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ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАiНИ
пIвнIчно-схIл{иЙ оФrс дЕр}кАудитслу}кБи

УПРАВЛIННЯ ПIВНIЧНО-СХIДНОГО ОФIСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В
ЛУГАНСЬКrЙ ОБЛАСТI

Акт
05.04.202| ль 06-05/2

( лата )

м. Северодонецьк
(мiсце складання)
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Службu авmомобiльнuх dopiz у Луzанськiй обласmi за перiоd з 18.08.2020 по

05.04.2020

Вiдповiдно до пiдпунктiв 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевiрок
ЗаКУПiВель Щержавною аудиторською службою, iT мiжрегiон€tльними
теРиторiальними органами, затвердженого постановоlо Кабiнету MiHicTpiB
УКраiни вiд 01 серпня 201rЗ року J\b 631, на пiдставi направлення на проведення
перевiрки закупiвель вiд 05.03.2021 }l'9 84 виданого в.о. начаJIьника Управлiння
Пiвнiчно-схiдного офiсу Щержаулитслужби в Луганськiй областi, заступником
начЕIIIьника вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту,
фiнанСових послуг, ЖКГ, iнфраструктури та зв'язку Риб'янцем ВолодимироN/t
Сергiйовичем проведено перевiрку питань дотримання вимог законодавства
Службою автомобiльних дорiг у Луганськiй областi (далi - Служба) пiд час
закупiвель: ДК 02l:2015.452ЗЗ|42-6 - Ремонт дорiг. Поточний середнiй ремонт
автомобiльноТ дороги загаJIъного користування державного значення Р-66
Контрольно-пропускний пункт <Щемино-Олексанлрiвкu-Сватово-Лисичанськ-
Луганськ, но дiлянцi км 158+850-км 194+500 у Л),ганськiй областi;
Л( 021:201 5:4523З142-6 Ремонт дорiг. Поточний середнiй ремонт
автомобiльноi дороги заг€Lпьного користування державного значення Н-21r
Старобiльськ-Луганськ-ХрустаIlьний-Макiiвка-.Щонецьк, на дiлянцi км 0+000-
км 20+000 у Луганськiй областi (iнформаuiю опублiковано в електроннiй системi
закупiвель за номерами ID: UA-2020-06-05-003413-c, UA-2020-06-19-006906-c),
за якими здiйснюв€Llrося фiнансування з Фонду боротьби з гострою
респiраторною хворобою COVID- 1 9, спричиненою KopoHaBipycoм SARS-CoV-2,
та ii наслiдками, укJIадання договорiв про закупiвлю та ix виконання.

Перевiрку проведено з 09.03.2021 по 05,04.2021 (l0 робочих лнiв) у
вiдповiдностi до питань програми перевiрки закупiвель з вiдома начальника
Служби - Iýб.р Павла Петровича та головного бухгалтера Служби Каминiноi
олени Миколаiъни.

Перевiрку призупинено за зверненням Служби з l6.03.2021r по 29.03.2021r.

/---/ В.С. Риб'янець



Примiрник JФ /

по одному примiрнику програми перевiрки та направлень вручено
начальнику Служби LIубер Павлу Петровичу, що засвiдчено пiдписом на
других примiрниках.

Перед початком контрольного заходу наданий Журнал реестрацii
перевiрок по Службi, в якому зроблено вiдповiднi записи.

У проведеннi перевiркИ приймав начальFIик вiддiлу когIтролю у галузi
промисловостi, енергетики, транспорту, фiнансових послуг, жкг,
iнфраструктури та зв'язку Ретинський Свген Миколайович - вiдповiдно до
НаПРаВЛеННЯ ВiД 05.03.202l J\b 85, з 09.0З .202| по 05 .04.202l (10 робочих днiв).

В ХОДi ПеРевiрки проведено 2 вибiркових контрольних обмiри виконаних
РОбiТ ПО пОТочному середньому ремонту автомобiльноТ дороги загаJIьного
користування державного значення р-66 Контрольно-пропускний пункт
<<,Щемино-Олександрiвкa>-Сватово-Лисичанськ-Луганськ, на дiлянцi км 158+850-
км 194+500 у Луганськiй областi та поточному середньому ремонту
аВТОмОбiльноi дороги загапьного користування державного значення Н-21
Старобiльськ-Луганськ-Хрустальний-Макiiвка-!онецьк, на дiлянцi км 0+000-
км 20+000 у Луганськiй областi, а також здiйснене кернування шарiв дорожнього
ОДяry з асфальтобетону з подальшим аналiзом на вiдповiднiсть матерiалу дiючим
нормативним документам.

Загальlлi вiдомостi про Замовника:

Повна назва Замовника: Служба автомобiльних дорiг у Луганськiй областi.
Юридична та фактична адреса: 93400, вул. Гагарiна, буд. 70,

м. Северодонецьк, Луганська обл., УкраiЪа.
Телефони:(06а52) 4-20-З7 (приймальня).
Форма власностi : дерх<авна.
Код С,ЩПОУ: 2590З424.
Органiзацiйно-правова форма: державна органiзацiя (установа, заклад).
Правовий статус суб'екта - юридична особа.
Основний вид дiяльностi: 70.10 дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв).
Форма фiнансування: державний бюджет, мiсцевi бюджети, а також кошти з

iнших джерел, якi надходять на рахунки Служби згiдно з чинним
законодавством для фiнансування дорожнього господарства.

Пiдпорядкованiсть : .Щержавне агентство автомобiльних лорiг Украiни.
Службу вкJIючено до единого державного ресстру юридиLIних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань (виписка вiд 26.|2.2019),
до реестру неприбуткових установ та органiзацiй (рiшення ДПI у
м. Северодонецьку ГУ ДФС у Луганськiй областi вiд 07.11 .2016 Ns742l|2-|4-12-
0412590з424).

Посадовими особами Служби, яким було надано право розпоряджатися
рахунками та пiдписувати розрахунковi документи i платiжнi документи,
укладати договори, контракти у перiодi, який пiдлягав перевiрцi, були:

} з правом першого пiдпису:
- нач€шьник Служби - Iýбер Павло Петрович з 05.06.2020 по теперiшнiй

час;

*- В.С. Риб'янець_
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- ЗаСТУПНИК НачаПЬника Служби Кравцов Олег Володимирович з
2З.l1.2020 по теперiшнiй час;

} з правом другого пiдпису:
- ГОЛОВНИЙ бУхгалтер Каминiна Олена МиколаiЪна весь перiод, що

пiдлягав перевiрцi;
- ЗаСТУпник головного бу<галтера - Голод Наталя Анатолiiвна з 05.06.2020

по 10.09.2020;
- ЗаСТУПник головного бухга.птера - Марченко Олена BiKTopiBHa з l0.09.2020

по теперiшнiй час.
В перiодi, що пiдлягае перевiрчi, Служба здiйснювала свою дiяльнiсть на

пiдставi Положень про Службу автомобiльних дорiг у Луганськiй областi,
затверджених наказами Щержавного агентства автомобiльних лорiг Украiни
вiд 12.09.20|6 ]ф 268, вiд29,07.2019 Jф 248 (далi - Положення).

Вiдповiдно до Положення про Службу автомобiльних дорiг у Луганськiй
областi (нова редакцiя), затвердженого наказом ,Щержавного агентства
автомобiльних дорiг Украiни вiд29.07.2019 N248, Служба автомобiльних дорiг
у Луганськiй областi заснована на державнiй власностi i належить до сфери

управлiння .Щержавного агентства автомобiльних дорiг Украiни, яке вiдповiдно
до Указу президента Украiни вiд 13.04.2011 J\b456l201l <Про Положення про

,Щержавне агентство автомобiльних дорiг Украiни> е правонаступником
Щержавноi служби автомобiльних дорiг Украiни.

У своiй дiяльностi Служба керуеться Конституцiсю, законами Украiни,
актами Президента Украiни, Кабiнету VIiHicTpiB Украiни, мiжнародними
договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою Украiни,
iншими нормативно-правовими актами, нак€вами та дорученнями
Уповноваженого органу управлiння, цим Положенням, а також будiвельними
нормами, правилами, стандартами, iншими нормативними документами у сферi

дорожнього господарства.
Метою дiяльностi Служби с забезпечення розвитку та функцiонування

автомобiльних дорiг заг€шьного користування державного значення у
Луганськiй областi шляхом iх будiвництва, реконструкцii, peMoHTiB та

утриманнrI (дорожнi роботи) в iHTepecax держави i користувачiв автомобiльних
дорiг.

Основним предметом дiяльностi Служби е виконання функцiй замовника

робiт та послуг з булiвництва, реконструкцii, peMoHTiB та утримання
автомобiльних дорiг та iншого державного майна, та одержувача бюджетних
коштiв (пункт 2.2 Положення).

Основними напрямками дiяльностi Служби с (пункт 2.З Положення):
- забезпечення виконання дорожнiх робiт в рамках реалiзацiТ

Уповноваженим органом управлiння транспортноi полiтики в МежаХ

фiнансових pecypciB, що направляються Службi як одержувачу бюджетних
коштiв на дорожне господарство згiдно з законодавством;

- органiзацiя будiвництва, реконструкцiТ, ремонту та утримання
автомобiльних дорiг та ik складових;
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- ВиЗнаЧення в межах ii повноважень напрямiв та обсягiв використання
кОШТiВ, Що Надходять на розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг, за
погодженням з головним розпорядником, через якого Служба одержуе
бюджетнi кошти;

- фiнансування дорожнiх робiт по всiй мережi автомобiльних дорiг та iх
СКJIаДових здiЙснюються за кошти державного бюджету Украiни, мiсцевого
бюджету Bcix piBHiB та iнших джерел не заборонених законодавством;

- органiзацiя внутрiшнього контролю за цiльовим та ефективним
використанням бюджетних коштiв, що надходять на розвиток мережi i

утримання автомобiльних дорiг у Луганськiй областi, з урахуванням положень
Бюджетного кодексу та iнших нормативно-правових aKTiB;

- технiчний нагляд за станом автомобiльних дорiг, та ix складових на
територii у Луганськiй областi;

- здiйснення iншоi дiяльностi, не забороненоТ законодавством.
Вiдповiдно до пункту 3.1 Служба е державною неприбутковою

органiзацiею юридичною особою публiчного права, утвореною в

установленому законодавством порядку.
Служба е одержувачем бюджетних коштiв, передбачених бюджетними

програмами на розвиток мережi та утримання автомобiльних лорiг на територii

у Лугансъкiй областi.
Служба несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями держави та

Уповноваженого органу управлiння.
Згiдно iз пунктом 5.1 Положення, майно Служби е державною власнiстю i

закрiплюеться за нею на правi оперативного управлiння.
Майно Служби становлять виробничi i невиробничi засоби, а також iншi

цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться в самостiйному балансi Служби.
На балансi Служби облiковуються автомобiльнi дороги, та iх складовi,

переданi Службi в оперативне управлiння, що € складовою единоi транспортноi
системи Украiни та належить до сфери управлiння уповноваженого органу

управлiння.
За пунктом 7.1 Положення, Службу очолюе нач€Lпьник, який призначаеться

на посаду i звiльняеться з посади Головою Уповноваженого органу управлiння
за погодженнrIм з вiдповiдними органами виконавчоi влади.

Обсяг охоплених контролем бюджетних коштiв в цiлому за перiод, що
пiдлягав перевiрчi складас 976 859 514,з4 ГРн, у тому числi: кошти державного
бюджету 47'l бЗ| 5|4,З4 грн; кошти фо*пду боротьби з COVID-l9
499 228 000,00 гривень.

В ходi перевiрки кожного питання програми перевlрялись докУМенТи, ЯКl

наведено у вiдповiдних роздiлах акту.

-+- В.С. Риб'янець-7-
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Перевiркою встаIlовлено :

lоmршиання B1,1J|4oz законоdавсmва прu уклаdаннi dozoBopy Слуасбою
авmоJvlобiльнuх dорiz у Луzанськiй обласmi пid час закупiвлi;

дк 02 1 : 20 1 5 :45233 l 42-б - Ремонm dopiz. Поmочнuй сереdнiй ремонm
авmомобiльноi' dороzu заzальноzо корuсmування dерасавноzо значення Р-бб

Конmрольно-пропускнuй пункm <!е.мuно-олексанdрiвка>-Сваmово-Лuсuчанськ-
Луzанськ, на diлянцi кл,t ]58+В5O-клt ]94+500 у Луzанськiй обласmi

(UA-2 02 0-0б-0 5 -00 3 4 I 3 -с)

ВiдпОвiдно до наказу Управлiння Пiвнiчного офiсу Щержаудитслужби в
Чернiгiвськiй областi вiд 09.12.2020 J\l'g 241 було прийнято рiшlення про початок
МОнiторингу за закупiвлею UА-2020-06-05-0034lЗ-с за процедурою вiдкритих
ТОРГiВ ДК 02|:20|5:4523З142-6 - Ремонт дорiг. Поточний середнiй ремонт
аВТОМОбiльноi дороги загаltьного користування державного значення Р-66
Контрольно-пропускний пункт <Щемино-Олексанлрiвкы-Сватове-Лисичанськ-
Луганськ, н8 дiлянцi км 158+850-км 194+500 у Луганськiй областi. Щата
закiнчення монiторингу: 04 сiчня 2021 року.

Предметом аналiзу були питання: визначення предмета закупiвлi,
наявностi закупiвлi у рiчному планi, оприлюднення iнформацii про закупiвлю,
повноти вiдображення iнформацii в рiчному планi та оголошеннi про закупiвлю
вiдповiдно до вимог законодавства у сферi закупiвель, вiдповiдностi вимог
тендерноi документацii вимогам Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> (далi

- Закон), розгляду тендерних пропозицiй, правомiрностi допущення учасникiв
до оцiнки, своечасностi укладання договору про закупiвлю та його
оприлюднення, вiдповiдностi умов договору умовам тендерноi пропозицii
переможця, внесення змiн до договору та iх оприлюднення. Пiд час
монiторинry проаналiзовано: рiчний план закупiвель Служби автомобiльних
дорiг у Луганський областi (далi - Замовник) на 2020 piK, оголошення про
проведення вiдкритих торгiв з публiкацiею англiйською мовою, тендерну
документацiю, затверджену рiшенням тендерного комiтец вiд 05.06,2020 б/н,

реестр отриманих тендерних пропозицiй, протокол розкриття тендерних
пропозицiй, протоколи розгляду тендерних пропозицiй вiд 21.07.2020,
04.08.2020, тендернi пропозицii Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Славдорстрой> (далi ТОВ <Славдорстрой>), Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Ростдорстрой> (далi - ТОВ <Ростдорстрой>>), повiдомлення
про HaMip укласти договiр про закупiвлю вiд 04.08.2020, договiр про закупiвлю
послуг вiд 18.08.2020 J\Ъ 20-2020, укладений мiж Замовником та ТОВ
<Ростдорстрой>>, додатковi угоди вiд 04.09.2020 J\Ъ 1, вiд 08.09.2020 J\Гq 2, вiд
30.09.2020 J\Ъ З, вiд 20.10.2020 Nч 4, 29.10.2020 J\Ъ 5, вiд 17.12.2020 Ns 6,
повiдомлення про внесення змiн до договору, пояснення Замовника на запит
Управлiння Пiвнiчного офiсу Щержаулитслужби в Чернiгiвськiй областi, яке
оприлюднене в електроннiй системi закупiвель 21 .12.2020.

