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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

І. Терміни та назви 

ДВА Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони 
України; 

МОУ, Міноборони Міністерство оборони України 

ЗСУ, ЗС України Збройні Сили України; 

ГУМР Головне управління майна та ресурсів; 

Концерн, або 
Концерн 

“Військторгсервіс” 

Державне господарське об’єднання Концерн 
“Військторгсервіс” 

Філія Філія Концерну “Військторгсервіс”; 

Учасники Державне підприємство Міністерства оборони України, що 
входить до складу учасників Концерну “Військторгсервіс”; 

ДП МОУ державне підприємство Міністерства оборони України; 

ФДМУ Фонд державного майна України; 

РВ ФДМУ Регіональні відділення Фонд державного майна України 

ТМЦ Товарно-матеріальні цінності; 

НП(С)БО  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку, 
затверджене наказом Міністерства фінансів України; 

ТВО Тимчасове виконання обов’язків; 

  Інформація що наводиться до відома, довідково; 

  Встановлені відхилення (порушення); 

  Підсумки за результатами дослідження питання програми 
аудиторського завдання. 

  Додатки, посилання на інформацію розміщену в мережі 
Інтернет. 

ІІ. Основні нормативно-правові акти 

Кодекси 

Господарський кодекс 
№ 436-IV 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV; 

Земельний кодекс 
№ 2768-III 

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III; 

Цивільний кодекс 
№ 435-IV 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV; 

Закони 

Закон про 
бухгалтерський облік 

№ 996-XIV 

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні’ від 16.07.1999 № 996-XIV; 

Закон про державну 
реєстрацію речових 

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 № 1952-IV 
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прав № 1952-IV 

Закон про оренду 
держмайна № 157-IX 

Закон України “Про оренду державного та комунального 
майна” від 03.10.2019 № 157-IX; 

Закон про оренду 
майна № 2269-XII  

Закон України “Про оренду державного та комунального 
майна” від 10.04.1992 № 2269-XII; 

Закон про 
регулювання 

містобудівної 
діяльності № 3038-VI 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 
17.02.2011 № 3038-VI; 

Закон про управління 
об'єктами № 185-V 

Закон України “Про управління об'єктами державної власності” 
від 21.09.2006 № 185-V; 

Постанови Кабінету Міністрів України 

Методика розрахунку 
плати за оренду № 786 

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду 
державного майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.1995 № 786; 

Порядок відчуження 
державних об'єктів 

№ 803 

Порядок відчуження об'єктів державної власності, 
затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 
06.06.2007 № 803; 

Порядок передачі в 
оренду майна № 483 

Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
03.06.2020 № 483; 

Постанова про 
орендну плату під час 

дії карантину № 611 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 611 
“Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під 
час дії карантину”; 

Нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, Державної 
фінансової інспекції України та Державної казначейської служби України 

Методика № 170 Методики аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємств державного сектору економіки, затверджені 
наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006 № 170 

Положення про 
інвентаризацію № 879 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 
02.09.2014 № 879; 

Нормативно-правові акти Міністерства оборони України 

Інструкція з обліку 
земельних ділянок 

№ 680  

Інструкція з обліку земельних ділянок в органах квартирно-
експлуатаційної служби Збройних Сил України, затверджена 
наказом Міністерства оборони України від 19.12.2017 №680; 

Положення про 
військове господарство 

№ 300 

Положення про військове (корабельне) господарство Збройних 
Сил України, затверджене наказом Міністерства оборони 
України від16.07.1997 № 300; 

Положення про 
порядок надання в 

користування земель 
для потреб ЗСУ № 483 

Положення про порядок надання в користування земель 
(земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та 
основні правила користування наданими землями, 
затверджене наказом Міністра оборони України від 22.12.1997 
№ 483; 
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Порядок проведення 
внутрішнього аудиту 

№ 475 

Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі 
Міністерства оборони України, затверджений наказом 
Міністерства оборони України від 15.12.2020 № 475; 

Порядок проведення 
внутрішнього аудиту 

№ 753 

Порядок проведення внутрішнього аудиту підрозділами 
Служби внутрішнього аудиту Збройних Сил України, 
затверджений наказом Міністерства оборони України від 
17.11.2012 № 753; 

Інші нормативно-правові акти 

Методичні 
рекомендації з питань 

складання стратегічних 
планів розвитку № 971 

Методичні рекомендації з питань методологічного 
забезпечення складання середньо- та довгострокових 
стратегічних планів розвитку державних підприємств, 
державних акціонерних товариств та господарських структур, 
затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 14.08.2013 № 971; 

Наказ № 253 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
15.03.2013 № 253 “Про затвердження Методичних 
рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності 
управління об’єктами державної власності”; 

Порядок надання 
згоди на здійснення 

невід'ємних поліпшень 
№ 686 

Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного 
майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 
державного майна, затверджений наказом Фонду державного 
майна України від 25.05.2018 № 686; 

Порядок складання, 
затвердження та 

виконання фінансового 
плану № 205 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану суб’єкта господарювання державного 
сектору економіки, затверджений наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205. 

Поняття термінів, що застосовуються 
Внутрішній контроль комплекс заходів, що застосовуються керівником для 

забезпечення дотримання законності та ефективності 
використання бюджетних коштів, досягнення результатів 
відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 
діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери його управління; 

Бухгалтерський облік  процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передавання інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень   

Фінансова звітність звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та 
результати діяльності підприємства 

Консолідована 
фінансова звітність 

фінансова звітність установи, яка здійснює контроль, та 
підприємств, які нею контролюються, як єдиної економічної 
одиниці 

Статут підприємства установчий документ, на основі якого діє підприємство, що 
затверджується власником майна. 
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І. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 

1.1 РЕЗЮМЕ 
 

Вступ 
Територіальним управлінням внутрішнього аудиту військових частин, 

безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та 
Головнокомандувачу Збройних Сил України проведено внутрішній аудит 
діяльності Концерну “Військторгсервіс” з 10.08.2021 по 01.10.2021. 

Аудиторське дослідження проводилося на підставі п. 1.10.2 Зведеного 
операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Департаменту 
внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, територіальних управлінь 
внутрішнього аудиту та сектору внутрішнього аудиту Адміністрації Державної 
спеціальної служби транспорту на 2021 рік (№ 20502/з від 31.12.2020) 

 

Цілі аудиту 
Оцінити діяльність Концерну щодо: 
 ефективності організації та стану забезпечення ЗСУ та інших 

військових формувань продукцією (товарами, роботами, послугами); 
 ефективності системи управління та системи внутрішнього контролю і 

управління ризиками, якості виконання завдань та функцій за призначенням; 
Надати обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо удосконалення 

діяльності та підвищення рівня ефективності заходів. 
 

Обсяг аудиту 

Внутрішній аудит проведено за період діяльності з 01.09.2019 по 
30.06.2021 Концерну. 

Дослідженням охоплено управлінські рішення керівництва, фінансово-
планові документи, фінансова, статистична та інші види звітності, господарські 
договори, регістри обліку, первинні та інші документи, які стосуються 
діяльності суб’єкта аудиту та його Учасників. 

 

Встановлені відхилення (порушення) 

Cистема внутрішнього контролю не попереджувала втрати матеріальних 
та фінансових активів, не забезпечувала ефективне використання коштів, що в 
цілому негативно вплинуло на досягнення Концерном визначених цілей та 
завдань. 

Управління ризиками не здійснювалось.  
Більшість процесів (функцій, операцій) внутрішнім контролем не 

охоплено. Запроваджено і зафіксовано у внутрішніх документах лише окремі 
заходи внутрішнього контролю, а їх виконання взагалі не ідентифікувалося.  

Порушення у веденні бухгалтерського обліку та викривлення фінансової 
звітності. 
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Аудитом встановлено: 

 Порушення, що призвели до втрат, на суму 31 404.08 тис грн, а саме: 
  

11 957,9 В Апараті Концерну “Військторгсервіс” 
11 957,9 втрата боржників у зобов’язанні:  

9 951,0 прострочена довгострокова дебіторська заборгованість, яка не 
підтверджена первинними документами (обліковується в 
бухгалтерському обліку з 31.03.2014); 

295,57 кошти Концерну на рахунках  банківських установ, які 
знаходяться у стані ліквідації; 

79,21 безнадійна заборгованість ТОВ “Кременчуцький військторг” 
який був ліквідований (станом на сьогоднішній день стягнути 
кошти  неможливо); 

77,12 дебіторська заборгованість передана до Концерну від 
ліквідованого ДП МОУ “Львівський комбінат побутового 
обслуговування” (станом на сьогоднішній день стягнути кошти  
неможливо). 

535,21 В філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” 
191,66 недостача товарно-матеріальних цінностей (140,38 тис. грн.), 

металевих конструкцій (32,08 тис. грн.), легкового автомобілю 
ВАЗ-210993 (19,20 тис. грн. відновлено під час аудиту; 

152,41 втрата боржника у зобов’язанні (зобов’язання ДП МОУ 
“Вінницького комбінату побутового обслуговування” який  
реорганізованого у 2006 році); 

87,68 безпідставне списання дебіторської заборгованості; 

33,40 недоотримання коштів від оренди внаслідок заниження розміру 
площ приміщень, у порівняння із фактичним використанням;  

37,11 недоотримання коштів внаслідок безоплатного використання 
сторонніми особами приміщень Концерну без укладання 
правочину (м. Чортків, вул. Коновальця, 2); 

32,95 недоотримання коштів внаслідок безпідставного зменшення 
розміру оплати за договорам зберігання ТМЦ (не вірне 
застосування пільг під час дії карантину). 

125,48 В філії “Південно-Центральна” Концерну “Військторгсервіс” 

92,56 недостача основних засобів внаслідок розібрання будівель у 
м. Кривий Ріг (вул. Дунайська, 47) та у м. Кропивницький (вул. 
Волкова, і вул. Шевченка, 3); 

22,92 недоотримання коштів внаслідок безоплатного надання у 
користування матеріальних ресурсів, які мають надаватися лише 
на платній основі (під час аудиту відшкодовано – 6,79 тис. грн.); 

10,0 безпідставні видатки внаслідок перерахування коштів 
контрагенту, з яким відсутні договірні зобов'язання. 
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799.58 В філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” 

469,70 недоотримання коштів за договорами оренди та надання послуг; 

197,48 безпідставні витрати коштів на виплату заробітної плати; 

132,40 недостача матеріальних засобів (автомобіль та комплектуючі до 
автомобілів). 

178.10 В філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” 

143,44 недостача основних засобів (двох будівель загальною площею 
493,1 м2 внаслідок не вжиття належних заходів щодо захисту 
інтересів Концерну в судових інстанціях); 

34,66 втрата двох будівель загальною площею 402,1 м2 внаслідок 
самозахоплення сторонніми особами та не вжиття належних 
заходів щодо їх повернення до Концерну. 

68,38  В філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” 
68,38  недостача будівельних матеріалів. 

17 739,43 В філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” 
1 223,11 недоотримання фінансових ресурсів внаслідок: 

665,31 зайняття іншими суб’єктами господарювання площ приміщень у 
більших розмірах, ніж передбачено договорами про надання 
послуг зі зберігання ( під час аудиту відшкодовано в грошовому 
виразі на суму 195,65 тис. грн.); 

329,40 зайняття іншими суб’єктами господарювання площ у більших 
розмірах, ніж передбачено договорами про надання послуг зі 
зберігання транспортних засобів (усунуто підчас аудиту шляхом 
укладання додаткових угод на суму 25,35 тис. грн.); 

165,84 безпідставне застосування за договором зберігання ТМЦ  
вартості надання палето-місця у заниженому розмірі; 

44,24 безпідставного користування орендарем нерухомим майном 
Концерну після закінчення терміну дії договорів оренди; 

18,32 користування іншими суб’єктами господарювання об’єктом 
нерухомості Концерну за договором комісії, який за рішенням 
суду визнаний таким, що не регулюється нормами у сфері 
посередницьких послуг; 

12 740,25 втрата матеріальних ресурсів: 

6 898,55 втрата земель оборони (площею 17 122,00 м2) внаслідок зміни їх 
цільового призначення на приватну власність; 

5 413,74 втрата боржників у зобов’язанні (безнадійна дебіторська 
заборгованість ПП “Детокс +”, ліквідованого 18.10.2018); 

254,52 втрата боржника у зобов’язанні внаслідок списання з обліку 
дебіторської заборгованості без проведення належних заходів 
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щодо її стягнення; 
96,05 покриття витрат інших суб’єктів господарювання за договорами 

про надання посередницьких послуг у приміщеннях магазинів Філії 
(витрати на утримання приміщень, нарахування та виплати 
заробітної плати, перерахування податків, сплати вартості 
спожитих комунальних послуг та енергоносіїв); 

64,78 сплата штрафних санкцій за порушення законодавства про 
патентування, про норми регулювання обігу готівки та про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг, які підлягають 
відшкодуванню за рахунок винної особи; 

9,22 неналежна виплата заробітної плати колишнім 14 працівникам 
Філії, яких звільнено у 2012-2020 роках; 

3,39 не повернення авансу на відрядження/господарські витрати 
колишніми (звільненими) працівниками Філії; 

3 776,07 недостачі ресурсів: 
3 575,45 недостача продуктів харчування; 

200,62 недостача необоротних активів, що зберігалися в будівлі 
колишнього готелю “Вітязь” (пошкоджено/відсутнє) внаслідок 
здійснення ремонтних робіт орендарем ПП “Дім побутових 
послуг”. 

  

 Порушення, що не призвели до втрат, на суму 28 150,62 тис грн, а 
саме: 

  

17 683,0  В Апараті Концерну “Військторгсервіс” 
17 683,0  завищення в бухгалтерському обліку та в балансі Концерну суми 

активів та пасивів. 
  

10 466,55 В філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” 
5 176,58 завищення в обліку кредиторської заборгованості (за отримані 

2017 році необоротні активи у той час коли об’єкти нерухомості у 
жовтні 2020 року передані до філії “Південно-Центральна”); 

4 261,15 завищення в обліку дебіторської заборгованості за об’єкти, що 
передані до філії “Південно-Центральна”; 

1 028,82 завищення в обліку кредиторської заборгованості (за фактом 
надходження коштів від контрагентів за користування місцями 
під розміщення 20-футових контейнерів по вул. Рожевій у 
смт Авангард після відклику довіреності начальнику Філії на 
вчинення юридичних дій від імені Міноборони). 

1,07 В філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” 
1,07 заниження в обліку вартості будівельних матеріалів (усунуто під 

час аудиту). 
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 Неефективні управлінські рішення на суму 12 010,59 тис грн, а саме: 
  

1 161,30 В філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” 

497,72 ризик необґрунтованих витрат коштів на виплату заробітної плати 
3-х помічників начальника філії в той час, як до аудиту не було 
надано жодних обґрунтувань потреби у введенні даних посад та 
документів, які б підтверджували відповідне навантаження за 
посадами та взагалі виконання посадових обов’язків; 

450,49 виплата вихідної допомоги при звільненні 7-ми працівників Філії у 
більшому розмірі, через несвоєчасну виплату зарплати; 

150,66 стягнення з коштів за виконавчими провадженнями 

62,43 виплата премії працівникам при збитковій діяльності Філії; 

6 915,39 В філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” 

6 843,22 передача із сфери управління Міноборони будівлі площею 
1 160,7 м2 іншим органам влади; 

72,17 сплата орендної плати у більшому розмірі чим належало сплатити 
за час дії карантину; 

15,00 В філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” 
15,00 оплата консультаційних послуг при наявності значної 

кредиторської заборгованості, у тому числі з виплати заробітної 
плати; 

3 918,90 В філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” 
3 758,40 укладання договорів про надання посередницьких послуг у 

приміщеннях магазинів Філії, у результаті чого валовий дохід від 
роздрібної торгівлі  протягом січня – квітня 2021 року у порівнянні 
з результатами аналогічного періоду минулого року зменшився на 
89,9 % (дохід від реалізації за січень-квітень 2020 року 4 181,90 
грн., за січень-квітень 2021 року - 423,50 тис. грн.); 

143,65 сплата штрафних санкцій, пені, судових витрат за рішеннями судів, 
які накладалися на Філію за несвоєчасне виконання боргових 
зобов’язань; 

16,40 стягнення штрафних санкцій за договорами внаслідок 
необґрунтованих (невірних) розрахунків Філії (господарським 
судом відмовлено у задоволенні позовних вимог Філії). 

 
 

 Ризики втрати коштів та майна на суму 195 795,77 тис. грн, а саме: 
  

29 741,92 В Апараті Концерну “Військторгсервіс” 
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23 008,2 ризик втрати коштів, отриманих від послуг зберігання 
(фактично - прихована оренда) у разі визнання договорів 
нікчемними; 

6 733,72 ризик втрати боржника у зобов’язанні та втрати активу у разі не 
вжиття заходів щодо відновлення термінів позовної давності. 

23 072,05 В філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” 
13 969,37 ризик втрати Міноборони земельних ділянок в наслідок зміни 

цільового призначення та виведення цих земель із складу 
земель оборони; 

9 748,78 ризик втрати коштів, отриманих від послуг зберігання 
(фактично - прихована оренда) у разі визнання договорів 
нікчемними; 

139,00 ризик втрати боржника у зобов’язанні у разі не вжиття заходів 
щодо відновлення термінів позовної давності. 

569,14 В філії “Південно-Центральна” Концерну 
“Військторгсервіс” 

569,14 ризики зайвих видатків внаслідок погашення заборгованості 
прийнятої від філії "Південна" за договорами укладеними 
філією "Південна" у разі не зміни в договорах зобов’язань. 

16,85 В Черкаській філії Концерну “Військторгсервіс” 

16,85 ризик втрати боржника у зобов’язанні та втрати активу у разі не 
вжиття заходів щодо відновлення термінів позовної давності. 

105 711,10 В філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” 

96 007,24 ризик виведення зі складу загального (основного) фонду земель 
оборони (24-х земельних ділянок площею 20,0253 га.) внаслідок 
відсутності оформленого права власності за Концерном чи 
Міноборони; 

7 046,88 ризик втрати коштів, отриманих від послуг зберігання 
(фактично - прихована оренда) у разі визнання договорів 
нікчемними; 

1 203,04 ризик необґрунтованих витрат на оплату послуг перевезення у 
разі документального не підтвердження маршруту підвозу 
продуктів; 

761,83 ризик втрати боржника у зобов’язанні у разі списання на 
витрати простроченої дебіторської заборгованості; 

692,11 ризик зайвих витрат коштів на проведення ремонту в 
приміщенні (V-VIII будівлі, літ. А-3 за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Військбуд, 87); 

107,72 ризик зайвих витрат коштів в разі звернення звільнених 
працівників до суду щодо виплати їм залишку вихідної 
допомоги, яка до цього часу їм не виплачена. 
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34 158,85 В філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” 

25 732,71 ризик втрати 2 земельних ділянок загальною площею 3,4964 га 
внаслідок їх вилучення органом місцевого самоврядування із 
постійного користування Міноборони у разі не витребування їх 
із користування сторонніх осіб та не оформлення 
правовстановлюючих документів; 

4 494,27 ризик втрат 11 об’єктів нерухомого майна (6 об’єктів 
нерухомого майна площею 3 959,5 м2 вартістю 3 504,16 тис грн 
– у разі не прийняття судового рішення та 5 об’єктів площею 
4 177,3 м2 вартістю 990,11 тис грн – у разі  не забезпечення 
виконання судових рішень щодо повернення ); 

1 714,66 ризик втрат 34 будівель (приміщень) та споруд площею 
15 949,9 м2, що перебувають в аварійному стані у разі не 
проведення їх ремонту або реконструкції; 

1 492,15 ризик зайвих витрат щодо можливих не здійснених приватним 
підприємством “Рафаель Актив” поліпшень орендованого 
майна; 

707,99 ризик втрати коштів отриманих від послуг зберігання у разі 
визнання договорів зберігання ТМЦ у разі визнання договорів 
нікчемними; 

17,07 ризик втрати 1 адміністративної будівлі загальною площею 
547,3 м2 внаслідок можливої приватизації її як житлового 
фонду у разі визнання судами права користування майном як 
житлом; 

526,24  У філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” 

422,70 ризик втрати боржника у зобов’язанні у разі не проведення 
належних виконавчих дій; 

81,21 ризик втрати переданого в оренду транспортного засобу у разі 
не включення змін до договору оренди відповідальності щодо 
його збереження; 

22,33 ризик втрати коштів отриманих від послуг зберігання у разі 
визнання договорів зберігання ТМЦ у разі визнання договорів 
нікчемними. 

429,42 У філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” 
183,32 ризик втрат коштів в результаті попередньої оплати вартості 

комунальних послуг та енергоносіїв та створення дебіторської 
заборгованості, за об’єктами нерухомості, які передані до філії 
“Південно-Центральна” у разі не вжиття невідкладних заходів; 

130,33 ризик втрат коштів в результаті здійснення авансових платежів 
та неотримання належних товарів та послуг (розрахунки з 
постачальниками) у разі не вжиття невідкладних заходів; 

58,92 ризик втрати активів внаслідок не витребування дебіторської 
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заборгованості контрагентів за користування місцями під 
розміщення 20-футових контейнерів по вул. Рожевій у смт 
Авангард після відклику довіреності начальнику Філії на 
вчинення юридичних дій від імені Міноборони, передбачених 
договором доручення від 14.06.2016 № 1 у разі не вжиття 
невідкладних заходів; 

31,10 ризик недоотримання ресурсів внаслідок здійснення авансового 
платежу (3 контрагенти) під час участі у Процесі забезпечення 
продуктами харчування за договором з Міноборони України від 
13.02.2020 №286/2/20/3 та неотримання належних товарів та 
послуг у разі не вжиття невідкладних заходів; 

12,10 ризик завищення в обліку зобов'язань за не наданими 
послугами у разі не вжиття невідкладних заходів; 

11,73 ризик недоотримання коштів від надання послуг проживання у 
разі не вжиття невідкладних заходів; 

1,92 ризик недоотримання фінансових ресурсів у разі не вжиття 
заходів стосовно повернення судового збору за фактом 
відхилення апеляційної скарги. 

 
 
 
Крім цього, ідентифіковано ризики: 
 ризик недоотримання доходів Концерном та державним бюджетом, 

внаслідок безоплатного використання орендарями прибудинкових територій; 
 ризик втрати державного (військового) майна, у зв’язку із тим, що 

нерухоме майно Концерну є потенційним об’єктом відчуження, а попереднім 
керівництвом Концерну у 2020 році проводились інтенсивні дії щодо реєстрації 
та перереєстрації речових прав – на повне господарське віддання; 

 ризик втрати активів (внаслідок наявності приміщень та будівель, які 
втрачають ознаки нерухомого майна, шляхом руйнування); 

 ризик недостовірного відображення подій у бухгалтерському обліку, 
розкритті інформації про фінансовий стан Концерну у фінансовій звітності (у 
зв’язку із тим, що до складу активу та пасиву включено документально 
непідтверджені показники); 

 ризик втрати торгівельних запасів, за відсутності їх аналітичного 
бухгалтерського обліку (облік запасів заведено лише у вартісному вигляді у 
розрізі торгівельних об’єктів), кількісний номенклатурний облік запасів у 
торгівлі не заведено. 

 реєстрація речового права на нерухоме майно, власником якого є 
Міноборони, за правокористувачем – Концерном на праві господарського 
відання, а не на праві оперативного управління, містить ризик втрати 
нерухомого майна, враховуючи можливе невиконання Концерном вимог 
Мирової угоди; 
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 ризик втрати майна через не здійснення страхування об’єктів 
Концерну, які використовуються для надання послуг зберігання та 
посередницьких послуг, внаслідок чого можливе настання випадків знищення 
та пошкодження об’єктів; 

 ризик додаткових фінансових витрат Концерну на оплату пені, 
штрафів, інфляційних витрат, послуг адвоката, судового та виконавчого зборів 
тощо, в разі звернення кредиторів до суду з метою стягнення простроченої 
заборгованості в примусовому порядку; 

 ризик виникнення спірних ситуацій під час виготовлення речових 
прав на майно, укладення договорів оренди та як наслідок – втрат доходів та 
майна через не належний облік 41об’єкту нерухомого майна “Західною” філією 
Концерну внаслідок формального проведення інвентаризації основних засобів; 

 ризик втрати 22 земельних ділянок площею 15,6872 га, у зв’язку із не 
оформленням державної реєстрації права власності (користування) ними через 
відсутність правовстановлюючих документів та рішень уповноваженого органу 
влади/органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою про відведення земельних ділянок; 

 ризик додаткових витрат на сплату земельного податку за земельні 
ділянки на яких розміщені будинки, будівлі та споруди інших власників 
(користувачів).  

Основні аудиторські висновки 

Встановлені аудитом порушення (недоліки) та ідентифіковані ризики 
(в тому числі корупційні), організаційна структура Концерну та завдання 
структурних підрозділів вказують на недосягнення Концерном основної 
мети діяльності.  

Ідентифіковані відхилення з питань збереження, використання активів, 
ставлять під сумнів достовірність фінансової звітності. 

За результатами проведеного аудиторського дослідження Концерну 
“Військторгсервіс” щодо діяльності, пов’язаної із забезпеченням ЗС України та 
інших військових формувань продукцією (товарами, роботами, послугами) 
встановлено, що діяльність Концерну фактично зводилася для 
забезпечення власних потреб.  

Виконання керівництвом Концерну функціональних обов’язків по 
відношенню до підприємств – учасників зводилось лише до збору фінансової 
звітності, необхідної для подання відповідних консолідованих звітів Концерном 
до Уповноваженого органу управління. 

Концерн не здійснює (за виключенням поодиноких фактів надання 
послуг) та не планує діяльності щодо забезпечення потреб, інтересів ЗС 
України та інших військових формувань у товарах, роботах та послугах, а 
неякісна організація участі Концерну у процесі виконання договору між 
Міноборони України та Концерном “Військторгсервіс” щодо постачання 
продуктів харчування до військових частин була однією із основних причин 
збиткової діяльності Концерну у 2020 – 2021 роках. 
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Не визначено у внутрішніх документах Концерну порядок 
забезпечення потреб ЗС України у товарах, роботах, послугах у разі 
запровадження воєнного стану Концерну та його Філій (за винятком 
включення “Північної” філії Концерну до реалізації мобілізаційного плану). 

