
Результати аудиту відповідності діяльності Управління будівництва, архітектури 

та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації як замовника під час виконання робіт з впровадження технології, 

яка передбачає використання теплових носіїв для системи теплопостачання 

будівлі СЗШ №281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7-Б у Святошинському районі 

м. Києва. 

 

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління будівництва, 

архітектури те землекористування Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації як замовника під час виконання робіт з впровадження технології, яка 

передбачає використання теплових носіїв для системи теплопостачання будівлі              

СЗШ №281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7-Б у Святошинському районі м. Києва, 

залученими спеціалістами КП «Київекспертиза» виявлені завищення виконаних 

будівельних робіт у ТОВ «РОСТАН-БУД» на суму 7078,7 тис. грн, чи 97,5% від 

вартості перевірених робіт.  

Зазначене завищення виконаних робіт призвело до порушення вимог пункту 1 

статті 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, в частині завищення даних в актах приймання виконаних 

будівельних робіт за грудень 2014 року (форма №КБ-2в) на загальну суму                  

7078,707 тис. грн та відповідно завищення кредиторської заборгованості станом на 

01.05.2015 перед ТОВ «РОСТАН-БУД» на зазначену суму.  

Завищення виконаних робіт, виявлене КП «Київекспертиза» під час 

підтвердження обсягів та вартості виконаних робіт на зазначеному об’єкті на 97,5%, 

свідчить про фактичне невиконання надання послуг з технічного нагляду приватним 

підприємством «ДП Форест-1» на суму 126,8 тис. грн, послуг з авторського нагляду 

ТОВ «АКВАТЕХ» на загальну суму 28,4 тис. грн,  завищення даних в первинних 

документах (акти виконаних робіт) на відповідні суми та завищення кредиторської 

заборгованості, що є порушенням вимог пункту 1 статті 9 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, 

пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 24.05.1995 №88.   

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неналежний контроль 

з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, осіб 

що здійснювали технічний та авторський нагляд за капітальним ремонтом. 
 