Проте, на порушення вимог абзацу другого пункту l частини першоТ
cTaTTi З1 Закону Замовник не вiдхилив тендерну пропозицiю учасника
процедури закупiвлi ТОВ <Славдорстрой> як такого, що не вiдповiдала

+ 
".с. 

риб'янець
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квалiфiкацiйному критерiю установленому статтею 16 Закону та допущено iT доаукцiону, внаслiдок чого тендер електронною системою автоматично невlдмlнено у вiдповiдностi до вимоги пункту 2 частини другоi cTaTTi З2 Закону, уразi, якщо до оцiнки допущено менше двох тендерних пропозицiй.
За РеЗУЛЬТаТаМИ аНаЛiЗУ ПиТання правомiрностi ло.rущ.пня до оцiнки тов

кСлавдорстрой>>, встановлено порушення вимог абзацу другого пункту 1частини першоi cTaTTi З1 Закону. За результатами аналiзу питань визначення
предмета закупiвлi, наявностi закупiвлi у рiчному планi, оприлюднення
iнформацii про закупiвлю, повноти вiдображЪння iнформацii в рiчнЬму планi таоголошеннi прО закупiвлЮ вiдповiднО дО вимоГ законодавства у сферi
закупiвель, вiдповiдностi вимог тендерноi документацiI вимогам Закону,
розгляду тендерних пропозитliй, свосчасностi укладання договору про
закупiвлю та його оприлюднення, вiдповiдностi умов договору умовамтендерноi пропозицii переможця, внесення змiн до договору та ix
оприлюднення - порушень не встановлено.

За результатами закупiвлi мiж Службою автомобiльних дорiг у Луганськiй
областi, в особi начаJIьника Павла Щубера, дiючого на пiдставi <<Поло*.""" .rро
службу автомобiльних дорiг у Луганськiй областi>>, яка не с платником
податкiв i iменуеться в под€rльшому Замовник, з однiеi сторони, i товариством з
обмеженою вiдповiда_гrьнiстю <ростдорстрой>>, в особi директора Дндрюшина
олексiя Степановича, дiючого на пiдставi Статуту, яке € платником податку на
прибуток на загаJIьних пiдставах та iменуеться в подаJIьшому Пiдряjник
укладено Договiр пiдрядч вiд 18.08.2020 М 20-2020..

вidповidно dо пункmу LL ,щоzовору Пidряdнuк зобов'язу€mься у поряdку mа на умовах,
вtАlначенuх цuм lоzоворо^4, своiмu сuлалlu i засобал,tu на власнuЙ рuзuк mа/або iз запученнял,t
субпidряdнuх орzанiзацiй наdаmu послу?ч (вuконаmu робоmu) з вuконання поmочноzо
сереdньоzо ре^4онmу преdлlеmу закупiв.пi за п. ].2, зеidно iз mехнiчнtlм завdаннял,t вuклаdенш"t уmенdернiй dокуtпенmацii, за рахунок Kou,tmiB dерэюавноео бюdэюеmу mа iHtцux dэrcерiл
фiнансування. Замовнuк зобов'я3уеmься прuйrtяпlч наdанi зzidно iз tltlu !оzоворо.ъl п,lа чuннt!-1.|
законоdавсmво14 YKpaiHu налеilснам чuном послуZч (робоmu) пiсля перевiрiч фiзччнuх пlа
варmiснuх показнuкiв прu наявносmi переdбаченuх на цi цiлi koulmiB mа сплаmumu в меэrcах
llлану фiнансування робim за вidповidнuй piK.

Преdмеm заlупiвлi: дк 02]:2015:45233I42-б - Ремонm dopiz. Поmочнuй сереdнiй
ремонm авmомобiльноi dopozu за?а,lьно?о корuсmування dерэtсавноzо значення р-6б
Конmрольно-пропускнuй пункm к!е.ъluно-().пексанdрiвкау-Сваплово-Лuс:uчанськ-Луеаrtськ. rIa
diлянцi км ] 58+850-клl ]94+500 у Луzанськiй обласmi (пункm L2. !оzовору)

мiсцезнахоduсення/мiсце наdання послуz: авmомобiльна dороzа за2аrlьноzо
корuсmування ёерсtсавноzо 3начення р-6б Конmрольно-пропускнuй пункm к!ел,tuно-
Олексанdрiвка>-Сваmово-Лuсuчанськ-Луzанськ, на diлянцi llо4 ]58+850-K^r ]94+500 у
Луzанськiй обласmi. обсяz наdання пос.цу?: вuзначаеmься за проекmною dоку.1,1енmацiею
(пункm 1,3.ЩozoBopy).

обсяzu закупiвлi послуе 74оэюуmь буmu зменuленi на буdь якому еmапi вuконання,
залеэlсно Bid pealbHozo фiнансування BudamKiB Замовнuка (пункm 1.4. !оzовору).

Послуzu наdаюmься з урахування]й вl,tл|оz мв 37б4]918-751;20]б кМеmоdччнi вказiвкч
tцоdо склаdу mа змiсmу проекmноi' dокуменmацii' на поmочнuй сереdнiй ремонm
аВmОмобiльнuх dopiz за2ально?о корllспlування)); СОУ 42.I-37б4I9]8-035;2018 кДвmо,uобiльнi
dОроzu, PecypcHi елеменmнi KoulmopucHi HopM,u на ремонmно-буdiвельнi робоmu); СОУ 42,1-
3764]918-085:2018 кДвmомобiльнi dороzu. Правlлпа вuзначення варmосmi робim з поmочно?о

+ В.С, Риб'янець



Примiрник Л! /

РемОнmу ексчzлуаmацiЙноzо уmрuл,tання, авmоJйобiльнuх dорiz> в ме}юах вudiленuх фiнансовuх
pecypciB, mа зzidно dо Buиoz Законiв YKpai|Hu кПро авmомобiльнi dороzu>, кПро
аВmомобiльнuЙ mранспорmD, кПро Dороэtснiй рух>, <Про Правuла dороэtсньоzо руху)),
Бюduсеmноzо KodeKcy Украi'нu i вidповidно do mехнiчноz,о завdання mенdерноl' dокулленmацii
mа diЮчtм HopMamuBHtM dокулtенmiв, 1цо реzламенmуюmь правuла ремонmу dopie заzаJlьноlо
КОРuСmування, а caJvre: кТехнiчнuх правltл ремонmу mа уmрu-lу|ання авmомобiльнtlх dорiz
з azaJlbчoeo корuсmув ання Украiнu > (пункm l . 5. lо zовору).

Вuявлене в процесi перевiрок i вuпробувань неякiсне наdання послу2 пidляzае
вuправленню за рахунок Пidряdнuка у всmановленi акmом перевiркu сmрокu, а вuявленi
неякiснi маmерiалu - зал,tiнi (пункпl 2. l0.1. tоzслвору).

Вidповidно do пункmу 2.12. ,Щоzовору Пidряdнuк zаранmус якiсmь закiнченuх робim mа
безкоuлmовне усунення dефекmiв, якulо це не обул,tовлено iHulttMu норv,лаfпuвно-правовuмu
акmамu, проmя2ом перiоd iB :

земшне полоmно - 10 poKiB,,
основа dороэtсньоео оdяzу за mехнолоziею реzенерацii' - l0 poKiB; основа dорожньоzо

оdяеу - 8 poKiB; асфапьmобеmонне/це.vенmобеmонне покрummя - 5/8 poKiB" .\tосп11l - 8 poKiB;
воdопропускнi mрубu - б poKiB; реzуляцiйнi споруdu - б poKiB; оzороdасення dороасне -
5 poKiB; напрямнi сmовпчuкu - 2 рокu; dороэtснi знакu - 2 рокu; iHuli послуzu, переdбаченi
класuфiкацiямu з полпочно2о ремонmу l piK функцiонапьна dовzовiчнiсmь посmiйноi'

розмimкu фарбою повuнна буmu не Meъu,te Hiac б мiсяцiв, muмчасовоi - Bid ] do 2 мiсяцiв
зzidно !СТУ 2587:20]0,

Зzidно з пункmом 3.1. lоzовору заzапьна dozoBipHa цiна узzоdэrcена спlоронаt4,u склаdас:
759 000 000,00 zpH з П!В. ,Щоzовiрна цiна е duнамiчною.

I]iHa преdмеmу dozoBopy вuзначасmься вtмоdячu з факmuчноzо фiнансування вudаmкiв
Залчtовнuка, на пidсmавi dozoBipHoi цiнu (,Щоdаmок Ns ] dо dоzовору), розраховано| вidповidно
dо Butuloz ДСТУ Б Д. ].]-]:2013 mа склаdае: на 2020 piK: 470 000 000,00 zрн з ПДВ; на 202]
piK: 289 000 000,00 zpH з П!В.

Варmiсmь вuконання ремонmнuх робim (послуz) вllзначаеmься вiёповidно dо вu.vоz ЩCTY
Б Д,1.1-]:20]3 кПравttпа вuзначення варmосmi буdiвнuцmва>, СОУ 42.I-376419]8-085:2018
кДвmомобiльнi ёороzu. Правuла вuзначення варmосmi робim з поmочноzо ремонmу
е кслшу аm ацiйн о z о уmрuм анн я, ав m о л,t о б iл ь н tlx d о р i е >.

Розржункu за наdанi послуzu зdiйснююmься прu наявносmi KoulmiB переdбаченuх на цi
цiлi, uаlжолl перерсlхування zpoluoBtlx кошmiв на розрахунковuй ржунок Пidряdнuка. (пункm

5,L fiozoBopy).
Замовнuк забезпечуе фiнансування робim (послуz) у вidповidносmi з планом

фiнансування робim (послуz) (dоdаmок Ne 3), прu yMoBi свосчасноzо фiнансування з бюdэюеmу.

Розраryнкu за BuKoHaHi робоmu зdiйснююmься по лtipi наdхоduсення переdбаченuх на цi цi.пi

KoutmiB dерuсавноzо бюduсеmу i iHullM duсерел, utлжом перержування zрошовtм кошmiв на

розржунковuй рахунок Пidряdнuка. У разi запрlмкu бюduсеmноzо фiнансування не з вuнu

Замовнuка, оплаmа за BuKoHaHi робопlu зdiйснюсmься проmя?о.\4 п'яmu банкiвськuх dHiB з

dаmu оmрuманНя Замовнuкоt,t бюdЭrcеmноzо фiнансування па свiй реесmрацiйнuй рахунок
(пункm 5. l. I.,Щоzовору).

замовнuк dо почаml<у вuконання робim (послуz) моuсе зdiйснumu попереdню оrшаmу у
розмiрi 30О% варmосmi рiчноzо обсяzу робim, вidповidно do посmановu КМУ Bid 04.]2.2019 NP

]070 к.Щеякi пumання зdiйснення розпоряdнuка]rtu (оdерэtсувачамu) бюduсеmнuх KoulmiB

попереdньоt оплаmu mоварiв, робim i послуz, Lt|o закуповуюmься за бюdлсеlllнi koutmuD mа

Наказу .Щерасавноzо дzенmсmва двmомобiльнuх ,Щорiz Украtнu Bid 05.05.2020 Ns l94 кПро

наdання попереdньоi' orulamuD сmроком dо 3 (mрьох) каленdарнuх tпtiсяцiв, вidповidно do

налеэtснuJу' чuноJй оформленоzо рiuлення zоловно?о розпоряdнuка бюdасеmнuх кошmiв (пункm

5.2.,Щоzовору),
по закiнченню сmроку наdавання попереdньоt оплаmu Пidряdнuк не пiзнiше mрьох

робочtм dHiB зобов'жанuй наdаплч на пidпuсання Зам.овнuку акmч Bu*oHallux робiпl по форл,ti

/,,/k В.С. Риб'янець
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КБ-2В на всЮ суму попереdньоt оплаmu, а у разi невuкорuсmання чч часmково2о
невuкорuсmання - у mоЙ э!се сmрок повернуmu невuкорuсmану переdоплаmу чu it часmuну на
pclxyшor Замовнuка (пункm 5.3. lozoBopy).

замовнuк зdiйснюе розрахункu з Пidряdнuком за HadaHi послуzu на пidсmавi кдкmiв
прuймання вllконанuх буdiвельнuх робimл (форма Nо КБ-2в) mа KloBidoт про варmiсmь
вuкопанllх буdiвельнtм робim> (форма Ne КБ-3) за рахунок dэюерел фiнаrtсування Залlовнuка.
ПidряdнuК наdае dля переВiркu наклаdнi на прudбанi маmерiалu, консmрукцii, вuробu,
ро3ржунок факmuчнuх вumраm по експлуаmацii'маlаuн mа механiзмiв, dоzоворu оренdu mа
iHuli dокул,tенmu, якi пidmверduсуюmь вumраmu mа dокуменmu переdбtlченi цtлчt !оеоворо74, а
у вuпаdку залучення субпidряdнuкiв - з вudiленнялl послуz HadaHtlx сl,бпidряdнuкамu (пункm
5.6. ,,Щоеовору).

АКmu прuйuання вuконанuх буdiвельнuх робim (форl,tа Nl КБ-2в1 mа KltlBidlll l1po
ВаРmiсmь BuKoHaHlM буdiвельнtм робim> (форма JW КБ-3) zоmу€ Пidряdнuк i разол,t iз
ПРеdсmавнuком Замовнuка проmя2ом 3 (mрьох) dHiB звiряе iнформацiю, зазначену у акmах з
факmuчно наdаншчtu послуlа.л,lu (пункm 5.8. !оzовору).

Прu провеdеннi бза€морозрахункiв за обсяzu вuконанllх робim (послуz) з поmочноzо
ремонmу розмiр кошmорuсноi' заробimноi' п"цаmu вuзначаеmься, вuхоdячu з розлtiру,
переdбачено2о у dоzовiрнiй цiнi. Сереdньо.лliсячна заробimна п|lсlпlа rлdноео пpatliBrtttKa, яку
Пidряdнuк плануе ompuJyryBamu на об'екmi затуловлення, вuзначаеmься з урахуванняд4.
поло)lсень, вuклаdенuх у СОУ 42, ]-3764]918-085:201 8 Двmомобiльнi dopoeu, Правtлпа
вuзначення варmосmi робim з поmочноzо рел,tонmу mа ексrulуаmацiйноzо уmрuлtання (пункm
5.10, flozoBopy).

Прu провеdеннi взаеморозрахункiв за BuKoHaHHi пidряdнi робоmu (послуzu) поmочнi цiнu
на 74аmерiальнi ресурсu буdуmь прuймаmuся Залцовнuком вuкцючн() за обrрунlпованL:,llll
Пidряdнuкол,t цiнаtчtu (пункm 5. 1 l. flоzовору).