Необґрунтовані рішення керівництва Концерну стосовно ведення 
діяльності у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, туризму та 
відпочинку, низькі показники укомплектованості кадрами, у тому числі з 
відповідними рівнем освіти та досвіду з врахуванням особливостей у сфері 
торгівлі, виробництва, обслуговування; не конкурентний рівень оплати праці 
та рішення керівництва Концерну, які приймались стосовно управління 
штатною структурою (трудовими ресурсами) негативно впливали на 
розвиток відповідних напрямків та діяльність Концерну. 

Система внутрішнього контролю та управління ризиками має 
суттєві недоліки та не відповідає своєму призначенню, здійснюється 
безсистемно, що не сприяло належній організації управління Концерном та 
негативно вплинуло на своєчасне виявлення недоліків у веденні 
бухгалтерського обліку, забезпеченні достовірності фінансової звітності та 
призвело до виникнення високих ризиків в управлінні активами та значних 
втрат ресурсів Концерну. 

Надані до аудиту документи, що регламентують організацію системи 
внутрішнього контролю Концерну, розроблені лише з метою виконання вимог 
щодо їх наявності. 

В Концерні відсутня єдина система управління, координації і 
централізації функцій виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, 
зовнішньоекономічної та іншої діяльності. 

В Концерні не забезпечувалась: 
ефективне використання матеріальних ресурсів Концерну; 
результати відповідно до встановленої мети створення не досягнуті, 

статутні завдання, плани і вимоги щодо діяльності не виконувались. 
не здійснювались управління ризиками, ключові ризики не 

ідентифіковані, цілі та завдання не деталізовані на рівні структурних 
підрозділів. 

Порушення, виявлені за результатами попередніх аудиторських заходів 
систематично повторювались. 

Існуючі заходи контролю не були достатньо надійними та 
застосовувались як реакція на події, що вже відбулися. 

Отже, система внутрішнього контролю Концерну та його структурних 
підрозділів не забезпечила запобіганню втрат матеріальних ресурсів, 
виникненню корупційних та репутаційних ризиків. 

 
 

Ключові рекомендації 

Концерну та його структурним підрозділам у фінансових та 
стратегічному планах визначити напрямки розвитку, які відобразити. 
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Забезпечити: 
 якісну інвентаризацію активів та зобов’язань (усіх статей балансу); 
 ідентифікацію майна з урахуванням якісних, технічних та 

експлуатаційних показників з присвоєнням інвентарних номерів із занесенням 
зазначеної інформації до інвентарних карток основних засобів. 

 чіткий розподіл майна за матеріально відповідальними особами. 

Провести: 
 повну інвентаризацію активів та зобов’язань (усіх статей балансу), за 

результатами інвентаризації привести бухгалтерський облік у відповідний стан; 
 детальний аналіз практичного виконання умов договорів про надання 

посередницьких послуг на комісійних засадах, а також договорів про надання 
послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг щодо наявності з контрагентами 
ознак прихованих орендних відносин та вжити заходи щодо приведення 
договірних відносин відповідно до чинного законодавства України. 

Прийняти управлінське рішення: 
 щодо порушень та недоліків встановлених аудитом. 
Проаналізувати можливість передачі з балансу Концерну фондів та 

земель, які не використовуються у діяльності, з метою повернення їх 
Засновнику – Міністерству оборони України. 
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1.2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРСЬКЕ ЗАВДАННЯ 
 

Тема  Діяльність Концерну “Військторгсервіс” з організації 
процесів здійснення виробництва, торговельної діяльності, 
виконання робіт та надання послуг  

Об’єкт аудиту Діяльність державного господарського об’єднання Концерн 
“Військторгсервіс” (далі – Концерн) з управління, 
координації і централізації функцій  виробничого розвитку, 
фінансової та іншої діяльності, пов’язаної із забезпеченням 
Збройних Сил України та інших військових формувань 
продукцією (товарами, роботами, послугами) 

Цілі Оцінити діяльність Концерну щодо: 
-  ефективності організації процесу та стану забезпечення 
Збройних Сил України та інших військових формувань 
продукцією (товарами, роботами, послугами); 
-  ефективності системи управління та системи 
внутрішнього контролю і управління ризиками, якості 
виконання завдань та функцій за призначенням. 
Надати обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо 
удосконалення діяльності та підвищення рівня ефективності 
заходів. 

Підстава п. 1.10.2 зведеного операційного плану діяльності з 
внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту 
Міністерства оборони України, територіальних управлінь 
внутрішнього аудиту та сектору внутрішнього аудиту 
Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту на 
2021 рік (№ 20502/з від 31.12.2020) 

Аудиторська 
група 

 

керівник – старший інспектор  відділу аудиту управління 
державним майном Територіального управління 
внутрішнього аудиту військових частин, безпосередньо 
підпорядкованих Міністерству оборони України та 
Головнокомандувачу Збройних Сил України підполковник  
ПАСІЧНИК Роман Петрович; 

аудитори – головний спеціаліст відділу аудиту управління 
державним майном Департаменту внутрішнього аудиту 
Міністерства оборони України державний службовець 
КОВАЛЕНКО Анетта Валеріївна; 

Термін 
проведення 

 
з 10.08.2021 по 01.10.2021 

Період 
діяльності 

 
з 01.09.2019 по 30.07.2021 

Отримувач 
звіту 

Викладена в аудиторському звіті інформація призначена для 
юридичної особи (Концерну “Військторгсервіс”), органу 
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 управління державним майном (Міноборони) та іншим 
зацікавленим органам державного управління. 

 
Обсяг аудиту та обмеження 

Обсягу дослідження підлягають управлінські рішення керівництва, 
фінансово-планові документи, фінансова, статистична та інші види звітності, 
господарські договори, регістри обліку, первинні та інші документи, які 
стосуються діяльності суб’єкта аудиту та його Учасників. 

Обмеження можуть виникнути внаслідок дії внутрішніх факторів 
(відсутність документів що були підставою виконання Концерном 
“Військторгсервіс” функцій органу управлінння). 
 
Критерії оцінки 

Під час проведення аудиторського дослідження надана оцінка досягнення 
мети та предмету діяльності Концерну в частині, що стосується забезпечення 
ЗСУ та інших військових формувань продукцією (товарами, роботами, 
послугами) за наступними критеріями: 

 врахування, при розробці та реалізації стратегічних і 
короткострокових програм, проектів, планів розвитку підконтрольного суб’єкта 
потреб ЗСУ та інших військових формувань у продукції (товарах, роботах, 
послугах), що можуть бути виготовлені, надані, реалізовані; 

 наявний стан інтеграції процесів за напрямами діяльності 
підконтрольного суб’єкта до загальних, чи окремо визначених, процесів та 
потреб у товарах, роботах послугах ЗСУ та інших військових формувань; 

 збільшення показників реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 
інтересах ЗСУ як за централізованими, так і за децентралізованими 
закупівлями; 

 розширення реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для потреб 
ЗСУ за новими дозволеними видами діяльності (у порівнянні з попередніми 
періодами); 

 повнота використання фондів та майна, розташованих на територіях 
військових містечок та у місцях дислокації військових частин, установ, 
організацій Міноборони та ЗСУ; 

 стан організації заходів діяльності спрямованої на забезпечення 
потреб ЗСУ у товарах, роботах, послугах у разі запровадження воєнного стану. 

 відповідність законодавству та визначеному нормативно-правовими 
актами порядку використання коштів та майна: ефективність прийняття 
управлінських рішень під час використання майна (достовірність, повнота та 
своєчасність наданих документів). 
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1.3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УСТАНОВУ 
 

Назва Установи Державне господарське об'єднання Концерн 
“Військторгсервіс” 

Статус Державне господарське об'єднання, засноване на 
державній власності у формі концерну.Належить до сфери 
управління Міністерства оборони України  

Підпорядкування  Функціональне управління Концерну здійснюється 
Головним управлінням майна та ресурсів  

Підпорядковані 
підрозділи 

Філія “Центральна” Концерну “Військторгсервіс”; 
Філія “Західна” Концерну “Військторгсервіс”; 
Черкаська філія  Концерну “Військторгсервіс”; 
Філія “Північна” Концерну “Військторгсервіс”; 
Філія “Східна” Концерну “Військторгсервіс”; 
Філія “Південна” Концерну “Військторгсервіс”; 
Філія “Південно-Центральна” Концерну 
“Військторгсервіс”. 

Підрозділи на 
забезпеченні 

“відсутні” 

Юридична та 
фактична 

адреса 
 

03151, м. Київ, Солом’янський район, 
вул. Молодогвардійська, буд. 28-А.  
Телефон – (044) 243-39-36 

Код ЄДРПОУ 33689922 

Організаційно - 
правова форма 

 

Правовий статус суб’єкта – юридична особа, свідоцтво про 
державну реєстрацію (серії А00 №696216) від 22.07.2005 
№10731050002005056. 
Організаційно-правова форма за КОПФГ – Концерн (540). 

Відповідальні за 
діяльність 

Генеральний директор Концерну “Військторгсервіс” 
БАЙДА Олександр Геннадійович з 24.05.2019 по 
25.08.2020 (з 18.04.2017по 23.05.2019 був ТВО 
Генерального директора Концерну “Військторгсервіс”); 

ТВО Генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” КОЗОНАК Віктор Миколайович 
(менеджер з маркетингу ДП МОУ “Київська контора 
матеріально-технічного забезпечення”) з 26.08.2020 по 
13.07.2021; 

ТВО Генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” АЛЧЕДАРЕВСЬКИЙ Дмитро Іванович 
(радник директора ДП МОУ “Центральний проектний 
інститут”) з 14.07.2021 по 25.08.2021; 

ТВО Генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” ЧИСТЯКОВА Тетяна Олександрівна 
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(заступник ТВО Генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс”) з 25.08.2021 та станом на момент 
завершення аудиту. 

 
Основні завдання Установи 

Наказом Міністра оборони України від 25.06.2005 № 358 “Про створення 
державного господарського об’єднання Концерн “Військторгсервіс” і 
затвердження його Статуту було створено державне господарське об’єднання 
Концерн “Військторгсервіс” у складі госпрозрахункової установи “Головне 
управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України” та підприємств 
Міністерства оборони України. 

Основним завданням та метою створення у 2005 році Концерну 
“Військторгсервіс” було об’єднання підприємств Міністерства оборони 
України, що надають торговельно-побутові та сервісні послуги як 
військовослужбовцям та членам їх сімей так і іншим категоріям споживачів. 

Основним завданням діяльності Концерну є: 
розроблення стратегії розвитку Концерну та його Учасників; 
забезпечення централізованого, ефективного використання основних 

фондів, трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів Учасників 
Концерну; 

координація діяльності Учасників Концерну, пов’язаної з розвитком їх 
виробничих потужностей; 

здійснення в межах, визначених чинним законодавством України та цим 
Статутом, функцій з управління майном, закріпленим за Концерном; 

здійснення контролю за виконанням Учасниками Концерну зобов’язань 
щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до 
вимог чинного законодавства України; 

створення централізованої системи реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) Концерну та його Учасників; 

підготовка проектів установчих документів Учасників Концерну, змін і 
доповнень до них, контроль за виконанням Учасниками Концерну вимог їх 
установчих документів; 

участь у підготовці в межах, установлених законодавством, пропозицій 
Уповноваженого органу управління щодо відчуження, віддання в заставу 
майнових об’єктів, що належать до основних фондів Учасників Концерну, а 
також стосовно здавання в оренду цілісних майнових комплексів, структурних 
підрозділів (філій, цехів, дільниць) Учасників Концерну та їх нерухомого 
майна; 

здійснення контролю за повнотою оприбуткування, збереженням 
державної власності, раціональним її використанням шляхом проведення 
перевірок фінансово-господарської діяльності Учасників Концерну; 

участь у здійсненні аналізу проектів фінансових планів Учасників 
Концерну, підготовка висновків по кожному проекту фінансового плану 
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Учасників Концерну та їх подання на затвердження Уповноваженому органу 
управління згідно з чинним законодавством України; 

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Учасників 
Концерну; 

забезпечення подання Уповноваженому органу управління  узагальнених 
даних бухгалтерської, фінансової, статистичної звітності та економічної 
інформації щодо господарської діяльності Учасників; 

участь у підготовці пропозицій Уповноваженому органу управління щодо 
кандидатур для призначення на посади керівників Учасників Концерну, 
продовження терміну дії чи розірвання контрактів з керівниками Учасників 
Концерну; 

методологічна допомога та проведення моніторингу договірної та 
претензійно-позовної роботи і ціноутворення в Учасників Концерну; 

організація та проведення Концерном централізованих закупівель 
товарів, робіт і послуг для власних потреб Концерну відповідно до Закону 
України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”; 

координація діяльності Учасників Концерну у виконанні заходів 
військово - технічного співробітництва; 

організація роботи, спрямованої на забезпечення виконання Учасниками 
Концерну заходів мобілізаційної готовності; 

надання практичної допомоги Учасникам Концерну у розвитку 
зовнішньоекономічних зав’язків; 

забезпечення виконання Учасниками Концерну вимог законодавства та 
інших нормативно-правових актів щодо додержання екологічної і 
протипожежної безпеки; 

контроль за дотриманням Учасниками Концерну технологій виробництва, 
повноти оприбуткування і зберігання продукції, збереження державної 
власності, раціонального її використання; 

забезпечення та реалізація єдиної кадрової політики Учасників Концерну.  
 
Попередні аудити (перевірки) 

За період, який підлягав дослідженню, Службою внутрішнього аудиту 
Міноборони аудит не здійснювався. 

Попередній аудит проведено Територіальним управлінням внутрішнього 
аудиту військових частин безпосередньо підпорядкованих Міністерству 
оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України(Департамент 
внутрішнього аудиту Міністерства оборони України), за результатом якого 
складено Аудиторський звіт від 29.11.2019 № 234/6/40/24 (про результати аудиту 
відповідності та фінансового Державного господарського об’єднання Концерн 
“Військторгсервіс” за період з 01.09.2017 по 01.09.2019). 

 
 



23 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 
2.1 Аналіз інформації та установчих документів, що регулюють діяльність  
Державного господарського об'єднання Концерн “Військторгсервіс” 

Сфера оборони практично у всіх країнах вимагає значних коштів на свій 
розвиток і підтримку. А в умовах активних бойових дій потреби армії 
зростають ще відчутніше. Зазначене стосується як забезпечення зброєю, 
набоями, технікою і спецзасобами так і вирішення побутових питань, а саме: 
харчування військовослужбовців, забезпечення обмундируванням та ін. 

Чинним законодавством1 визначено, що господарська діяльність повинна 
провадитись на конкурентних засадах з забезпеченням економічної 
багатоманітності. Проте в силу специфіки діяльності військових формувань 
(вимог щодо охорони та оборони, пропускного режиму тощо) вільний доступ 
для здійснення господарської діяльності на території військових об'єктів 
обмежений і без відповідних заборон може лише нашкодити. 

Діючим загальнодержавним законодавством та наказами Міністерства 
оборони України2 визначено, що торговельно-побутове забезпечення 
військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників військової частини 
(з'єднання) Збройних Сил України здійснюється державними підприємствами 
військової торгівлі, а також іншими суб'єктами господарювання, що 
здійснюють торговельно-побутове забезпечення військових частин (з'єднань). 

У містах, на території відокремлених житлових масивів, де проживають 
військовослужбовці, члени їх сімей, працівники Збройних Сил України, 
торговельно-побутові об'єкти утворюються за відсутності на цій території або 
поблизу неї мережі інших форм торгівлі та побутових підприємств.  

Для організації торговельно-побутового забезпечення військові частини 
(з'єднання) у встановленому законодавством порядку передають в оренду 
державним підприємствам військової торгівлі, а також іншим суб'єктам 
господарювання, що здійснюють торговельно-побутове забезпечення 
військових частин (з'єднань), індивідуально визначене нерухоме та рухоме 
військове майно. 

Умови торговельно-побутового забезпечення військових частин 
(з'єднань), у тому числі віддалених, нечисленних гарнізонів та підрозділів, 
кораблів на рейдах, пунктів розосередження визначаються відповідними 
господарськими договорами на торговельно-побутове забезпечення. 

 

Законодавчі акти, які регулюють діяльність суб’єкта господарювання 
Відповідно до чинного законодавства України суб’єктами господарювання 

є господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до ЦК 

                                           
1 Ст. 6 Господарського Кодексу України. 
2 Ст. 10Закону України “Про Збройні Сили України” від 06.12.1991  № 1934-XII, Порядок провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 (далі – Порядок провадження торгівельної 
діяльності № 833), п 5.17 Положення про військове господарство №300. 
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України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до 
цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську 
діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.  

Суб'єкти господарювання, мають право відкривати свої філії, 
представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи3. 

Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований 
поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функції. 

Філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної 
особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. 
Керівники філій призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої 
нею довіреності4. 

 

Нормативно-правові акти, що регулюють провадження торговельної 
діяльності 

Торговельна діяльність регулюється відповідно до чинного законодавства 
України, яким визначено загальні умови провадження торговельної діяльності 
суб'єктами оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами ресторанного 
господарства, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів 
ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів 
(покупців), які придбавають товари у підприємств, установ та організацій 
незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, фізичних осіб - 
підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку 
діяльність на території України5. 

 Згідно з п. 5 Порядку провадження торговельної діяльності № 833 суб'єкт 
господарювання провадить торговельну діяльність після його державної реєстрації, а у 
випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідних документів 
дозвільного характеру та ліцензії. 

Відповідно до ч. 3 ст. 91 ЦК України юридична особа може здійснювати окремі види 
діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального 
дозволу (ліцензії). 

В свою чергу ліцензуванню підлягає виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, 
алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, а також зберігання 
пального6. 

 В силу вимог ст. 15 Закону про обіг алкогольних напоїв № 481 роздрібна торгівля 
алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами або пальним може 

                                           
3п. 1 ч. 2  та ч. 6 ст. 55 Господарського кодексу України. 
4ч. 1 та ч 3 ст. 95 Цивільний кодекс України. 
5Закон України Про захист прав споживачів від 12.05.1991 № 1023-XII, Порядок провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 (далі – Порядок провадження торгівельної 
діяльності №833) 

6П. 7 ч. 1 ст. 9 ст. 7 Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015  
№ 222, Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19.12.1995 № 481 (далі – Закон про обіг алкогольних 
напоїв № 481) 
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здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх 
виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю. 

Ст. 17 Закону про обіг алкогольних напоїв № 481 визначає перелік порушень та 
фінансові санкції, що накладаються на порушників, у тому числі у разі: 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи пальним через електронний контрольно-
касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії; 

оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим 
дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим 
ректифікованим плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 
без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених цим Законом). 

 

Нормативно-правові акти в сфері готельних послуг 
Відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на території 

України, регулюється низкою законодавчих та нормативних документів. 
З метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння 

споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рівних 
можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг, 
забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я та майна 
громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктам туристичної 
інфраструктури присвоюються категорії якості та рівня обслуговування. 

 Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності 
свідоцтва про встановлення відповідної категорії7.. 

 Згідно з п. 31 Порядку встановлення категорій готелям № 803 категорії готелям 
та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення 
(проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з 
тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, 
захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації 
та власником або уповноваженою ним особою (далі - заявник) і оцінювання відповідності 
готелів вимогам певної категорії (далі - оцінювання готелю). 

Форму Свідоцтва про встановлення категорії готелю затверджено наказом 
Мінінфраструктури № 28. 

Отже, потенційним учасникам ринку послуг з тимчасового розміщення 
(проживання) для можливості здійснення діяльності на ньому необхідно 
отримати від органів державної влади свідоцтво про встановлення відповідної 
категорії.  

Порушення порядку провадження господарської діяльності тягне за собою 
накладення адміністративного стягнення (ст. 164 КУпАП). 

Недобросовісна конкуренція у формі поширення інформації, що вводить в 
оману, тягне за собою накладення штрафу (ст. 15-1, ст. 20-21 Закону про 
захист від недобросовісної конкуренції № 236). 

Питання надання юридичними та фізичними особами послуг з 
тимчасового розміщення (проживання) регулюються Порядком надання послуг 
з тимчасового розміщення № 297. 

                                           
7Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 № 324, п. 31Порядку встановлення категорій готелям та 

іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803 (далі - Порядку встановлення категорій готелям 
№ 803). 
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Закон про стандартизацію № 1315 встановлює правові та організаційні 
засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної 
політики у цій сфері. 

 

Нормативно-правові акти з питань оренди майна державної власності 
Правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в 

оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності , а також 
майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського 
використання цього майна Законом про оренду № 157 (набув чинності 
01.02.2020). 

 Відповідно до п. 30частини першої ст. 6 Закону про управління об'єктами 
державної власності № 185 уповноважені органи управління відповідно до покладених на них 
завдань надають орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного 
майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне 
використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної 
політики в контексті завдань галузі. 

Передача в оренду державного та комунального майна згідно із Законом 
має здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та 
комунальної власності на електронному аукціоні у електронній торговій 
системі. 

Законом передбачається утворення двох Переліків - “Перелік першого 
типу” (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на 
аукціоні) або “Перелік другого типу” (Перелік об'єктів, щодо яких прийнято 
рішення про передачу в оренду без проведення аукціону). 

Законом визначено ключові етапи процедури передачі в оренду 
державного та комунального майна, що забезпечуватимуть прозорість, 
конкретність та максимальну економічну віддачу державі та місцевим органам 
влади від надання свого майна в оренду, такі як: 

1) прийняття рішення щодо можливості передачі майна в оренду; 
2) внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної 

торгової системи; 
3) прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до  

одного із Переліків; 
4) опублікування інформації про потенційний об'єкт оренди, відносно 

якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в електронній 
торговій системі; 

5) розміщення в електронній торговій системі оголошення про передачу 
майна в оренду; 

6) проведення аукціону на право оренди майна або передача об'єкта в 
оренду без проведення аукціону, укладання та публікація в електронній 
торговій системі договору оренди. 

Законом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи 
не можуть виступати орендарями державного та комунального майна. 

Законом врегульований порядок передачі в оренду майна без проведення 
аукціону та закріплюється суб'єктний склад та підстави для такої передачі 
майна в оренду без аукціону. 
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Продовження договорів оренди відповідно до ст.18 Закону здійснюється 
за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених частиною 
другою цієї статті. 

 Без проведення аукціону можуть бути продовжені договори, які: 
укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за 

такими договорами становить п’ять років або менше; 
укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, 

передбаченими частиною першою статті 15 цього Закону; 
укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають 

соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений 
представницькими органами місцевого самоврядування згідно із 
законодавством. 

Орендна плата визначається за результатами аукціону. 
У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата 

визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка 
затверджується представницькими органами місцевого самоврядування - щодо 
комунального майна. 

У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не 
затвердив Методику розрахунку орендної плати, застосовується Методика, 
затверджена Кабінетом Міністрів України. 

Орендодавцями є: 
- органи, уповноважені представницькими органами місцевого 

самоврядування, - щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і 
споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у 
комунальній власності; 

- балансоутримувачі - щодо: 
нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних 

метрів на одного балансоутримувача, якщо менший розмір площі не 
встановлено рішенням представницького органу місцевого самоврядування - 
щодо об’єктів комунальної власності або галузевими особливостями оренди 
майна. 

 

Нормативно-правові акти, які діють у сфері забезпечення окремих 
потреб Збройних Сил України 

Відповідно до Указу президента України від 10.02.94 № 41/94 “Про 
військову торгівлю у Збройних Силах України” Міністерству оборони України 
належить вжити додаткових заходів до створення мережі підприємств і 
організацій військової торгівлі, громадського харчування та сфери послуг для 
задоволення потреб військовослужбовців та членів їх сімей. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
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Забезпечення окремих видів діяльності ЗС України може проводитися 
державними підприємствами, що створюються у встановленому порядку 
Міноборони України8. 

Основним документом, який регулює порядок торговельно-побутового 
забезпечення у ЗС України є Положення про військове господарство №300. 

 Так, п. 5.17.1, п. 5.17.2 Положення про військове господарство № 300 
передбачено, що торговельно-побутове забезпечення військовослужбовців, членів їхніх сімей, 
працівників військової частини ЗС України включає торгівлю продовольчими та 
непродовольчими товарами, громадське харчування і побутове обслуговування, яке 
здійснюється державними підприємствами військової торгівлі, а також іншими суб'єктами 
господарювання, що здійснюють торговельно-побутове забезпечення військових частин 
(з'єднань).  

П. 5.17.3 Положенням про військове господарство № 300 передбачено, що в кожній 
військовій частині або гарнізоні (поряд розташованих військових частинах), береговій базі 
з'єднання кораблів та військово-морській базі за діючими нормативами утворюються: 

продовольчі та непродовольчі магазини (універсальні і спеціалізовані) - хлібні, овочеві, 
меблеві, господарських товарів та ін.; 

солдатські (матроські) магазини та кіоски, у тому числі, кіоски в казармах і на 
кораблях 1, 2 рангів; 

магазини та кіоски “Військова книга”; 
їдальні, кав'ярні та буфети, а також магазини кулінарії: 
складські та службові приміщення; 
фруктоовочесховища; 
комбінати побутового обслуговування, ательє (майстерні) з пошиву та ремонту 

обмундирування та взуття, перукарні, фотоательє, майстерні з ремонту годинників та 
інші виробничо-побутові об'єкти; 

пункти прокату, приймальні пункти хімічного чищення; 
цехи по виробництву безалкогольних напоїв, випічці 
хлібобулочних виробів, переробці плодів та овочів, коптильні цехи; 
підсобні господарства та інші об'єкти. 

Умови торговельно-побутового забезпечення військових частин (з'єднань), 
у тому числі віддалених, нечисленних гарнізонів та підрозділів, кораблів на 
рейдах, пунктів розосередження визначаються відповідними господарськими 
договорами на торговельно-побутове забезпечення. 

