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Про розгляд запитів на інформацію 

 

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області 
(далі  - Управління) на виконання доручення Державної аудиторської служби 
України направленого листом від 27.04.2021 №000600-18/5302-2021 

повідомляє, що Управлінням проведено перевірку закупівель проведених 
Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області послуг з поточного 
середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-48 

Кам'янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір'я на ділянці км 50 + 000 – 

км 80 + 549 (окремими ділянками) та поточного середнього ремонту 
автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на 
ділянці км 223 + 920 – км 232 + 104 (інформація оприлюднена в електронній 
системі закупівель за номерами ID: UA-2020-06-15-004149-c; ID: UA-2020-06-

24-001390-b). 

За результатами перевірки складено акт від 12.04.2021 №06-09/15. Акт 
перевірки посадовими особами об’єкту контролю підписано із запереченнями. 

Станом на дату інформування триває їх розгляд. 
Враховуючи, що відповідно до п. 2 Порядку проведення перевірок 

закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 серпня 2013 року № 631 заперечення, зауваження до акта 
перевірки (за їх наявності) та висновки на них є невід’ємною частиною акта, 
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Управління  не може надати копію акта перевірки без розглянутих заперечень 
до нього. 

Додатково повідомляємо, що Слідче управління Головного управління 
Національної поліції в Хмельницькій області листом від 23.02.2021 
№1883/121/24-2021 повідомило щодо розслідування кримінального 
провадження №120202400000002300, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.3 ст. 191 КК України пов’язаного з використанням бюджетних 
коштів виділених на оплату робіт по об’єкту: «Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на 
ділянці км 223 + 920 – км 232 + 104». 

Використання бюджетних коштів на вказаний об’єкт досліджувалося 
проведеною перевіркою закупівель Службою автомобільних доріг у 
Хмельницькій області, у тому числі згідно наданих слідчим документів.  

У зв’язку з вищевикладеним, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області 
направлено лист про надання письмовим дозволом  щодо надання сканованої 
копії акта перевірки. 

Підсумовуючи вищевикладене, повідомляємо, що у разі отримання 
письмового дозволу від Слідчого управління Головного управління 
Національної поліції в Хмельницькій області щодо надання сканованої копії 
акта перевірки та після розгляду заперечень до акта перевірки, Вам будуть 
наданні запитуванні скановані копії відповідних документів. 

 

 

З повагою, 
Заступник начальника Західного 

офісу Держаудитслужби      Анатолій МАРЦЕНЮК 
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