Заzоmiвельно-сtuаdськi вumраmu Пidряdнuка вuзначаюmься за усереdненшuu
BidcomKoBllJyru показнuкаfulu переdбаченlLл,tu у коu,.mорuснiй часmuнi проекmноl' ёокуменmацi|'
(пункm 5. 1 2. 2.,Щоzовору).

Прu провеdеннi взасJйорозрахункiв варmiсmь Jйаuluно-aоduнu власноi'dороэtсньоl'mехнiкu

уmочняеmься вuхоdячu зi змiн поmочнuх цiн на маmерiсlпьно-mехнiчнi i mруdовi pecypctt пtсl

вuзначаеmься з урахуваннял4 peKoMeHdoBaHlM ценmральнtlл| opzaчoun вuконавчоi' влаdu, tцо
забезпечуе реалiзацiю dерэtсавноt полimuкu у сферi dороэtсньоzо zоспоdарсmва mа управлiння
авmомобiльнllfutlt dороzамu усереdненuх показнuкiв варплосmi ексrъпуаmацii' dороэtснiх MalauH i
механiзмiв (пункm 5. 1 3. flozoBopy).

Варmiсmь Jйалаuно-еоduнu dороэtснiх .l,:au,luH i.тlеханiзл,tiв, tцо ореttdуеmься, прtlйма€mься
за цiною, 1цо сшалася в pezioHi, яка вuзначена на пidсmавi анаliзу рuнку пос.|у2 з opcHdtt
dороэtснiх Jvlаuluн mа механiзмiв в peeioHi з урахуванняJчt penoJvleHdoBaHtх YKpaBmodopo.1l
ycepedHeHlх показнltкiв варmосmi експлуаmацii Maulu+. У цьол,tу вuпаdку прu обчuс.ценнi ЗВ
mа ДВ вumраm, а mакоэlс прuбуmку в цiлому по закупiвлi mруdовumраmu робimнuкiв,
зайняmtм на KepyBaHHi mа обслуzовуваннi цiеi' dороасньоi' mехнiкu, не врсlховуюmься (пункm
5.]3.1. flozoBopy).

Розмiр кошmорuсноzо прuбуmку прuймасmься з урахуванням peKoMeHdolcпlllx
ycepedHeHtх показнuкiв зzidно dоdаmку Е СОУ 42.1-37б4]9]8-085:20]8 кДвmолцобi.пьнi

dороzu. Правtlпа вuзначення варmосmi робim з поmочноzо реJilонmу mа експ.цуаmацiйноzо

уmрuлrаннялt (пункm 5. l 4. [оеовору).
Сmрок (mepMiH) наdання послуz: 31 zруdня 202l року (пункm б.l, fiozoBopy).
Замовнuк вuзнача€ вudu робiпл/послуz у dоdаmку dо TeHdepHoi' dоку.л,lенmацii' (Обсяzu

робi mа послуz (dефекmнuй акm) (пункm 7.1, lоеовору).
На Пidряdнuка поклаdасmься повна вidповidацьнiсmь (в mому чuслi i у майбуmньолlу, на

весь сmрок zapaHmiц якulо у основну несучу консmрукцiю об'екmа у цей час не зdiйснювалuся
несанкцiонованi dоробкu (крiл,t зл,tiнi, злliцнення, замiнu, ялrково2о ремонmу BepxHbozo

dopoctcHbozo оdяzу, оеороdасення, dороэtснiх знакiв)) за вidповidнiсmь проекmно-коulmорuсноl'

, + В.С. Риб'янець
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dОкУменmацit BuMozat,t нормаmuвно-правовuх акmiв mа буdiве.rlьнll\l нор.|4ам (пункm 7.2.

fiozoBopy).
Вidповidно dо пункmу 8.1. ,Щоzовору Замовнuк зобов'язанuй:
ЗdiЙСнюваmu mехнiчнuй наzляd i конmроль за хоdол,t, якiсmю, варmiсmю mа обсяеал,tч

наDаннЯпослу2у поряёку, всmановленол4у законоdавсmвом (пункm 8,1.2. !оеовору).
КОНmролюваmu вidповidнiсmь послу?, Mamepia,liB (усmаmкування) кошmорuснiй

dОкУлlенmацii, BuMoeaM буdiвельнuх пла вuробнuчuх Hop.\,l, i правu,п, спланОарmа.u, mехнiчнtьu
yшoBajn, iHuluM нормаmuвнtuп dокуменmаJуl (пункm 8.1.3. lоzовору).

НеzаЙно повidомляmu про вuявленi неdолiкu в робоmi mа вidмовumuсь Bid tx прuйняmmя
(пункm 8. I. 6.,Щоzовору).

Вidповidно dо пункmу 8.3. .Щоzовору Пidряdнuк зобов'язанuй:
Наdаваmu якiсно послу?u в обсяzах i в сmрокu, переdбаченi mехнiчнuм завdанням,

кОu]mорuсною dокуменmацiсю, заплверdэrcенчм KalleHdapHttll пlан().|l фiнансування пос_пу?
(!оOаmок }Ф 3) mа Графiком наdання послуz (flоdаmок Ne 2) (пункm 8.3.1, lozoBopy).

В разi вuявлення Залtовнuком неdолiкiв в процесi наdання послуz, усуваmu tx в короmкuй
mермiн, за свiй рахунок (пункm 8,3.4, flozoaopy).

Маmерiалu (усmаmкування), lцо не вidповidаюmь норл4аmuвнuJуl Bltлtozcttvl, маюmь
неzаЙно усуваmuся з diлянкu, заuiнюваmuсь за рахунок Пidряdнuка (пункm 8.3.5, fozoBopy).

Пidряdнuк несе повну вidповidа,цьнiспlь за правu-пьнiспlь i dоспlоtliрнiсп,tь факпltlчнtlх
вumраm вidобраэюенuх в наdанuх Замовнuку dля оплаmu кАкmах прuймання вuконанuх
буdiвельнtлс робim> Ns КБ-2в (пункm 8.3.7. lоzовору).

У вuпаdках зайвоzо преd'явлення Зал,tовнuку вumраm, не пidmверdлсенtм dокуменmально,
lцо прuвело або моэюе прuвесmu dо необrрунmованоaо завuлцення варmосmi наdанuх послуz,
Пidряdнuк BidulKodoBye Замовнuку збumкu в повноl4у обсязi (пункm 8.3.8. tоzовору).

Пid час вllконання зобов'язань за lozoBopov Пidряdнuк Mo)tce за.аучqrпц субпidряdнi
орzанiзацii, за поzоduсенняJчl iз Зал,tовнuком у поряdку всmановленому чuннtlм законоdавсmвол4
(пункm 1 0. l.,Щоzовору),

,Щоеовiр набuрае чuнносmi з 18.08.2020 mа die вlсцючно dо 3] zруdня 202I року, але у
буdь-якому вuпаdlЕ dо повноzо вuконання CmopoHal,tu cBoix зобов'язань по ,Щоzовору (пункm

I5.1. ,Щоzовору).
TaKoctc, dо перевiркu HadaHi dodamKoBi уz,оdu dо dоzовору Bid ]8.08.2020 Np 20-2020:
Доdаmковою уzоdою Bid 04.09.2020 Ng ] dо dоzовору пidряdу вid 18.08.2020 Ns 20-2020

внесено зл,tiнu dо реквiзumiв CmopiH.

Доdаmковою уzоdою Bid 08.09.2020 Ng 2 dо dozoBopy пidряdу Bid 18.08.2020 Ng 20-2020
Пункm 3.1 ,Щоzовору вuклаdено у насmупнiй реdакцii': кЗаеальна dozoBipHa цiна узzоduсена
сmороналtu склаdае: 759 000 000,00 zpH (ciMcom п'яmdесяm dев'яmь мiльйонiв zpuBeHb 00
копiйок.), в mому чuслi П!В 20% - ] 2б 500 000,00 ерн. lоzовiрна цiна е: duttа.лliчноtо,

I]iHa преdл,tеmу dozoBopy вuзначаеmься вuхоdячu з факmuчноzо фiнансування BudamKiB

\ал,tовнuка, на пidсmавi dozoBipHoi' цiнu (!оdаmок Ns ] dо dоzовору), розрахованоi вidповidно
dо вuмоz !СТУ Б Д. I.]-I:20]3 mа склаdае:

на 2020 piK: 300 000 000,00 zpH. (mрuсmа мiльйонiв 2рuвень 00 копiЙок), в mому чuслi

ПДВ 20% - 50 000 000,00 zрн."
на 202l piK: 459 000 000,00 (чоmuрuспла п'яmdесяпl dев'япlь ,yti:tbйoHiB zpuBeHb 00

копiйок), в mому чuслi ПlВ 20% - 7б 500 000,00 zрн.))

Такосrc dоdаmковою уzоdою М 2 внесено змiнu dо кГрафiку наdання послуz)).

Цоdаmковою уzоdою вid 30,09,202.0 Ng 3 Сmоронu поzоdшшся вuкласmu у новiЙ реdакцil'
пункm 3,1 ,Щоzовору вuwlасmu в насmупнiй реdакцit: кЗаzальна dozoBipHa цiна узzоdасена
СmОРОНСUчtu склаdае: 759 000 000,00 zрн. (сiмсоm п'яmdесяm dев'яmь мiльйонiв zpuBeHb 00

копiйок.), в mо74у чuслi п,щв 20% - 12б 500 000,00 арн. loztlBipHa цiна с duна-lt.iчноtо.

I]iHa преdмеmу dozoBopy вuзначаеmься вuхоdячu з факmuчноzо фiнансування вudаmкiв

Замовнuка, на пidсmавi dоzовiрноi цiнu (!оdаmок Ns l dо dozoBopy), розрахованоi вidповiDно

do вшл,tоz,ЩСТУ Б Д. ].]- L,20]3 mа склаdае:

Ё_ В.С. Риб'янець
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на 2020 piK: 300 000 000,00 2рu. (mрuсmа мiльйонiв zpuBeHb 00 копiйок), в mол,tу чuслi
ПДВ 20% - 50 000 000,00 ерн.;

на 2021 piK: 459 000 000,00 (чоmuрuсmа п'яmdесяm dев'яmь .ъli.цьйонiв zрuвень 00
копiйок), в mому чuслi П!В 20% - 7б 500 000,00 zp+.)).

KpiM mоzо, dоdаmковою уzоdою Ns 3 внесено змiнu dо zрафiку наdання послуz mа
каленdарноzо rula+y фiнансування послу?.

Лоdаmryовою уzоOою внесено змiнu do zрафiку наdання послуz mа
каленdарноzо лtлану фiнансування послу2.

Доdаmковою уzоdою Bid 29.]0,2020 Np 5 пункm 3.1 !оеовору вuклаdено в насmупнiй
реdакцii: <Заzальна dozoBipHa цiна узzоdэrcена сmоронамu склаdас: 759 000 000,00 zpH.
(сiмсоm п'яmdесяm dев'яmь мiльйонiв zpuBeHb 00 копiйок,), в mому чuслi П.ЩВ 20% -
] 26 500 000,00 zpH. lozoBipHa цiна е duнамiчною.

I]iHa преdмеmу dozoBopy вuзначаеmься вuхоdячu з факmuчноzо фiнансування вudаmкiв
Зал,tовнuка, на пidсmавi dozoBipHoi' цiнu (!оdаmок ]ф ] do dоzовору), розрахованоt вidповidно
do вuлtое,,ЩСТУ Б Д. ]. ]-] :20] 3 пла сюцаdае:

на 2020 piK: 449 628 000,00 2рн. (чоmuрuсmа сорок dев'яmь мiльйонiв uliсmсоm
dваdцяmь BiciM muсяч zpuBe+b 00 копiйок), в mому чuслi П!В 20% - 74 938 000,00 zрн.;

на 202] piK: 309 372 000,00 (mрuсmа dев'яmь мiльйонiв mрuсmа сiл,tdесяm dBi muсячi
zpuBe+b 00 копiйок), в mому чuслi ПlВ 20% - 5 ] 562 000,00 zpH.D.

KpiM mо2о, внесено змiнu dcl ерафiку наOання послуz mа каленdарноzо шану
фiнансування послуz.

Доdаmковою уzоdою вid ]7.]2.2020 Ng б пункm 3.1 ,Щоzовору вuклаdено в насmупнiй

реdакцii: кЗаzаltьна dozoBipHa цiна узеоdсюена сmорона7,1u склаdае: 759 000 000,00 zpH.

(сiллсоm п'яmDесяm dев'яmь мiльйонiв zрuвень 00 копiйок.), в mол4у чuслi ПlВ 20% -

126 500 000,00 zpu. ,Щоzовiрна цiна е duнамiчною.
I]iHa преdмеmу dоzовору вuзначаеmься вuхоdячu з факmuчноzо фiнансування вudаmкiв

Замовнuка, на пidсmавi dozoBipHoi' цiнu (flodamoK lф ] do dоzовору), розрахованоi' вidповidно
do вttмоz,ЩСТУ Б Д. ]. ]-1 : 20 1 3 mа склаdае:

на 2020 piK: 499 602 089,00 zpH. в mому чuслi П,,ЩВ 20% - 83 267 014,83 zpH.;

на 202] piK: 259 397 9l1,00 2рн. в mол4у чuс"пi ПlВ 20% - 43 232 985,17 zp+.).

KpiM mоzо, внесено зл,tiнu dо zрафiку наdання послу2 mа каленdарноzо lъ,lану

фiнансування послуz.

Доdаmковою уzоdою Bid ]7.03.202] Ng 7 пункm 3.1 lozoBopy BuK,ladeHo в насmупнiй

реdакцii: кЗаzальна dozoBipHa цiна, узzоdасена сmоронаJчtu, склаdае: 759 000 000,00 zрн.

(сiмсоm п'яmDесяm dев'яmь мiльйонiв zpune+b, 00 копiйок), в m.ч. ПДВ 20% - 12б 500 000,00

zp+., з якllх: на 2020 р. - 499 602 089,00 zрн. (чоmuрuсmа dев'яносmо dев'яmь мi.цьйонiв

шiсmсоm dBi muсячi вiсiмdесяm dев'яmь ?рuвень, 00 копiйок), в m.ч. ПДВ - 83 267 014,83 zрн.;

на 202] р. - 73 000 000,00 zрн, (сiмdесяm mрu л,tiльйонu zpuBeчb, 00 копiЙок), в m.ч. ПДВ -
12 ]66 666,67 zp+.; на 2022 р. - ]Вб 397 91],00 z,pH. (сmо вiсi.ллdесяm ulicп,lt .l,ti.lbйoHiB пlрuсmа

dев'яносmо ciM muсяч dев'яmсоm оduнаdцяmь ерuвень, 00 копiйок), б и.ч. пдв - 31 066 3]8,50
2рн,)).