 Для організації торговельно-побутового забезпечення вимогами п. 5.17.5 та 
5.17.6 Положенням про військове господарство №300 передбачено, передачу у 
встановленому законодавством порядку в оренду державним підприємствам військової 
торгівлі, а також іншим суб'єктам господарювання, що здійснюють торговельно-побутове 
забезпечення військових частин (з'єднань), індивідуально визначене нерухоме та рухоме 
військове майно та також подачу заявок на розгортання об'єктів торгівлі з вказанням 
місця та термінів, які подаються завчасно начальнику відповідного військторгу (відділу) або 
керівнику державного підприємства військової торгівлі командирами військових частин. 

П. 5.17.9 та п. 5.17.10 Положення про військове господарство №300 визначено, що у 
містах, на території відокремлених житлових масивів, де проживають 
військовослужбовці, члени їх сімей, працівники ЗС України, торговельно-побутові об'єкти 

                                           
8 Ст. 10 Закону України “Про Збройні Сили України” від 06.12.1991  № 1934-XII, Порядок провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 (далі – Порядок провадження торгівельної 
діяльності №833), п 5.17 Положення про військове господарство №300 
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утворюються за відсутності на цій території або поблизу неї мережі інших форм торгівлі 
та побутових підприємств, а у військовій частині, де стаціонарна торговельна мережа не 
розгалужена, військторг (відділ), державне підприємство військової торгівлі надає 
допомогу в організації виїзного торговельно-побутового забезпечення. 

  Відповідно до Положення про військове господарство №300 
підприємства військової торгівлі (у т.ч. Концерн “Військоторгсервіс”) 
мають перевагу у проведенні господарської діяльності з торгівельно-
побутового забезпечення Збройних Сил України (торгівля продовольчими 
та непродовольчими товарами, громадське харчування і побутове 
обслуговування) у віддалених пунктах зосередження та на територіях 
закритих гарнізонів.  

 
2.2 Дослідження організації системи управління, координації і централізації 
функцій виробничого розвитку, фінансової та іншої діяльності Концерну 

Основним завданням та метою створення у 2005 році Концерну 
“Військторгсервіс” (далі – Концерн) було об’єднання підприємств Міноборони 
України, що надають торговельно-побутові та сервісні послуги як 
військовослужбовцям та членам їх сімей так і іншим категоріям споживачів.9 

Концерн “Військторгсервіс” є державним господарським об’єднанням, 
заснованим на державній власності у формі концерну, належить до сфери 
управління Міноборони України, здійснює діяльність відповідно до Статуту.10 

Концерн функціонує як єдина господарська організація, є юридичною 
особою, і діє на принципах повної господарської самостійності та 
самоокупності. 

                                           
9
Державне господарське об’єднання Концерн “Військторгсервіс” у складі госпрозрахункової установи 

“Головне управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України” та підприємств Міністерства оборони 
України створено за наказом Міністра оборони України від 25.06.2005 № 358 “Про створення державного 
господарського об’єднання Концерн “Військторгсервіс” і затвердження його Статуту”.Джерело: 
https://vts.org.ua/profil/ 

10
Концерн здійснює свою діяльність на основі та відповідно до законодавства України і Статуту 

Концерну, який затверджено наказом Міністерства оборони України від 15.11.2018 №574 (нова редакція). 
Місце розташування Концерну: Україна, 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28-А (ЄДРПОУ 

33689922). 
Відповідно до Статуту метою діяльності Концерну “Військторгсервіс” є: 
забезпечення єдиної системи управління, координації і централізації функцій науково-технічного і 

виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної, іншої діяльності Учасників Концерну;  
забезпечення контролю за ефективним використанням державного майна, закріпленого за Учасниками 

Концерну; 
забезпечення ЗС України та інших військових формувань продукцією (товарами, роботами, послугами), 

яка не передбачена у порядку централізованого постачання; 
задоволення матеріально-побутових, культурних потреб, організація відпочинку та оздоровлення 

військовослужбовців та членів їх сімей, громадян України та інших країн; 
отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, 

виконання робіт та надання побутових, оздоровчих, санаторно-курортних і готельних послуг; 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 
забезпечення населення товарами народного споживання шляхом насичення ринку продукцією 

промисловості та сільського господарства; надання різноманітних послуг військовим формуванням, 
товариствам, установам, організаціям і приватним особам; 

виробництво продукції (товарів, робіт, послуг) для потреб національної економіки; 
інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України. 
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Управління оперативною діяльністю об’єднання, відповідно до статуту11, 
мало здійснювати Правління Концерну на чолі із генеральним директором, але 
фактично здійснювали особи на яких покладались обов’язки генерального 
директора Концерну.  

Організаційна структура Концерну у періоді який досліджувався, була 
визначена штатом та штатним розписом. 

Відсутність переліків майна, яким було наділено Концерн та розпорядчих 
документів щодо вибуття основних засобів протягом 2007-2012 років. 
ускладнювало проведення якісного аудиту та стану збереження державного 
майна. 

Органом управління не деталізовано склад внеску у статутний фонд 
Концерну, не визначено своїм виключним правом прийняття рішення про зміни 
внеску, чим не створено умов для належного контролю за його збереженням. 

Мета, з якою було створено Концерн та його філії, втратила теоретичне та 
практичне значення для засновника (Міноборони), у тому числі і на 
законодавчому рівні.  

 Зокрема усі проекти в оборонному відомстві, у тому числі харчування, прання, 
торгівля тощо забезпечуються виключно на конкурентних засадах. Відповідно, засновник 
(Міноборони) не має право надавати перевагу, створеним за рішеннями колишнього 
керівництва Міноборони, підприємствам, організаціям та установам.  

Зважаючи на фізично та морально застарілі основні засоби, Концерну 
складно на конкурентних засадах виконувати визначені статутом завдання та 
отримувати реальний прибуток. 

 Учасники Концерну не перебувають у фінансовій залежності 
від одного або кількох учасників цього об'єднання, що свідчить про 
невідповідність нормам чинного законодавства та мети утворення даної 
форми господарського об'єднання.  

Повноваження Концерну щодо централізації та координування діяльності 
Учасників Концерну зведено до збирання їх проектів фінансових планів та 
фінансової звітності для аналізу та подання органу управління.  

 Дублювання функцій Концерну здійснює орган управління (в 
особі Головного управління майна та ресурсів), що засвідчує відсутність 
потреби існування об'єднання, а Концерн здійснює свою діяльність як 
єдина господарська структура – державне підприємство. 

Станом на 30.06.2021З, за даними обліку Концерну, було 1 019 об’єктів 
нерухомого майна Концерну та його філій (з яких розташовані на тимчасово 
окупованих територіях АР Крим – 44об’єктів , Луганської області – 6об’єктів та 
Донецької області – 1 об’єкт), що знаходилися на 156 земельних ділянках 
загальною площею 114,0944 га, з яких 3 земельні ділянки площею 2,923 га 
знаходилися на тимчасово окупованій території АР Крим та 2земельні ділянки 
площею 0,2777 га на окупованій території  Луганської та Донецької областей. 

                                           
11

п.7.1 та п. 7.2. Статуту Державного господарського об'єднання Концерн “Військторгсервіс”, 
затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 15.11.2018 № 574.  
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Водночас, на час проведення аудиту із закріплених за Концерном та його 
філіями На обліку Концерну “Військторгсервіс” перебуває 1 019 будівель та 
споруд загальною площею 370,78 тис. м2, з яких:  

офісні приміщення – 18,5 тис. м2 (5%) 
складські приміщення – 148,3 тис. м2 (40%) 
виробничі приміщення – 92,68 тис. м2 (25%) 
приміщення для торгівлі – 74,14 тис. м2 (20%) 
інше – 37,07 тис. м2 (10%). 
В господарській діяльності Концерн та його відокремлених структурних 

підрозділів використовується близько 170,5 тис. м2 (46%), решта вільні або 
перебувають в незадовільному (аварійному) стані. 

На обліку Концерну “Військторгсервіс” та його відокремлених 
структурних підрозділів перебуває 156 земельних ділянок загальною площею 
114,0944 га, з яких: 

92 земельні ділянки загальною площею 42,3122 га (37%) в повному обсязі 
або частково використовуються для потреб Концерну та його відокремлених 
структурних; 

6 земельних ділянок, на яких розташоване нерухоме майно, що було 
відчужене в попередні роки (2003-2012) загальною площею 3,8833 га; 

2 земельні ділянки, що перебувають на окупованій території  Луганської та 
Донецької області загальною площею 0,2777 га; 

3 земельні ділянки, що перебувають на окупованій території  (АР Крим) 
загальною площею 2,9230 га; 

решта 53 земельні ділянки (повністю або частково) загальною площею 
64,6982 га (56,7%) не використовуються в господарській діяльності Концерну 
та його відокремлених структурних. 

 Відповідно до Єдиного реєстру об’єктів державної власності Фонду державного 
майна України (форма 2бд) станом на 31.08.2021 року на обліку перебуває 1019 будівель 
(споруд) загальною площею понад 360 тис. м2.  

Відповідно до зведеного реєстру автотранспортних засобів Концерну 
“Військторгсервіс” на обліку перебуває 123 одиниці транспортних засобів:  

Апарат Концерну – 17 одиниць; 
філія “Західна” – 14 одиниць; 
філія “Центральна” – 20 одиниць; 
філія “Південна” – 12 одиниць; 
філія “Південно-Центральна” – 9 одиниць; 
філія “Східна” – 26 одиниць; 
філія “Північна” – 12 одиниць; 
Черкаська філія – 1 одиниця; 
Філія “Кримське управління військової торгівлі” – 12 одиниць (за даними 

на 31.12.2013). 
40 одиниць транспортних засобів за технічним станом не 

використовуються в господарській діяльності (мають значний знос основних 
вузлів і агрегатів), а їх технічне відновлення є економічно недоцільним. 
Відповідно до пропозицій структурних та відокремлених структурних 
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підрозділів Концерну пропонуються до реалізації (через аукціон) згідно 
чинного законодавства України, або до списання за рішенням Генерального 
директора Конуерну: 

Апарат Концерну – 9 одиниць; 
філія “Західна” – 3 одиниці; 
філія “Центральна” – 9 одиниць; 
філія “Південна” – 4 одиниці; 
філія “Східна” – 10 одиниць; 
філія “Північна” – 4 одиниці; 
Черкаська філія – 1 одиниця. 
 Відомість автотранспортних засобів, що перебувають на балансі 

(обліку) Концерну у Додатку № 27. 
На балансі Концерну “Військторгсервіс” перебуває один (1) гуртожиток 

за адресою м. Київ, пров. Бородянський, 3, та три (3) житлові будинки за 
адресою м. Київ, вул. Уманська 7, №1, № 2, №2 літ. В, які розподілені на 
квартири: кв. 2 (площею 20,2 м2 занесена до державного реєстру речових прав), 
кв. 3 (площею 43,8 м2 занесена до державного реєстру речових прав), кв. 4 
(площею 41,0 м2 занесена до державного реєстру речових прав), кв. 4В 
(площею 26,7 м2 не занесена до державного реєстру речових прав), кв. 6 
(площею 54,2 м2 занесена до державного реєстру речових прав, кв. 7 (площею 
72,2 м2 занесена до державного реєстру речових прав).  

Крім того, на обліку перебуває 156 земельних ділянок загальною площею 
114,0944 га.  

 Відомість про земельні ділянки, що перебувають на обліку Концерну 
“Військторгсервіс” у Додатку № 28. 

Технічна та правовстановлююча документація в наявності лише на 
частину майна та земельних ділянок. Документація на земельні ділянки в своїй 
більшості застаріла та копії, або оформлена на ДП МОУ, які увійшли після 
реорганізації до Концерну (на Концерн не переоформлена). 

В період з серпня по грудень 2019 року було проведено роботу та 
виявлено майже 160 будівель та споруд, які було відчужено в період з 2005 по 
2014 роки.  

 Відомості про нерухоме державне майно Концерну 
“Військторгсервіс”, що було відчужене з 2005 року по сьогоднішній день у 
Ддодатку № 29. 

По частині нерухомого майна йдуть судові процеси. Решта 
опрацьовується працівниками Концерну щодо подальших дій та доцільності 
проведення претензійно-позовної роботи. 

До складу Концерну входить апарат Концерну та 15 філій Концерну, з 
яких: 

діючі – сім (7): філія “Центральна” Концерну, Черкаська філія Концерну, 
філія “Західна” Концерну, філія “Східна” Концерну, філія “Північна” 
Концерну, філія “Південна” Концерну, філія “Південно-Центральна” Концерну; 

в стадії ліквідації – сім (7): Житомирська філія Концерну, філія 
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“Військторг” Концерну, філія “Атрибутсервіс” Концерну, Новомосковська 
філія Концерну, Мукачівська філія Концерну, філія “Управління торгівлі 
Західного оперативного командування”, Київська філія Концерну; 

на анексованій території (в АР Крим) одна (1) – філія “Кримське 
управління військової торгівлі”. 

Штатна чисельність працівників Концерну, станом на 01.09.2021, 
становить 738 осіб за штатом і 555 осіб за списком: у тому числі 56 осіб (за 
списком) – апарату Концерну, працівників державних підприємств – 207 осіб за 
штатом і 157 осіб за списком. 

 Причини затримки ліквідації філій є існуюча заборгованість та/або порушення 
кримінальних проваджень щодо незаконного продажу та нестачі майна колишніми 
керівниками. 

 
Територіальне розміщення філій Концерну “Військторгсервіс” наведено 

нижче: 

 
 

Філія Області 
Нерухоме 

майно, кіл. 

Земельні 

ділянки, кіл. 

АПАРАТ м. Київ, Волинська 82 12 

“ЗАХІДНА” 
Львівська, Закарпатська, Рівненська, Волинська, 

Івано-Франківська  
139 27 

“ЦЕНТРАЛЬНА” 
Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, 

Чернівецька 
116 26 

“ПІВНІЧНА” Житомирська, Київська, Чернігівська 143 27 

“СХІДНА” 
Харківська, Полтавська, Запорізька, Сумська, 

Донецька, Луганська, Дніпропетровська 
179 28 

“ПІВДЕННА” Одеська 196 17 
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Суб’єкти господарювання, щодо яких розпочато процедуру 
реорганізації  та ліквідації: 

1. Мукачівська філія Концерну12  

Станом на 31.12.2013 року було сплачено майже всі борги. Протягом 
2014 року проведено заходи щодо закриття банківських рахунків, зняття з 
обліку у Пенсійному фонді та Фонді соціального страхування.   

Станом на 01.07.2021 за раніше не вчасно сплачений борг у Пенсійний 
фонд України виникла пеня у сумі 118 000,00 грн., яку необхідно сплатити для 
отримання довідки від Державної податкової служби Закарпатської області. 
Після погашення боргу та отримання довідки можна продовжити заходи з 
закриття Філії.    

2. Новомосковська філія Концерну13 

Проведено заходи щодо закриття банківських рахунків, зняття з обліку у 
Пенсійному фонді та Фонді соціального страхування. Згідно з протоколом 
обшуку в приміщеннях Філії від 23.06.2017, проведеного в ході кримінального 
провадження № 42017040010000048, було вилучено документи, що стосуються 
господарської та фінансової діяльності Філії. У зв’язку із відсутністю 
документів не проведено перевірку органами Державної податкової служби й 
подальші заходи щодо закриття філії на даний час проводити не можливо.    

3. Житомирська філія Концерну14 
Проведено заходи із перевірки господарської діяльності органами 

Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, 
Податкової служби України. Отримано відповідні довідки.  

Згідно Акту перевірки Державної фіскальної служби від 28.02.2020 
№ 144/26-15-05-01-02/33689922 сума зобов’язань, яка не сплачена по штрафним 
санкціям по акцизному податку становить 58,4 тис. грн. 

Юридичною службою Концерну оскаржується в суді пеня в розмірі 
59,0 тис. грн., що нарахована по ПДФО (на суму 213,0 тис. грн., яка була 

                                           
12

На виконання наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 12.03.2014 № 32 “Про 

ліквідацію Мукачівської філії Концерну “Військторгсервіс” (зі змінами та доповненнями) основні фонди, 
оборотні кошти, права та зобов’язання було передано до Львівської філії Концерну (на сьогодні філія 
“Західна”), а всі документи, що стосується господарської діяльності Філії передано до Концерну.  

13
Відповідно до наказу Генерального директора Концерну від 25 жовтня 2017 року № 112 “Про 

ліквідацію Новомосковської філії Концерну “Військторгсервіс” всі основні фонди, оборотні кошти, права та 
зобов’язання було передано до Харківської філії Концерну (на сьогодні – філія “Східна”). 

14
На виконання наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 24.06.2019 № 59 “Про 

ліквідацію Житомирської філії Концерну “Військторгсервіс” всі основні фонди, оборотні кошти, права та 
зобов’язання було передано до дирекції “Дім побуту та торгівлі” Концерну (на сьогодні – філія “Північна”). 

“ПІВДЕННО-
ЦЕНТРАЛЬНА” 

Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, 
м. Кривий Ріг 

45 12 

ЧЕРКАСЬКА Черкаська 75 4 

КРИМСЬКЕ УВТ АР Крим 44 3 

РАЗОМ  1019 156 
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сплачена Концерном до підписання Мирової угоди у справі № 910/23971/16 про 
банкрутство боржника Концерну “Військторгсервіс” (код ЄДРПОУ 33689922), яка 
затверджена ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2018 
№ 910/23971/16). За рішенням суду будуть проведені заходи щодо закриття 
філії. 

4. Філія “Атрибутсервіс” Концерну15  
Заходи пов’язані із зняттям філії з обліку у Пенсійному фонді України, 

Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонді 
соціального захисту інвалідів, Фонді соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України, в органах 
Державній податковій інспекції та Державної фіскальної служби України, 
Державній службі зайнятості України не проводились, так як розглядається 
питання щодо ведення подальшої господарської діяльності.  

Станом на 01.09.2021 проведено заходи щодо закриття банківських 
рахунків.  

5. Філія “Управління торгівлі Західного оперативного 
командування”16 

У зв’язку з відсутністю (продажем, викраденням) частини транспортних 
засобів і обладнання, завершення заходів з ліквідації Філії ускладнюється. 
Також, є незначна заборгованість по сплаті податків до державних фондів, 
орієнтовно 9,8 тис. грн.  

6. Філія “Військторг” Концерну 17 
Проведено заходи щодо закриття банківських рахунків, перевірки 

Фондом соціального захисту інвалідів і Фондом соціального страхування. 
Отримано відповідь з Центру зайнятості. 

Очікується проведення перевірки органами Державної податкової 
інспекції та Державної фіскальної служби України. 

7. Київська філія Концерну18 
Проведено заходи із перевірки господарської діяльності органами 

Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України. 
Отримано відповідні довідки.  

У сфері управління Концерну також знаходиться 15 державних 

                                           
15

Відповідно до наказу Генерального директора Концерну від 06.12.2019 № 116 “Про ліквідацію філії 
“Атрибутсервіс” Концерну “Військторгсервіс” всі основні фонди, оборотні кошти, права та зобов’язання було 
передано до Концерну. 

16
Відповідно до наказу Генерального директора Концерну від 14.08.2013 № 99 “Про ліквідацію філії 

“Управління торгівлі Західного оперативного командування” Концерну “Військторгсервіс” частину основних 
фондів, оборотні кошти, права та зобов’язання було передано до Львівської філії (на сьогодні – філія “Західна”) 
Концерну.  

17
Відповідно до наказу Генерального директора Концерну від 19.11.2020 № 177 “Про ліквідацію філії 

“Військторг” Концерну “Військторгсервіс” всі основні фонди, оборотні кошти, права та зобов’язання було 
передано до філії “Північна” Концерну.  

18
На виконання наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 05.10.2020 № 145 

“Про ліквідацію Київської філії Концерну “Військторгсервіс” всі основні фонди, оборотні кошти, права та 
зобов’язання було передано до Апарату Концерну..  
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підприємств Міністерства оборони України – Учасників Концерну (далі – ДП 
МОУ), з них:  

- діючі – три (3): ДП “Готель “Козацький” МОУ, ДП МОУ “Київська 
контора матеріально-технічного забезпечення”, ДП МОУ “Білоцерківський 
військовий торг”; 

- у стадії реорганізації та ліквідації – сім (7): ДП МОУ “Київська 
військова картографічна фабрика”, ДП “Видавничо-поліграфічне підприємство 
МОУ “Армія України”, ДП МОУ “Земля і воля”, ДП “Видавничо-поліграфічне 
підприємство МОУ “Слава і честь”, ДП МОУ “Воєнне видавництво “Варта”, 
Військове сільськогосподарське підприємство “Липини”, ДП МОУ “Харківська 
контора матеріально-технічного забезпечення”; 

- на тимчасово окупованій території АР Крим п’ять (5): ДП МОУ 
“Центральна військова туристична база “Севастополь”, ДП МОУ “Центральна 
військова туристична база “Кічкіне”, ДП МОУ “Кримське управління 

військової торгівлі”, ДП МОУ “Військовий радгосп “Азовський”, ДП МОУ 
“Центральний військовий санаторій “Ялтинський”. 

Консолідовані фінансово-економічні показники Концерну за 2020 рік та за 
перше півріччя 2021 року (з наростаючим підсумком) наведена нижче: 
 

Найменування показника 
І півріччя  

2021 року, (тис. грн.) 

2020  

(тис. грн.) 

Фінансовий стан збиткове збиткове 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

67 212 258 467 

Чистий прибуток (збиток) -8 278 - 3 923 

Дебіторська заборгованість, з якої: 35 682 34 738 

за товари, роботи, послуги 21 367 20 645 

за виданими авансами 322 402 

з бюджетом 32 24 

інша 3 858 3 564 

довгострокова 10 103  10 103  

Кредиторська заборгованість, з якої: 80 962 80 739 

за товари, роботи, послуги 21 511 27 501 

з бюджетом 37 242 38 045 

зі страхування 997 639 

з оплати праці 5 338 3 568 

за одержаними авансами 1 412 1 402 

внутрішніх розрахунків 2 193 834 

інша 11 005 7 486 

Довгострокова 1 264 1 264 

Прострочена заборгованість із заробітної плати 1 492 0 

Середня заробітна плата, грн. 9 133 7 676 

Кількість працівників 421 528 
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Організаційно-управлінська структура Концерну “Військторгсервіс” та його 
філій в яких було проведено внутрішній аудит наведена нижче: 

 

 

   
 

    
 

    
 

 
 

Дослідженням координації і централізації функцій виробничого розвитку, 
фінансової та іншої діяльності встановлено що зазначені функції зводяться до 
перерахування Філіями коштів на утримання апарату управління Концерну 
“Військторгсервіс”, а не спрямування їх на розвиток виробництва. 

У Положеннях про філії (типові положення для усіх філій Концерну) у п. 
4 визначено адміністративні і господарські відносини Філій та Концерну 
“Військторгсервіс”. 

Зокрема визначено, що Філії у своїй фінансовій та господарській 
діяльності підпорядковується Концерну та є підконтрольною та підзвітною 

Черкаськафілія Концерну 
«Військторгсервіс»          Код 35123606
Контакти: м. Черкаси, вул. Надпільна, 222, 
Керівник: Тимошенко Василь Петрович,       
 067-318-31-33; 
Ел.пошта: cherkasvts@i.ua

філія  "Західна" Концерну 
«Військторгсервіс»Код 38076799                                 
 Контакти: м. Львів, вул. Плугова, 12-А, 79059            
Керівник: 
ГерасимчукВолодимирЛеонідович,     067-674-75-60
Ел.пошта: Lvivfilia@gmail.com

філія "Південна" Концерну 
«Військторгсервіс» 
Код 35123222 
Контакти: 65012, м. Одеса, 
провулокШтабний, 1, 
094-921-50-92; (048) 759-20-92
Керівник: Колпаков ПавлоВалерійович, 
098-459-04-98

філія "Північна" Концерну 
«Військторгсервіс»  Код 37175103                             
Контакти: м. Київ, вул. Тополева, 3-А, 
Керівник: Павлова НаталіяАркадіївна, 
097-552-99-56;     (044)  245-62-70; 248-05-13; 248-
83-73;
Ел.пошта: topoleva3avts@ukr.net

філія "Південно-Центральна" 
Концерну «Військторгсервіс» 
Код 43823151 
Контакти: 54025, м. Миколаїв, проспект 
Героїв України, 93А/1, 
Керівник: ЗаїченкоОлександрВікторович, 
050-822-77-77
Ел.пошта: otdel2fouvt@gmail.com

філія"Східна" Концерну 
«Військторгсервіс»     Код 38746882                            
Контакти: м. Харків, вул. Переможців, 6-А, 
Керівник: ЧернишовМаксим Миколайович, 
097-281-09-61
Ел.пошта: servis1111@ukr.net

філія "Центральна" Концерну 
«Військторгсервіс»   Код 35123573 
Контакти: м. Вінниця, вул. Ширшова, 16,
Керівник: 
КапраловВалерійОлександрович,097-717-00-91;
(0432) 27-15-32; 27-14-30; 27-90-20;
Ел.пошта: vin.fkvts@ukr.net

Відокремлені 
структурніпідрозділи 

КОНЦЕРН "ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС" 
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керівництву концерну та його відповідним структурним підрозділам за 
напрямом діяльності. 

Серед, заходів координації діяльності Філії згідно звимогами Положення 
про філію відноситься, зокрема заходи адміністративного і господарського 
контролю: 

- заборона вчиняти будь-які дії, правочини та внесення змін до них без 
попереднього письмового дозволу Концерну - п. 3.7, 3.10, 4.7, 5.11; 

- затвердження та виконання щомісячних планів руху коштів та річних 
фінансових планів – п. 4.6, 5.10.15; 

- здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності філії – п. 
4.11, 4.12. 

- погодження із Концерном прийняття окремих працівників, штатних 
розписів - п. 5.2-5.4. 

В цей же час, Положенням про філію лише на начальника Філії покладено 
персональну відповідальність за забезпечення рентабельної, беззбиткової 
діяльності філії, підвищення продуктивності праці, забезпечення філії 
необхідними ресурсами (п. 5.1, 5.10.7), він вивчає попит на товари у місцях 
розташування основних споживачів і суспільну думку про товари, продукцію, 
надані послуги (п. 5.10.4), формує пропозиції з впровадження різних інновацій 
у системі продажу.  

