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Про розгляд запиту  

на інформацію 

 

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області 

(далі – Управління) розглянуто лист Держаудитслужби від 27.04.2021                      

№ 00600-18/5302-2021 «Про розгляд запитів на інформацію», яким направлено 

інформаційний запит гр. Олександра Шевченка (вх. від 20.04.2021 № Ш-354, 

вх. 21.04.2021 № Ш-354/2), що надісланий до Держаудитслужби 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, скерованим Апаратом 

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 за результатами перевірки коштів на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення за бюджетною програмою розвитку мережі 

та утримання автомобільних доріг загального користування державного 

значення (КПКВК 3111020) та повідомляє наступне. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 

№ 1117-р «Деякі питання здійснення державного фінансового контролю та 

відповідно до пп. 1, 2 п. 4 Порядку проведення перевірок закупівель 

Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 

органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 № 631 фахівцями Управління проведено перевірку закупівель в 

Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області (відкриті торги 

«Південний обхід м. Кропивницького на ділянці км 0+000 – км 5+000 

автомобільної дороги загального користування державного значення  
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Н-14 Олександрівка-Кропивницький- Миколаїв») за період з 01.05.2020  

по 28.02.2021. 

Перевіркою  встановлено ряд порушень та недоліків, що відображені в акті 

перевірки закупівель від 23.04.2021 № 041105-24/1, який підписано без 

заперечень.  

При перевірці закупівлі досліджено питання дотримання Службою 

автомобільних доріг у Кіровоградській області вимог законодавства під час 

закупівлі по процедурі UA-2020-05-28-007365-b «Капітальний ремонт 

Південного обходу м. Кропивницький на ділянці км 0+000 + км 5+000 

автомобільної дороги загального користування державного значення  

Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв», укладання договору про 

закупівлю та його виконання. 

При проведенні перевірки дотримання законодавства під час закупівлі по 

процедурі UA-2020-05-28-007365-b «Капітальний ремонт Південного обходу                 

м. Кропивницький на ділянці км 0+000 + км 5+000 автомобільної дороги 

загального користування державного значення Н-14 Олександрівка-

Кропивницький-Миколаїв» порушень не встановлено. 

Станом на 31.12.2020 загальний обсяг виконаних та оплачених робіт 

складає 97 429,19 тис. грн, з них: за рахунок коштів фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 (КПКВК 311120) – 34 414,03 тис. грн. 

За результатами відкритих торгів (аукціону), який відбувся в 3 раунди та 

оцінки тендерних пропозицій електронною системою закупівель, найбільш 

економічно вигідною визначена тендерна пропозиція ТОВ «Онур Конструкціон 

Інтернешнл», ціна якої складає 124 985,40 тис. грн. 

З переможцем торгів – Товариством з обмеженою відповідальністю  

«Онур Конструкціон Інтернешнл» Службою автомобільних доріг у 

Кіровоградській області укладено договір підряду від 17.07.2020 № 149/20 на 

виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт Південного обходу  

м. Кропивницький на ділянці км 0+000 – км 5+000 автомобільної дороги 

загального користування державного значення Н-14 Олександрівка-

Кропивницький-Миколаїв» на загальну суму 124 985,4 тис. грн. 

Додатковою угодою від 24.12.2020 № 4 визначено, що фінансування 

здійснюється за рахунок бюджетних коштів в розмірі 124 985,40 тис. грн, з яких 

у 2020 році на загальну суму 97 429,19 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів  

фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19  

(КПКВК 3111020) на суму 34 414,03 тис. грн, в 2021 році на загальну суму                  

27 556,22 тис. грн.  

В ході проведення перевірки здійснено кернування дорожнього покриття 

на ділянці км 0+000 – км 5+000 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. 

Відповідно до протоколу випробувань, наданого ТОВ «Науково – технічний 

центр «Укрдорякість», – відібрані керни відповідають вимогам                              

ДСТУ Б В.2.7-127 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-
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мастиковий. Технічні умови», затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 10.08.2015 № 191. Марка та склад бітуму відповідає району за 

кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття. 