Пункm 6.1. ,Щоzовору вuклаdено в насmупнiй реdакцii': кСmрок (mepMiH) наdання послу2:

3I.12.2022 poly.))
Пункm I5.I.,,Щоzовору вuкцасmll в насmупнiй реdакцii:: KloeoBip набuрае чuнносmi з

t8.08.2020 р. i die включно dtl 3].l2.2022p., аце в буdь-яко.иу разi dо повно?() вuконання

Сmоронамu cBoix зобов'язань. >

kpiM mо2о, внесено злtiнu dо zрафiку наdання послуz mа каленdарноzо 11лану

фiнансування послуz.

Вiдповiдно до наказу вiд 24.06.2020 J\Ъ l57-o <Про затВердження

кошторисноi документацii по об'скту <поточний середнiй ремонт
автомобiльноi дороги загЕUIьного користування державного значення р-66

Контрольно-пропускний пункт ((Демино-олексанлрiвкы-Сватово-Лисичанськ-

l0
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Луганськ, Но дiлянцi км 158+850-км 194+500 у Луганськiй областi>
нач€LпьнИком Служби, вiдповiдно до постанови Кабiнету ЙiHicTpiB Украiни вiд
1 1,05,2011 J\Ъ 560 <Про затвердження Порядку затвердження проектiв
будiвництва i проведення iх експертизи та визнання такими, що втратили
чиннiстЬ, деякиХ постаноВ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи>, затверджено
кошториснУ документацiю по вищевк€Iзаному об'екту у cyMi
79з бз6,075 тис. грн, на пiдставi позитивного експертного ,"iryтов (ЕкСшрт проЕкт груп> вiд 2з.о6.2о20 м нс/016-612-2о/кш.

.Що перевiрки надано позитивний експертний висновок ТоВ (ЕКСПЕРТ
ПРЕкТ ГРУП) вiд 2з.06.202О м Нс/0 16-612-2ОlкШ щодо розглядукошторисноi частини проектноi документацii за робочим проектом <поточний
середнiй ремонт автомобiльноi дороги загаJIьного користування державного
значеннЯ р-66 КонтролЬно-пропУскниЙ пункТ <!еминО-олексаНДрiвк311-
Сватово-Лисичанськ-Луганськ, на дiлянцi км 158+850-км 194+500 у Луганськiй
областi>>, яким затверджено кошторисну BapTicTb поточного середнього
ремонтУ У поточниХ цiнаХ станоМ на 22 червнЯ 2о2О року у cyMi
793 бз6,075 тис. грн, у тому числi: будiвельно-монтажнi робЬти 

- 
-

бз5 42З,0|7 тис. грн; iншi витрати 158 213,058 тис. гривень.
Посадовими особами Служби до перевiрки надано акти приймання

виконаних будiвельних робiт (форма КБ-2в), складенi пiдрядною органiзацiсю
та пiдтверджуючi документи (накладнi, акти наданих послуг, договори
постачання, розрахунки тощо), наданi пiдрядною органiзацiею на виконаннjI
вимог пункту 5.6. Щоговору вiд 18.08.2020 Ns 20-2020.

Згiдно з даними бухгалтерського облiку Служби та aKTiB приймання
виконаниХ будiвельниХ робiТ (за вересенЬ-грудень 202О року Л9 l -24)
ПiДРЯДНою органiзацiсю (ТОВ (РОСТДОРСТРОЙ>) виконано робiт на суму
499 602 089,00 ГРн, у тому числi: за рахунок коштiв Фонду боротьби з гострою
респiраторною хворобою COVID- 19 - 299 628 000,00 гривенъ.

ОПЛата За актами форми КБ-2в гIроведена Службою у повному обсязi на
СУМУ 499 602 089,00 грн, у тому числi: за рахунок коштiв Фонду боротьби з
гострою респiраторною хворобою COVID- |9 - 299 628 000,00 гривень.

KpiM ТОГО, Службою до початку робiт здiйснено попередню оплату за
ДОГОВОРОМ Вiд 18.08.2020 JVQ 20-2020 у cyMi 90 000 000,00 грн (платiжне
ДОрУченЕя вiд 02.09.2020 ЛЪ l, оплачено 07.09.2020), що складае 19,15 Yо вiд
СУМи фiнансування робiт на 2020 piK. Можливiсть та порядок здiйснення
попередньоi оплати визначена у нак€вах Укравтодору вiд 10.02.2020 j\Ъ 42 uПро
Деякi питання попередньоi оплати при закупiвлi робiт та послуг з булiвництва,
реконструкцii, капiтального та поточного середнього ремонту автомобiльних
дорiг загаJIьного користування державного значення за рахунок бюджетних
коштiв у 2020 роцi службами автомобiльних дорiг в областях)) та вiд 05,05.2020
J\Ъ l94 <Про деякi питання попередньоi оплати при закупiвлi службами
автомобiльних дорiг в областях робiт i послуг з булiвництва, реконструкцii,
капiтального та поточного середнього ремонту автомобiльних дорiг заг,шьного
користування державного значення за рахунок запозичень, заJIучених пiд
державнi гарантii .Щержавним агентством автомобiJIьних дорiг у 2020 роцi>.
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використання попередньоi оплати пiдрядною органiзацiею гriдтверлжено
довiдкою про BapTicTb виконаних булiвельних робiт та витрати (форма КБ-З)
вiд 2з.09.2020 та i актами форми КБ-2в вiд 2з.о9.2о2о Jф 1-3'на суму
24999 999,98 грн та довiдкою форми кБ-3 вiд l1.11 .2020 i актами 

-вiд

11.11.2020 Jф 16-17 на суму 21 З946з9,42 грн, якi прийнятi в межах З мiсяцiв
вiдведених на використання попередньоi оплати.

12

Невикористана частина попередньоi оплати у cyMi 4з 605
повернута пiдрядною органiзацiсю на рахунок Служби вiдкритий у
казначейськiй службi Украiни, м. Киiв вiдповiдно до платiжного
вiд 23.|0.2020 J\Ъ Dl6608

360,60 грн
Щержавнiй
доручення

ВiдповiднО дО платiжного доручення вiд 25.оЗ.2о2I J\ъ 92 Службою
перерахОванО попереднЮ оплатУ тоВ <PостДоРСТРоЙD у cyMi
21 900 000,00 грн на поточний середнiй ремонт автомобiльноТ дорЬr"
заг€UIьного користування державного значення Р-66 на км 158+850-км 194+500
за договором вiд 18.08.2020 J\'9 20-2020. Надання попередньоi оплати
передбаченО нак.воМ УкравтодорУ вiд 2з.02.2021 .t\ф 87lO5-02 пПро деякi
питання попередньоI оплати при закупiвлi робiт та послуг з будiвництва,
реконструкцii, капiтального та поточного середнього ремонту автомобiльних
дорiГ загЕLпьного користування державного значення за рахунок бюджетних
коштiв у 202l роцi службами автомобiльних дорiг в областях>>.

СТанОм на 05.04.2021 по облiку Служби рахусться дебiторська
заборгованiсть ТОВ (РОСТОРСТРОЙ) у cyMi виданого авансу
2l 900 000,00 гривень.

Згiдно з накЕвом Служби вiд 25.08.2020 J\'9 21l <Про приймання обсягiв
ВИКОНаНИХ РОбiт З поточного середнього ремонту автомобiльних дорiг у
ЛУГанськiй областi>>, вiдповiдальним iз контролю за якiстю та обсягами
ВИКОНаНих робiт з поточного середнього ремонту автомобiльноi дороги
ЗаГального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний
ПУНКТ <.Щемино-Олексанлрiвкa>-Сватово-Лисичанськ-Луганськ, на дiлянцi
км l58+850-KM 194+500 у Луганськiй областi, призначено провiдного iнженера
ВiддiлУ якостi, технiчного контролю та нових технологiй Служби
I-{иганського В. Цим же нак€вом головою KoMicii з приймання робiт з поточного
середнього ремонту Р-66 Контрольно-пропускний пункт <Щемино-
Олександрiвкa>-Сватово-Лисичанськ-Луганськ у Луганськiй областi
приЗначено начаJIьника вiддiлу якостi, технiчного контролю та нових
технологiй Служби Булатова В.

Вибiрковою перевiркою, вiдповiдностi BapTocTi матерiальних pecypciB в
актах форми КБ-2в фактичнiй BapTocTi матерiшIьних pecypciB, проведеною в
частинi BapTocTi асфа-гrьтобетонних сумiшей, щебенево-пiщаних сумiшей та
бiтумноI емульсii, розбiжностей не встановлено. BapTicTb в наданих до
перевiрки завiрених копiях накладних на вiдпуск матерiальних pecypciB
вiдповiдае BapTocTi матерiальних pecypciB включених до aKTiB форми КБ-2в.

Перевiркою вiдповiдностi BapTocTi матерiальних pecypciB власного
виробництва BapTocTi таких матерiалiв включених до aKTiB форми КБ-2в

'Ь В.С. Риб'янець
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ВСТанОВлено, що матерiали власного виробництва пiдрядною органiзацiею ТОВ
(РОСТДОРСТРОЙ> не використовувались.

Вибiрковою перевiркою вiдповiдностi витрат матерiальних pecypciB
нормативним витратам передбаченим державною ресурсно-елементною
кошторисною нормою, проведеною в частинi використання асфальтобетонних
та пiщанко-щебеневих сумilшей, розбiжностей не встановлено. Зокрема,
фактичне використання вказаних матерiалiв при влаштуваннi шарiв
дорожнього одягу вiдповiдае нормативним значенням вказаним у СОУ 42.1-
З764|9|8-035:2018 кАвтомобiльнi дороги. PecypcHi елементнi кошториснi
норми на ремонтно-булiвельнi роботи>.

Перевiркою вiдповiдностi вiдстаней транспортування матерiальних
pecypciB включених до aKTiB форми КБ-2в , проведеною шляхом звiряння
вкЕваних вiдстаней з вiдстанями зазначеними в актах виконаних робiт (послуг)
та подорожнiми листами, розбiжностей не встановлено.

Вибiрковою перевiркою BapTocTi машино-годин експлуатацii булiвельних
машин та механiзмiв у актах форми КБ-2в, проведеноi шляхом звiряння
BapTocTi машино-годин будiвельних машин та механiзмiв, пIо
використовув€Lпись для влаштування шарiв дорожнього одяry
(асфальтоукJIадальник, котки, грейдери), включених до aKTiB форми КБ-2в з

даними договорiв оренди технiки, aKTiB надання робiт (послуг), наданих
пiдрядною органiзацiею, розбiжностей у BapTocTi та кiлькостi машино-годин не
встановлено.

Перевiркою правильностi включення до aKTiB форми КБ-2в витрат труда

робiтникiв, зайнятих на ремонтно-булiвельних роботах, а також робiтникiв,
зайнятих на KepyBaHHi та обслуговуваннi машин та механiзмiв, розбiжностей з

нормами витрат труда робiтникiв, передбачених СОУ 42.|-З764191 8-0З5:20l 8

<<Автомобiльнi дороги. PecypcHi елементнi кошториснi норми на ремонтно-
булiвельнi роботп>, розбiжностей не встановлено.

Перевiркою правильностi включення до aKTiB форми КБ-2в коефiuiснтiв

для урахування впливу умов виконання робiт до норм витрат трУда робiтникiв,
зайнятих на ремонтно-булiвельних роботах; робiтникiв, зайнятих на KepyBaHHi

та обслуговуваннi машин та механiзмiв порушень не встановлено. Коефiuiснти

до норм витрат труда робiтникiв включшIись у вiдповiдностi до вимог розлiлу 5

<Коефiцiенти до ресурсних елементних кошторисних норм) СОУ 42.1-

376419l8-035:2018 <<Автомобiльнi дороги. PecypcHi елементнi кошториснi
норми на ремонтно-булiвельнi роботи>.

Коефiцiент кошторисного прибутку в актах форми КБ-2в визначено У
вiдповiдностi до вимог СОУ 42.|-З76419l8-085:2018 <<Автомобiльнi дороГи.
Правила визначеннrI BapTocTi робiт з поточного ремонту експлуатацiйного

утриманнrI, автомобiльних дорiг> у розмiрi 16,1 при цьому клас наслiдкiв для
об'екта, у вiдповiдностi до проектноi документацii, не визначався.

перевiркою витрат на перебазування пiдрядником будiвельних машин i

механiзмiв, включення таких витрат до aKTiB форми КБ-2в не встановлено.

перевiркою списання паJIивно-мастильних матерiалiв ix списання у
обсягах, що перевищують нормативнi не встановлено.

l
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перевiркою додаткових витрат, пов'язаних з виконанням робiт у зимовий
та лiтнiй перiод, включення таких витрат до aKTiB форми КБ-2в не встановлено.

перевiркою додаткових витрат на перевезення робiтникiв на об'ект
будiвництва, включених пiдрядною органiзацiею до aKTiB форми КБ-2в
встановлено, що витрати включаJIись до aKTiB форми КБ-2в на пiдставi aKTiB
здачi-приймання робiт (наданих послуг) за договором з перевiзником, у яких
зазначаеться кiлькiсть вiдпрацьованих машино-годин та заг€шьна BapTicTb.
BapTicTb машино-години роботи визначена у специфiкацii до договору.
ВибiркоВою переВiркоЮ витраТ на перевезення робiтникiв до мiсця будiвництва
проведеною шляхом звiряння даних включених до aKTiB форми КБ-2в, aKTiB
ЗДаЧi-ПРИЙмання робiт (надання послуг) з даними подорожнiх листiв на автобус
Mersedes Sprinter державний номер АН3090ЕН (BapTicTb години роботи з ПЩВ -
400,00 гРн) розбiжностей по кiлькостi вiдпрацьованих годин не встановлено.

Перевiркою витрат на вiдрядження та проживання робiтникiв, включення
таких витрат до aKTiB форми КБ-2в не встановлено.

Перевiрити вiдповiднiсть товщини, ширини та площi укладеного
асфальтобетонного покриття на автомобiльнiй дорозi загаJIьного користування
державного значення Р-66 (згiдно з розцiнками на вiдповiднi роботи у актах
форми КБ-2в), вiдповiдно, товщинi, ширинi та площi вказанiй у проектно-
кошториснiЙ документацii та договiрнiй цiнi в межах фактично виконаних робiт
на момент перевiрки не мае можливостi, оскiльки не завершене влаштування
обсягiв нижнього та верхнього шарiв дорожнього одяry у межах MicT
Лисичанськ та Северодонеt{ьк ЛуганськоТ областi (в межах Rказаних населених
пунктiв на дорозi Р-бб влаштовано вирiвнюючий шар дорожнього одягу).

В ходi перевiрки, вiдповiдно до Haкurзy в.о. нач€u]ьника Служби вiд
29.0З.2021 J\b 72 <Про створення KoMicii для обстеження поточного ремонту у
зв'язку iз здiйсненням перевiрки>, 0|.04.202l проведено вiзуальний огляд,
контрольнi обмiри об'емiв виконаних робiт та кернування на об'ектi <Поточний
середнiй ремонт автомобiльноi дороги загаJIьного користування державного
значення Р-бб Контрольно-пропускний пункт <<,.Щемино-Олексанлрiвка>-

Сватово-Лисичанськ-Луганськ, на дiлянцi км ] 58+850-км 194+500 у Луганськiй
областi>>.