 Тобто, у Положеннях про філії від не визначено заходів 
координації і централізації функцій виробничого розвитку та іншої 
діяльності. 

На балансі Концерну обліковується прострочена довгострокова 
дебіторська заборгованість в розмірі, яка не підтверджена первинними 
документами, що, ймовірно, були знищені в попередній період, в зв’язку з чим 
відсутня можливість проведення претензійно-позовної роботи та визнається як 
безнадійної.  

Так сума в розмірі 9 951,0 тис грн. по рахунку 184 “Довгострокова 
дебіторська заборгованість” після перенесення даних зі старої бази 1С 7.7 до 
сучасної бази 1С 8.3. обліковується в бухгалтерському обліку починаючи з 
31.03.2014 р., що призвело до викривлення фінансової звітності.  

Також рахується безнадійна заборгованість на суму 79 210,32 грн. (ТОВ 
“Кременчуцький військ торг”). 

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 14.01.2020  № 
917/1085/19 Концерну “Військторгсервіс” ТОВ “Кременчуцький військторг” 
про стягнення заборгованості у розмірі  162 296,65 грн. задоволено частково. 

Рішення вступило в законну силу, однак, відповідно до відомостей 
отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців, ТОВ “Кременчуцький військторг” був ліквідований та станом на 
сьогоднішній день стягнути кошти є неможливим. 

Інша дебіторська заборгованість: 
на рахунку 3772 рахується дебіторська заборгованість в розмірі 

77 120,58 грн. передана до Концерну відповідно акту прийому-передачі від 



39 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

державного підприємства Міністерства оборони України “Львівський комбінат 
побутового обслуговування” при його ліквідації (Мукачівська філія КВТС – 
27 120,58 грн. та Хмельницький КПО – 50 000,00 грн.). 

на рахунку 3775 обліковуються кошти в установах банків, які знаходяться 
у стані ліквідації, на суму 295 566,79 грн. Концерном починаючи з 11.10.2017 
року направлялись запити до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про 
надання інформації щодо повернення коштів, які залишились у банках на 
рахунках Концерну. 

 Оскільки більшість банків перебуває у ліквідації, Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб було повідомлено, що діяльність неплатоспроможних банків, порядок 
повернення вкладів та задоволення вимог кредиторів здійснюється з обмеженням та у 
порядку, встановленим Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб”. Відповідно до вказаного Закону, кредиторські вимоги Концерну “Військторгсервіс” 
включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів до сьомої черги.  

Також згідно Акту приймання-передачі від 29.12.2018 року Концерну 
“Військторгсервіс” були передані векселі прості емітовані АКБ “Європейський” 
від ДП МОУ “Укрспецчастоти“ України у розмірі 1 555 000,00 грн., без 
первинних підтверджуючих документів.  

 Отже, сума довгострокової дебіторської заборгованості на суму 
11 957,9 тис грн. безпідставно рахується у складі активів Концерну. 

На даний час відсутні будь-які підтверджуючі документи, акти зустрічних 
звірок чи претензійно-позовні документи щодо зазначеної суми, що не дає 
підстави вважати суму 11 878,69 тис грн. активом, без ймовірності отримання 
Концерном майбутніх економічних вигод та достовірного визначення її 
розміру. 

 Таким чином, аудитом кваліфіковано дані порушення як втрати 
боржника у зобов’язанні на суму 11 957,9 тис грн. 

 Дослідженням процесу утворення простроченої дебіторської 
заборгованості на загальну суму 6 733,72 тис грн. встановлено, що остання 
відповідає критеріям безнадійної заборгованості19. 

Так, станом на початок аудиту у складі активів Концерну продовжує 
рахуватись заборгованість на суму 6 733,72тис грн. за 70-ма контрагентами за 
послуги, оренду та зберігання. 

На даний час відсутні будь-які підтверджуючі документи щодо актів 
зустрічних звірок чи претензійно-позовні документи щодо зазначеної суми, що 
не дає підстави вважати суму 6 733,72 тис грн. активом, без ймовірності 
отримання Концерном майбутніх економічних вигод та достовірного 
визначення її розміру. 

 Більш детально інформація та перелік простроченої дебіторської 
заборгованості викладена оборотно-сальдовій відомості в Додатку №51. 

                                           
19

Відповідно до вимог п.4 Положення бухгалтерського обліку №10 “Дебіторська заборгованість”, 
безнадійна заборгованість це – заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або 
за якою минув строк позивної давності. 
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Отже, в разі пропущення термінів позовної давності щодо стягнення 
боргів з окремих дебіторів (у разі не вжиття негайних заходів реагування: 
відновлення термінів позовної давності після звірок, претензійно-позовна 
робота тощо) призведе до списання на інші операційні витрати дебіторської 
заборгованості на загальну суму 6 733,72 тис грн.., чим Концерну буде 
нанесено збитки. 

 Таким чином, аудитом встановлено ризик втрати боржника у 
зобов’язанні та нанесення збитків на суму 6 733,72 тис грн. в разі списання 
на витрати простроченої дебіторської заборгованості. 

 Наявність дебіторської заборгованості (у тому числі 
простроченої) свідчить про бездіяльність колишнього керівництва 
Концерну період виникнення зобов'язань. 

 З урахуванням вище наведеного, консолідований баланс 
Концерну (внаслідок коригування в зв'язку з викревленням даних) 
відкореговано на 17 683,0 тис грн. 

Фінансово-економічні показники Апарату Концерну за 2020 рік та за перше 
півріччя 2021 року наведена нижче: 

 

A К Т И В Код рядка На 30.06.21 

Коригування 
в зв'язку з 

викревленням 
даних 

Відреаговани
й 

І. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000 30 881   30 881  

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 

1030 2 787  -1 555  1 232  

Довгострокова дебіторська 
заборгованість 1040 10 103  -9 951  152  

Усього за розділом І 1095 111 530 -11 506  100 024 

ІІ. Оборотні активи         

Запаси 1100 9 592 -57  9 535  

Виробничі запаси 1101 2 305  -57  2 248  

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 1125 21 367  -5 687  15 680  

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 1155 3 858  -373  3 485  

Усього за розділом ІІ 1195 49 268  -6 117  43 151  

Баланс 1300 160 798  -17 623  143 175 

ПАСИВ Код рядка На 30.06.21 Виправлення Відреагований 

І. Власний капітал         

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 -37 871  -17 623 -55 494  

Усього за розділом І 1495 79 291  -17 623  61 668  

ІI. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення         

Усього за розділом ІІ 1595 1 270  0  1 270  
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IІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення 

        

Усього за розділом ІІІ 1695 80 237 0  80 237 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700       

V. Чиста вартість активів 
недержавного пенсійного фонду 1800       

Баланс 1900 160 798  -17 623 143 175 

 

В результаті проведення аналізу ведення бухгалтерського обліку в 
Концерні Військторгсервіс, а також по кожній філії, необхідно відмітити , що 
бухгалтерський облік ведеться з порушенням Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996-
ХlV, з порушенням Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України 
(наприклад: видаткові накладні на видачу продуктів харчування військовим 
частинам МО України за договором № 286/2/20/3 від 13.02.2020р проводились 
несвоєчасно), що привело до викривлення фінансових результатів Концерну. 

На всіх без виключення філіях, облік товарів в роздріб існує виключно в 
сумовому обліку, що унеможливлює ідентифікацію номенклатури товарів, і не 
дає можливості, як проводити інвентаризацію і застосовувати процедури 
контролю за наявністю активів, так і аналізувати дану номенклатуру на 
ліквідність, рентабельність, обіговість та інші економічні показники. 

Так, станом на початок аудиту у складі активів Концерну продовжує 
рахуватись заборгованість на суму 6 733,72тис грн. за 70-ма контрагентами за 
послуги оренди та зберігання. 

Дослідженням стану збереження нерухомого майна та ефективності 
використання останнього встановлено випадки довготриваючого порушення 
щодо приховання орендних відносин, шляхом оформлення заяв про акцепт 
Договору публічного зберігання*. Станом на початок аудиту Філією укладено 
150 заяв про акцепт. 

 На офіційному сайті Концерну розміщено вкладку щодо послуг зберігання шляхом 
приєднання до умов типового договору про надання послуг зберігання ТМЦ, який розміщений 
на офіційному сайті https://vts.org.ua/.  

Згідно пп. 3.1 - 3.5 предметом згаданого договору є зберігання і повернення майна 
Концерном (у тому числі філіями) у цілості на першу вимогу поклажодавця. 
Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є підписання 
поклажодавцем Заяви про акцепт даного Договору публічного зберігання. Моментом 
акцепту публічної оферти вважається момент укладення цього Договору. Перелік майна 
вказується в акті прийому - передачі майна на зберігання Зберігач не має права 
користуватися майном. 

Згідно п. 4.1. майно зберігається на спеціально обладнаних палетомісцях. Якщо 
специфіка ТМЦ не дозволяє точно визначити кількість одиниць ТМЦ, які передаються на 
зберігання, ТМЦ передаються в упакованій тарі (ящики, контейнери, тощо). 

https://vts.org.ua/
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Слід зазначити, що згідно ч. 3 ст. 936 ЦКУ договір зберігання є 
публічним, якщо зберігання здійснюється у приміщеннях загального 
користування.  

Остання ознака не конкретизована у чинному законодавстві і тому має 
визначатись виходячи з конкретних умов правовідношення. 

Відповідно до Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна", 
затвердженого ПКМУ від 28.10.2004 № 1442, приміщенням є частина 
внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з 
можливістю входу і виходу. 

Очевидно, що ознака загального користування притаманна приміщенням, 
доступ до якого є вільним і не потребує одержання будь-якого дозволу чи 
погодження та здійснюється особою на власний розсуд.  

Відтак, до приміщень загального користування можна віднести вокзали, 
аеропорти, торгівельні центри тощо.  

Загальні положення про публічний договір містяться також у ст. 633 
ЦКУ, а саме: публічним може бути договір, в якому одна сторона - підприємець 
взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або 
надання послуг кожному, хто до неї звернеться у сфері роздрібної торгівлі, 
перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, 
готельне, банківське обслуговування тощо. 

Слід зазначити, що відсутність у користуванні Концерну та філій 
приміщень, які відповідають ознакам місць загального користування, а також, 
факт ненадання послуг, що перелічені у ст. 633 ЦКУ, свідчить про порушення 
умов ЦКУ.   

Крім того, про фактичне ненадання послуг в рамках публічного договору 
свідчить відсутність у Філії спеціально обладнаних палетомісць.  

Виходячи з усних пояснень керівництва та інших посадових осіб Філії, 
одне палетомісце фактично це один 1 кв. м. приміщення.   

 Отже, використання Концерном схеми оприлюднення Договору 
публічного зберігання та випадки акцепту публічної оферти, не 
відповідають вимогам Цивільного кодексу України. 

Натомість, фактично, за результатами оглядів, в черговий раз засвідчено 
тривале порушення - приховування орендних відносин. На цей раз (протягом 
2019 - 2021 рр. шляхом оформлення заяв про акцепт Договору публічного 
зберігання. 

Відповідно, предметом зазначених договорів були не послуги зберігання, 
а строкове платне надання приміщень у користування, що відповідає 
визначенню оренди державного майна. 

Отже, вказані майнові операції за 147 договорами зберігання відносяться 
до ризикових, адже в їх основу покладено приховання реальних правочинів, що 
спричиняє ризик визнання останніх правоохоронними органами у судовому 
порядку недійсним.  

За нормами ст. 216 ЦКУ недійсний або неукладений правочин не створює 
юридичних наслідків, а кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у 
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натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину. У разі 
неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у 
користуванні майном - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які 
існують на момент відшкодування.  

За період 01.09.2019 по 30.06.2021 вартість зберігання становила 
32 868,85 тис. гривень.  

 Більш детально інформація та перелік про сплату зі складування 
ТМЦ викладена в оборотно-сальдовій відомості в Додатку №51. 

Водночас, приховання реальних відносин призвело до фактичного 
недоотримання державним бюджетом коштів від оренди майна (за 
відсутності надійної бази обрахунку, наведено приклад недоотримання коштів 
у розмірі 70 % від суми фактично отриманих Концерном доходів від процесу 
надання державного майна в користування – 23 008,2 тис. гривень). 

Таким чином, державним бюджетом було б отримано щонайменше 
23 008,2 тис. гривень. 

 Відповідно, у разі порушення питання у судовій площині існує 
ризик втрати коштів, отриманих від послуг зберігання, на суму не менше 
ніж 23 008,2 тис. гривень. 

 Під час проведення даної перевірки розмір недоотримання державним 
бюджетом коштів від надавання державного нерухомого майна у оренду не проведено, за 
відсутності експертної оцінки вартості будівель (приміщень) та відкритих площадок, які 
передано у “приховану оренду”. Балансова вартість об’єктів є необ’єктивною, адже 
жодного разу не проведено дооцінку майна.  

 
2.2.1 Дослідження діяльності Центральної філії Концерну “Військторгсервіс” 

Центральна філія Концерну “Військторгсервіс”20 (далі – Філія) створена з 
метою досягнення цілей та виконання завдань, покладених на Засновника 
Органом управління майном, виконання завдань Філією в єдиній системі 
управління Засновника, отримання прибутку від господарської діяльності, 
задоволення матеріальних та соціально-побутових потреб її працівників, 
Засновника, надання послуг військовослужбовцям та населенню, фізичним та 
юридичним особам, незалежно від форми власності та підпорядкування. 

 проведеним аналізом використання основних фондів встановлено що 
використання останніх було нераціональним. Враховуючи, що впродовж 
досліджуємого періоду 95 % нерухомого майна (які, насамперед, є власністю 
держави) не використовувалось Філією за цільовим призначенням у виробничій 
діяльності.  

Для забезпечення діяльності Філії передано 118 споруд загальною 
площею 48793,40 кв. м., з них: 5 % площ Філія використовувала для власної 
діяльності у 2019 - 2020 рр.  та лише 3 % - у 2021 році; 41 % - використовували 

                                           
20Вінницька філія Концерну “Військторгсервіс” розпочала свою діяльність з квітня 2007 року 

відповідно до вимог наказу ТВО генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 26.04.2007 № 36 
“Про створення Вінницької філії Концерну “Військторгсервіс”. Згідновимог наказу генерального директора 
Концерну від 20.11.2019 № 101 “Про змінуназви ...”, філіюперейменовано з Вінницької на Центральну. 
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приватні структури на засадах оренди та “прихованої оренди” та 54 % площ 
взагалі не використовувались. Отже, постає питання щодо доцільності витрат 
на утримання нерухомого майна і земельних ділянок та необхідності у 
зазначених активах. 

В порушення вимог Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та наказу Міністра 
фінансів України від 24.05.1995 № 88 “Про затвердження положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку” в Філії не 
забезпечувалась схоронність документів, шляхом створення відповідного 
архіву. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

 Окремо слід зазначити, про повну відсутність системи 
інвентаризації запасів (продуктів та товарів). 

Так, дослідженням товарних звітів торгівельних об’єктів встановлено, що 
порівняти матеріали вибіркової інвентаризації із наявними по бухгалтерському 
обліку Філії залишками (для встановлення результатів) не виявляється 
можливим, у зв’язку із тим, що у розрізі торгівельних об’єктів кількісний облік 
ТМЦ не заведено (лише вартісний - товари в асортименті на загальну суму).  

 Отже, облік запасів Філії заведено із недотриманням 
положень п.п. 7, 8 ПСБО 9“ Запаси” в частині того, що одиницею 
бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група 
(вид), придбані (отримані) або вироблені запаси які зараховуються на 
баланс за первісною вартістю. 

Крім того, за відсутності кількісного обліку (при наявності лише 
вартісного виразу торгівельного об’єкта) не можливо здійснювати оперативний 
контроль (вибірковий, по окремим позиціям чи раптовий тощо). 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

Також, у централізованому порядку відсутні оперативні дані щодо руху 
товарів, що в свою чергу унеможливлює отримання інформації про справедливі 
залишки товарів, здійснювати контроль за цінами та проводити порівняльний 
аналіз цінових позицій, з метою контролю за грошовими потоками Філії. 

 Відсутність управлінських реакцій на рекомендації аудиту щодо 
обліку запасів в торгівлі призвела до виникнення нестачі ТМЦ на загальну 
суму 140,38 тис. гривень. 

Зокрема, під час теперішнього аудиту виявлено задокументовані Філією 
ще у 2018 році факти нестачі ТМЦ на загальну суму 140,38 тис. грн. по 
торгівельному об’єкту у м. Вінниця (магазин № 3 по вул. Ширшова, 16), яка 
виникла внаслідок відсутності кількісного обліку запасів та оперативного 
контролю із боку керівництва Філії.  

Водночас, попри відсутність конкретно визначеного Філією винуватця, по 
бухгалтерському обліку факти нестачі ТМЦ на загальну суму 140,38 тис грн. 
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відображено лише у січні 2020 року на рахунку 375 “Розрахунки з 
відшкодування заподіяних збитків” із позначкою невизначений боржник. 

 Відповідно до вимог наказу Мінфіну від 30.11.2009 № 291 “Про затвердження 
Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій” на субрахунку 375 
"Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" ведеться облік розрахунків за 
відшкодуванням завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, 
нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено. 

Запаси які не відповідають критеріям визнання активу (п. 5 П(С)БО 9 “Запаси”) і 
підлягають списанню з балансу. Нестачі підлягають включенню до складу інших операційних 
витрат (п. 20 П(С)БО 16 “Витрати”) того періоду, в якому була завершена інвентаризація 
запасів (п. 3 р. IV наказу Мінфіну від 02.09.2014 № 879 “Про затвердження Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань”). 

Відсутні ТМЦ списують за їх фактичною собівартістю із відображенням за 
дебетом субрахунку 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”. Одночасно зі 
списанням суми нестачі з балансу її відносять у дебет субрахунку 072 “Невідшкодовані 
нестачі і втрати від псування цінностей”. У разі коли є підстави для притягнення винної 
особи до матеріальної відповідальності визнають заборгованість винної особи з 
відшкодуванням збитку по рахунку 375 “Розрахунки з відшкодування заподіяних збитків”. 

 Зазначене свідчить про викривлення звітності та хибне 
уявлення про структуру запасів на кожну звітну дату балансу, а саме: 
завищено рядок 1155 інша поточна дебіторська заборгованість (станом на 
31.12.2020 - 140,38 тис. грн., на та на 31.03.2021 - 140,38  тис. гривень).  

 За результатами дослідження показників фінансової звітності за 
2019 - 2020 рр. та І кв. 2021 року не підтверджено достовірність окремих 
статей балансу. 

Фінансово-економічні показники Філії “Центральна” Концерну за 2020 
рік та за перше півріччя 2021 року наведена нижче: 

 

Найменування показника 
І півріччя  

2021 року 
2020 

Фінансовий стан   прибуткове   прибуткове   

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

7934 14234 

Чистий прибуток (збиток) 300 39 

Дебіторська заборгованість, з якої: 2167 2410 

за товари, роботи, послуги 874 595 

за виданими авансами 174 198 

з бюджетом 1   

інша 142  151 

внутрішніх розрахунків 976 1466 

Кредиторська заборгованість, з якої: 1684 1829 

за товари, роботи, послуги 755 610 

з бюджетом 1 61 

зі страхування 
 

49 

з оплати праці 164 345 

за одержаними авансами     

внутрішніх розрахунків 20 20 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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інша 744 744 

Прострочена заборгованість із заробітної плати 0   

Середня заробітна плата, грн. 8545,7 7258,0 

Кількість працівників 46 57 

 
Зокрема, аналізом основних позицій балансу, що на думку аудиту 

потребують особливої уваги з боку керівництва, у зв’язку із можливим 
викривленням, встановлено, що до складу активу та пасиву включено 
документально непідтверджені показники, а саме аудитом не підтверджено: 

в активі балансу: 
рядок 1040 довгострокова дебіторська заборгованість на кожну звітну 

дату (152  тис. грн. - непідтверджена документально дебіторська заборгованість 
без визначення складу боржників); 

рядок 1155 інша поточна дебіторська заборгованість за 2020 рік та за І-й 
квартал 2021 року (140,38 тис. грн. - нестача ТМЦ, боржник не визначений); 

рядок 1170 витрати майбутніх періодів на кожну звітну дату 
(745,05 тис. грн. - зокрема, на рахунку 39 обліковується нез’ясована сума без 
визначення номенклатури, що виникла ще у 29.09.2017). 

в пасиві балансу: 
рядок 1690інші поточні зобов’язання на кожну звітну дату (743,81 тис. 

грн. - обліковується нез’ясована сума без визначення номенклатури, що 
виникла ще у 2017 році). 

 Відображення дебіторської та кредиторської заборгованості 
без розкриття інформації носить безпідставний характер, що призвело до 
викривлення показників фінансової звітності та завищення розміру 
заборгованості. 

Вищезазначене створює ризик недостовірного відображення подій у 
бухгалтерському обліку, розкритті інформації про фінансовий стан Філії у 
фінансовій звітності та втрати первинних документів (за неналежного 
зберігання).  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

Станом на початок аудиту у складі активів Філії рахувалась 
заборгованість на загальну суму 152,41 тис.грн., яка зі слів представників Філії 
“технічно” прийнята від реорганізованого у 2006 році ДП МОУ “Вінницького 
комбінату побутового обслуговування”, правонаступником - ДП МОУ 
“Вінницький відділ військової торгівлі № 52 Західного оперативного 
командування”. Правонаступником останнього у 2005 році визначено Концерн.  

На даний час відсутні будь-які підтверджуючі документи, акти зустрічних 
звірок чи претензійно-позовні документи щодо зазначеної суми, що не дає 
підстави вважати суму 152,41 тис.грн. активом, без ймовірності отримання 
Філією майбутніх економічних вигод та достовірного визначена її розміру. 



47 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

 Отже, сума довгострокової дебіторської заборгованості на суму 
152,41 тис. грн. безпідставно рахується у складі активів Філії і є втратою 
боржника у зобов’язанні. 

 Крім того, за обліком Філії рахується прострочена дебіторська 
заборгованість на суму 139,00 тис. грн., а отже існує ризиквтрати боржника 
у зобов’язанні. 

Дослідженням законності списання дебіторської заборгованості 
встановлено, що протягом 2020 року з обліку Філії безпідставно списано 
87,68 тис. грн. заборгованості та віднесено на витрати. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна”Концерну “Військторгсервіс”від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

Випадки списання дебіторської заборгованості спричинено тим, що 
робота з попередження порушень є не досить ефективною, що в свою чергу, 
свідчить про неналежно налагоджену систему внутрішнього контролю. 

 Фактичне списання дебіторської заборгованості на суму 87,68 тис. 
грн. спричинило збільшення витрат, чим Філії та Концерну нанесено 
збитки. 

На момент дослідження облікова чисельність працюючих Філії складала 
57-м осіб, середня заробітна плата по Філії за штатним розписом була 
7,51 тис. грн., що на 4,2 тис. грн. менше ніж в середньому по регіону. 

 Головне управління статистики у Вінницькій обл. повідомило, що середня 
номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у 
березні 2021 року у м. Вінниця становила 11,70 тис. гривень.  

В порушення вимог ст. 24 закону України “Про оплату праці”, щодо 
механізму виплати та отримання заробітної плати, та ст. 115 “Кодексу законів 
про працю”, в частині виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць, 
через проміжок часу, який не перевищує шістнадцяти календарних днів, оплата 
праці переважній більшості працівників Філії здійснювалась один раз на 
місяць, по при регулярну наявність коштів у касі. 

 Відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (від 07.12.1984 № 8073-X) - порушення термінів виплати заробітної плати 
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб організацій незалежно від форми 
власності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вибірковою перевіркою правильності визначення розміру площ, що 
передані в оренду встановлено недоотримання доходів Філією та державним 
бюджетом (орендної плати) на загальну суму 33,40 тис. гривень. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

Дослідженням стану збереження нерухомого майна та ефективності 
використання останнього встановлено випадки довготриваючого порушення 
щодо приховання орендних відносин, шляхом оформлення 150 заяв про акцепт 
Договору публічного зберігання. 

 Слід зазначити, що згідно ч. 3 ст. 936 ЦКУ договір зберігання є публічним, якщо 
зберігання здійснюється у приміщеннях загального користування.  
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Отже, вказані майнові операції за 150 договорами зберігання відносяться 
до ризикових, адже в їх основу покладено приховання реальних правочинів, що 
спричиняє ризик визнання останніх правоохоронними органами у судовому 
порядку недійсним.  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

За нормами ст. 216 ЦКУ недійсний або неукладений правочин не створює 
юридичних наслідків, а кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у 
натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину. У разі 
неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у 
користуванні майном - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які 
існують на момент відшкодування.  

За період 01.09.2019 по 31.03.2021 вартість зберігання становила 
9748,78 тис. гривень. 

 Відповідно, у разі порушення питання у судовій площині існує 
ризик втрати коштів, отриманих від послуг зберігання, на суму не менше 
ніж 9748,78 тис. гривень. 

 Під час проведення даної перевірки розмір недоотримання державним 
бюджетом коштів від надавання державного нерухомого майна у оренду не проведено, за 
відсутності експертної оцінки вартості будівель (приміщень) та відкритих площадок, які 
передано у “приховану оренду”. Балансова вартість об’єктів є необ’єктивною, адже 
жодного разу не проведено дооцінку майна.  

Водночас, приховання реальних відносин призвело до фактичного 
недоотримання державним бюджетом коштів від оренди майна (за 
відсутності надійної бази обрахунку, наведено приклад недоотримання коштів 
у розмірі 70 % від суми фактично отриманих Філією доходів від процесу 
надання державного майна в користування - 5264,27 тис. гривень). 

Таким чином, державним бюджетом було б отримано щонайменше 
5264,27 тис. гривень. 

 Крім того, під час аудиту встановлено випадки безпідставного 
зменшення розміру оплати по акцептам (договорам зберігання) на 
загальну суму 32,95 тис. грн.,внаслідок застосування до правочинів пільг, 
які надавались виключно в рамках орендних відносин. 

Як наслідок, Філією недоотримано кошти на загальну суму 
32,95 тис. гривень.  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

Вищезазначені випадки додатково свідчить про передачу нерухомого 
державного майна саме у “приховану оренду”. 

