
Офіційна заява Печерської РДА щодо спростування інформації 

 

Та інформація, що активно розповсюджується в “КиевVласть” щодо 

використання Печерською РДА коштів у 2017 році на проведення 

капітальних ремонтів, не відповідає дійсності. 

Так, у 2017 році Печерською РДА освоєно 104, 0 млн. грн. відповідно до 

Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік, затвердженої 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації. 

Зазначаємо, що стаття, висвітлена у “КиевVласть” є суб’єктивною та не 

відповідає дійсності. Тому що висновок аудиторів складений на підставі 

інформації, наданої працівниками КП «Київекспертиза». Як приклад:  

В ході аудиторської перевірки аудиторами на підставі висновку                       

КП «Київекспертиза» було виписано зауваження замовнику щодо завищення 

вартості та обсягів робіт ТОВ «Менас» на 391,0 тис. грн, але в ході 

проведення детального аналізу та наданих замовником підтверджуючих 

документів дане зауваження було зняте аудиторами так як порушення 

відсутнє. Однак при оприлюдненні матеріалів аудиту в інтернет-порталі 

розмір «втрат» не зменшено на зазначену суму. 

Зауваження на загальну суму 3443,2 тис грн. по об’єкту щодо 

завищення вартості та обсягів робіт ТОВ «Укрмонтажлюкс», виписані КП 

«Київекспертиза» є безпідставні так як: відповідно до Переліку експертних 

організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону 

від 15.08.2017 № 204 КП «Київекспертиза» дозволено проводити експертизу 

та перевірку проектів будівництва по категоріях складності СС-1, СС-2, а 

вищезазначений об’єкт, по якому виявлені дані «порушення» - належить до 

категорії складності СС-3! 

Додатково повідомляємо, що працівниками КП «Київекспертиза» з 

незрозумілих причин при перевірці не враховані об’єми робіт та не взято до 

уваги надану замовником підтверджуючу документацію щодо виконання. 

Таким чином, дані працівники не є компетентними для здійснення 

перевірки на зазначеному об’єкті, але який внесено в аудиторський висновок. 

Щодо «знахідки» аудиторів стосовно випадків перевищення 

усереднених цін металопластикових віконних та дверних блоків 

підрядними організаціями, доводимо до відома, що відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» та доручення Київського міського голови 

Кличка В.В. від 25.12.2015 № 41167, всі закупівлі, без винятку, проводяться 

через електронну систему закупівель «Prozzoro», в якій вибір переможця 

здійснюється переважно за найнижчою ціновою пропозицією. 

Крім того, обов'язковою умовою оплати виконаних робіт, є проходження 

експертизи вартості кошторисної документації, в тому числі цін на 

матеріальні ресурси в організаціях, які відповідають критеріям, встановленим 

наказом Мінрегіону від 15.08.2017 № 204 та можуть проводити експертизу 

проектів будівництва. Оплата актів виконаних робіт проводиться замовником 

виключно після отримання позитивного експертного висновку та надання 

підтверджуючих документів стосовно вартості придбаних матеріалів. 



Враховуючи вищевикладене та той факт, що вартість придбаних 

матеріалів жодного разу не перевищувала граничну межу ринкових цін, 

вважаємо виписану рекомендацію не аргументованою та нормативно не 

обґрунтованою. 