За результатами проведених обстежень розбiжностей в обсягах робiт
вказаних у актах форми КБ-2в з фактичними обсягами робiт станом на
0|.04.202l не встановлено.

За результатами проведеного ТОВ <Науково-виробничий центр <Експерт>
(за_гrученого на договiрних засадах Управлiнням Пiвнiчно-схiдного офiсу

,Щержаудитслужби в Лугансr,кiй областi) кернування та подальших випробувань
встановлено, що сумiшi асфальтобетоннi (керни) щебенево-мастиковий
IЦМА_20, якi використовувшIись для влаштування верхнього шару дорожнього
одяц, за покЕ}зниками у протоколах дослiджень вiд 05.04.2021 М30, З2, З4,

вiдповiдають вимогам дiючого ДСТУ Б B.2.7.127:20115 <Сумiшi
асфальтобетоннi i асфальтобетони щебенево-мастиковi. Технiчнi умови>.

Також, за результатом випробування сумiшей асфалrьтобетонних (KepHiB)

АСГ.КР.Щ.АI.НП I, якi використовуваJIись для влаштування нижнього шару
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дорожнього одягу, за показниками у протоколах
Jф 29, 31, 33, вiдповiдають вимогам дiючого ДСТУ

Примiрник J,{Ъ /

дослiджень вiд 05.04.202\
Б B.2.7.-l l9:2011 кСумiшi

l5

асфальтобетоннi i асфальтобетон дорожнiй та аеродромний. Технiчнi умови>.
За показником <коефiчiснт ущiльнення)) вiдповiдають вимогам п.20.8.10 ДБН
В.2.З-4:2015 <Автомобiльнi дороги>), як для нормативного пок€вника нижнього
шару покриття щiльного асфальтобетону з гарячих сумiшей.

Протоколи дослiджень та висновки ТоВ кНТЦ кЕКСПЕРТо у Щодатку 1

до акту перевiрки.
Водночас пiд час проведеного обстеження встаЕIоRлено лефекти та

руйнування Лоткiв водопропускних Б-1-20-50 у кiлькостi 67 одиниць.
Акт обстеженнrI вiд 01 .04.2021 у Щодатку 2 до акту перевiрки.
Варто зауважити, що станом на 01,04.2021 Службою (Замовником), як

замовником вимоги до усунення недолiкiв (дефектiв) лоткiв водопропускних
Б-1-20-50 не пред'являлись, а ТОВ кРОСТДОРСТРОЙ) вiдповiдно не

усувались.
Зазначене е порушенням вимог частини 1 cTaTTi 858 I_{ивiльного кодексу

Украiни вiд 16.01.200З Jф 4З5-N, якою визначено - якщо робота виконана
пiдрядником з вiдступами вiд умов договору пiдряду, якi погiршили роботу, або
з iншими недолiками, якi роблятъ if непридатною для використання вiдповiдно
до договору або для звичайного використання роботи такого характеру,
замовник мас право, якщо iнше не встановлено договором або законом, за cBoiM
вибором вимагати вiд пiдрядника безоплатного усунення недолiкiв у роботi в
розумний строк.

При цьому, пунктом 2,15, Щоговору пiдряду вiд 18.08.2020 JY920-2020

визначено, що при виявленнi дефектiв, iх усунення проводиться за рахунок
пiдрядника.

Загальна BapTicTb лоткiв водопропускних Б-1-20-50 у кiлькостi 67 одиниць,
по яких виrIвлено дефекти, складас 64 |59,20 грн з ПДВ.

Отже, порушення вимог частини 1 статгi 858 Цивiльного кодексу Украiни
вiд 16.01.200З М 435-IV та пункту 2.15. ,Щоговору пiдряду вiд l8.08.2020 М20-
2020 призвело до маmерiальноt шкоdu (збumкiв) depcrcaBHoMy бюdilсеmу на
заzuльну суму 64 159,20 zp+, ! mому чuслi зо рахунок коulmiв Фонdу бороmьбu
з zосmрою респiраmорною хворобою COVID-L9 на зазначену суму.

В ходi перевiрки провiдний iнженер вiддiлу якостi, технiчного контролю та
нових технологiй Служби I_{иганський В.Н. з приводу виявлеFlня дефектiв та

руйнувань лоткiв водопропускних Б-1-20-50 пояснив наступне:. <<на а/dорозi

Р-бб за резульmаmамu оzляdу змонmованоZо прuкромочно?о лоmка вuявлено руйнування
окремuх воdопропускнltх лоmкiв пiсля зuлловоzо перiоdу року заzальною кiлькiсmю - б7 оd. за

dоzовором пidряdу пidряdнuку направлено преmензiю щоdо провеdення робim з повноt зацiнu

за власнuй рахунок>>.

Пояснення Щиганського В.Н.у Щодатку 3 до акту перевiрки.

-4- В.С. Риб'янець___r-
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lоmрuлtання вuлtое законоdавсmва прu уклаdаннi dоzовору Слуuсбою
авmол4обiльнtм dopiz у Луzанськiй обласmi пid час закупiвлi:

lK 02I:20I5:45233t42-б - Ремонm dopiz. Поmочнuй сереdнiйремонm
авmомобiльноi' dороzu заzальноzо корuсmування dерuсавнirо rrоurння Н- 2 l
СmаробiльсьК - ЛуеанСьк - ХруСmальнuЙ - Макii:iка - Щонеt|t)К, На diлянцi

клt 0+000 - км 20+000 у Луzанськiй обласmi
(UA- 2 0 2 0-0б- I 9 -00 б 9 0 6- с)

Вiдповiдно до наказу Пiвденного офiсу Щержаудитслужби вiд З0.09 .2о2о
Jф 3з3 було прийнято рiшення про початок монiторинry за закупiвлею
UА-2020-0б-19-00690б-с за процедурою Ъiопр"r"" торгiв
дк 021:2015:4523З142-6 - Ремонт дорiг. Поточний середнiй р.rоr,автомобiльноi дороги заг€UIьного користування державного значення H-2l
СТаРОбiЛЬСЬК-ЛУганськ-Хруст€ulьний-МакiiЪка-!онецi*, ,ru дiлянцi км 0+000 -
км 20+000 у Луганськiй областi. Щата закiнчення монiторинry: 2З жовтня
2020 року.

Предметом аналiзу були питання: визначення предмета закупiвлi,
вiдображення закупiвлi У рiчному планi, оприлюднення iнформачii про
закупiвлю, вiдповiдностi вимог тендерноi документацii (далi - тд) 

""ro.u1aЗакону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>, розгляду тендерних пропозицiй,
своечасностi укладання договору про закупiвлю та його оприлюднення,
вiдповiдностi умов договору умовам тендерноi пропозицii переможця, внесення
змiн до договору. Пiд час монiторинry проаналiзовано: рiчний план закупiвель
служби автомобiльних дорiг у Луганськiй областi на 2о2о pik, оголошення про
проведення вiдкритих торгiв з публiкацiсю англiйською мовою, ТД та Т! (зi
змiнами), затвердженi рiшеннями тендерного комiтетч вiд 19.06.2O2O,
вiд 10.07.2020 та вiд |7.07.202О вiдповiдно, тендернi пропозицii
тоВ кРостдорстрой>), тоВ <<Автомагiстраль-Пiвдень, протокол розгляду
тендерних пропозицiй, оприлюднений з0.07.2020, протокол засiдання
тендерногО KoMiTery вiд 0б.08.2020 бlн, повiдомлення про HaMip укласти
договiр вiд 06.08.2020, договiр пiдряду вiд 19.08.2020 J\г9 21-202О, додатковi
угоди вiд 21.08.2020 Jф 1 та вiд З0.09.2020 Ns 2.

За результатами аналiзу питання дотримання замовникомJi1 PýrsyJr.bla'laI\lи анаJrlзу rrи,l,ання дотримання Jамовником законодавства у
СфеРi ПУблiчних закупiвель щодо визначення предмета закуIriвлi, вiдображення
закупiвлi у рiчному планi, оприлюднення iнформацii про закупiвлю,
ВiДПОВiДностi вимог тендерноТ документацii вимогам Закону, розгляду
ТеНДеРНИХ ПРОПОЗицiЙ, своечасностi укладання договору про закупiвлю та його
ОПРИЛЮДнення, вiдповiдностi умов договору умовам тендерноТ пропозицii
переможця, внесення змiн до договору - порушень не встановлено.

За результатами закупiвлi мiж Службою автомобiльних дорiг у Луганськiй
Областi, в особi начаJIьника Павла I_{убера, дiючого на пiдставi <Положення про
СлУжбу автомобiльних дорiг у Луганськiй областi>>, яка не е платникоN.{
податкiв i iменуеться в под€шьшому Замовник, з однiеi сторони, i товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю <<Ростдорстрой>>, в особi директора Андрюшина
Олексiя Степановича, дiючого на пiдставi Статуту, яке е платником податку на
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ПРИбУТОК На ЗаГаJIьних пiдставах та iменуеться в подaльшому Пiдрядник
укладено Договiр пiдрядч вiд 19.08.2020 J\Ъ 21_2020..

вidповidно dо пункmу Ll. lozoBopy Пidряdнuк зобов'язусmься у поряdку mа на ул4овах,
вI]\наченltх цuм !оеовором, cBo'tlutu сlда.пru i засобамu на власнuй рuзuк mа/або iз залученнял,t
субпidряdнuх орzанiзацiй наdаmu послу2u (вuконаmч робоmu) з вuконання поmочно2о
cepedHbozo реJйонmу преdмеmу закупiвлi за п. ].2. зzidно iз mехнiчнtlлп завdаннялr вuклаdенuл,t у
mенdернiЙ dокуменmацii' за рахунок KoulmiB Dерэrcавноzо бюduсеmу mа iHulux duсерел
фiнансування. Зш,tовнuк зобов'язу€mься прuйняпlu HadaHi зzidно iз tltclt !оеовором пlа чuннu.м.
законоdавсmвом Украi'нu HaJ'leЭtCHlL|rt чllно74 послуzu (робоmu) пiсля перевiркu фiзччнuх mа
BapmicHtlx показнuкiв прu наявносmi переdбаченuх на цi цiлi KoulmiB mа сплаmumll в л,lеэlсах
71лану фiнансування робim за вidповidнuй piK.

ПРеdмеm закупiвлi: ДК 02]:2015;45233142-6 - Реллонm dopiz. Поmочнuй сереdнiй
Ре74ОНm аВmомобiльноi dороzu за?альноzо корuсmування dерэtсавноzо значення Н-21
Сmаробiльськ-Луzанськ-Хрусmальнuй-Макii'вка-!онеtlьк, на diltяtltli tlъl 0+00()-Kll 20+000 у
Луzанськiй обласmi (пункm 1.2. !оzовору),

Мiсцезнахоdэюення/мiсце наdання послу?: авmоллобiльна dороzа за2ально2о
корuсmування dерэюавноzо значення Н-2 ] Сmаробi.пьськ-Луzанськ-Хрусmальнuй-Макii'вка-
!онецьк, на diлянцi км 0+000-км 20+000 у Луzанськiй обласmi (пункm 1.3. !оzовору).

Обсяzu закупiвлi послу2 tuоэrcуmь буmu злленшенi на буdь яколиу еmапi вuконання,
3алеэtсно Bid реальноzо фiнансування BudamKiB За,ъt.tлвнuка (пункпэ l,1, !оеовору).

Послуzu наdаюmься з урахуванняJуl вuлtот МВ 37б41918-75]:20]б кМеmоduчнi вказiвкч
tцоdо склаdу mа змiсmу проекmноi dокуменmацit на поmочнuй сереdнiй ремонm
авmомобiльнtм dopiz заzально2о корuсmування)); СОУ 42.1-37б4]9]8-035:2018 кДвmомобiльнi
dороzu. PecypcHi елеменmнi KoulmopucHi нормu на ремонmно-буdiвельнi робоmu>; СОУ 42.]-
37б419I8-085:20]8 кАвmол,tобi,пьнi dороzu. Правuла вuзначення варmосmi робim з поmочноzо
ремонmу експлуаmацiйноzо уmрu.\lання, авmо]4обi.lьнrtх dopiz.> в ,uе)lсах вudi.ценuх фiнансовuх
pecypciB, mа зzidно do BLLuoz Законiв YKpatHu кПро авmомобiльнi dopozul, кПро
авmомобiльнuй mранспорm)ц кПро dороэtснiй pyxl>, кПро Правuла dороэtсньоlо руху)),
Бюёuсеmноzо коdексу YKpatHu i вidповidно dо mехнiчноzо завdання mенdерноi' dокуменmацii'
mа ёiючtм норJйаmuвнuх doKyMeHmiz, u4о реzлалtенmуюmь правшlа ремонmу dopiz заzальноzо
корuсmування, а саJие: кТехнiчнuх правlLц рел,lонmу mа уmрuч,лання авmомобiльнuх dopiz

Вidповidно do пункmу 2,12. tоеовору Пidряdнuк zаранпtус якiспlь закiнченttх робim mа
безкошmовне усунення dефекmiв, якtцо це не обул,ловлено iHu,tuMu нормаmuвно-правовlL\lч
акmаJчlut, пролпяzом перiоdiв: зеJйляне полоmно - 10 poKiB; основа dороэtсньоzо оdяzу за
mехнолоziею реzенерацit I0 poKiB; основа dороэtсньоzо оdяzу 8 poKiB;
асфальmобеmонне/цеменmобеmонне покрummя - 5/В poKiB; мосmu - 8 poKiB; воdопропускнi
mрубu - б poKiB; реzуляцiйнi споруdu - б poKiB; оzороdасення dороэtсне - 5 poKiB; напрямнi
сmовпчuкu - 2 рокu; dороэtснi знакlt - 2 poKu; iHtпi послуzu, переdбtlченi кцасuфiкаtliяltu з

поmочноео ремонmу - l piK функцiональна dовzовiчнiсmь посmiйноi' розмimкu фарбою
повuнна буmu не менulе Hiuc б мiсяцiв, muл,lчасовоi' - Bid l do 2 мiсяцiв зzidно ДСТУ
2587:20]0.

Зzidно з пункmом 3.1. ,Щоzовору заzальна dozoBipHa цiна узеоdжена сmоронсLrlu склаdае:
632 901 860,00 ерн з ПtВ. lоzовiрна цiна с duнал,tiчною,

I]iHa преdл,tеmу doeoBopy вuзначаеmься вuхоdячu з факп,tuчноzо фiнансувсlння BttdaпlKiB
Замовнuка, на пidсmавi dоzовiрноI'цiнu (!оdаmок Ns ] dо dоzовору), розрахованоi вidповidно
dо вшпоz ДСТУ Б !.1.I-I:20]3 mа склаdае: на 2020 piK: l4б800000,00 2рн з ПДВ, па 202]
piK: 486 ]0I 860,00 zpH з П[В.

