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Про розгляд запиту 

 

 

Державна аудиторська служба України розглянула запит від 18.01.2021 б/н 
(вх. від 19.01.2021 № В-34) щодо надання інформації про результати 
позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – 

Університет), яка проводилася у період з 28.09.2020 по 19.10.2020, і вимоги від 
25.11.2020 за № 00300-14/7926-2020 та повідомляє. 

Керуючись вимогами Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», надсилаємо на електронну адресу, зазначену у Вашому запиті, 
скановану копію цієї вимоги та інформуємо, що за результатами ревізії 
виявлено порушень фінансової дисципліни, що призвели до втрат, загалом на 
суму 21128,3 тис. гривень. 

Ревізією встановлено, що за результатами проведених Університетом 
відкритих торгів на закупівлю робіт із капітального ремонту корпусів 
факультету кібернетики та механіко-математичного факультету укладено із 
переможцем торгів – ТОВ «Ягуар» два договори, а саме від 18.12.2018 № К 213 
та від 12.12.2018 № К 202. 

Документальною перевіркою та проведеною зустрічною звіркою у           
ТОВ «Ягуар» установлено завищення обсягів та вартості робіт із капітального 
ремонту корпусів механіко-математичного факультету та факультету 
кібернетики загалом на суму 6853,8 тис. грн, а саме: 

mailto:xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx


 2 

ТОВ «Ягуар» на порушення пункту 6.4.4.1 Правила визначення вартості 
будівництва Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (далі – 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) до відомостей ресурсів до актів приймання будівельних 
робіт ф.КБ-2в за травень, серпень, вересень, жовтень 2019 року включено 
вартість електроенергії на суму 18,2 тис. грн (з ПДВ) (фактично 
використовували електроенергію Університету без укладання договору), чим 
завищено вартість виконаних робіт та, як наслідок, завдано матеріальної шкоди 
(збитків) Університету на зазначену суму.  

На порушення статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України, статті 36 
Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 6.3.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, 

пунктів 2.1, 2.10, 3.6 укладених договорів від 18.12.2018 № К 213, від 
12.12.2018 № К 202 ТОВ «Ягуар» до актів приймання виконаних будівельних 
робіт ф.КБ-2в включено розмір прибутку 6,8 грн/люд.-год замість  
2,71 грн/люд.-год, технічним наглядом, в особі Тимченка М.О., підписано ці 
акти, а Університетом здійснено видатки на оплату цих актів приймання 
виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в та, як наслідок, завищено вартість 
виконаних робіт з капітального ремонту корпусів факультету кібернетики та 
механіко-математичного факультету загалом на суму 588,0 тис. грн (з ПДВ) і 
завдано матеріальної шкоди (збитків) Університету на зазначену суму.  

На порушення статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України, статті 36 
Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 6.1.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, 

пунктів 2.1, 2.10, 3.6 укладених договорів від 18.12.2018 № К 213, від 
12.12.2018 № К 202 ТОВ «Ягуар» при розрахунку вартості виконаних робіт із 
капітального ремонту в актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в 
застосовано середньомісячну заробітну плату на 1 робітника розряду 3,8 – 

11000 грн замість 7500 грн, технічним наглядом, в особі Тимченка М.О., ці акти 
підписано, а Університетом проведено видатки на оплату та, як наслідок, 
завищено вартість виконаних робіт із капітального ремонту корпусу механіко-

математичного факультету та факультету кібернетики загалом на суму  
4127,5 тис. грн (з ПДВ і завдано матеріальної шкоди (збитків) Університету на 
зазначену суму.  

ТОВ «Ягуар» на порушення статті 526, статті 629 Цивільного кодексу 
України, пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, пунктів 2.1, 2.10, 3.6 укладених 
договорів від 18.12.2018 № К 213, від 12.12.2018 № К 202 включено до актів 
приймання виконаних робіт ф.КБ-2в за 2019 рік будівельні матеріали за 
завищеними цінами (уточнення вартості матеріалів не здійснювалося) загалом 
на суму 891,5 тис. грн (з ПДВ), технічним наглядом, в особі Тимченко М.О., ці 
акти підписано, а Університетом здійснено видатки на оплату, що призвело до 
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завищення вартості робіт на зазначену суму, чим завдано матеріальної шкоди 
(збитків) Університету на згадану суму.  

ТОВ «Ягуар» на порушення вимог пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до 
актів приймання будівельних робіт ф.КБ-2в за 2019 рік включено у завищених 
обсягах будівельні матеріали, виконані роботи з капітального ремонту загалом 
на суму 1228,6 тис. грн (з ПДВ), технічним наглядом, в особі Тимченка М.О., ці 
акти підписано, а Університетом здійснено видатки на оплату та, як наслідок, 
завищено вартість робіт на загальну суму 1228,6 тис. грн, чим завдано 
матеріальної шкоди (збитків) Університету на зазначену суму.  

Окрім того, ТОВ «Ягуар» на порушення статті 526, статті 629 Цивільного 
кодексу України, пункту 5.3.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та статті 36 Закону України 
«Про публічні закупівлі» включено до актів приймання виконаних будівельних 
робіт ф.КБ-2в за вересень 2019 року № 4, жовтень 2019 року № 8 додаткові 
роботи з капітального ремонту загалом на суму 14274,5 тис. грн (з ПДВ), які не 
передбачені проєктною документацією, тендерною пропозицією, істотними 
умовами укладеного договору підряду від 12.12.2018 № К 202, технічним 

наглядом, в особі Тимченка М.О., ці акти підписано, а Університетом здійснено 
необґрунтовані видатки ТОВ «Ягуар» на оплату додаткових робіт із 
капітального ремонту загалом на суму 14274,5 тис. грн (з ПДВ), чим завищено 
вартість робіт із капітального ремонту корпусу механіко-математичного 
факультету на суму 14274,5 тис. грн (з ПДВ).  

 

   

Додаток: сканована копія листа від 25.11.2020 № 00300-14/7926-2020 на 3 арк. в 
1 прим. 

 

 

Заступник Голови                                                                       Юлія СОЛЯНІК 

 

 

 

 

 

Лариса Поздіна 425 17 82 

__________ 
Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Держаудитслужбою відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством. 

 