За наданими, в ході перевірки, Службою автомобільних доріг у 

Кіровоградській області листів ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» від 

27.07.2021 № 1691/1 та від 12.08.2020 № 1789 визначено, що переможцем торгів 

та підрядником (ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл») для виконання робіт 

по об’єкту «Капітальний ремонт Південного обходу м. Кропивницького на 

ділянці км 0+000 – км 5+000 автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв» залучено 

субпідрядника ТОВ «СК Автострой». 

Порівнянням робіт, включених підрядником ТОВ «Онур Конструкціон 

Інтернешнл» до актів (форма КБ-2в) за грудень 2020 року, з видом та переліком 

робіт кошторисної документації, розбіжностей не встановлено. 

Перевіряючи норми витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-

будівельних роботах, а також робітників, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні машин та механізмів, порушень не встановлено.  

Перевіркою правильності застосування коефіцієнту впливу умов 

виконання робіт до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-

будівельних роботах, а також робітників, зайнятих на керуванні та 

обслуговуванні машин та механізмів, порушень не встановлено. 

Перевіркою правильності визначення показників загальновиробничих, 

адміністративних витрат, та кошторисного прибутку при обчисленні норм 

витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні орендованих 

машин та механізмів, порушень не встановлено. Перевіряючи правильність 

розрахунків договірної ціни в частині загальновиробничих та адміністративних 

витрат, а також кошторисного прибутку порушень не встановлено. 

В ході перевірки закупівель проведено зустрічну звірку в Товаристві з 

обмеженою відповідальністю «СК Автострой». Субпідрядником до перевірки 

надано документи щодо перевезення працівників до місця роботи, а саме 

шляхові листи по автомобілю Газель. Перевіркою даних документів 

встановлено факт не підтвердження витрат на перевезення працівників 

будівельних організацій автомобільним транспортом, які включено до актів 

виконаних робіт, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 05.07.2013 № 293 та призвело до завищення вартості виконаних 

робіт на суму 119,48 тис. грн. 

Перевірити правильність включення до актів виконаних робіт вартості та 

кількості будівельних матеріалів, а також підтвердити витрати понесені 

субпідрядником при виконанні робіт по роботі машин і механізмів не є 

можливим, в зв’язку з ненаданням, суб’єктом господарювання до перевірки 
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всіх необхідних бухгалтерських та інших документів за період, що 

підлягав зустрічній звірці. 

Під час проведення контрольного обміру в присутності представника 

замовника та представника субпідрядної організації перевірялись роботи з 

улаштування покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону та улаштування 

водовідвідних лотків. Контрольним обміром встановлено зайве включення до 

актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) вартості 

розчину кладкового важкого цементного (марка 100) в кількості 110,4915 м3, 

які фактично відсутні на об’єкті, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 

«Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05.07.2013 № 293, що призвело до завищення вартості 

виконаних робіт на суму 228,56 тис. грн. 

Під час проведення перевірки завищення вартості виконаних робіт 

підрядником усунуто в повному обсязі шляхом виконання безоплатних робіт. 

Матеріали перевірки закупівлі в Службі автомобільних доріг у 

Кіровоградській області готуються до передачі на адресу  

ГУ НП в Кіровоградській області. 

 

Додатки:  1. Акт перевірки на 19 арк. в 1 прим.; 

2. Зустрічна звірка в ТОВ «СК АВТОСТРОЙ» на 6 арк. в 1 прим.; 

3. Акти приймання виконаних будівельних робіт та довідка про 

вартість виконаних робіт та витрати за 22.04.2021 на 9 арк. в 1 прим.; 

4. Акт перевірки правильності визначення вартості робіт та 

контрольного обміру з додатками на 12 арк. в 1 прим. 

 

 

Начальник                                          Лариса ЦАНДЕКОВА 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Тетяна Святокум (0522) 35 13 73 