Поряdок вuзначення варmосmi dozoBipHoi' цiнu провоdumься зzidно полоэtсень кПоряdку
вuзначення варmосmi капimапьно?о mа поmочноzо релlонmiв авmолlобiльнuх dopiz заzсulьноzо
корuсmування (dерuсавноео mа.uiсцевоzо значення)> СОУ 42.]-37б1]9]8-()85:2012, mа

oчpeшu,l|u полосtсеннялlu ДСТУ БД.].l-]:20]3, i моэrcе змiнюваmuсь у вuпаdках,

переdбаченuхпп.6,3.2,3 вulцевказаноzоfСТУ БД ].1-1:20]3 (пункm 3,2.,Щоzовору).
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ItiHa dоеовору моэюе буmu зменutена за взаемною зzоdою Сmорiн (пункm 3.3. ,Щоzовору).
Варmiсmь вuконання реJйонmнuх робim (послуе) вuзначаеmься BidпoBidHo do But,toz ЩCTY

Б Д.].1-1:20]3 кПравtlпа вuзначення варmосmi буdiвнuцmва>, СОУ 42.1-37б4]918-085:20]8
кДвmомобiльнi dороzu. Правu"па вuзначення варmосmi робim з пo1,11o.tllo?o ремонmу
ексlълуаmацiйноzо уmрuмання, авmомобiльнuх dорiz >.

Варmiсmь послуz вuзначаеmься зzidно з вlt]r|о?а-л,ru поло)tсень СОУ 42.1-37б4]918-
085:2018 кДвmо*tобiльнi dороzu. Правuла вuзначення варmосmi робim з поmочноzо ремонmу
mа ексllлуаmацiйноzо уmрuмання авmомобiльнttх dopiz> (пункm 4.2. ,Щоzовору).

Розржункu за HadaHi послуеu зdiйснююmься прu наявносmi кошmiв переdбаченuх на цi
цiлi, ulляхом перерахування ерошовuх коu,tпliв на розрахунковuй рахунок Пidряdнuка. (пункm

5.1. flozoBopy).
Замовнuк dо почаmку вltконання робim (послуz) мlouce зdiйснumu попереdню оплаmу у

розмiрi 30О% варmосmi рiчноzо обсяzу робim, вidповidно dо посmановu КМУ Bid 04.12.2019
Ns ]070 к!еякi пumання зdiйснення розпоряdнuкал|ll (оdерэюувачал,tu) бюdжеmнuх KoulmiB
попереdньоi' оплаmu moBapiB, робim i послуz, Iцо закуповуюmься за бюdэrcеmнi KotпmuD mа
Наказу !ерuсавноzо Аzенmсmва Двmомобi:tьнuх lopiz YKpa[Htt Bid 05.05.2020 N9 I94 кПро
наdання попереdньоI оплаmuD сmроком dо 3 (mрьох) каленdарнllх мiсяцiв, вidповidно do
налеuснtlл| чuном оформленоzо рiшення zоловноzо розпоряdнuка бюdасеmнuх KoulmiB (пункm

5.2. ,,Щоzовору).
По закiнченню сmроку наdавання попереdньоt оllJlаmu Пidряdнuк не пiзнiuле mрьох

робочtм dHiB зобов'язанlлй наdаmu на пidпuсання Зацовнuку акmu вuконанltх робim по формi
КБ-2в на всю суму попереdньоi' оlLцап1lц а у разi невuкорuсlrrання .!ll часmково?о
невuкорuсmання - у mой ilсе сmрок повернуmu невuкорuсmану переdоплаmу чu ii'часmuну на

рахунок Замовнuка (пункm 5.2.1. !оzовору).
Замовнuк зdiйснюе розрахункu з Пidряdнuком за HadaHi пос.цу2u на пidсmавi KAKmiB

прuймання вuконанuх буdiвельнuх робim> (форма Ne КБ-2в) mа кlовidок про варmiсmь

бuкопанllх буdiвельнuх робim> (фор.ма Ne КБ-3) за рахунок duсерел фiнансування Зшиовнuка.

Пidряdнuк Hadae dля перевiркч накпаdнi на прudбанi .ллаплерiалu, KoltcпlpyKtlii, вuробu,

розрахунок факmuчнllх вumраm по екслlлуаmацii'маulltн mа механiзмiв, dоzоворu оренdu mа

iHuli dокуменmлt, якi пidmверduсуюmь вumраmu mа dокуменmu переdбаченi цtuпt,щоzовороJй, а

у вuпаdtЕ залучення субпidряdнuкiв - з вudiленнЯtчt ПОСЛУz HadaHtlx субпidряdнuк(Lvlu (пункm

5.5.,Щоzовору).
прu провеdеннi взасм,орозрахункiв за обсяzu вuконанuх робim (послуz) з поmочноzо

ремонmУ розл,tiР коulmорuсноi' заробimнОi' п-цапсu вllзнаLtас1,1,1ься, вuхtldячu з роз.lti7l1l,

переdбачено?о у dоzовiрнiй цiнi, Сереdньолуtiсячна заробimна rшаmа оdноzо працiвнuка, яку

Пidряdнuк пJlануе оmрuлlуваmu на об'екmi ЗСUуЛОВЛеННЯ, вllзнача€mься з урахуванняful
полоэtсень, вuклаdенuх у соУ 42. 1 -3764]9 18-085:20]8 двmомобiльнi dopozu. Правllпа

вuзначення варmосmi робim з поmочноzо ремонmу mа експлуаmацiйноео уmрuJуlання (пункm

5,9..Щоzовору).
Прu провеdеннi ваеморозрахункiв за BuKoHaHHi пidряdнi робопlu (пoc:tyzu) попlо,tнi tliHtt

на маmерiальнi ресурсu буdуmь прuймаmuся Замовнuком вuмючно за обtрунmованu,\,tll

П idряdнuколt цiнаtпtu (пункm 5. l 0. lо zовору).

Заzоmiвельно-склаdськi вumраmч Пidряdнuка вuзначаюmься за усереdненu-uu

вidсоmковuJrtu показнuксtJvlч переdбаченшц,ru у коurmорuснiй часmuнi проекmноt dокуменmацit

(пункm 5. 1 ]. 3,,,Щоzовору).

Прч провеdеннi взаеморозрахункiв варmiсmь маlцuно-?оduнu B:lacHo| dороэtсНьоi' tllexltiKtt

уmочняеmься вtмоdячu зi змiн поmочнllх цiн на маmерiально-mехнiчнi i mруdовi pecypcu mа

вuзначаеmься з урахуваннялt peKoMeHdoBaHllx ценmральнufut opZaHoM вllконавчоi' влаdu, tцо

забезпечуе реапiзацiю dерэtсавноi' по.цimuкu у сферi dороэtсньоzо zоспоdарсmва mа управлiння
авmомобiльн1,1J,|1l dороzаuu усереdненuх показнlлкiв варmосmi експлуаmацii' dopoacHix пtаuluн i
механiзмiв (пункm 5. l 2. fiozoBopy).
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розмiр кошmорuсноzо прuбуmку прuймаеmься з урахування,]у, рекоменdованuх
ycepedHeHtх показнuкiв зzidно dоdаmку Е соУ 42.]-3764I9]8-085:2018 кдвmомобiльнi
dopozu. Правttпа вu3начення варmосmi робim з поmочноео ремонmу mа ексrulуаmацiйноzо
уmрu.futання> (пункm 5. I 4, flozolopy).

Сmрок (mермiн) наdання пос,lу?; 3l zруdня 202l року (пункm 6. L lozoBopy).
.ЩОzОВiР набuрае чuнносmi з ]9,08.2020 mа die вкцючно do 3] zруdня 2()21року, аце у

буdь-якому вuпаdку dо повноzо вuконання Сmоронал,tU CBOt:x зобов'язань по lozoBopy (пункm
I5.1. flozoBopy).

Доdаmковою уzоdою Bid 04.09,2020 Ng ] do dozoBopy пidряdу Bid ]8.08.2020 Ns 20-2020
внесено змiнu do реквiзumiв CmopiH.

Доdаmковою уzоdою Bid 30.09.2020 Ng 2 dо dоzовору пidряdу вiё I8.08.2020 Ns 20-2020
ВНесено змiнu do внесено змiнu do zрафiку наdання послу2 mа капенdарноео п.цану

фiнансування послу2.

Доdаmковою уzоdою Bid 29.]0.2020 М 3 Сmоронu поzоdtлluся вuкласmu у новiй реdакцii'
пункm 3.1 ,Щоzовору вuкласmu в насmупнiй реdакцii'; кЗаzальна dozoBipHa цiна, узzоdасена
Сmоронамu склаdае: 632 90] 8б0,00 (ulicmcom mрudцяmь dBa мiльйона dев'яmсоm odHa
muсяча вiсiллсоm uliсmdесяm) zрн. 00 коп., в mол,tу чuслi П!В 20% - ]05 483 б43,33 ерн.

,Щоzовiрна цiна е duналчtiчною.
ItiHa преdt"tеmу dozoBopy вuзначаеmься вuхоdячu з факmuчноzо фiнансування вudаmкiв

Залtовнuка, на пidсmавi dozoBipHoi' цiнu (!оdаmок Ns] do ,Щоzовору), розрахованоi вidповidно
do вuлtоz !СТУ Б Д. l. ]-l : 201 3 mа склаdае:

На 2020 piK: 29б 800 000,00 (dBicmi dев'яносmо ulicmb мiльйонiв BiciMcom muсяч) zpH. 00
коп., в m. ч. П!В 20% - 49 46б бб(l,б7 zpH;

На 2021 piK: 336 ]0I 8б0,00 (mрuсmа mрudцяmь шiсmь мiльйонiв сmо оdна muсячсt
BiciMcom шiсmdесяm) zрн. 00 коп., в m. ч. П[В 20% - 56 0]6 97б,66 2рн.)).

KpiM mоzо, dоdаmковою уzоdою Ns 3 внесено зtоliнu dо zрафiку наdання пос,цуz mа
каленdарноzо плану фiнансування послу2.

Доdаmковою уzоdою Bid ] ].] ].2020 Nр 4 Сmоронu поzоduлuся вuкласmu у новiй реdакцi|
пункm 3,I ,Щоzовору вul{цасmu в насmупнiй реdакцii: кЗаеа.цьна dozoBipHa tliHa узzоdасена
сmоронамu склаdае: 632 90] 8б0,00 ерн. (uliсmсоm mрudцяmь dва мiльйонu dев'яmсоm o)Hct
muсяча Bici*tcom шiсmdесяm zpuлeHb 00 коп.), в mому чuслi П!В 20% - l05 483 б43,33 zpH.

,Щоzовiрна цiна е duнаt,tiчною,
ItiHa преdмеmу dozoBopy вuзнача€mься вuхоdячu з факmuчноео фiнансування вudаmкiв

Залловнuка, па пidсmавi dozoBipHoi цiнu ([оdаmок Ns ] dо dоzовору), розрахованоi вidповidно
dо BuMoz lСТУ Б Д.1.]-1:20] 3 пtа ск,lаdас:

на 2020 piK: 230 793 000,00 zрн. (dBicmi mрudцяmь мiльйонiв сiмсоm dев'яносmо mpLt

muсячi zрuвень 00 копiйок), в чому чuслi П,ЩВ 20% - 38 465 500,00 zрн.;
на 202I piK: 402 ]08 860,00 (чоmuрuсmа dва мiльйонu сmо Biciлt muсяч BiciMcom

шiсmOесяm zpuBe*b 00 копiйок), в mому чuслi П!В 20% - 67 018 ]43,33 2рн.)).

KpiM mоzо, dоdаmковою уеоdою Ns 4 внесено змiнu do zрафiку наdання послуz mа
каленd арн о zo lul ану ф iH ан сув ан н я по с.цу ?.

Доdаmковою уzоdою Bid 27.] ].2020 Ng 5 Сmоронu поzоdшluся вuкласmu у новiй pedaKtlii'

пункm 3.1 ,Щоzовору вulашсmu в насmупнiй реdакцii': к3.]. Заzалlьна dozoBipHa цiна, узеоdсtсена
Сmоронамu, склаdае: 632 90] 860,00 zpH. (ulicmcom mрudцяmь dва мiльйонu dев'яmсоm odHa

muсяча BiciMcom шiсmdесяm 2рuвень 00 копiйок), в mому чuслi П,ЩВ 20% - 105 483 643,33 zpH.

lozoBipHa цiна е duнамiчною.
IliHa преdмеmу dоzовору вuзнача€mься, вuхоdячu з факmччноzо фiнансування вudаmкiв

Замовнuка, па пidсmавi dozoBipHoi' цiнu (!оdаmок Ns ] do dоzовору), розрахованоi' вidповidно

dо Butntoz ,ЩСТУ Б Д, ] . ] -1 :20 ] 3 mа склаdас:
на 2020 piK: 299 б00 000,00zpH. (dвiсmi dев'яносmо dев'яmь .пtiльЙонiв шiсmсоm muсяч

2рuвень 00 копiйок), в mол4у чuслi П!В 20% - 49 933 333,33 zpH.
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на 202] piK: 333 30] 860,00 zрн. (mрuсmа mрudцяmь 2рч .лli.цьйонu пlрl,tсmа odHa muсяча
BiciMcom шiсmdесяm zpuBeчb 00 копiйок), в mол4у чuслi П.ЩВ 20% - 55 550 3 ]0,00 ерн.)).

kpiM mоzо, dоdаmковою уzоdою Ns 5 внесено змiнu do ерафiку наdання послуz mа
каленdарноzо плану фiнансування послуz.

7. ] 2,20 Сmоронu поzоdu,,tuся вuкласmu у новiй реdакцit
пункm 3.1 lоzовору вuкласmu в насmупнiй реdакцi|: кЗаzалlьна dozoBipHa цiна узzоdасена
сmоронсLмu склаDае: 632 90] 8()0,00 ерн. (ulicmcom mрtldцяmь dва ,lliльйrлнч dев'яmсоm оdна
muсяча Bicitttcom шiсmdесяm), в mоJrlу чuслi П!В 20% - 105 483 643,33 zрн. ,Щоеовiрна цiна с
duнаttiчною,

ItiHa преdмеmу dozoBopy вuзначаеmься вuхоdячu з факmuчноzо фiнансування вudаmкiв
замовнuка, на пidсmавi dоzовiрноi'цiнu (,щоdаmок Ns ] do dоzовору), розрахованоi вidповidно
dо вuмоz,ЩСТУ БД.].]-1:20]3 mа ск.цаdае;

На 2020 PiK: 477 257 425,34 ?рн. в пlому чuс.li П!В 20%, - 79 542 904,22 ?рн.; на 202I piK;
]55 б44 434,бб в mому чuслi П!В 20% - 25 940 739,I ] 2рн.))

KPiM mоzо, dоdаmковою уzоdою Np 5 внесено змiнu dо zрафiку наdання послуz mа
каленdарно2о 11лану фiнансування послу2.