 Проведеним вибірковим обстеженням будівель Філії у м. Чортків 
Тернопільської обл. встановлено випадок тривалого безоплатного 
використання державного майна, що призвело до недоотримання коштів 
на загальну суму 37,11 тис. гривень. 
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 Під час аудиту встановлено випадки займання більшої площі, ніж 
зазначено у правочинах (так званих заявах про акцепт), що свідчить про 
недоотримання Філією коштів від процесу. 

Водночас, враховуючи що процес проведення акцепту публічної оферти, не 
відповідає вимогам ЦКУ, під час аудиту не обраховано суму недоотримання коштів. 

Зокрема, дослідженням ефективності використання нерухомого майна 
встановлено інші випадки безоплатного використовуються приміщення Філії. 

Відповідно даних Філії за договорами зберігання сторонніми особами 
використовується всього 14336,9 кв.м. приміщень та 580,0 кв.м. прибудинкових 
територій і рамп.Проте, дослідженням встановлено, що фактично 
використовувалось18667,20кв.м. приміщень та 2339,2 прибудинкових територій 
і рамп. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

Отже, сторонніми особами безоплатно (тобто кошти не надходили на 
рахунки Філії) використовувались приміщення Філії загальною площею 
4330,30 кв.м. та прибудинкові території і рампи площею 1759,2 кв. метрів. 

 За відсутності надійної бази обрахунку, наведено приклад недоотримання коштів 
від безоплатного використання майна у порівнянні із середньою вартістю послуг зберігання 
Філії (46,00 грн. * 6089,50 кв. м. = 280,12 тис. гривень). 

 Аудитом встановлено випадки нестач конструкційних матеріалів та 
споруд на загальну суму 32,08 тис. гривень.  

Зокрема, за бухгалтерським обліком Філії (за адресою м. Гайсин, вул. 1 Травня 
115) рахується “Металева конструкція” (10 пог.м.) вартістю 3,25 тис. гривень. Проте, 
під час проведення обстеження зазначена конструкція була відсутня. 

Слід відмітити, що в матеріалах інвентаризації Філії (станом на 01.12.2020) 
також фіксувався факт відсутності даної конструкції, протеза обліком Філії зазначені 
втрати (нестачі) не обліковувались. 

 За результатами проведення інвентаризації транспортних засобів 
встановлено нестачу на суму 19,20 тис. грн. (автомобіль ВАЗ-210993). 

Під час проведення контрольного заходу, вжитими аудиторами та 
керівництвом Філії заходами (за сприяння представників Хмельницького 
зонального відділу військової служби правопорядку), автомобіль повернуто у 
технічно справному стані до Хмельницької дільниці. 

Крім того, оглядом транспортних засобів Філії, встановлено факти 
відсутності комплектуючих на 14-ти автомобілях (АКБ, стартери, генератори, і 
т.д.), зазначені автомобілі технічно несправні. 

Причини відсутності комплектуючих (АКБ, стартери, генератори і т.д.) 
автомобілів посадові особи пояснити не змогли. Будь-які документи (акти 
технічного стану, акти приймання тощо) щодо технічного стану та 
комплектності автомобілів в Філії відсутні, для перевірки не наданні. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 
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Тобто, аудитом встановлено відсутність комплектуючих (АКБ, стартери, 
генератори і т.д.) автомобілів на орієнтовну суму близько 50,00 тис. грн. (за 
відсутності експертної вартості комплектуючих). 

 Розрахунок орієнтовної вартості комплектуючих автомобілів проведено шляхом 
аналізу наявної інформації про вартість комплектуючих на відповідні марки автомобілів, 
бувших у використанні в мережі Інтернет. 

 За результатами оцінки результатів фінансово-господарської 
діяльності Філії визначено, що жоден із періодів діяльності Філії не оцінено 
на рівні “ефективно”, а саме: за 2019 рік - “задовільно”, а за 2020 рік та І 
кв. 2021 року - “неефективно”, у тому числі внаслідок виявлення 
порушень та ризиків, які вплинули на виконання завдань і функцій. 

 
2.2.2 Дослідження діяльності філії “Південно-Центральна” Концерну 
“Військторгсервіс” 

Філія “Південно-Центральна” Концерну “Військторгсервіс”21 (далі – 
Філія) на підставі передавального акту приймання-передачі основних фондів, 
оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань філії “Південної” 
Концерну “Військторгсервіс”, що передаються до філії  “Південно-Центральна” 
Концерну “Військторгсервіс”, затвердженого ТВО Генерального директора  
Концерну “Військторгсервіс” 30.10.2020 за вх. №3103/1прийняла 41 будівлю 
(приміщеня) загальною площею 21 204,2кв.м., об’єкти благоустрою  та 
зовнішні  інженерні мережи загальною  вартістю станом на 01.07.2021 – 
10 475,22 тис гривень. 

При формуванні Філії на її баланс прийнято 41 будівлю (приміщень) 
загальною площею 21 204,2 кв.м., об’єкти благоустрою  та зовнішні  інженерні 
мережі загальною  вартістю станом на 01.07.2021 – 10 475 219,10 грн. 22 

Фінансово-економічні показники Філії “Південно-Центральна” Концерну 
за 2020 рік та за перше півріччя 2021 року наведена нижче: 

 

Найменування показника 
І півріччя  

2021 року 
2020 

Фінансовий стан  збиткове  збиткове  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

11698 4185 

Чистий прибуток (збиток) -2521 -26 

Дебіторська заборгованість, з якої: 197 20 

за товари, роботи, послуги 124 20 

за виданими авансами     

з бюджетом 
  

інша 73 
 

внутрішніх розрахунків 
  

Кредиторська заборгованість, з якої: 9998 4751 

                                           
21Філія“Південно-Центральна”Концерну “Військторгсервіс” розпочала свою діяльність з вересня 2020 

року відповідно до вимог наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 07.09.2020 №43-АГ. 
22 Детальна інформація викладена у Робочому документі №4 (Довідка пр. ЗСУ Лісовського Г.Л.). 
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за товари, роботи, послуги 2903 1873 

з бюджетом 115 105 

зі страхування 132 103 

з оплати праці 979 558 

за одержаними авансами 
  

внутрішніх розрахунків 5615 2112 

інша 254 0 

Прострочена заборгованість із заробітної плати  355,8   

Середня заробітна плата, грн. 9656,25 6077,01 

Кількість працівників 56 58 

 
Дослідженням наявності правовстановлюючих документів на нерухоме 

майно встановлено, що технічні паспорти розроблені на 40 будівель 
(приміщень) та споруд загальною площею 21 113,2 кв.м., що становить 97,6% 
від кількості будівель, з них на 18 об’єктів загальною площею 12 984,1 кв.м. 
тобто 61,23% є витяги з Державного реєстру речових прав. 

 Так, згідно пп. 1 п. 1 ст. 2 Закону про державну реєстрацію речових прав №1952-
IV визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це 
офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення 
речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 
відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

Згідно п. 1 ст  4 Закону про державну реєстрацію речових прав №1952-IV  підлягають 
державній реєстрації речові права та їх обтяження до яких серед інших належать право 
власності та речові права, похідні від права власності: право господарського відання та 
право оперативного управління. 

Порівнянням площ будинків (приміщень) та споруд за даними відомості 
про нерухоме державне майно форми №2б(д), даними технічних паспортів,  
витягів з Державного реєстру речових прав та обліковими даними квартирно-
експлуатаційних органів ЗС України встановлено розбіжності у площах по 9 
об’єктах 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південно-Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 12.08.2021 
№ 520/2/28/аз. 

 Дослідженням стану використання вищевказаних будівель 
(приміщень) та споруд встановлено, що нерухоме майно, яким наділило 
Міноборони через Концерн “Військторгсервіс” Філією використовувалось 
для виробничої та господарської діяльності лише 43% площ майна. 

Так, із 41 будівлі (приміщень) та споруд площею загальною площею 
21 204,2 кв.м. на 01.07.2021 Філією використовувалось у виробничій та 
господарській діяльності, для надання послуг оренди, зберігання та власного 
використання 27 будівель (приміщень) загальною площею 9 130,44кв.м,, що 
становить 43,05загальної площі, а саме: 

- розміщення власних закладів харчування та торгівлі, 
адміністративних будівель та об’єктів готелю “Братислава” – 4 268,2 кв.м. 
(20,13%) частково або повністю використовуються 14 будівель (приміщень та 
споруд); 
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- регіональними відділеннями Фонду державного майна, як 
орендодавцем, у 7 будівлях та спорудах (частково або повністю) за 17 
договорами оренди передано в оренду 3 183,51 кв.м. (15,01%); 

- використовується для надання послуг зберігання – 1 679,11 кв.м. 
(7,91%) частково або повністю використовуються 5 будівель (приміщень) за 14 
тимчасовими договорами зберігання ТМЦ. 

Дослідженням обліку нематеріальних прав встановлено, що з 12 
земельних ділянок загальною площею 4,2762 га, які закріплені за Філію23, 
станом на 01.07.2021 за бухгалтерським  обліком (122 субрахунок) обліковано 
право користування лише на 1 (Одну) земельну ділянку балансовою вартістю 
1 379 923,00 грн. площею 0,4 га24. Кадастрові номери присвоєно 7 (Семи) 
земельним ділянкам, або 58,3 %. Дві земельні ділянки (м. Кропівницький 
вул. Волкова, 7 (0,0632 га) та Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. К. Маркса, 35 (2,4300 га) не перебувають на оперативному обліку в 
Квартирно-експлуатаційних органах. 

З 12 земельних ділянок, які закріплені за філією, лише 4 (чотири), 
загальною площею 0,6125 га (14,3%) використовуються Філією в господарській 
діяльності. 

Крім того, встановлено, що 2 (Дві) земельні ділянки відведені юридичним 
особам, які припинили діяльність та правонаступником яких визначено 
Концерн 

Також проведеним обстеженням встановлено, що ТОВ Багатопрофільна 
фірма “ШАНС” LTD у період з 01.10.2020 по 01.07.2021 для зберігання майна 
використовувала приміщення  першого поверху №№5-6 та другого поверху 
№№24-25 загальною площею 37,4 кв.м. за тимчасовим договором на 
розміщення ТМЦ від 01.11.2020 №ВТ/2020/10, у той же час оплати за 
використання приміщень у період з 01.11.2020 по 30.06.2021 не здійснювалось. 

 Згідно розрахунку сума недоотриманих коштів внаслідок 
безоплатного надання у користування матеріальних ресурсів ТОВ 
Багатопрофільна фірма “ШАНС” LTD  у період з 01.11.2020 по 30.06 2021, 
які мають надаватися лише на платній основі, склала 10 472,00 грн.  

Станом на 02.08.2021 ТОВ Багатопрофільна фірма “ШАНС” LTD 
перераховано 4 500,00 грн. 

Також Фізичною особою-підприємцем Блідар Ю.В. додатково 
використовувалось приміщення площею 3,42 кв.м. з метою розміщення 
кабінету нігтьового сервісу. 

 Згідно розрахунку сума недоотриманих коштів внаслідок 
безоплатного надання у користування матеріальних ресурсів ФОП Блідар 

                                           
23Листвід 09.06.2021 №03/937. 
24 За адресою: Дніпропетровська обл., м. КривийРіг, мкрн. Всебратське-2, буд.65, Кадастровий 

№1211000000:08:589:0266 – комунальнавласність (земліжитлової та громадськоїзабудови) – для 
обслуговуваннянежитловоїбудівлі, користувач Концерн “Військторгсервіс”,  Державний акт на право 
постійногокористування земельною ділянкою ЯЯ№9043750 від 22.10.2010). 
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Ю.В. у період з 01.11.2020 по 30.06 2021, які мають надаватися лише на 
платній основі, склала 2 288,00 грн.  

Станом на 02.08.2021 ФОП Блідар Ю.В. перераховано заборгованість у 
повному обсязі. 

Аналогічно ФОП Кліменко Р.О. за тимчасовим договором на розміщення 
ТМЦ від 01.11.2020 №ВТ/2020/12 використовувались приміщення загальною 
площею 27,6 кв.м., у той же час оплати за використання зазначених приміщень 
у період з 01.11.2020 по 30.06.2021 не здійснювалось. 

 Згідно розрахунку сума недоотриманих коштів внаслідок 
безоплатного надання у користування матеріальних ресурсів 
ФОП Кліменко Р.О. у період з 01.11.2020 по 30.06 2021, які мають 
надаватися лише на платній основі, склала 10 156,80 грн. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південно-Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 12.08.2021 
№ 520/2/28/аз. 

Станом на 01.07.2021 на обліку Філії (Концерну) рахувалась пральня – 
40 600,00 грн., гараж – 4 900,00 грн., котельня – 38 100,00 грн., господарські 
сховища літ. Д.Е. – 800,00 грн., білизняне сховище – 2 000,00 грн.,  
адміністративна будівля – 2 800,00 грн., душові літні  - 500,00 грн. 

 Відсутність (руйнування) зазначених будівель аудитом 
кваліфікується як недостача основних засобів на загальну суму 89 700,00 
грн.  

На обліку Філії (Концерну) рахувалась будівля складу ПММ площею 13,5 
кв.м. балансовою вартістю 2 060,00 грн. станом на 01.07.2021. (фактично 
відсутня під час обстеження),  

 Зазначене аудитом кваліфікується як недостача основних засобів 
на суму 2 060,00 грн. 

Станом на 01.07.2021 на обліку Філії (Концерну) рахувався павільйон 
“Снежок” (фактично відсутній під час обстеження)площею 4,0 кв.м. (балансова 
вартість – 800,00  грн.). 

 Відсутність павільйону “Снежок” аудитом кваліфікується як 
недостача основних засобів на суму 800,00 грн. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південно-Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 12.08.2021 
№ 520/2/28/аз. 

Дослідженням управлінських рішень щодо укладання тимчасових 
договорів зберігання ТМЦ, правильності розрахунку плати за зазначеними 
договорами встановлено, що предметом зазначених договорів були не послуги 
зберігання, а строкове платне надання приміщень у користування, що 
відповідає визначенню оренди державного майна. 

 Тимчасовим договором передбачено:  
пункт 1.3 – Сторони дійшли згоди, що Виконавець не несе відповідальності за зміну 

переліку (кількості) та виду ТМЦ, які стались після розміщення ТМЦ. 
пункт 2.1.2  - Виконавець зобов’язаний  забезпечити вільний доступ до приміщення.  
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пункт 2.4.3 – Замовник має право на здійснення підприємницької діяльності під час дії 
даного Договору. 

пункт 3.1 – Вартість послуги відповідно Додатку №1 до договору складала 1725,00 
грн. (з ПДВ) – з розрахунку 69,00 грн./кв.м. (з ПДВ) 

пункт 3.4 – Замовник зобов’язується відшкодувати витрати, понесені Виконавцем на 
комунальні послуги в процесі надання послуг з розміщення ТМЦ згідно виставлених рахунків в 
термін не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем на підставі рахунка-фактури. 

пункт 4.1 -  Виконавець не несе відповідальності за цілісність та збереження 
розміщених ТМЦ. 

 Умови тимчасових договорів зберігання ТМЦ містять ознаки 
правочину оренди25 та є ризиковим для державного майна. У тому числі, за 
відсутності договору страхування, який передбачений саме при укладанні 
договору оренди. 

 Уразі порушення питання у судовій площині існує ризик 
втрати коштів, отриманих від послуг тимчасового зберігання у сумі понад 
125,1 тис. грн. 

Водночас, приховання реальних відносин призвело до фактичного 
недоотримання державним бюджетом коштів від оренди майна (за 
відсутності надійної бази обрахунку, наведено приклад недоотримання коштів 
державним бюджетом у розмірі 70 % від суми фактично отриманих Філією 
доходів від послуг тимчасового зберігання ТМЦ – 87,57 тис. грн.). 

 
2.2.3 Дослідження діяльності Черкаської філії Концерну “Військторгсервіс” 

Дослідженням фактичної діяльності Черкаської філії Концерну 
“Військторгсервіc”26(далі – Філія)протягом періоду, що підлягав аудиту, було 
встановлено, що Філією не здійснювалася будь-яка діяльність крім здачі в 
оренду нерухомого майна та надання послуг з відповідального зберігання. 

Практично всі кошти, які отримувала Філія від своєї господарської 
діяльності використовувалися на забезпечення її життєдіяльності, накопичення 
будь-яких оборотних коштів для впровадження інших видів господарської 
діяльності було практично не можливим. 

Фінансово-економічні показники Черкаської філії Концерну за 2020 рік та 
за перше півріччя 2021 року наведена нижче: 

Найменування показника 
І півріччя 2021 

року 
2020 

Фінансовий стан прибуткове   збиткове  

                                           
25Відповідно до норм чинного законодавства України, основною відмінністю договору найму 

(оренди) від договору надання послуг є те, що за договором найму (оренди) наймачу (орендарю) передається у 
тимчасове користування певна річ (майно), яка зберігає свої властивості та первісний вигляд при 
неодноразовому використанні, а за договором про надання послуг замовнику надаються певні послуги, які 
споживаються у процесі вчинення певної дії. 

26
Філія була створена відповідно до наказу генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 

26.04.2007 №31 “Про створення Черкаської філії Концерну “Військторгсервіс” та здійснює свою діяльність у 
відповідності до Положення про Черкаську філію Концерну “Військторгсервіс”, затвердженого наказом 
генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 20.10.2020 №157. До цього, відповіднодо Положення 
про Черкаську філію Концерну “Військторгсервіс”, затвердженого ТВО генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” 15.08.2019. 
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Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

53 1101 

Чистий прибуток (збиток) 60 -11 

Дебіторська заборгованість, з якої: 212 173 

за товари, роботи, послуги 209 170 

за виданими авансами 
 

  

з бюджетом 
 

  

інша 3 3 

внутрішніх розрахунків 
 

  

Кредиторська заборгованість, з якої: 10904 10946 

за товари, роботи, послуги 20 33 

з бюджетом 
 

1 

зі страхування 
 

1 

з оплати праці 4 3 

за одержаними авансами 27 28 

внутрішніх розрахунків 10852 10880 

інша 1   

Прострочена заборгованість із заробітної плати 
 

  

Середня заробітна плата, грн. 7916,7 8550,00 

Кількість працівників 4 4 

 
Під час проведення аудиту було проведено оцінку результатів фінансово-

господарської діяльності Філії та оцінку ефективності управління Філії 
відповідно до Методичних рекомендацій №253. 

Так, за підсумками 2019 року фінансово-господарська діяльність Філії 
визначається як задовільна діяльність, за підсумками 2020 року, як 
неефективна діяльність, за підсумками І кварталу 2021 року, як задовільна 
діяльність. 

За підсумками 2019 року, 2020 року та І кварталу 2021 року ефективність 
управління Філію оцінене як задовільне управління. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
Черкаської філії Концерну “Військторгсервіс” від 04.06.2021 №234/1/41/4. 

Також аудитом було встановлено, що господарська діяльність Філії 
провадилася і на землях КЕВ м. Біла Церква в 3-х населених пунктах на 
загальній площі 2,4831 га. без будь-яких договірних відносин, правове питання 
здійснення господарської діяльності Філії на земельних ділянках КЕВ не 
врегульоване. 

Станом на 31.03.2021 за Філією було обліковано 71-н об’єкт нерухомості 
загальною площею 18 842,98 м2, в 4-х населених пунктах Черкаської області. 

Із наявних 71-го об’єкту нерухомості загальною площею 18 842,98 м2 
використовується для провадження діяльності та для власних потреб Філії лише 
29-ть об’єктів повністю та 16-ть частково загальною площею 8 768,13 м2, що 
складає 46,5% наявних площ. 

Слід зазначити, що станом на день проведення дійсного аудиту 
керівництвом Концерну та Філії було оформлено право власності на нерухоме 
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майно за Міноборони на 58-м об’єктів нерухомості, загальною площею 15 396,5 
м2, що складає 81,7% наявних площ 

 Майно, власником якого є Міноборони, правокористувачем 
було зареєстровано Концерн на праві господарського відання, а не на праві 
оперативного управління, тобто існує ризик втрати нерухомого майна, 
враховуючі можливе невиконання Концерном вимог Мирової угоди. 

 Відповідно до Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV 
Стаття 136. Право господарського відання: 
1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який 

володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником 
(уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих 
видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими 
законами. 

2. Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом 
підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому 
майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-
господарську діяльність підприємства. 

4. Щодо захисту права господарського відання застосовуються положення закону, 
встановлені для захисту права власності. Суб'єкт підприємництва, який здійснює 
господарську діяльність на основі права господарського відання, має право на захист своїх 
майнових прав також від власника. 

Стаття 137.Право оперативного управління: 
1. Правом оперативного управління у цьому Кодексі визнається речове право суб'єкта 

господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 
власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської 
діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також власником 
майна (уповноваженим ним органом). 

2. Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за суб'єктом 
господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в 
оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право 
вилучати у суб'єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не 
використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням. 

3. Право оперативного управління захищається законом відповідно до положень, 
встановлених для захисту права власності. 

При цьому, на 4-и об’єкти в м. Черкаси, власником яких є МО України, 
станом на день проведення аудиту інше речове право зареєстроване не було, 
відповідні документи до перевірки не надані 

Із вільних площ об’єктів нерухомого майна в задовільному стані 
знаходиться 21-н об’єкт, в незадовільному та аварійному стані 13-ть об’єктів та 
4-и об’єкти в напівзруйнованому стані. Практично всі об’єкти, які мають 
задовільний стан є перспективними для передачі в оренду. 

 
2.2.4 Дослідження діяльності філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” 

Філія “Східна” Концерну “Військторгсервіс”27 (далі – Філія) здійснювала 
свою діяльність у відповідності до Положення про філію “Східна” Концерну 

                                           
27Назва “Східна” філія Концерну “Військторгсервіс” (код ЄДРПОУ 38746882) змінила назву 

Харківської філії Концерну “Військторгсервіс” (код ЄДРПОУ 38746882) з 01.12.2017 відповідно до наказу 
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“Військторгсервіс”, затвердженого наказом генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” від 20.10.2020 №155, до цього у відповідності до 
Положення про “Східну” філію Концерну “Військторгсервіс”, затвердженого 
наказом генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 25.01.2018 
№ 19. 

Фінансово-економічні показники Філії “Східна” Концерну за 2020 рік та 
за перше півріччя 2021 року наведена нижче: 

 

Найменування показника 
І півріччя  

2021 року 
2020 

Фінансовий стан збиткове  прибуткове  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

11 373 94 274 

Чистий прибуток (збиток) -1 649 3 888 

Дебіторська заборгованість, з якої: 7 034 7 451 

за товари, роботи, послуги 4 398 3 505 

за виданими авансами 72 126 

з бюджетом     

інша  14 
 

внутрішніх розрахунків 2 550 3 820 

Кредиторська заборгованість, з якої: 7 374 12 715 

за товари, роботи, послуги 6 447 11 787 

з бюджетом 62 74 

зі страхування 110 84 

з оплати праці 139 300 

за одержаними авансами  13 6 

внутрішніх розрахунків 15 15 

інша 588 449 

Прострочена заборгованість із заробітної плати     

Середня заробітна плата, грн. 15996,2 12354,9 

Кількість працівників 26 24 

 
Аудиторським дослідженням наданих документів (копії державних актів 

на право постійного користування землею) було встановлено, що за 
бухгалтерським обліком Філії на рахунку №122 “Права користування майном” 
обліковано 4-и земельні ділянки загальною площею 0,6835 га. на загальну суму 
810 007,48 грн. 

Вказані земельні ділянки було передано з балансу апарату Концерну 
“Військторгсервіс” на окремий баланс Харківської філії відповідно до наказу 
генерального директора Концерну №41-АГ від 14.08.2017. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

                                                                                                                                           
генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 30.11.2017 №123 “Про зміну назви Харківської філії 
Концерну “Військторгсервіс” та є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Харківської філії. 
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Також, аудитом було встановлено, що в періоді, який підлягав аудиту в 
2019 році, відповідно до наказів генерального директора Концерну на окремий 
баланс Харківської філії з балансу апарату Концерну крім вказаних вище були 
передані й інші земельні ділянки, а саме: 

1. згідно наказу №3-АГ від 22.02.2016– 6-ть земельних ділянок загальною 
площею 3,5045 га., грошовою оцінкою (за деклараціями) на суму 
9 547 331,82 грн. 

2. згідно наказу №41-АГ від 14.08.2017– 3-и земельні ділянки загальною 
площею 0,3083 га. 

3. згідно наказу №68-АГ від 24.11.2017– 6-ть земельних ділянок 
загальною площею 11,5571 га., грошовою оцінкою (за деклараціями) на суму 
6 062 374,12 грн/ 

При цьому слід зазначити, що 2-ві земельні ділянки були передані Філії 
двічі (згідно наказу №3-АГ від 22.02.2016 та наказу №68-АГ від 24.11.2017), а 
саме: 

- м. Чугуїв, вул. Фортечний узвіз (Каляєва), 7, площею 0,1147 га.; 
- м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 7,8, площею 0,2681 га. 
Крім того, в періоді, який підлягав аудиту, відповідно до наказу 

генерального директора Концерну від 29.09.2020 №52-АГ на баланс Філії з 
балансу Концерну була передана земельна ділянка в м. Кременчук, проспект 
Свободи, 54-а площею 0,6541 га. Державний акт ІІ-ПЛ №002623 від 02.12.1996, 
виданий військторгу №813 Центрального управління військової торгівлі тилу 
ЗС України, кадастровий номер: 5310436100:07:002:0239, тип власності: 
комунальна, цільове призначення: Іншої комерційної діяльності нежитлові 
приміщення комерційного призначення. 

При цьому, за даними Публічної кадастрової карти України вказана 
земельна ділянка має площу 0,6491 га. 

Поряд з цим, за даними Концерну, Філією в своїй діяльності 
використовуються крім зазначених земельних ділянок ще 10-ть на яких 
розміщені будівлі Філії, загальною площею 4,2177 га. 

