 