ДОdаmкОвою уzоdою Bid ]7.]2.2020 ]Ф 7 Сmоронu поzоdtлuся BuсJlacmu у новiй реdакцii
ПУНКm 3.I lоzовору вuкласmu в насmупнiй реdакцit; кЗаеапьна dozoBipHa цiна, узzоdпсена
cmo|oHclшlt, Склаdае: 632 901 Вб0,00 zрu, (tuiсmсоm пlрudцяmь dва ..lli.lbйtlttu dев'яmсоm оёна
muсяча вiсiллсоm шiсmdесяm zpuBe+b, 00 копiйок), в m.ч. ПlВ 20% - 105 483 643,33 zp+., з
якllх:

на 2020 р. - 477 257 425,34 zpH. (чоmuрuсmа сiл,tdесяm сi.ц мiльйонiв dBicmi п'яmdесяm
ciM muсяч чоmuрuсmа dваdцяmь п'яmь zpuleHb, 34 копiйкu), в и. ч. П[В - 79 542 904,22 zpH.,,
на 202] р. - 73 000 000,00 zpH. (сiмdесяm mрu лliльйонu zpule+b, 00 копiйок), в m. ч. П,ЩВ -
]2 ]66 ббб,67 ерн.;

на 2022 р. - 82 644 434,6б zpH. (вiсitлdесяm dва мiльйонu шiсmсоm сорок чоmuрu muсячi
чоmuрuсmа mрudцяmь чоmuрu zpuBHi, бб копiйок), в m. ч. ПДВ - ] 3 774 072,44 ?рн.)).

Пункm 6.1. ,Щоzовору вuклаdено в насmупнiй реdакцit: кСmрок (mермiн) наdання послу2:
3].12,2022 року.))

Пункm I5.1, tоzовору вuкцасmч в насmупнiй реdакцii: кlоzовiр набuрае чuнносmi з
19,08.2020 р. i die включно do 3].l2.2022p., a:le в буdь-якому,разi dtl повноzо вl.tконання
Сmор он ал,tu с в oi| з о б о в'ж ань. >

KpiM mоzо, внесено змiнu do zрафiку наdання послуz mа каленdарноео rulaчy

фiнансування послуе.

Вiдповiдно до Haкurзy вiд 26.06.2020 Jф 159-о <Про затвердження
кошторисноi документацiТ по об'скту <ПоточниЙ середнiЙ ремонт
автомобiльноi дороги загаJIьного користування державного значення Н-21
Старобiльськ-Луганськ-ХрустщIьний-Макiiвка-Донецьк, на дiлянцi км 0+000-
км 20+000 у Луганськiй областi> нач€шьником Служби, вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 1.05.201 1 J\Ъ 560 кПро затвердження
Порядку затвердження пpoeKTiB булiвничтва i проведення ix експертизи та
визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи>, затверджено кошторисну документацiю по вищевказаному об'скту у
cyмi 674 0З4,5З0 тис. грн, на пiдставi позитивного експертного звiту

Ш <Жилком) вiд 26.06.2020 J\b 305-ЕО-20/В.
Що перевiрки надано позитивний експертну оцiнку Ш <Жилком))

вiд 2б.Oб.2020 J\Ъ 305-ЕО-20/В. щодо розгляду кошторисноi частини проектноТ

документацii за робочим проектом кПоточний середнiй ремонт автомобiльноi
дороги заг€UIьного користування державного значення Н-21 Старобiльськ-
Луганськ-Хрустальний-Макiiвка-.Щонецьк, на дiлянцi км0+000-км20+000 у
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Луганськiй областi>, яким затверджено кошторисну BapTicTb поточного
середньогО ремонтУ У поточниХ цiнаХ станоМ на 25.06.202О року у cyMi
674 0з4,530 тис. грн, у тому числi: булiвельно-монтажнi роОоr,u 

- 
-530 154,094 тис. |рн; iншi витрати 143 880,43б тис. гривень.

посадовими особами Служби до перевiрки надано акти приймання
виконаних будiвельних робiт (форма КБ-2в), складенi пiдрядною органiзацiсю
та пiдтверджуючi документи (накладнi, акти наданих послуг, договори
ПОСТаЧаННЯ, РОЗРаХУНКИ ТОЩО), НаДанi пiдрядною органiзацiсю на виконання
вимог пункту 5.6. !оговору вiд 18.08.2020 j\Ъ 20-2020.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку Служби та aKTiB приймання виконаних
будiвельних робiт (за вересень-груденъ 2о2О року J\ъ 1-24) пiдрядною
органiзацiею (тов (ростдорстрой)) виконано робiт на суму
477 257 425,з4 ГРн, у тому числi: за рахунок коштiв Фонду боротьби..о.rро.
респiраторною хворобою CovID-lg - 199 600 о00,00 гривень.

оплата за актами форми КБ-2в проведена Службою у повному обсязi на
суму 477257 425,з4 ГРн, у тому числi: за рахунок коштiв Фонду боротьби з
гострою респiраторною хворобою covlD-l9 - l99 600 000,00 гривень.

kpiM того, Службою до початку робiт здiйснеrrо попереднlо оплату за
договором вiд 18.08.2020 j\ъ 20-2020 у cyMi 44 000 000,00 грн (платiжне
доручення вiд 0з.09.2020 J\Ъ 1l, оплачено 07.09.2О2О), що складас 29,97 Yо вtд
сумИ фiнансування робiт на 2020 piK. Можливiсть та порядок здiйснення
попередньоi оплати визначена У наказах Укравтодору вiд 10.02.2020 }.fs 42 <Про
деякi питання попередньоi оплати при закупiвлi робiт та послуг з булiвництва,
РеКОНСТРУКцii, капiтального та поточного середнього ремонту автомобiльних
ДОРiг Загального користування державного значення за рахунок бюджетних
коштiв у 2020 рочi службами автомобiльних дорiг в областях) та вiд 05.05.2О2О
J\Ъ 194 пПро деякi питання попередньоТ оплати при закупiвлi службами
аВТОМОбiлЬних дорiг в областях робiт i послуг з булiвництва, реконструкцiТ,
КаПiтального та поточного середнього ремонту автомобiльних дорiг загаJIьного
користуваннrI державного значеннrI за рахунок запозичень, з€LлгIених пiд
державнi гарантii,,Щержавним агентством автомобiльних дорiг у 2020 роцi>.

Використання попередньоi оплати пiдрядною органiзацiею пiдтверджено
ДовiДкою про BapтicTb виконаних булiвельних робiт та витрати (форма КБ-З)
вiд 06.11.2020 та i актами форми КБ-2в вiд 06.11.2020 J\Ъ 1 на суму
44 000 000,00 грн, якi прийнятi в межах 3 мiсяцiв вiдведених на використання
попередньоi оплати.

Згiдно з нак€вом Служби вiд 25.08.2020 J\Ъ 21З <Про приймання обсягiв
виконаних робiт з поточного середнього ремонту автомобiльних лорiг у
Луганськiй областi>, вiдповiдальним iз контролю за якiстю та обсягами
виконаних робiт з поточного середнього ремонту Н-21 Старобiльськ-Луганськ-
Хрустальний-Макiiвка-,Щонецьк, на дiлянцi км 0+000-км 20+000 у Луганськiй
областi, призначено провiдного iнженера вiддiлу якостi, технiчного контролю
та нових технологiй Служби - Куштименко А. Щим же наказом головою KoMiciI
з приймання робiт з поточного середнього ремонту Н-21 Старобiльсък-
Луганськ-Хруста-гrьний-Макiiвка-.Щонецьк, на дiлянцi км0+000-км20+000 у

2l

/}7-- В.С. Риб'янець



Примiрник N l

луганськiй областi призначено начаJIьника вiддiлу якостi, технiчного контролю
та нових технологiй Служби Булатова В.

Вибiрковою перевiркою, вiдповiдностi BapTocTi
актах форми КБ-2в фактичнiй BapTocTi матерiальних

матерiальних pecypciB
pecypciB, проведеною

частинi BapTocTi асфальтобетонних сумiшей, щебенево-пiщаних сумiшей та
бiТУМНОi еМУльсii, розбiжностей не встановлено. BapTicTb в наданих до
перевiрки завiрених копiях накладних на вiдпуск матерiальних pecypciB
ВiДПОВiДае BapTocTi матерiальних pecypciB включених до aKTiB форми КБ-2в.

ПеРеВiРКОЮ вiДповiдностi BapTocTi матерiальних pecypciB власного
виробництва BapTocTi таких матерiалiв включених до aKTiB форми КБ-2в
встановлено, що матерiа-гrи власного виробництва пiдрядною органiзацiею тов
<PОСТДОРСТРОЙ> не використовувались.

ВИбiРКовою перевiркою вiдповiдностi витрат матерiальних pecypciB
НОРМатиВниМ витратам передбаченим державноIо ресурсно-елементною
КОШТОрисною нормою, проведеною в частинi використання асфальтобетонних
Та пiщанко-щебеневих сумiшей, розбiжностей не встановлено. Зокрема,
фактичне використання вказаних матерiалiв при влаштуваннi шарiв
ДОроЖнього одяry вiдповiдае нормативним значенням вк€ваним у СОУ 42.1-
з764|9|8-035:2018 <двтомобiльнi дороги. PecypcHi елементнi кошториснi
норми на ремонтно-будiвельнi роботи>.

Перевiркою вiдповiдностi вiдстаней транспортування матерiальних
pecypciB вкJIючених до aKTiB форми КБ-2в , проведеною шляхом звiряння
вк€ваних вiдстанеЙ з вiдстанями з€lзначеними в актах виконаних робiт (послуг)
та подорожнiми листами, розбiжностей не встановлено.

Вибiрковою перевiркою BapTocTi машино-годин експлуатацii будiвельних
машин та механiзмiв у актах форми КБ-2в, проведеноi шляхом звiряння
BapTocTi машино-годин будiвельних машин та механiзмiв, що
використовувЕlлись для влаштування шарiв дорожнього одяry
(асфальтоуклад€Lльник, котки, грейдери), включених до aKTiB форми КБ-2в з

даними договорiв оренди технiки, aKTiB надання робiт (послуг), наданих
пiдрядною органiзацiею, розбiжностей у BapTocTi та кiлькостi машино-годин не
встановлено.

Перевiркою правильностi включення до aKTiB форми КБ-2в витрат труда

робiтникiв, зайнятих на ремонтно-булЬельних роботах, а також робiтникiв,
зайнятих на KepyBaHHi та обслуговуваннi машин та механiзмiв, розбiжностей з

нормами витрат труда робiтникiв, передбачених СОУ 42.|-З7641918-035:2018
кАвтомобiльнi дороги. PecypcHi елементнi кошториснi норми на ремонтно-
булiвельнi роботп>, розбiжностей не встановлено.

В ходi перевiрки aKTiB форми КБ-2в за листопад та груденъ 2020 року,
складених ТОВ кРОСТЩОРСТРОЙ> uстановлено, що виконавцем робi,г було
враховано кошторисну заробiтну плату у розмiрi |2658,14 грн, яку затверджено

директором товариства в особi С. Андрюшина та погоджено САД в Луганськiй
областi.

Пунктом 5.3.1.1. Настанови щодо визначення прямих витрат у BapTocTi

ДСТУ-Н Б Д.l .1-2:20ТЗ затвердженоi наказом MiHicTepcTBa
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регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунаJIьного господарства
Украiни 27 .08.20IЗ J\Ъ 405 (д-i ДСТУ-Н Б Д.1 .1-2:2013) визначено, Iцо

розрахунок кошторисноi заробiтноТ плати виконуеться на пiдставi нормативно-
розрахункових трудовитрат i BapTocTi людино-години.

Пунктом 5.6.1.2 СОУ 42.1-З7641918-085:201 8 <Автомобiльнi дороги.
Правила визначеннrI BapTocTi робiт з поточного та експлуатацiйного утримання
затвердженого нака:}ом,Щержавного агентства автомобiлъних дорiг УкраТни
28.12.2018 J\Ъ 424 (далi - СОУ 42.|-З7641918-085:2018) BapTicTb людино-години
робiтникiв по об'сктах поточного ремонту та експлуатацiйного утримання, що
фiнансуються за рахунок коштiв державного та мiсцевого бlоджетiв, а також
кредитiв, наданих пiд державнi гарантii, обчислюсться з урахуванням
положень, викладених у <Порядку розрахунку розмiру кошторисноi заробiтноi
плати, який враховуеться при визначеннi BapTocTi булiвничтва об'сктiв>>,

затвердженому нак€вом Мiнрегiону 27.0720|8 Jф 19б та зареестрованому в

MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 16,08.2018 за Jtlb 9ЗllЗ2З8З.
Вiдповiдно до iнформацii ДП <ЩерждорНДI), якою повiдомлено, що за

даними ,Щержавноi служби статистики Украiни розмiр середньомiсячноi
заробiтноi плати у булiвництвi за 12 мiсяцiв 2019 р., складае 9 356 грн, а також

даними щодо прогнозного iндексу споживчих цiн на 2020 р., який згiдно з

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15.05 .2019 М 555 становитъ 106,4Yо

встановлено розмiр кошторисноi заробiтноi плати, що мае застосовуватись
замовником при визначеннi BapTocTi дорожнiх робiт в 2020 роцi, та мае бУти не

нижчим нiж 9 954,78 гривень.
KpiM того, вiдповiдно до стандартiв з цiноутворення замовник самостiйно

повинен визначати piBeHb кошторисноТ заробiтноi плати, якl,tй враховуеться при

визначеннi BapTocTi дорожнiх робiт, але у розмiрi не нижчому нiж
середньомiсячна заробiтна плата у булiвництвi (у розрахунку на оДНоГО

штатного працiвника) за попереднiй звiтний pik, що оприлюднюсться

центр€Lльним органом виконавчоi влади в галузi статистики, збiльшена на

прогнозний iндекс споживчих цiн на поточний piK (у середньому до
попереднього року).

Вiдповiдно до пункту 1 розлiлу I <<Зага-гlьнi положеншI)) Порядку

розрахунку розмiру кошторисноi заробiтноi плати, який враховуеться при

визначеннi BapTocTi булiвництва об'сктiв затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa

регiоншtьного розвитку, будiвництва та житлово-комунапьного господарства

Украiни 20.10.2016 м 281 (iз змiнами) (лалi - Порядок ЛЬ 28l) шей Порядок

установлюе механiзм розрахунку розмiру кошторисноi заробiтноi плати, який

враховуеться прИ визначеннi BapTocTi будiвниuтва (нового будiвництва,

рЪпо".rрукцii, реставрацii, капiтаJIьного ремонту, технiчного переоснащення)

ъб'ектiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв

державних i комуншIьних пiдприсмств, установ та оргаrriзаuiй, а тако)(

кредитiв, наданих пiд державнi гарантii.
При цьому, тов ((РОСТдорстрой> розрахунком роздiлу 1. Тарифна

частина середньомiсячноi заробiтноi плати було включено середньомiсячний
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оклад одного робiтника 3-го розряду, якиЙ плану€ться згiдFIо затвердженого
штатного розкладу пiдприемства на 2020 piK у cyMi 7000,00 гривень.