Тобто, враховуючи вищевикладене, всього Філії було передано 18-ть 
земельних ділянок, загальною площею16,3247 га. та за даними Концерну 
використовується нею в своїй діяльності ще 10-ть земельних ділянок загальною 
площею 4,2177 га., а всього 28-м ділянок загальною площею 20,5424 га., з яких 
Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою видані 
Концерну на 4-и земельні ділянки площею 0,5171 га., на 4-и земельні ділянки 
площею13,4209 га. Державні акти на право постійного користування земельною 
ділянкою видані на інших суб’єктів господарювання, які на день аудиту були 
ліквідовані та правонаступником яких є Концерн, на 1-ну земельну ділянку 
площею 0,8 га. Державний акт виданий на Полтавську КЕЧ району. 

На решту19-ть земельних ділянок, площею5,8044 га. Державні акти на 
право постійного користування земельною ділянкою, виготовлені на Концерн 
чи Міністерство оборони України у Філії відсутні, до аудиту не надані. 
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 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Також до аудиту не було надано жодних документів, які б 
підтверджували право власності на вказані земельні ділянки інших суб’єктів 
(КЕВ, військові частини тощо). 

 Таким чином, виходячи з вище викладеного внаслідок відсутності 
оформленого права власності за Концерном чи Міноборони на 24-и 
земельні ділянки площею 20,0253 га. на загальну суму 96 007 235,01 грн. 
існує ризик їх виведення зі складу загального (основного) фонду земель 
оборони. 

 В той же час, існує ризик втрати 4-х земельних ділянок загальною 
площею 0,5171 га. на загальну суму 785 099,70 грн., враховуючі можливе 
невиконання Концерном вимог Мирової угоди. 

 Вартість розрахована відповідно до Довідника показників нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів за посиланням https://e.land.gov.ua/ 

Станом на 31.03.2021 за Філією згідно Відомості про нерухоме державне 
майно за станом на 31.03.2021 (Форма №2б(д))рахувалося 157-м 
об'єктівнерухомостізагальноюплощею56 966,60 м2 в 20-тинаселених пунктах 6-
ти областей. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

За бухгалтерським ж обліком Філії, станом на день перевірки рахувалося 
170-т будівель та 23-и об’єкти, загальною балансовою вартістю 5 510 948,00 
грн., при цьому 96-ть об’єктів мали залишкову вартість 0,00 грн. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Слід зазначити, що за наданими до перевірки документами, в періоді, що 
підлягав аудиту керівництвом Концерну та Філії не було оформлено право 
власності на нерухоме майно за Міноборони на жоден об’єкт нерухомості. 

При цьому, за наданими до перевірки документами було встановлено, що 
станом на день проведення аудиту право власності на нерухоме майно було 
оформлено на 77-м об’єктів нерухомості, загальною площею 36 283,50 м2, що 
складає 63,7% площ, які рахуються 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Інше речове право на нерухоме майно було зареєстроване за Концерном 
на праві господарського відання на 19-ть об’єктів нерухомості, загальною 
площею 7 121,00 м2, або 12,5% площ, які рахуються. 

 Таким чином, реєстрація іншого речового права на нерухоме 
майно на праві господарського відання, а не на праві оперативного 
управління створює ризик втрати державного (військового) майна, яке 
використовує Філія та в цілому Концерн (останній вже був об’єктом 
банкрутства та має відповідні перспективи). 
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Під час проведення дійсного аудиту було проведено фактичний огляд 
будівель та територій, на яких Філія здійснювала свою господарську діяльність 
зі складанням актів огляду. 

 За результатами вказаного огляду аудитом було встановлено 
недоотримання коштів на загальну суму 469 696,43 грн. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Станом на день завершення аудиту рішення щодо недоотримання 
коштів не прийнято. 

 Аудитом використання автомобільної техніки були встановлені 
нестачі матеріальних засобів на загальну суму 132 400,00 грн 

Станом на день завершення аудиту рішення щодо встановлених 
нестач не прийнято, нестачі не відшкодовано, облік нестач на 
позабалансовий рахунок не перенесено. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Дебіторська заборгованість Філії суттєво збільшилась в 2020 році, у 
зв’язку з виконанням Філією зобов’язань щодо закупівлі та постачання 
продуктів харчування у військові частини ЗС України, згідно договору між 
Концерном та Міноборони. 

 Дослідженням процесу утворення простроченої дебіторської 
заборгованості на загальну суму 21 285,33 грн. встановлено, що остання 
відповідає критеріям безнадійної заборгованості28. 

Так, станом на початок аудиту у складі активів Філії продовжує 
рахуватись заборгованість на суму 21 285,33 грн. за 9-ма контрагентами за 
послуги оренди та зберігання, яка рахується з 2014 року. 

На даний час відсутні будь-які підтверджуючі документи, акти зустрічних 
звірок чи претензійно-позовні документи щодо зазначеної суми, що не дає 
підстави вважати суму 21 285,33 грн. активом, без ймовірності отримання 
Філією майбутніх економічних вигод та достовірного визначення її розміру. 

 Отже, сума довгострокової дебіторської заборгованості на суму 
21 285,33 грн. безпідставно рахується у складі активів Філії. 

Крім того, за обліком Філії, крім зазначеної вище рахується прострочена 
дебіторська заборгованість на суму 740 540,93 грн. 

 Наявність дебіторської заборгованості (у тому числі 
простроченої) свідчить про бездіяльність колишнього керівництва Філії у 
період виникнення зобов'язань. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

                                           
28

Відповідно до вимог п.4 Положення бухгалтерського обліку №10 “Дебіторська заборгованість”, 
безнадійна заборгованість це – заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або 
за якою минув строк позивної давності. 
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Отже, пропущені терміни позовної давності щодо стягнення боргів з 
окремих дебіторів (у разі не вжиття негайних заходів реагування: відновлення 
термінів позовної давності після звірок, претензійно-позовна робота тощо) 
призведе до списання на інші операційні витрати дебіторської заборгованості 
на загальну суму 761 826,26 грн., чим Філії та Концерну буде нанесено збитки. 

 Таким чином, аудитом встановлено ризик втрати боржника у 
зобов’язанні та нанесення збитків на суму 761 826,26 грн. в разі списання 
на витрати простроченої дебіторської заборгованості. 

Також Філією в особі начальника Полончука Р.П. (Замовник) з ФОП 
Левченко М.О. (м. Суми) (Експедитор) було укладено Договір на надання 
транспортно-експедиторських послуг від 31.03.2020 №31/03/2020/1. 

За змістом вказаного договору його ціна визначена не була. Проте, за 
змістом договору зазначено, що Тарифи на послуги експедирування 
узгоджуються для кожного перевезення окремо залежно від ситуації на ринку 
перевезень, та визначається в кожному випадку окремо за взаємною згодою 
сторін і вказується у Заявці. При цьому, до перевірки не було надано жодних 
калькуляцій (розрахунків) вартості послуг експедирування, в додатках до 
Договору вони також були відсутні. 

Аудиторським дослідженням актів здачі-прийняття робіт (послуг) щодо 
вартості 1 км. пробігу вантажного автомобілю з однаковими характеристиками 
вантажопідйомності були встановлені суттєві коливання ціни під час оплати 
послуг з організації перевезень. 

 Так, наприклад, під час перевезення вантажів за допомогою вантажного 
автомобілю Газель 3302, д/н ВМ0762ВЕ, вантажопідйомністю 3,5 т., за маршрутом руху: 
смт. Гвардійське - м. Харків - смт. Старий Крим - м. Новомосковськ, 20.06.2020 на відстань 
902 км, вартість 1км. пробігу склала 11,53 грн. 

В подальшому, під час здійснення перевезень вантажів цим же автомобілем за 
маршрутом руху: м. Запоріжжя - м. Маріуполь - м. Запоріжжя 25.07.2020 на відстань 462 
км., вартість 1 км. пробігу вже склала 30,30 грн., тобто у 2,6 разів вище, ніж за попереднім 
актом. 

Більш, того, за здійснення перевезень цим же автомобілем за маршрутом руху: м. 
Запоріжжя - с. Желанне - с. Велика Новосілка, 25.07.2020 на відстань 300 км., вартість 1 
км. пробігу склала вже 46,67 грн., тобто у 4,1 рази вище, ніж у першому випадку. 

Крім того, дослідженням маршрутів руху вантажних автомобілів аудитом 
поставлено під сумнів економічну доцільність здійснення маршрутів 
перевезення продуктів харчування та подальшої їх оплати. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

В той же час, аудитом встановлені випадки, коли здійснювалась оплата 
послуг з перевезення продуктів харчування за маршрутами (або включалась до 
загального маршруту частина маршруту), які не пов’язані із забезпеченням 
продуктами харчування військових частин, які виконували завдання в зоні 
проведення ООС. 

 Так, наприклад, була проведена оплата послуг за здійснений 12.09.2020 рейс за 
маршрутом: м. Дніпро - м. Харків - смт. Гвардійське - с. Велика Новосілка - смт. Старий 
Крим - м. Камянське - м. Маріуполь - м. Дніпро (вантажний автомобіль МАН МЄ18.220) на 
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загальну суму 26400,00 грн. (смт. Гвардійське розташовано на відстані 7 км. від траси 
Дніпро-Харків та на відстані 35 км. від м. Дніпро). 

Тобто, аудитом нез’ясована доцільність оплати маршруту м. Дніпро - м. 
Харків - смт. Гвардійське на орієнтовну відстань 400 км., з вищевикладених 
вимог (умов договорів, наказів Концерну тощо) оплаті повинен підлягати 
маршрут руху Харків (пункт завантаження продуктів харчування) – с. Велика 
Новосілка (зона проведення ООС) і далі за маршрутом. 

Подібно, за дев’ятьма випадками також до складу маршруту підвозу 
продуктів харчування до зони проведення ООС було включено частину 
маршруту смт. Гвардійське – м. Харків (орієнтовно 185 км.), що також не 
пов’язано з виконанням завдань із забезпечення продуктами харчування 
військових частин, які знаходяться та виконують завдання у зоні ООС. 

 Виходячи з вищевикладеного, у зв’язку з відсутністю необхідного 
калькуляційного матеріалу, документів, які обґрунтовують маршрути 
підвозу продуктів харчування до місць тимчасової дислокації військових 
частин, які виконували завдання в зоні проведення ООС, Філією понесені 
витрати на загальну суму 1 203 042,50 грн., які економічно не були 
обґрунтовані та кваліфікуються аудитом як ризик необґрунтованих витрат 
на оплату послуг перевезення внаслідок відсутності необхідного 
калькуляційного матеріалу, документів, які обґрунтовують маршрути 
підвозу продуктів29. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Також аудитом було встановлено наступні ризики: 
1. Неефективних управлінських рішень щодо витрачання протягом 

березня 2019 – серпня 2020 року коштів Філії в сумі 692 107,61 грн. на 
проведення ремонту в приміщенні V-VIII будівлі, літ. А-3 за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Військбуд, 87, в разі надання в подальшому вказаного 
приміщення в оренду. Слід зазначити, станом на день перевірки вказане 
приміщення ніким не використовується, однак попередній орендар ТОВ “ВІТА 
ЮСТ” зацікавлений в подальшій оренді та наразі триває процес погодження з 
ФДМУ щодо продовження дії договору (або укладання нового). 

2. Втрати коштів, отриманих від послуг зберігання, посередницьких 
послуг (фактично прихована оренда) у разі порушення питання законності 
договорів у судовій площині на суму 7 046 882,94 грн. 

За даними бухгалтерського обліку Філії на позабалансових рахунках 
будь-які дані відсутні, жодні документи для ведення обліку на позабалансових 
рахунках до бухгалтерії не надходили. Так, за період з 01.09.2019 по 31.03.2021 
Філією отримано коштів від надання послуг зберігання та посередницьких 
послугна загальну суму 7 046 882,94 грн. 

Відповідно, у разі порушення питання у судовій площині існує ризик 
втрати коштів, отриманих від послуг зберігання, на суму не менше ніж вказана. 

                                           
29

Порушено вимоги п.11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318 (зі змінами). 
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 Під час проведення даної перевірки розмір недоотримання державним 
бюджетом коштів від надавання державного нерухомого майна у оренду не проведено, за 
відсутності експертної оцінки вартості будівель (приміщень) та відкритих площадок, які 
передано у “приховану оренду”. Балансова вартість об’єктів є необ’єктивною, адже 
жодного разу не проведено дооцінку майна.  

Також, аудитом встановлено факти використання іншими суб’єктами 
господарювання 2-х будівель та прибудинкової території без договорів 
(договори до перевірки не надані). 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Станом на день завершення аудиту рішення щодо встановлених 
ризиків не прийнято. 

Також, аудитом встановлено випадки надання орендарями об’єктів 
оренди в суборенду з порушенням вимог ст.22 Закону України “Про оренду 
державного та комунального майна”від 03.10.2019 №157-IXщодо наявності 
письмової згоди орендодавця з урахуванням законодавства, статуту або 
положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом 
управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач та факти 
надання послуг Філією за договорами, термін дії яких на день перевірки 
завершився (переукладені договори до перевірки не надані) 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Під час проведення аудиту також було проведено звірку обліку будівель 
за даними Концерну (форма №2б(д)) та за даними КЕВ (акти звірок КЕВ та 
Філії, дані оперативного обліку КЕВ). В результаті проведеної звірки було 
встановлено: 

 Заниження в обліку Філії вартості активів (2-х будівель) 
загальною площею 110,0 м2.(суму заниження неможливо встановити через 
відсутність даних активів за обліком Концерну, Філії та КЕВ). 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

На день завершення аудиту активи не обліковані, рішення не 
прийнято. 

Фактичне виконання плану у І кварталі 2021року, мало дуже суттєве 
відхилення від планових показників,при запланованому прибутку в сумі 
121,4 тис. грн. було отримано чистий збиток в сумі 907,0 тис. грн. 

Основними причинами отриманого збитку були: 
- збиток у розмірі 275,50 тис. грн. від постачання продуктів харчування 

для потреб МОУ (чистий дохід – 6 552,50 тис. грн., а собівартість склала 
6 828,00 тис. грн.),пов’язано зі зростанням цін постачальників на продукти 
харчування та неможливістю реалізовувати ці товари за вищими цінами, 
оскільки ціна встановлена каталогом цін по договору з МОУ; 

- зростання кількості працівників та витрат на заробітну 
плату(збільшилась на 811,00 тис. грн.) та відрахування на соціальні заходи 
(184,00 тис. грн.); 
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- не заплановані витрати на охорону приміщень – 225,00 тис. грн. 
 Отже, за результатами І кварталу 2021 року колишнім 

керівництвом Філії не забезпечено ефективного використання фінансових 
та інших ресурсів та не забезпечено стабільної роботи, зміцнення 
фінансового стану, отримання та зростання прибутку і рентабельного 
розвитку. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс” від 13.08.2021 №234/1/41/9. 

Також, під час проведення аудиту було проведено оцінку результатів 
фінансово-господарської діяльності Філії та оцінку ефективності управління 
Філії відповідно до Методичних рекомендацій №253. 

Так, за підсумками 2019, 2020 років фінансово-господарська діяльність 
Філії визначена як задовільна діяльність, за підсумками І кварталу 2021 року 
як неефективна діяльність. 

За підсумками 2019,2020роківта І кварталу 2021 року ефективність 
управління Філію оцінена як задовільне управління. 

 
2.2.5 Дослідження діяльності філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” 

Філія “Західна” Концерну “Військторгсервіс”30 (далі – Філія) в 
досліджуваному періоді діяла як відокремлений структурний підрозділ 
Концерну “Військторгсервіс” без права юридичної особи з метою задоволення 
матеріальних та соціально-побутових потреб її працівників, надання послуг 
військовослужбовцям та населенню, фізичним та юридичним особам, 
незалежно від форми власності та підпорядкування. 

Фінансово-економічні показники Філії “Західна” Концерну за 2020 рік та 
за перше півріччя 2021 року наведена нижче: 

 

Найменування показника 
І півріччя  

2021 року 
2020 

Фінансовий стан  прибуткове  прибуткове  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

5613 8576 

Чистий прибуток (збиток) 741 186 

Дебіторська заборгованість, з якої: 3197 2455 

за товари, роботи, послуги 853 1213 

за виданими авансами     

з бюджетом     

інша 351 233 

внутрішніх розрахунків 1993 1009 

                                           
30

Відповідно до наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 17.01.2012 №7, 

створена Львівська філія Концерну “Військторгсервіс” в якості відокремленого структурного підрозділу 
Концерну “Військторгсервіс” (Засновник) без права юридичної особи.  

В подальшому на підставі наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 20.11.2019 
№100, з 01.12.2019 змінено назву Львівської філії Концерну “Військторгсервіс” на назву філія “Західна” 
Концерну “Військторгсервіс”, яка є правонаступником усіх майнових прав та зобов’язань Львівської філії. 
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Кредиторська заборгованість, з якої: 1207 1580 

за товари, роботи, послуги 569 902 

з бюджетом 35 42 

зі страхування 54 50 

з оплати праці 198 236 

за одержаними авансами     

внутрішніх розрахунків 132 132 

інша 219 218 

Прострочена заборгованість із заробітної плати 0   

Середня заробітна плата, грн. 7709,3 7186,1 

Кількість працівників 36 39 

 

 Господарська діяльність Філії  в досліджуваному періоді була 
прибуткова, при цьому прибутковість була забезпечена не за рахунок 
основної діяльності – торгівельної діяльності у 9 закладах торгівлі та 
ресторанного господарства, що була збиткова, а за рахунок додаткової 
діяльності із передачі майна в оренду та послуг із зберігання ТМЦ. 

Дослідженням укомплектованість кадрами, встановлено, що Філія на 
укомплектована працівниками на 73% порівняно із штатом, у 5 із 15 підрозділів 
укомплектованість складає менше 50% посад, біля 60% працівників складають 
особи яким більше 50 років та лише 35% працівників (в керівництві – 0%) 
мають спеціальності що пов’язані із функціонуванням закладів торгівлі та 
ресторанного господарства. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Понад 80% працівників Філії отримують заробітну плату, яка є меншою 
ніж середньомісячна заробітна плата у галузі та загалом в Україні. 

 Відповідно до даних розміщених на сайті Державної служби статистики 
(http://www.ukrstat.gov.ua) про середньомісячну заробітну плату штатних працівників за 
видами економічної діяльності у 2019, 2020 роках та за І квартал 2021 року середньомісячна 
заробітна плата за видом діяльності «Оптова та роздрібна торгівля» складала відповідно 
10 790,0 грн, 11 286,0 грн та 12 665,0 грн та в загальному по Україні – 10 499,0 грн, 11 591,0 
грн та12 835,0 грн. 

Фактично, за даними Філії лише незначна частина (4,8% у 2019 році, 20% 
у 2020 році та 17,6% у І кварталі 2021 року) працівників отримувала заробітну 
плату, яка є вищою ніж по галузі та загалом в Україні, усі інші понад 80% 
отримували у меншому розмірі 

 Отже, низькі показники укомплектованості кадрами, у тому 
числі з відповідними рівнем освіти та досвіду з врахуванням особливостей 
у сфері торгівлі, виробництва, обслуговування, не конкурентний рівень 
оплати праці, негативно впливають на розвиток відповідних напрямків 
діяльності Філії. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Господарська діяльність Філії в досліджуваному періоді була прибуткова, 
при цьому прибутковість була забезпечена не за рахунок основної діяльності – 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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торгівельної діяльності у 9 закладах торгівлі та ресторанного господарства, що 
була збиткова, а за рахунок додаткової діяльності із передачі майна в оренду та 
послуг із зберігання ТМЦ. 

Дослідженням координації і централізації функцій виробничого розвитку, 
фінансової та іншої діяльності встановлено що зазначене зводяться до 
перерахування Філією коштів на утримання апарату управління Концерну, а не 
спрямування їх на розвиток виробництва. 

Основними джерелами формування доходу в періоді що досліджується 
були доходи від закладів ресторанного господарства та торгівлі – 11 941 480,40 
грн (63,1%), послуг з оренди майна та зберігання ТМЦ – 4 236 369,30 грн 
(22,4%), відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат – 
2 482 705,41грн (13,1%) та інших видів діяльності– 278 968,07 грн (1,5%), з 
яких від 4 закладів, які розміщені на території військових частин у м. Яворові 
та с. Старичі Яворівського району, отримано 45% усіх доходів філії. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Дослідженням повноти формування доходів за договорами зберігання 
ТМЦ встановлено, що в досліджуваному періоді Філією отримано доходів від 
надання послуг по зберіганню ТМЦ у сумі 1 011 416,08грн. Відповідно до 
розпорядження від 18.03.2020 №10 здійснено перехід на нову форму договору – 
договору публічного зберігання ТМЦ. Сам договір розміщено на сайті 
Концерну (https://vts.org.ua) і поклажодавець підписує лише заяву про акцепт 
договору. 

Вартість надання послуг встановлюється відповідно до ринкових цін 
регіону. Калькуляція на вказані послуги проводиться щорічно й затверджується 
керівником Філії, та станом 01.04.2021 становить від 35,00 грн до 83,33 грн за 1 
палето-місце в місяць, в залежності стану будівлі (приміщення) та споруди, в 
якій зберігається майно. 

Дослідженням встановлено, що відповідно до умов договорів зберігач, 
тобто Філія, зобов’язується на умовах, встановлених даним договором, 
зберігати майно передане йому поклажодавцем на підставі акту прийому-
передачі майна на зберігання, і повернути майно у цілості на першу вимогу 
поклажодавця (п. 3.1, 3.4, 4.1 договору) та претензії поклажодавця щодо стану 
майна приймаються зберігачем протягом строку зберігання майна та/або в 
момент видачі майна із зберігання (п. 4.1, 4.3), що відповідає вимогам 
Цивільного кодексу №435-IV. 

В ході аудиту встановлено, що зберігач здійснює контроль за наявністю 
та збереженням ТМЦ лише шляхом виїзду працівників Філії за місцем 
зберігання, у зв’язку із відсутністю штатних працівників, за місцем зберігання. 

 Згідно ст. 759 Цивільного кодексу №435-IV за договором найму (оренди) 
наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за 
плату на певний строк. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої 
встановлюється договором найму (ст. 762 Цивільного кодексу №435-IV). 

https://vts.org.ua/
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Аналогічно, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону про оренду майна №2269-XII та нового 
закону – п. 10 ст. 1 Закону про оренду держмайна №157-IXорендою є засноване на договорі 
строкове платне користування майном. 

Таким чином, основними ознаками договору найму (оренди) слід вважати 
надання майна у користування на певний строк за плату.  

Якщо виконавець за договором надання послуг з утримання майна 
набуває права користування чи розпорядження ним, і таке користування 
платне, то фактично набувають правовідносини найму (оренди).  

Досліджені договори зберігання фактично підпадають під вказані ознаки, 
що в свою чергу свідчить про удаваний правочин, укладаючи який сторони 
приховували іншу юридичну дію, інші цілі та іншу мету. 

 Таким чином, договори зберігання відповідно до вимог ст. 235 
Цивільного кодексу №435-IV містять ознаки удаваного правочину, якими 
приховано реальні договори – договори оренди. 

Оскільки укладені договори зберігання фактично являються договорами 
оренди, нарахування орендної плати необхідно проводити згідно з вимогами 
Методики розрахунку плати за оренду №786, а з 01.02.2020 –Порядку передачі 
в оренду майна №483.  

Тобто, у разу передачі майна Філії в оренду, доходи у сумі 1 011 416,08 
грн що були отримані від договорів зберігання ТМЦ розподілилися у пропорції: 
70% до державного бюджету – 707 991,26 грн, та лише 30% філії – 
303 424,82 грн. 

 Отже, існує ризик втрати коштів у сумі 707 991,26 грн отриманих 
від послуг зберігання у разі визнання договорів зберігання ТМЦ 
удаваними у судовому порядку та перерахування їх до державного 
бюджету 

 З огляду на викладене, процес формування та надходження 
доходів Філії, що забезпечується діяльністю закладів ресторанного 
господарства та торгівлі,а також послуг з оренди майна і зберігання ТМЦ, 
та супутніми їм послугам є динамічним та супроводжується певними 
ризиками та недоліками, зокрема втрати коштів у сумі 707 991,26 грн у разі 
визнання договорів зберігання ТМЦ удаваними. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Дослідження відповідності законодавству та визначеному нормативно-
правовими актами порядку використання коштів та майна, що проведено за 
окремими ризиковими операціями встановлено, що за станом на 01.04.2021 
приватним підприємством “Рафаель Актив” (код ЄДРПОУ 37751729, м. Луцьк, 
вул. Гулака-Артемовського, 15А) використовуються 26 будівель та споруд 
загальною площею 8 988,6 м2, що знаходяться на балансі Філія на підставі 
договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства від 
18.12.2007, який діє з 01.02.2008 до 01.02.2023. 

 Дослідженням ідентифіковано ризик втрати державним бюджетом 
доходів на суму 160 503,27 грн внаслідок можливої несплати орендарем – 
приватним підприємством “Рафаель Актив” належної частки орендної 
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плати до бюджету у розмірі 30% як це передбачено вимогами п. 3.3, п. 5.2 
та п. 5.6 договору оренди цілісного майнового комплексу від 18.12.2007 
через не забезпечення контролю за такою сплатою, з боку посадових осіб 
орендодавця, що може свідчити про недотримання вимог п. 3 ст. 18, п. 3 ст. 
19Закону про оренду майна №2269-XII тап. 1 ст. 17 Закону про оренду 
держмайна №157-IX. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Крім цього, умовами договору оренди цілісного майнового комплексу від 
18.12.2007 передбачено, що у разі припинення або розірвання договору, 
поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних 
коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому 
шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – 
власністю орендодавця. Питання компенсації орендодавцем збільшення 
вартості орендованого майна вирішується відповідно до умов договору та 
чинного законодавства (п. 10.5). 

Так, договором оренди цілісного майнового комплексу від 18.12.2007 
визначено що орендар має право з дозволу орендодавця вносити зміни до 
складу орендованого майна філії, здійснювати його реконструкцію, технічне 
переозброєння та інші поліпшення, що зумовлюють підвищення його вартості 
(п. 6.3), а орендодавець зобов’язаний відшкодувати орендареві вартість 
здійснення поліпшення орендованого майна. 

В ході аудиту, Концерн листом від 14.06.2021 №03/967 та РВ ФДМ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях та листом від 15.06.2021 
№19-04-734повідомили про відсутності у них інформації про вартість 
здійснених поліпшень за договором оренди цілісного майнового комплексу від 
18.12.2007. 

