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Результати аудиту відповідності діяльності УЖКГ Дарницької РДА як 

замовника під час виконання робіт з реконструкції парку «Позняки» на 

перетині проспекту Григоренка та вулиці Драгоманова з будівництвом 

фонтану у Дарницькому районі  міста Києва. 
 

За даними бухгалтерського обліку підприємства, за період з 01.01.2012 по 

01.02.2015,  загальна вартість виконаних робіт по зазначеному об’єкту складає 

8400,0 тис. грн. 

Загальна вартість перевірених робіт, за зазначений період, на об’єкті склала 

6352,5 тис.грн. внаслідок того, що залученими фахівцями КП «Київекспертиза»  

встановлено, що частину робіт неможливо перевірити у зв’язку із відсутністю 

необхідної документації.  

Сума таких робіт за наданими актами форми №КБ-2в склала 2047,4 тис. 

грн., в тому числі будівельно-монтажні роботи – 1264,7 тис. грн., обладнання – 

782,6 тис. грн. 

При здійсненні перевірки фактично виконаних обсягів та вартості робіт 

залученими спеціалістами КП «Київекспертиза» виявлено завищення вартості 

виконаних робіт на загальну суму 2834,1 тис. грн, чи 44,61% від перевіреної суми, 

а саме: 

- завищення обсягів виконаних робіт – 1909,2 тис. грн.; 

- завищення вартості та кількості матеріалів – 310,2 тис. грн.; 

- завищення, пов’язані із невірним застосуванням РЕКНів – 119,9 тис. грн.; 

- завищення вартості експлуатації машин та механізмів – 240,1 тис. грн.; 

- завищення вартості інших витрат (зварка швів) – 5,2 тис. грн.; 

- завищення вартості обладнання – 51,1 тис. грн.; 

- завищення вартості будівельних робіт, що не передбачені проектом – 

198,1 тис. грн. 

(Генпідрядник – ПП «Спецбуделектромонтаж»). 

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,  

підрядною організацією ПП «Спецбуделектромонтаж» завищено вартість 

виконаних робіт, що призвело до втрат матеріальних та фінансових ресурсів  

міського бюджету на загальну суму 2834,1  тис. грн. (з ПДВ). 

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                             

про неналежний контроль Виконавця – КП «Позняки-Інвест»                     

відповідального за здійснення технічного нагляду під час робіт з реконструкції.  