Проте, згiдно з п. з роздiлу II Порядку J\ъ 28| та,Щодатку ж соу 42.1-
з764|918-085:2018 тарифна частина середньомiсячноi заробiтноi плати
визначаеться за формулою: ЗПruр:З"i" Х К.-у, Х K..p.pn., де З"i" розмiр
прожиткового MiHiMyMy, встановлений Для працездатних осiб на 0l сiчня
календаРногО року; К.-у. коефiцiент спiввiдношення мiсячних тарифних
ставок робiтникiв першого розряду до мiнiмального розмiру тарифноi ставки
(ПОСаДОВОГО оклаДу) згiдно з Галузевою угодою мiж [ержавним агентством
автомобiльних дорiг Украiни i профспiлкою працiвникiв автомобiльного
транспорту та шляхового господарства Украiни; K..p.pn. - коефiuiент перехОДУ
вiд першого розряду складностi робiт до розряду З,8.

KpiM цього, п. 2 роздiлу III Порядку Jф 281 встановлено, що розрахунок
РОзмiру кошторисноi заробiтноi плати у договiрнiй цiнi здiйснюеться
ПiДРЯДникОм згiдно з пунктами 3 та 4 роздiлу II цього Порядку з урахуванням
ПОЛОЖеНЬ ГztПУЗеВиХ (мiжгалузевих), територiальних угод та колективних
договорiв.

Отже, в порушеннrI п.п. 1,2 роздiлу I Порядку Nэ 281 тап. 6.1.1. СОУ 42.|-
з764|9|8-085:2018 встановлено невiдповiднiсть щодо розмiру кошторисноi
заробiтноi плати, яка мае складати - |2 513,З 1 цривень.

На питання щодо встановлених порушень отримано вiдповiдь начальника
вiддiлу iнвестицiйно-кошторисноi роботи, будiвництва, реконструкцii та
капiтального ремонту Служби автомобiльних дорiг у Луганськiй областi
Вержанського В.Л., у якiЙ зазначено: <]. Зzidно !оеовору пiDряdу Np 2]-2020 Bid
19,08,2020 р. мiэtс Слуuсбою авmоллобiльнuх dopiz у Луzанськiй обласmi i Товарuсmва з
обмеuсеною вidповidальнiсmю кРосmdорсmрой> на вuконання кПоmочноzо cepedHbozo

ремонmу авmомобiльноi' dороzu за2альноzо корuсп,lування dерэtс:сttlноzо значення Н-21
Сmаробiльськ-Луzанськ-Хрусmальнuй-Макiiвка-,Щонецьк, на diлянцi км 0+000 - км 20+00() у
Луzанськiй обласmi п.5.9. кПрu провеdенi взаеморозраsсункiв за обсяzu BunoHatltx робim
(послуz) з поmочно2о ремонmу розмiр кошmорuсноi заробimноi'п.цаmu вuзначаеmься, вttхоdячu
з розttiру, переdбаченоzо у dozoBipHiй цiнi. Сереdньомiсячна заробimна плаmа оdноzо
працiвнuка, яку Пidряdнuк rъпану€ оmрuJчlуваmu на об'екmi замовлення, вuзначаеmься з

урахування.луl полоJlсень, вuклаdенuх у СОУ 42.1-37б41918-085.20L] Авпlо-лlобi:tьнi dopozu.

Правлuла вuзначення варmосmi робim з поmочно2о ремонmу mа екслulуаmацiйноzо уmршцання,
Зzidно СОУ 42,]-37б419]8-085:20]8 Двmомобiльнi dороzu. Правuла вllзначення

варmосmi робim з поmочноzо peJiloHmy mа експцуаmацiйноzо уmршц,tання пункm б.].l.
кСереdньомiсячна заробimна плаmа odHozo працiвнuка, яку пidряdнuк плануе оmрuu,rуваmu на
об'екmi заJуrовлення, вltзначасmься з урахуванням полоэtсень, вuклаdенuх у кПоряdку

розржунку розл,tiру кошmорuсноi заробimноi' плапlu, якuй врахову€пlься пр1.1 вuзнсtченнi
варmосmi об'екmiв>ц заmверduсеному наказом MiHpezioHy 27 лuпня 2018 року Ns ]9б mа
заре€сmрованому в MiHicmepcmBi юсmuцii'Украlнu lб серпня 2018 року за Ns93I/3283)). У
dodamly Ж (dовidковuй) СОУ 42.]-376419]8-085:20]8 вuклаdено кРозрахунок розмiру
коutmорuсноi заробimноi' плаmu, якuй врсlховуеmься прu вuзначеннi варmосmi робim з
поmочно2о ремонmу mа експ"|lуаmаtliйноzо уmрuл,лання> прuклаd навеdено на розрахунок
заробimноi' плаmu dля звuчайнuх уJиов вuконання робim з експлуапlацiйноzо уll1рu.ltсчlLlя l1pll

склаdносmi робim 3,8. У наказi Ns ]96 Bid 27.07.2018 р. вuклаdено насmупне: п.]. Унесmu
змiнu dо Поряdку розрахунку коuлmорuсноt заробimноi' rшаmu, якuЙ враховусmься прu

вuзначеннi варmосmi буdiвнuцmва об'екmiв, заmверdэtсеноzо наказол4 MiHicmepcmBa
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реziонально\о розвumку, буdiвнuцmва mа ilсumлово-комунальноZо zосп_оdарсmва Украiнu Bid

20 лсовmня 20lб Ns 28l, зарессmровано?о у MiHicmepcmBi юсmuцi|Украiнu ]] лuсmопаdа

2016 року за Ns 1469/29599, вuклавtuч йоzо в новiй реdакцii|, tцо dоdаеmься; п.5. Вuзначення

розлиiрУ коulmорuСноi' заробimноi' плаmч прu склаdаннi цiнu пропОзuцii'учаснuка (пidряdнuка)
^*оr*урrr^ 

mopziB (dozbBipHol цiнu) зdiйснюеmься учаснuком вuхоdячu iз сереdньомiсячноi'

,орiбi."оi rulаmч оdноzо працiвнuка в реuсшмi повноi, зайняmосmi, яку учаснuк lхлану€

оmрulrtуваmu на о б' екmi бу0 iвнuцmвФ).

Запит та пояснення вiд 31.03.2021 Вержанського В.Л. наведено у .Щопатку

4 до акту.

Вищевикладене € порушенням вимог п. 5.3.1.1 дсту-н Б д.1.1-2:201З та

п.п.6.4.4,6.4.4.1 дсту Ё д.t.1-1:2013 в частинi визначення BapTocTi робiт на

пiдставi фактично виконаних обсягiв робiт та призвело до завищення BapTocTi

виконани; пiдрядних робiт тов <Ростдорстрой> на суму 110 549,66 ,ро,, у т,ч,

пш, у тому числi коштiв фонду боротьби з гострою респiраторною хворобою

COVID-I9 - З7 498,62 гривенъ.

також пунктом 6.4.,7 дсту Б Д.1.1-1:2013 визначено, що незЕUIежнО ВiД

виду договiiноi цiни та способiв взаеморозрахункiв при виявленнi у

розрахунках за виконанi роботи (акти приймання виконаних булiвельних робiт

форr"- :Vп КБ-2в та до"iдп" про BapTicTb 
. 
виконаних булiвельних робiт та

u"rpur" форми N9 кБ-3 BapTicTb 
"rnorur"x 

пiдрядних робiт та витрати, якi були

вiдrrо"iдно оформленi та оплаченi за попереднi перiоди) безперечних помилок

та порушень чинного порядку визначення BapTocTi будiвництва, загальна

BapTicib виконаних пiдрядних робiт пiдлягае уточненню з моменту виявлення

з€Iзначених помилок.

, Внаслiдок оплати тоВ кРОСТЩорстройп завищеноi BapTocTi виконаних

робiт, що е порушенням вимог пп. 6.4.4,6,4,4,|,6,4,7 дстУ Б д,1,1-1:2013,

завdано ,o-npi*bHot шкоОч (збumкiв) depMcaBHoMy бюdilсеmу на зоzulьну

суму 110 54g,Ъб zpH, у mому чuаi кошmiв Фонdу бороmьбu з zосmрою

jеспiраmорною хворобою CoпD-19 - 37 498,62 zpuBetb.

порушення щодо оплати завищеноi BapTocTi робiт допущено

вiдповiдальними особами, якими пiдписано акти форми КБ-2в.

ОплатУ за викоНанi робОти з реКонструкцii об'екту, списання видаткiв у

рахунок фЙансування на вкzваний Ъахiд, у тому числi у завищених розмiрuх, у

бухгалтер.uпоrу облiку вiдображено у Журналi-орлерi Ns З аналiтичного

облiку розрахункiв з постачаJI"r"*чr, та пiдрядниками за дебетом субрахунку

63|lз1 та *рЬдrrоц,1 субрахунку з1llзз, а для робiт, якi фiнансуваJIись за

рахунок коштiв Фонду Ьоротьби з гострою респiраторною хв_оробою CovID_lg,

задебетом субраху"*у озi l33 такредитом субрахунку 311/33

Вiдомостi щодо рiзницi BapTocTi робiт через застосування завищеноi

кошторисноi заробiтноi плати 
"u"ьд.rо у Щолатку 5 до акту перевiрки,

ПеревiрКою праВильностi включення до aKTiB форми КБ-2в коефiчiснтiв

для ураХуваннЯ впливУ умоВ виконання робiт до норм витрат труда робiтникiв,

зайнятиХ на ремоНтно-булiвельних робоiах; робiтникiв, зайнятих на KepyBaHHi

-r В.С. Риб'янеl-tь
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та обслуговуваннi машин та механiзмiв порушень не встановлено. Коефiцiснти
до норм витрат труда робiтникiв включ€LгIись у вiдповiдностi до вимог роздiлу 5

<Коефiцi€нти до ресурсних елементних кошторисних норм> СОУ 42.1-
З'l64|9|8-0З5:2018 <<Автомобiльнi дороги. PecypcHi елементнi кошториснi
норми на ремонтно-булiвельнi роботи>>.

Коефiцiент кошторисного прибутку в актах форми КБ-2в визначено у
вiдповiдностi до вимог СОУ 42.1-З7641918-085:2018 <Автомобiльнi дороги.
Правила визначення BapTocTi робiт з поточного ремонту експлуатацiйного

утримання, автомобiльних дорiг> у розмiрi 16,1 при цьому клас наслiдкiв для
об'екта, у вiдповiдностi до проектноi документацii, не визначався.

Перевiркою витрат на перебазування пiдрядником булiвельних машин i
механiзмiв, включення таких витрат до aKTiB форми КБ-2в не встановлено.

Перевiркою списання п€Lпивно-мастильних матерiалiв iх списання у
обсягах, що перевищують нормативнi не встановлено.

Перевiркою додаткових витрат, пов'язаних з виконанням робiт у зимовий
та лiтнiй перiод, включення таких витрат пiдрядною органiзацiею ТОВ
(РОСТДОРСТРОЙп до aKTiB приймання виконаних булiвельних робiт форми
КБ-2в не встановлено.

Перевiркою додаткових витрат на перевезення робiтникiв на об'скт
будiвництва, включених пiдрядною органiзацiею до aKTiB форми КБ-2в
встановлено, що витрати включались до aKTiB форми КБ-2в на пiдставi aKTiB

здачi-приймання робiт (наданих послуг) за договором з перевiзником, у яких
зчвначаеться кiлькiсть вiдпрацьованих машино-годин та заг€Lпьна BapTicTb.

BapTicTb машино-години роботи визначена у специфiкацii до договору.
Вибiрковою перевiркою витрат на перевезення робiтникiв до мiсця будiвниuтва
проведеною шляхом звiряння даних включених до aKTiB форми КБ-2в, aKTiB

здачi-приймання робiт (надання послуг) з даними подорожнiх листiв на автобус
Mersedes Sprinter державний номер АНЗ090ЕН (BapTicTb години роботи з ПfiВ -
400,00 грн) розбiжностей по кiлькостi вiдпрацьованих годин не встановлено.

Перевiркою витрат на вiдрядження та проживання робiтникiв, включення
таких витрат до aKTiB форми КБ-2в не встановлено.

Перевiркою вiдповiдностi товщини, ширини та площi укладеного
асфальтобетонного покриття (згiдно з розцiнками на вiдповiднi роботи у актах

форми КБ-2в), вiдповiдно, товщинi, ширинi та площi вказанiй у проектно-
кошториснiй документацii та договiрнiй цiнi в межах фактично виконаних робiт
на момент перевiрки, оскiльки виконання робiт за договором не завершене та
станом на 05.04.2021 не завершено влаштування обсягiв нижнього та верхнього
шарiв дорожнього одяry у межах MicT Лисичанськ та Севсродонецьк ЛУганськоТ

областi (в межах вказаних населених пунктiв на дорозi Р-66 ВлашТоВано

вирiвнюючий шар дорожнього одягу).

В ходi перевiрки, вiдповiдно до наказу в.о. начальника Служби вiд

29.0З.2021 Jф 71 <Про створення KoMicii для обстеження поточного ремонту у

l'
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зв'язку iз здiЙсненням перевiрки), з0.0З .2о21 проведено вiзуальний огляд
(контрольнi обмiри) об'емiв виконаних робiт та кернування на об'ектi
<Поточний середнiй ремонт автомобiльноi дороги загаJIьного користування
державного значення н-21 Старобiльськ-Луганськ-ХрустаJIьний-МакiТвка-
Щонецьк, на дiлянцi км 0+000-км 20+000 у Луганськiй областi>.

за результатами проведених обстежень влаштованого асфальтобетонного
покриття на км 2+24О-км 20+000 з ЩМд та на км 0+000 -км 2+240 з
дрiбнозернистого асфальтобетону дефектiв та руйнувань не виявлено.
розбiжностей в обсягах робiт вказаних у актах форми КБ-2в з фактичними
обсягами робiт станом на 30.03 .2о2| не встановлено. обстеженням
влаштування прикрайкових лоткiв, водоскидiв, гасникiв та борлюрного каменю
на дiлянках обстежень, згiдно з актом обстеження, дефектiв та руйнувань не
виявлено. Акт обстеження та контролЬних обмiрiв вiд з0.0з.2о21 У Додатку б
до акту перевiрки.

Акт складено в трьох примiрниках на 27 cTopiHKax.

Заступник начаJIьника вiддiлу Начальник Служби
контролю у галузi промисловостi,
енергетики, транспорту, ф iнансових

зв'язку
В.С. Риб'янець Цубер

Головний бухгалтер

2,7

Служби автомобiльних дорiг у
,iй обл

.М. Каминiна

Перший та третiй примiрники акта ревiзii з додатками ftля ознайомлення
отримано: <</4->> ,LЬ'//-//.?р 202I року

Фr. ý ла?
"z-ц>Sа-_

ревiзii з додатками вруч , rrУ/r,
)а а-4.

.,la

р? 2021' рокуЩругий прцмi
./а/ 

'ц

автомобiльflих дорiг у Луганськiй

В.С. Риб'янець