Хоча, згідно представленої копії угоди від 01.08.2011 при здійснені 
заміни сторони договору при передачі прав та обов’язків було передано 
здійснені поліпшення на суму 1 492 152,00 грн від приватної фірми “Монте 
Крісто” до приватного підприємства “Рафаель Актив” (вищевказану угоду від 
імені Концерну підписано генеральним директором Пукір П.Н.). 

 Відсутність документального підтвердження, неналежний облік та 
контроль за здійсненими орендарем поліпшення орендованого майна за 
договором оренди цілісного майнового комплексу від 18.12.2007 у разі його 
припинення (01.02.2023) або розірвання створює ризики пред’явлення 
орендарем – приватним підприємством “Рафаель Актив” претензій до 
орендодавця – Концерну “Військторгсервіс” про відшкодування йому 
вартості здійснених поліпшень орендованого майна, як мінімум у сумі 
1 492 152,00 грн та затягування процесу повернення орендарем 26 будівель 
та споруд загальною площею 8 988,6 м2. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 
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В досліджуваному періоді Філія, як орендар, для здійснення своєї 
основної діяльності орендувала нерухоме військове майно (нежитлові 
приміщення) площею 218,21 м2, в наступних орендодавців, а саме: 

- Яворівська КЕЧ району: нерухоме військове майно – нежитлові 
приміщення площею 62,9 м2 (до 06.08.2019 – 65,6 м2) на першому поверсі в 
будівлі №277 в/м №53 за адресом м. Яворів, вул. Івана Хрестителя, 53;  

- КЕВ м. Тернопіль: нерухоме військове майно – нежитлові 
приміщення площею 155,31 м2 в будівлі №1 в/м №1 за адресом м. Бережани, 
вул. Івана Франка, 53. 

 Згідно з пп. 2 п. 1 Постанови про орендну плату під час дії карантину №611 
визначено, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 тобто з 12.03.2020, нарахування 
орендної плати за користування нерухомим державним майном, розрахованої відповідно до 
Методики розрахунку плати за оренду №786, здійснюється у розмірі 50% суми нарахованої 
орендної плати для орендарів за переліком згідно з Додатком 2, серед яких орендарі, які 
використовують нерухоме державне майно для розміщення: кафе, барів, кафе-барів, 
закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи та, які 
не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, їдалень, буфетів, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи. 

У роз’ясненні ФДМУ від 04.08.2020 №10-16-15429 уточнено, що 
звільняються (повністю або частково) від орендної плати орендарі, визначені в 
Додатках 1-3 до Постанови про орендну плату під час дії карантину № 611, 
незалежно від того, чи припинили такі орендарі на період дії карантину свою 
діяльність на орендованому майні чи ні. У такому випадку не вимагається 
доведення факту не користування об’єктом оренди, тобто проведення його 
комісійного огляду. 

 З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 постановами Кабінету 
Міністрів України на всій території України встановлено карантин: з 12.03.2020 до 
22.05.2020 (постанова від 11.03.2020 №211), з 22.05.2020 до 31.07.2020 (постанова від 
20.05.2020 №392), з 01.08.2020 до 19.12.2020 (постанова від 22.07.2020 №641), з 19.12.2020 
до 30.06.2021 (постанова 09.12.2020 №1236). 

Вимогами п. 3 Постанови про орендну плату під час дії карантину №611 
на орендодавців державного майна, тобто на КЕВ м. Тернополя та Яворівську 
КЕЧ, покладено обов’язок забезпечити нарахування орендної плати орендарям 
згідно з пунктом 1 цієї постанови починаючи з дати встановлення карантину. 

Так, КЕВ м. Тернопіль у вересні 2020 року,на звернення Філії від 
09.09.2020 №310, здійснено згідно з рахунком від 15.09.2020 №473 перерахунок 
орендної плати за договором оренди військового майна від 18.05.2010 №10 
лише за період з 12.03.2020 по 05.06.2020 у розмірі 50% від нарахованої за цей 
період плата, що становить 13 384,26 грн, та зменшено на цю суму 
кредиторську заборгованість на 01.09.2020 (з 40 717,15 грн до 27 332,89 грн). 

Яворівською КЕЧ відповідно до вимог Постанови про орендну плату під 
час дії карантину №611 перерахунку орендної плати не здійснено. 
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В ході аудиту Філією надіслано на адресу Яворівської КЕЧ листа від 
01.06.2021 №141 про перерахунок орендної плати, проте станом на завершення 
дослідження відповіді не отримано. 

 Таким чином, Філією додатково використано кошти на суму 
72 169,61грн на сплату орендної плати в повному розмірі через не 
зменшення орендодавцями орендної плати за нерухоме майно під час дії 
карантину, як це передбачено вимогами пп. 2 п. 1, п. 2 Постанови про 
орендну плату під час дії карантину №611 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Дослідженням технічної документації на будівлі (приміщення) та споруди 
Відомостей про нерухоме державне майно (Форма №2б(д)) з Єдиного реєстру 
об'єктів державної власності на 31.03.2021 та даними бухгалтерського обліку 
Філії встановлено розбіжності і неточності у площі та назві об’єктів, не 
відображення окремих об’єктів за даними бухгалтерського обліку чи 
Єдиного реєстру об'єктів державної власності, що свідчить про 
неналежний облік нерухомого майна та формальне проведення 
інвентаризації основних засобів чим порушено вимоги п. 5 Розділу 1 
Положення про інвентаризацію №879.  

 Розбіжності у площах та назві об’єктів в подальшому можуть 
призвести до ризику виникнення спірних ситуацій під час виготовлення 
речових прав на майно, укладення договорів оренди та як наслідок – втрат 
доходів та майна. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

 Таким чином, дослідженням встановлено, що неналежний облік 
основних засобів та заниження їх вартості, а також формальна 
інвентаризація сприяє виникненню ризиків втрати доходів. Філією 
здійснено неефективні видатки на суму 72 169,61 грн на сплату орендної 
плати в повному розмірі через не зменшення орендодавцями орендної 
плати за нерухоме майно під час дії карантину. 

 Крім цього, відсутність належного обліку та контролю з боку 
Концерну за виконанням договору оренди цілісного майнового комплексу 
створює ризики втрати державним бюджетом доходів та пред’явлення 
орендарем претензій до Концерну про відшкодування йому вартості 
поліпшень орендованого майна у сумі 1 492 152,00 грн та як наслідок 
затягування процесу повернення ним орендованого майна. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Дослідженням стану використання вищевказаних будівель (приміщень) та 
споруд встановлено, що нерухоме майно, яким наділено Філію  
використовується неефективно. Зокрема, внаслідок зовнішніх та внутрішніх 
факторів для виробничої та господарської діяльності Філією використовується 
лише 44,4% нерухомого майна. 
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 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Для основної діяльності, яка визначена Положенням про філію від 
20.10.2020 та полягає у здійсненні торгівельної діяльності, Філія «Західна» 
використовує лише 5,2% площ нерухомого майна, а решта 39,2% передавалось 
в оренду та надавались послуги зі зберігання майна..Фактично, замість 
розвивати власну торговельну діяльність, перетворилися в надавача послуг з 
передачі державного майна Міноборони в користування комерційним 
структурам шляхом укладання договорів зберігання ТМЦ та договорів оренди. 

Так, із 167 будівель (приміщень) та споруд загальною площею 67 259,3 м2 
на 31.03.2021 Філією використовується у виробничій та господарській 
діяльності 38 будівель і приміщень (22,7% усіх будівель та приміщень) 
загальною площею 29 875,1 м2, що складає 44,4% усієї площі для надання 
послуг оренди, зберігання та власного використання. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

При цьому, відповідно до укладених договорів оренди, за 14-ма 
договорами, для здійснення торгівельної діяльності, яка є основною для Філії, 
передано нерухоме майно площею 7 805,5 м2. В тому числі на території 
військової частини передано в оренду частину будівлі солдатської чайної 
площею 92,3 м2. 

Філія у своїй господарській діяльності не використовує повністю або 
частково 83 будівлі (приміщення) та споруди (площа становить 30 275,1 м2) або 
44,2%, з них: повністю не використовує 64 будівлі (приміщення) та споруди 
площею 26 148,3 м2, що призводить до втрати їх привабливості та руйнування. 

Не використання в господарській діяльності, ні в інших цілях 64 будівлі 
(приміщення) та споруди площею 26 148,3 м2 первісною вартістю 6 818 781,00 
грн, призводить до поступового їх руйнування через сезонні атмосферні явища 
(дощ, сніг, мороз) і визнання в подальшому їх аварійними. 

 Зокрема, станом на 31.03.2021 у Філії 34 будівлі (приміщення) і 
споруди площею 15 949,9 м2 залишковою вартістю 1 714 660,29 грн 
перебувають в аварійному стані, що в подальшому у разі їх не 
використання може призвести до ризику їх втрати внаслідок руйнування, 
а також додаткових витрат на усунення наслідків їх руйнування. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Окрім того, не використання Філією будівель (приміщень) і споруд у 
власній господарській діяльності та не зацікавленість Концерну у відчуженні 
привабливих об’єктів, створює передумови до безкоштовної передачі об’єктів 
до інших органів управління, що не належать до ЗСУ та Міноборони або їх 
приватизації приватним бізнесом, внаслідок чого втрачаються потенційні 
доходи Філії від їх використання, в тому числі: оренди чи відчуження. 

Так, внаслідок не прийняття ефективних рішень щодо використання 
Філією будівель (приміщення) і споруду власній господарській діяльності та не 



72 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

передачі їх в оренду в досліджуваному періоді за розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 10.07.2019 523-р безкоштовно передано Національному 
антикорупційному бюро 1 будівлю стандартизованою оцінкою 6 843 217,00 грн 
у м. Львові на вул. генерала Грекова,3. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

 Дослідженням встановлено, що органами місцевого 
самоврядування прийнято рішення про зарахування в комунальну 
власність двох будівель площею 402,9 м2, залишковою – 34 659,00 грн. грн 
за якими не вживалися належні заходи щодо захисту інтересів у судах, чим 
недотримано вимоги п. 1, 2 ст. 321, п. 4 ст. 334 Цивільного кодексу №435-IV 
та ст. 6 Закону про управління об'єктами №185-Vта призвело до втрати 
активів які на 31.03.2021 перебувають на балансі Філії 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

За наслідками інвентаризації основних засобів, які проводилися Філією та 
при передачі основних засобів від апарату управління Концерну на баланс Філії 
встановлено фізичну відсутність 10 об’єктів нерухомого майна площею 
1 566,1 м2 первісною вартістю 235 308,00 грн та залишковою – 
143 449,26 грн, зокрема: 

1.1 Житлові будинки для туриста №15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 та склад 
металевий №25 загальною площею 1 073,0 м2. Адреса: Закарпатська область, 
смт. Міжгір’я, вул. Ватутіна, 10. Вартість: первісна – 8,00 грн, залишкова - 7,44 
грн. 

1.2 Будівля магазину №15 загальною площею 477,1 м2. Адреса: Івано-
Франківська область, с. Крихівці. Вартість: первісна – 227 100,00 грн, 
залишкова – 136 261,50 грн. 

1.3 Павільйон для овочів площею 16,0 м2, що розміщений у м. Луцьку по 
вул. Г. Артемовського, 15-А.Вартість: первісна – 8 200,00 грн, залишкова – 7 
180,32 грн. 

Слід відмітити, що із 3 вищевказаних фактів (п. 1.1 – п. 1.3) один факт (п. 
1.1) описаний в аудиторському звіті від 23.06.2017 №234/5/33 за результатами 
планового аудиту та було ідентифіковано як порушення. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

 Отже, дослідженням встановлено, що Концерном в попередніх 
періодах втрачено активи внаслідок фізичної відсутності двох будівель 
загальною площею 493,1 м2 вартістю 143 441,82 грн, які на 31.03.2021 
рахуються на балансі Філія по яких не вживалися відповідні заходи щодо 
їх відновлення (відшкодування). 

 Незважаючи на те, що про вищевказані факти щодо зайняття 
будівель (приміщень) та споруд та реєстрацію права власності на них за 
сторонніми особами чи фактичне знищення вищевказаних 24 будівель 
(приміщень) та споруд було відомо як посадовим особам Філії та Концерну. 
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Про що зазначалося в ході прийому - передачі основних засобів та 
планових та позапланових інвентаризацій, управлінських рішень щодо 
перегляду визнання і оцінки активів, в тому числі визнання їх як нестача 
та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності не 
здійснювалося.  

 Вимогами п. 1 ст. 10 Закону про бухгалтерський облік №996 та п. 5 Розділу 1 
Положення про інвентаризацію №879 визначено, що для забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити 
інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально 
підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка, а також 
наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації на основні засоби, 
перевіряється наявність документів, що підтверджують право власності підприємства на 
ці об’єкти. 

В бухгалтерському обліку Філії станом на 31.03.2021 на субрахунку 103 
“Будинки та споруди” рахуються 24 будівлі (приміщень) та споруд площею 
7 137,6 м2, що належать до основних засобів первісною вартістю1 319 915,00 
грн та залишковою вартістю 914 395,00 грн, які належать на праві власності 
іншим особам, Філією не використовуються або знищені (зруйновані), тобто 
відповідно до п. 6 П(С)БО 7 “Основні засоби” № 92 не відповідають критерію 
визнання активом, та повинні бути списані з рахунку 10 “Основні засоби” та 
балансу Філії. 

 Таким чином, Філією на 31.03.2021 в порушення Класу 1. “Необоротні 
активи” Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій 
№291 завищено вартість активів на 914 395,00 грн внаслідок обліку у 
складі основних засобів 24 будівель (приміщень) та споруд, що не 
відповідають критерію визнання активом що є недотриманням п. 1 ст. 3 
Закону про бухгалтерський облік №996 в частині мети ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності – надання 
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан та результати діяльності Концерну.  

 Крім цього, в ході дослідження встановлено ризик втрати 1 будівлі 
загальною площею 547,3 м2 вартістю 17 074,00 грн внаслідок можливої 
приватизації як житлового фонду через визнання судами права 
користування майном як житлом 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Cтаном на 31.03.2021 на балансі Філії перебуваю на обліку 15 будівель 
(приміщень) та споруд загальною площею 6 078,8 м2 первісною вартістю 
1 213 197,00 грн та залишковою – 788 019,74 грн. які зайнятті сторонніми 
особами (9,0%) та 10 будівель (приміщень) та споруд площею 1 566,1 м2 
первісною вартістю 235 308,00 грн та залишковою – 143 449,26 грн, які фізично 
відсутні (2,3%), що разом становить 11,3% усього нерухомого майна. 

Дослідженням встановлено, що в судових органах розглядаються 11 
справ щодо повернення нерухомого майна у державну власність та в 
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господарське відання Концерну яке в попередні періоди (2007-2011 роки) було 
незаконно відчужено. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

 Через зволікання повторних розглядів судових справ, які 
розглядаються з 2013 року по даний час або понад 8 років щодо 
повернення об’єктів нерухомого майна існує ризик втрати 6 об’єктів 
нерухомого майна площею 3 959,5 м2 орієнтовною вартістю 
3 504 163,00 грн, внаслідок зміни власників, а також втрачається 
можливість отримувати Філією та державним бюджетом доходів від їх 
використання. 

 Через не забезпечення виконання судових рішень щодо 
повернення об’єктів та їх використання сторонніми особами існує ризик 
втрати 5 об’єктів нерухомого майна площею 4 177,3 м2 загальною вартістю 
990 107,00 грн, внаслідок зміни власників а також недоотримання Філією 
«Західна» та державним бюджетом доходів від їх використання. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

 Узагальнюючи вищевказане, дослідженням встановлено, що 
Концерном “Військторгсервіс” наділено Філію “Західна” значним 
нерухомим державним майном, що належить Міноборони, проте вказане 
майно використовується неефективно – використовуються лише 83 
будівель (приміщень) та споруд із 167 або 45,0% від наявних, інші 84 
будівлі (приміщення) не використовуються. Вказане призвело до вибуття 
однієї будівлі вартістю 6 843 217,00 грн до іншого центрального органу. 
Крім цього, існують ризики втрати 34-х будівель (приміщень) вартістю 
1 714 660,29 грн внаслідок руйнування, через їх аварійний стан та однієї 
будівлі вартістю 17 074,00 грн внаслідок можливої приватизації як 
житлового фонду через визнання судами права користування майном як 
житлом. 

 Несвоєчасна державна реєстрація речових прав (право 
власності та право користування) на об’єкти нерухомого майно, що 
належать до державного майна призводить до втрати контролю над 
окремими об’єктами нерухомого майна внаслідок зарахування в 
комунальну власність двох будівель вартістю 34 659,00 грн та їх фізичного 
знищення двох будівель вартістю 143 441,82 грн. 

В ході аудиту проведено дослідження використання земельних ділянок, 
якими Концерном наділено Філію, яким встановлено, що за оперативним 
обліком Філії відображено 31 земельна ділянка площею 24,0104 га, які не є 
об’єктами цивільних прав через не оформлення державної реєстрації права 
власності (користування) та відсутності правовстановлюючих документів і 
рішень уповноваженого органу влади/органу місцевого самоврядування про 
надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою про відведення 
земельних ділянок.  
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 Відповідно до ст. 125, 126 Земельного кодексу №2768-III та пп. 1 п. 1 ст. 2, ст. 4, 
пп. 8 п. 1 ст. 27 Закону про державну реєстрацію речових прав №1952-IV право постійного 
користування виникають з моменту державної реєстрації цих прав та посвідчується 
державним актом на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року 
та витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію права 
постійного користування земельною ділянкою.  

Вимогами ст. 791 Земельного кодексу №2768-III визначено, що земельна ділянка може 
бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування, що передбачає визначення 
її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру (крім 
випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації 
права власності на неї. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

 Відсутність роботи з оформлення державної реєстрації права 
власності на земельні ділянки, призводить до не відображення за балансом 
суб’єкта господарювання, до заниження вартості активів та створює умови 
щодо їх самовільного зайняття, неправомірного вилучення сторонніми 
особами (на підставі судових рішень або рішень органів місцевого 
самоврядування, державних органів) та ризику втрати земель Міноборони. 

На 22 земельні ділянки площею 15,6872 га (65,4%) відсутні будь-які 
правовстановлюючі документи, що в свою чергу призводить до ризику втрати 
земельних ділянок, які перебувають на оперативному обліку Філії. 

 В ході аудиту встановлено факти вилучення із сфери 
управління Міноборони 3-х земельних ділянок загальною площею 3,6957 
га вартістю 27 880 077,08 грн, без погодження Міністром оборони України, 
чим не дотримано вимоги п. 1, 2 ст.77, п. 4 ст. 84, ст. 80, ст. 140, ст. 141, ст. 
149 Земельного кодексу №2768-II, I п. 45 Положення про порядок надання 
в користування земель для потреб ЗСУ №483 та п. 4.5 Інструкція з обліку 
земельних ділянок №680. 

 Та існує ризик втрати двох земельних ділянок загальною площею 
3,4964 га орієнтовною вартістю 25 732 714,81 грн внаслідок їх вилучення 
органом місцевого самоврядування без погодження Міністра оброни 
України та не вжиття належних заходів щодо витребування із 
користування сторонніх осіб і оформлення правовстановлюючих 
документів. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

Дослідженням використання земельних ділянок які станом на 31.03.2021 
перебувають на оперативному (кількісному обліку) Філії встановлено, що 5-ть 
земельних ділянок площею 0,5189 га використовуються особами, що не 
пов’язані з Міноборони внаслідок придбання ними впродовж 2009-2012 
роках будівель та споруд з порушенням вимог чинного законодавства, які 
належали колишнім державним підприємствам, правонаступником яких є 
Концерн та за якими судами різних інстанцій здійснюється розгляд справ з 
повернення нерухомого майна. 
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Наявність на земельних ділянках, що закріплені за Філією інших 
власників будівель (приміщень) та споруд, які не відносяться до Концерну без 
вилучення таких земель створює ризики можливих додаткових витрат на 
сплату земельного податку. 

 Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу №2768-III використання землі в Україні 
є платним, об’єктом плати за землю є земельна ділянка, а плата за землю справляється 
відповідно до закону. 

Порядок сплати плати за землю, що справляється у вигляді земельного податку та 
орендної плати встановлюють ст. 269-289 Податкового кодексу України від 02.12.2010 
№2755-VI, де в ст. 269 визначено, що платниками податку є: власники земельних ділянок та 
землекористувачі а об’єктом оподаткування: земельні ділянки, які перебувають у власності 
або користуванні. 

 Тобто при несвоєчасній відмові від земельних ділянок чи передачі їх в 
комунальну власність при зміні права власності на нерухоме майно розміщене 
на вказаних ділянках, відповідно до вимог 206 Земельного кодексу №2768-III, 
ст. 269-289, ст. 284.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI 
створює ризики додаткових витрат Концерну в тому числі Філії на сплату 
земельного податку за вищевказані земельні ділянки на яких розміщені 
будинки, будівлі та споруди інших власників (користувачів). 

При цьому, за даними Філії рахується 167 будівель (приміщень) та 
споруд загальною площею 67 259,3 м2 та 31 земельна ділянка площею 
24,0104 га.  

За даними КЕВ (КЕЧ) порівняно із даними Філії “Західна” більша: 
кількість будівель (приміщень) та споруд – на 35 одиниць, площа будівель 
(приміщень) та споруд на 14 415,70 м2 та земельних ділянок на 13,5279 га. 

Зазначені розбіжності стали можливими внаслідок не виконання 
попередніми керівниками ДП МОУ “УТ ЗОК”, ДП МОУ “Львівській 
комбінат побутового обслуговування”, Концерну (Філії) вимог п. 5.16 
Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення 
№448 щодо проведення останніми щорічних звірок в минулих роках станом 
на 01 січня поточного року та не наданням документів до відповідних КЕВ 
(КЕЧ району), які підтверджують наявність та рух фондів (копії актів 
приймання (передачі), актів списання та розбирання, договорів купівлі-
продажу), що в свою чергу призвело до чисельних розбіжностей між картковим 
обліком КЕВ (КЕЧ району) та обліком Концерну “Військторгсервіс” в частині 
Філії “Західна”. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 18.08.2021 №526/18д. 

 Отже, відсутність роботи з оформлення державної реєстрації 
права власності на земельні ділянки, призводить до не відображення за 
балансом суб’єкта господарювання та заниження вартості активів та 
створює умови щодо їх самовільного зайняття, неправомірного вилучення 
сторонніми особами (на підставі судових рішень або рішень органів 
місцевого самоврядування, державних органів) та ризику втрати земель 
Міноборони. 
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2.2.6 Дослідження діяльності філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” 

Філія “Північна” Концерну “Військторгсервіс”31 (далі – Філія) в 
досліджуваному періоді діяла як відокремлений структурний підрозділ 
Концерну “Військторгсервіс” без права юридичної особи з метою задоволення 
матеріальних та соціально-побутових потреб її працівників, надання послуг 
військовослужбовцям та населенню, фізичним та юридичним особам, 
незалежно від форми власності та підпорядкування. 

Фінансово-економічні показники Філії “Північна” Концерну за 2020 рік 
та за перше півріччя 2021 року наведена нижче: 

 

Найменування показника 
І півріччя  

2021 року 
2020 

Фінансовий стан    збиткове    збиткове 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

8984 13707 

Чистий прибуток (збиток) -886 -1454 

Дебіторська заборгованість, з якої: 9044 7428 

за товари, роботи, послуги 1104 749 

за виданими авансами 35 37 

з бюджетом 0 116 

інша 1574 1136 

внутрішніх розрахунків 6331 5390 

Кредиторська заборгованість, з якої: 20222 16488 

за товари, роботи, послуги 2715 2263 

з бюджетом 121 304 

зі страхування 102 93 

з оплати праці 980 313 

за одержаними авансами 109 109 

внутрішніх розрахунків 14164 12752 

інша 2031 654 

                                           
31Дирекцію “Дім побуту та торгівлі” Концерну “Військторгсервіс” (далі – Дирекція) 

створено 24.06.2010 відповідно до наказу генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” № 65 “Про створення Дирекції побуту та торгівлі” Концерну 
“Військторгсервіс”. 

Наказом генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 28.01.2015 № 11 
внесено зміни до Положення Дирекції, та викладено його в новій редакції де Дирекція є 
філією Концерну “Військторгсервіс”. 

Наказом директора Концерну від 25.04.2019 № 41 затверджена нова редакція 
положення про дирекцію “Дім побуту та торгівлі” Концерну “Військторгсервіс”. 

Наказом директора Концерну від 14.01.2020 затверджено положення про філію 
“Північна” Концерну “Військторгсервіс”. 

Наказом директора Концерну від 20.10.2020 затверджено нове положення про філію 
“Північна” Концерну “Військторгсервіс”. 

Так, відповідно до Положення “Про філію “Північна” Концерну “Військторгсервіс” 
від 14.01.2020 (далі – Положення), Філія використовує надане Засновником майно для 
здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку та утримання майна Філії.. 
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Прострочена заборгованість із заробітної плати 
 

  

Середня заробітна плата, грн. 6801,3 5782,4 

Кількість працівників 91 83 

 
Будівлі та споруди, які перебувають у оперативному віданні Філії, в 

цілому знаходяться в занедбаному стані, продовжують руйнуватись та 
використовуються не за призначенням (передані в оренду або для зберігання 
ТМЦ). 

Приєднання збиткових структурних підрозділів Концерну (у 2019 році 
Житомирська філія, у 2020 – філія “Військторг” смт Десна) значно погіршило 
фінансовий стан Філії. 

Більшість прийнятих Філією активів та зобов’язань від ліквідованих 
структурних підрозділів Концерну документально не підтверджені, що не дає 
змоги зробити висновок про достовірність бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності та оцінити реальний стан фінансово-господарської діяльності Філії.  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” від 23.07.2021 № 234/40/4ін.КЗ. 

Слід зазначити, що з 14 закладів торгівлі та громадського харчування 
Філії 10 розташовані на територіях військових частин. 

Разом з тим, Філія здійснювала організацію виїзної торгівлі на території 
242 загальновійськового полігону (смт. Гончарівське), 37 загальновійськового 
полігону 199 навчального центру ДШВ ЗСУ (м. Житомир), призовний пункт 
Київського міського територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (м. Київ). 

