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Про надання інформації  

 

Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області 
(далі Управління), в межах повноважень розглянуто Ваші запити на 
інформацію вх. від 20.04.2021 № Ш-354, вх. від 21.04.2021 № Ш-354/2, 

надісланий листом Міністерства внутрішніх справ України від 20.04.2021 
№ 1070зі, вх. від 22.04.2021 № 02-18537-2021, надісланий листом Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 13050/0/2-21 від Апарату 
Верховної Ради України листом від 20.04.2021 № 18/07-2021/134403 та вх. від 
23.04.2021 № 02-18753-2021, надісланий листом Секретаріату Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2021 № 13298/0/2-21, щодо надання інформації та 
сканованих копій документів і в доповнення до листа № 152105-16/1482-2021 

від 05.05.2021 в межах компетенції повідомляє. 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 

№1117-р, працівниками Управління, проведено перевірку закупівлі, що 
здійснена при використанні коштів із Фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками Службою автомобільних доріг у Херсонській області (далі Служба), 
а саме проведення дослідження виконання закупівлі UA-2020-05-13-002960-a 

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ в Херсонській 
області (3 лоти)» в частині: 

- закупівлі UA-2020-05-13-002960-a-L1 - поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 

Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 148 + 000 - км 153 + 000 в 
Херсонській області;  

- закупівлі UA-2020-05-13-002960-a-L2 - поточного середнього ремонту 
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 
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Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 153 + 000 - км 157 + 400 в 
Херсонській області. 

Акт перевірки закупівлі від 12.04.2021 №152131-24/16 посадовими 
особами Служби підписано із запереченнями від 22.04.2021 №11-9/662. 

Висновок на заперечення направлено супровідним листом від 18.05.2021 
№ 152105-14/1634-2021. Матеріали заходу державного фінансового контролю, 
направлено до Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області 
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.  

У відповідь листом від 21.05.2021 №2874/55/120/-2021, Управлінням 
стратегічних розслідувань в Херсонській області повідомлено, що матеріали 
перевірки закупівлі Служби, долучено до матеріалів кримінального 
провадження за №12020230000000233. 

Враховуючи викладене та керуючись вимогами пункту 2 частини першої 
статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 222 
Кримінального процесуального кодексу України повідомляємо, що надання 
запитуваної інформації у даному випадку неможливо, оскільки розголошення 
відомостей досудового розслідування можливе при наданні письмового дозволу 
прокурора або слідчого, який розслідує цю кримінальну справу, оскільки 
відомості досудового розслідування можливо розголошувати лише з 
письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони 
визнають можливим. 

У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до 
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право 
його оскаржити. 
 

 

Заступник начальника управління - 
начальник відділу       Владислав ЩЕРБЕНОК 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу 

Матвій Стрельченко (0552) 223874 