Вибірковим дослідженням договорів зберігання встановлено факти 
використання контрагентами нерухомого майна для здійснення 
підприємницької діяльності. 

Встановлено, що ФОП Коваленко А.А., з яким укладено договір 
зберігання ТМЦ за адресою: смт. Десна, вул. Ювілейна,7, фактично здійснював 
підприємницьку діяльність, а саме: переробку відходів. 

 Враховуючи зазначене, у разі визнання зазначеного договору 
зберігання ТМЦ, що мав ознаки орендних відносин, нікчемними існує 
ризик втрати коштів у сумі 22,33 тис. гривень. 

Збиткова діяльність Філії обумовлена прийняттям боргів ліквідованих 
структурних підрозділів, низьким обсягом виробленої та реалізованої продукції 
при незменьшуваних витратах, перенасиченістю ринку більш 
конкурентоспроможними або дешевими товарами та послугами, недостатність 
обігових коштів, відсутністю інвестицій для оновлення матеріально-технічної 
бази. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” від 23.07.2021 № 234/40/4ін.КЗ. 

Дослідженням достовірності показників дебіторської та кредиторської 
заборгованості, особливо структурних підрозділів, переданих на Філію, 
встановлено відсутність їх документального підтвердження (відсутні акти 
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взаєморозрахунків, неналежне проведення інвентаризації активів та 
зобов’язань). 

Також документально не підтверджені суми в розділі І пасиву Балансу 
станом на 31.03.2021, а саме: 

 зареєстрований (пайовий) капітал (рядок 1400) у розмірі 1 373,0 тис.гр
ивень. 

 Зареєстрований (пайовий) капітал (далі – статутний капітал) прийнято на 
баланс від Житомирської філії внаслідок її приєднання. 

До аудиту не надано інформацію якими фондами та у якому періоді було наділено 
Житомирську філію. 

Разом з тим, слід зазначити, що філія не є суб’єктом підприємницької діяльності (це 
– складова частина засновника), відповідно, філія не може мати статутний капітал. 

 додатковий капітал (рядок 1410) – 6 976,0 тис. гривень. 
Станом на 01.01.2019 на балансі Філії обліковувався додатковий капітал 

у розмірі 1 173,0 тис. гривень. 
 Після приєднання Житомирської філії показник Балансу додаткового капіталу 

Філії на кінець 2019 року збільшився на 2 973,0 тис. грн. (на 756,64 тис. грн більше, ніж 
сума, зазначена у акті приймання-передачі активів та зобов’язань) і складав 4 146,00 тис. 
гривень. 

Після приєднання у 2020 році Філії “Військторг” додатковий капітал збільшився на 
2 830,00 тис. грн. і складав 6 976,00 тис. гривень. 

Інформацію щодо формування додаткового капіталу та його 
складових до аудиту не надано. 

 непокритий збиток (рядок 1420) – 6 166,0 тис. гривень. 
Виникає сумнів щодо достовірності даного показника, оскільки 

показники, що формували фінансовий результат господарської діяльності, 
недостатньо обґрунтовані.  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” від 23.07.2021 № 234/40/4ін.КЗ. 

Враховуючи зазначене, неможливо оцінити достовірність показників 
фінансової звітності Філії, оскільки відсутнє документальне підтвердження 
їх формування та мали місце порушення ведення бухгалтерського обліку в 
частині кореспонденції рахунків. 

З 01.02.2019 за ТОВ “МІГНОНЕТТЕ” рахується дебіторська 
заборгованість у розмірі 422,70 тис. грн за послуги оренди приміщення. 

Відповідно до виконавчого листа Господарського суду Київської області 
від 18.02.2021 № 911/2716/20 державним виконавцем Саксаганського відділу 
державної виконавчої служби у місті Кривому Розі винесено постанову про 
відкриття виконавчого провадження від 15.03.2021 № 64822129. 

На момент закінчення аудиту, інформацію щодо стану проведення 
виконавчих дій до аудиту не надано. 

 За відсутності у Філії юридичного відділу, претензійна та позовна робота 
здійснювалась юристами Концерну. 

 Враховуючи зазначене, існує ризик втрати боржника у 
зобов’язанні на суму 422,70 тис. грн внаслідок відсутності контролю за 
проведенням виконавчих дій. 
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Відповідно до наказу генерального директора Концерну від 12.05.2020 
№ 22-АГ, з балансу Концерну на баланс філії “Військторг” було передано 
транспортний засіб марки “SSANG YONG” (модель: REXTON RX270XD, 
державний номер: АА1515ІО, далі – Транспортний засіб). 

В подальшому, між Концерном, в особі ТВО начальника філії 
“Військторг” Артьомова С.В. та ТОВ “Росторг-Інвест” в особі директорки 
Ростовської А.В. укладено Договів оренди транспортного засобу від 31.07.2020 
№ 1 (далі – Договір). 

 Відповідно до п. 1.1. Договору, транспортний засіб є технічно несправним. 
Відповідно до п. 1.2. Договору, балансова вартість транспортного засобу становить 

123 962,01 гривень. 
Відповідно до п. 3.1. Договору, термін оренди становить три роки. 
Відповідно до п. 4.1. Договору, орендна плата складає 1 239,62 грн (в т.ч. ПДВ). 
Відповідно до п. 6.2. Договору, у випадку ініціювання розірвання договору в 

односторонньому порядку чи вжиття інших заходів, направлення на зміну умов договору, 
пред’явлення позову про недійсність (нікчемність) договору, винна сторона сплачує іншій 
стороні штраф у розмірі подвійної балансової вартості транспортного засобу згідно 
пункту 1.2. (247 924,02 гривні). 

У акті прийому-передачі від 31.07.2020 до Договору зазначено, що 
вартість відновлюючого ремонту Транспортного засобу становить 
95 800,00 гривень. 

Станом на момент проведення аудиту інформацію щодо стану виконання 
Договору та місцезнаходження Транспортного засобу не надано. 

Також не надано підтвердження необхідності проведення відновлюючого 
ремонту вартістю 95,80 тис. грн. та несправності Транспортного засобу на 
момент передачі в оренду 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” від 23.07.2021 № 234/40/4ін.КЗ. 

Слід також зазначити, що відповідно даних бухгалтерського обліку Філії, 
станом на момент проведення аудиту, балансова вартість Транспортного засобу 
становила 986,78 тис. грн, залишкова - 81,21 тис. гривень. 

 Враховуючи зазначене, Договір оренди транспортного засобу є 
економічно невигідним та створює ризик втрати транспортного засобу 
залишковою вартістю 81,21 тис. гривень. 

Під час аудиту встановлено, що начальником Філії Тарновським О.П. 
укладено Договір консультаційного обслуговування від 12.02.2021 № 12-
02/2021 з ТОВ “Аудиторська фірма “НАША БУХГАЛТЕРІЯ” щодо отримання 
консультацій з питань декларування податкових зобов’язань. 

Оплата послуг по даному договору склала 15,00 тис. гривень. 
 Отже, враховуючи наявність значної кредиторської 

заборгованості, у тому числі з виплати заробітної плати, керівництвом 
Філії прийнято неефективне управлінське рішення на суму 15,00 тис. грн. 
внаслідок оплати консультаційних послуг. 

 Вибірковою інвентаризацією майна Філії встановлено недостачу 
матеріальних ресурсів на суму 68,38 тис. грн. (факт виявлення недостачі 
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затверджено наказом по Філії від 22.07.2021 № 5Г) та заниження в обліку 
вартості будівельних матеріалів на суму 1,07 тис. гривень (обліковано). 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” від 23.07.2021 № 234/40/4ін.КЗ. 

Станом на момент проведення аудиту фактична чисельність працівників 
Філії становила 92 особи. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс” від 23.07.2021 № 234/40/4ін.КЗ. 

Аналізом розміру оплати праці встановлено відсутність ефективної 
системи мотивації трудової діяльності працівників, і, як наслідок, 
недостатня укомплектованість кадрами та низька продуктивність праці. 

 

2.2.7 Дослідження діяльності філії “Південна” Концерну 
“Військторгсервіс” 

Філія “Південна” Концерну “Військторгсервіс” (до цього філія “Одеське 
управління військової торгівлі” Концерну “Військторгсервіс”).32 (далі – Філія) в 
досліджуваному періоді діяла як відокремлений структурний підрозділ 
Концерну “Військторгсервіс” без права юридичної особи з метою задоволення 
матеріальних та соціально-побутових потреб її працівників, надання послуг 
військовослужбовцям та населенню, фізичним та юридичним особам, 
незалежно від форми власності та підпорядкування та діє на підставі 
Положення33, затвердженого Концерном. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

 Відсутність затверджених фінансових, стратегічних планів та 
цілей розвитку Філії, як відокремленого структурного підрозділу, не 

                                           
32 На підставі наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 20.11.2019 №99, з 

01.12.2019 змінено назву філія “Одеське управління військової торгівлі” Концерну “Військторгсервіс” на назву 
філія “Південна” Концерну “Війсьторгсервіс”, яка є правонаступником усіх майнових прав та зобов’язань філії 
“Одеське управління військової торгівлі” Концерну “Військторгсервіс”. 

Філія “Одеське управління військової торгівлі” Концерну “Військторгсервіс”була правонаступником 
наступних господарських структур: ДП МОУ “Управління торгівлі Південно оперативного командування”, ДП 
МОУ ”Оздоровчий комплекс “Ювілейний”, ДП МОУ “Військова туристична база “Пририморськ”, ДП МОУ 
“Одеське управління начальника робіт”, ДП МОУ “464 ремонтний завод техніки продовольчої служби”, ДП 
МОУ “Одеський комбінат побутового обслуговування”, ДП МОУ “Одеський комбінат з ремонту речового 
майна”. 

33
У періоді, який підолягав дослідженню, діяли Положення:  

з 28.01.2015 по 14.08.2019 Положення про Філію “Одеське управління військової торгівлі” Концерну 
“Військторгсервіс” (далі  Положення про Філію 2015 року), затверджене наказом Генерального директора 
Концерну Здір A.B. від 28.01.2015 № 11; 

з 15.08.2019 по 19.10.2020 Положення про філію “Одеське управління військової торгівлі” Концерну 
“Військторгсервіс” (далі  Положення про Філію 2019 року), затверджене наказом генерального директора 
Концерну Байда О.Г. від 15.08.2019 № 79; 

з 20.10.2020 по теперішній час Положення про філію “Південна” Концерну “Військторгсервіс” (далі – 
Положення про Філію 2020 року), затверджене наказом генерального директора Концерну “Військторгсервіс” 
від 20.10.2020 №156.  



82 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

сприяло забезпеченню створення умов для ефективного управління та 
належного контролю за використанням державного майна. 

Фінансово-економічні показники Філії “Південна” Концерну за 2020 рік 
та за перше півріччя 2021 року наведена нижче: 

 

Найменування показника 
І півріччя  

2021 року 
2020 

Фінансовий стан    збиткове   збиткове  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

3903 91285 

Чистий прибуток (збиток) -3328 -4201 

Дебіторська заборгованість, з якої: 14 595 47534 

за товари, роботи, послуги 6500 7870 

за виданими авансами     

з бюджетом 9 9 

інша 456 478 

внутрішніх розрахунків 7630 39177 

Кредиторська заборгованість, з якої: 26718 58208 

за товари, роботи, послуги 3588 4340 

з бюджетом 1273 602 

зі страхування 536 185 

з оплати праці 1770 543 

за одержаними авансами 1002 1002 

внутрішніх розрахунків 14098 48830 

інша 4451 2706 

Прострочена заборгованість із заробітної плати  1135,9   

Середня заробітна плата, грн. 6079,1  7447,1 

Кількість працівників 110 110 

 
Філією “Південна” за погодженням Концерну “Військторгсервіс” 

приймалися рішення стосовно скорочення напрямків діяльності та посад 
працівників. При цьому до аудиту не представлено фінансові плани (стратегічні 
плани, плани розвитку тощо) та економічні підґрунтя прийнятих управлінських 
рішень. 

Так, за наказом Генерального директора Концерну ”Військторгсервіс” від 
31.01.2020 №19 у лютому 2020 року скорочено комбінат виробничо-
будівельних конструкцій та будівельних матеріалів, відповідно до якого 
скорочено 108 посад працівників.  

Окремо, у жовтні 2020 року на підставі наказу Генерального директора 
Концерну від 19.10.2020 №152 внесено зміни до штатного розпису від 
30.06.2020 №62, та виведено зі штатної структури Філії 4 структурних 
підрозділи (дільниця №2 (м. Миколаїв) – 30,5 посад працівників; дільниця №4 
(м. Первомайськ) – 2 посади працівників; дільниця №6 (м. Кропивницький) – 
0,25 посади працівників; дільниця Готель “Братислава” (м. Кривий Ріг) – 17 
посад працівників, та на підставі наказу Генерального директора Концерну від 
07.09.2020 №43-АГ передано новоствореній філії “Південно-Центральна” 
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Концерну “Військторгсервіс” (наказ про створення філії “Південно-
Центральна” Концерну “Військторгсервіс” від 07.09.2020 №117). 

Наказом Генерального директора Концерну “Про внесення змін до 
штатного розпису філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 01.12.2020 
№196 прийнято рішення вивести зі штатного розпису усі структурні 
підрозділи торгівлі, ресторанного господарства та послуг, туризму та 
відпочинку. Відповідно скоротити 34,75 посад працівників. Рішення прийнято 
не зважаючи на те, що одним із основними видами діяльності Філії є: оптова та 
роздрібна торгівля; надання послуг у сфері громадського харчування; 
постачання готової їжі; організація та ведення готельного господарства; 
організація харчування працівників (службовців) Збройних Сил України, інших 
військових формувань в Україні та за її межами;  надання комплексних послуг з 
оздоровлення, туризму та відпочинку громадян України та інших країн. 

Проте, вже у лютому 2021 року наказом Генерального директора 
Концерну “Про внесення змін до штатного розпису філії “Південна” від 
10.02.2021 №24 прийнято зворотне рішення ввести до штатного розпису ті 
ж самі структурні підрозділи та ввести 25,8 посад працівників.  

При цьому, наприклад, продавців Військового універмагу звільнено 
28.12.2020. Після введення до штату вказаного магазину продавців на 
роботу не прийнято, магазин зачинений, не працює. Разом з тим, саме цей 
напрямок діяльності повинен відповідати основним завданням та меті 
створення Концерну “Військторгсервіс” - задоволення матеріально – побутових 
потреб військовослужбовців та членів їх сімей. 

Поряд з тим, слід заначити, що Філією приймалися на роботу 
працівники, які мали спеціальності, не пов’язані із виконанням 
функціональних обов’язків за посадами, що пов’язані із функціонуванням 
закладів торгівлі та громадського харчування, що негативно вплинуло на 
досягнення мети діяльності.  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Станом на 01.04.2021 понад 50% працівників Філії отримують 
заробітну плату, яка є меншою на 5,57 тис. грн. ніж середньомісячна 
заробітна плата по області та по Україні. 

Середня заробітна плата по Філії за штатним розписом у квітні 2021 
становила 6,05 тис. грн.  

Фактично, за даними Філії незначна частина (13,8% у 2019 році, 11,6% 
у 2020 році) працівників отримувала заробітну плату, яка є вищою ніж по галузі 
та загалом в Україні, усі інші понад 80% отримували у меншому розмірі. 

  Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та 

організацій у квітні 2021 року у Одеській областістановила 11,62 тис. грн.34 
 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 

філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

                                           
34https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/nikolaevskaya/ 
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Особливу увагу викликає заборгованість з виплати заробітної плати перед 
працівниками Філії, з яких деякі навіть звільнені. За даними оборотно сальдовій 
відомості  субрахунку №661 “Розрахунки за заробітної плати” заборгованість 
перед 108 працівниками станом на 01.09.2021 становить 1 649 968,23 грн., з них 
37 звільнено. 

Слід зазначити негативну тенденцію у своєчасності виплати заробітної 
плати працівникам філії “Південна”. Так, за досліджуваний період, відповідно 
до даних фінансової звітності, заборгованість носила систематичний характер.  

 Заборгованість із заробітної плати складала: станом на 01.07.2019 – 909 тис. 
грн., на 01.10.2019 – 1030 тис. грн., на 01.01.2020 – 908 тис. грн., на 01.07.2020 – 2218 тис. 
грн., на 01.10.2020 – 1987 тис. грн., на 01.01.2021 –543 тис. грн., на 01.04.2021 – 1318 тис. 
грн., на 01.07.2021 – 1650 тис. грн. (за лютий-червень 2021 року). 

Відповідно до довідки про заборгованість із заробітної плати перед 
працівниками філії “Південна” станом на 14.09.2021, заборгованість станом на 
14.09.2021 зменшилася на 721 985,94 грн. та становить 927 982,29 грн. 

 Отже, керівництвом філії “Південна” систематично 
порушуються вимоги ст .97 Кодексу законів про працю України, 
відповідно до якої оплата праці працівників здійснюється в 
першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються після 
виконання зобов'язань щодо оплати праці. 

 Внаслідок частих змін керівника Філії результати діяльності 
мають вкрай негативні наслідки. 

Враховуючи наявні кримінальні провадження слід дійти висновку про 
неякісний відбір персоналу на керівні посади як на рівні Філії, так і на рівні 
Концерну. 

 Так, наразі тривають кримінальні провадженняза ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених: 

1. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України стосовно дій колишнього 
ТВО начальника Філії Тоня П.В. (09.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
внесені відомості по кримінальному провадженню №42021161010000029 щодо вимагання 
неправомірної вигоди шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах інших 
осіб, за вчинення дій, спрямованих на створення механізму відчуження фондів Міністерства 
оборони України); 

2. ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України стосовно дій колишніх начальника 
технічно-сервісного комплексу Рощака Д.В., начальника Філії Капралова В.О., ТВО 
начальника Філії Тоня П.В. (06.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 
відомості по кримінальному проваджені №420211600000153 щодо вимагання неправомірної 
вигоди за надання складського приміщення у користування та укладання відповідного 
договору). 

 Часта зміна керівництва Філії не сприяла ефективному 
менеджменту відокремленого структурного підрозділу та свідчить про 
відсутність зважених рішень щодо кадрових питань зі сторони керівництва 
Концерну. 

Необґрунтовані рішення керівництвом Концерну стосовно ведення 
діяльності у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, туризму та 
відпочинку;низькі показники укомплектованості кадрами, у тому числі з 
відповідними рівнем освіти та досвіду з врахуванням особливостей у сфері 
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торгівлі, виробництва, обслуговування; не конкурентний рівень оплати праці; 
необґрунтовані рішення керівництвом Концерну, які приймалися стосовно 
управління штатною структурою (трудовими ресурсами) Філії негативно 
вплинули на розвиток відповідних напрямків діяльності Філії, що фактично 
призвело до ліквідації виробництва та закриття закладів роздрібної торгівлі. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Діяльність Філії мала постійний збитковий характер. За даними 
фінансової звітності та бухгалтерського обліку чистий збиток склав: за 2019 рік 
– 502 тис. грн., за 2020 рік – 4201 тис. грн., за І квартал 2021 року – 1668 тис. 
грн. 

Спостерігалася тенденція щоквартального збільшення суми чистого 
збитку за результатами діяльності.  

 За результатами діяльності отримано чистий збиток: за ІV квартал 2019 року – 
423 тис. грн.; за І квартал 2020 року – 1264 тис. грн., за ІІ квартал 2020 року – 237 тис. 
грн., за ІІІ квартал 2020 року – 2017 тис. грн., за ІV квартал 2020 року – 683 тис. грн., за І 
квартал 2021 року – 1668 тис. грн. 

При цьому, сума збитку за 2020 рік (4201 тис. грн.) фактично значно 
більша, принаймні на суму 3575 тис. грн., тобто на суму нестачі продуктів 
харчування, які залишилися після завершення (листопад 2020 року) участі філії 
,,Південна” Процесу забезпечення продуктами харчування військових частин, 
який здійснювався на виконання Концерном ,,Військторгсервіс” умов договору 
від 13.02.2020 №286/2/20/3, укладеного з Міноборони України.  

 Більш детально інформація викладена у п. 2.4 довідки внутрішнього 
аудиту філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 
№ 520/2/29аз. 

Основними причинами збиткової діяльності були: 
часта зміна керівництва Філії протягом тривалого періоду, внаслідок 

чого створено умови для уникнення особами, які тимчасово виконували 
обов’язки начальника Філії, відповідальності за наслідки господарської 
діяльності; 

 Більш детально інформація викладена у п. 2.2.1 довідки внутрішнього 
аудиту філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 
№ 520/2/29аз. 

відсутність фінансового планування діяльності Філії; 
необґрунтовані рішення стосовно скорочення виробництва 

будівельних конструкцій; штатної структури (трудових ресурсів), які призвели 
до занепаду торгівлі та скорочення виробництва; 

неякісна організація участі Філії у процесі виконання договору між 
Міноборони України та Концерном “Військторгсервіс” щодо постачання 
продуктів харчування до військових частин; 

 Більш детально інформація викладена у п. 2.4 довідки внутрішнього 
аудиту філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 
№ 520/2/29аз. 
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зниження обсягів роздрібної торгівлі та фактичне закриття у 2021 
році закладів роздрібної торгівлі (детально про стан роздрібної торгівлі 
викладено далі за текстом);  

вибуття рентабельних магазинів до філії “Південно-Центральна” 
(м. Миколаїв); 

приховання/недоотримання доходів від діяльності складського 
господарства( факти кримінальних порушень відносно посадових осіб Філії та 
недоотримання фінансових ресурсів; 

 Більш детально інформація викладена в п. 2.2.1 та 2.2.4 довідки 
внутрішнього аудиту філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 
20.09.2021 № 520/2/29аз. 

не конкурентний рівень оплати праці працівників(не застосовується 
матеріальне заохочення за підсумками роботи, заробітна плата працівників 
Філії в рази нижча, ніж середня заробітна плата по Україні та по Одеській 
області). 

 Порівнюючи дохід від звичайних (які історично склалися) 
видів діяльності Філії за 2019 та 2020 роки можна дійти висновку про 
зменшення чистого доходу (відповідно обсягів діяльності) майже вдвічі у 
2020 році (33688 тис. грн. (93747 тис. грн. – 60059 тис. грн.)) у порівнянні з 
2019 роком (62865  тис.  грн.). 

Основними причинами  різкого зменшення доходів були: 
повне та не обґрунтоване скорочення виробництва -відповідно 

донаказу Генерального директора Концерну від 31.01.2020 №19 із структури 
Філії з 06.02.2020 було виведено (фактично скорочено) Комбінат виробничо-
будівельних конструкцій та будівельних матеріалів. При цьому, діяльність 
Комбінат виробничо-будівельних конструкцій та будівельних матеріалів 
протягом останніх років була стабільно прибуткова. 

Причини скорочення виробництва під час аудиту не встановлено, адже до 
аудиту не представлено відповідні розрахунки, які стали причиною прийнятого 
управлінського рішення; 

зниження роздрібної торгівлі та фактичне закриття закладів 
роздрібної торгівлі - на початку 2020 року валовий дохід Магазину №4 
становив 49,20 тис. грн., а на кінець 2020 року 7,0 тис. грн. (зменшення в сім 
разів ); валовий дохід Магазину №26 в січні 2020 року становив 24,0 тис. грн., а 
вже в грудні 2020 року 10,50 тис. грн. (зменшення у 2,2 рази), валовий дохід 
Магазину №12 на кінець року зменшився у 13 разів (січень 2020 – 24,70 тис. 
грн. у грудні 2020 року – 1,90 тис. грн.), Військовий універмаг – зменшення у 
4,3 рази (січень 2020 – 17,10 тис. грн. у грудні 2020 року – 4,00 тис. грн.). Слід 
врахувати, що в жовтні 2020 року на підставі наказу Генерального директора 
Концерну від 19.10.2020 №152 із структури Філії було виведено Дільницю №2 
(Миколаїв), діяльність магазинів якої мала прибутковий характер; 

занепад ресторанного господарства - у січні 2020 року валовий дохід по 
даній галузі становив 52  тис.  грн., що на 37,8 тис. грн. менше в порівняні з 
груднем 2020 року (14,2  тис.  грн.). Фактично з семи об’єктів повний рік 
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працювали тільки три (Кафетерій магазину №4, Кафетерій магазину №26 та 
Солдатська чайна№3), але й вони були збитковими. 

послуги з проживання – дільниці даної галузі мали постійний збитковий 
характер, а саме: збиток за результатами діяльності Готелю “Братислава” за 
січень - жовтень 2020 року збиток склав 915,30  тис. грн.; по базі відпочинку 
“Приморськ” збиток за 2020 рік склав 1482,30 тис. грн. (дохід 173,90 тис. грн., 
витрати 1656,20 тис. грн., у т.ч. фонд оплати праці 1239 тис. грн.).  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Управлінські рішення керівництва Філії стосовно укладання 
договорів, предметом яких є надання Надавачем (Філією) посередницьких 
послуг у сприянні господарської діяльності Споживача (контрагента) на 
території Надавача послуг за винагороду, фактично у приміщеннях магазинів 
Філії, дії посадових осіб, які мали ознаки кримінального правопорушення, 
призвели до знищення діяльності Філії напрямку “Роздрібна торгівля”. 

Так, валовий дохід від реалізації товарів протягом січня – квітня 2021 
року менший, ніж за аналогічним періодом минулого року, на загальну суму 
3 758,40 тис. грн. (дохід від реалізації за січень-квітень 2020 року 4 181,90 грн., 
за січень-квітень 2021 року - 423,50 тис. грн.) 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

 Тобто, за умови провадження діяльності у сфері роздрібної торгівлі 
Філія мала отримати валовий дохід від реалізації товарів на суму, не меншу ніж 
за аналогічний період минулого (2020 року). Тобто зазначені дії є 
неефективним управлінським рішенням на суму 3 758,40 тис. грн. 

Поряд із зменшенням доходу від реалізації товарів Філія несла витрати на 
утримання приміщень, нарахування та виплати заробітної плати, перерахування 
податків, сплати вартості спожитих комунальних послуг та енергоносіїв.  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Чистий дохід від реалізації товарів менше, ніж витрати, які понесла Філія 
на організацію роздрібної торгівлі та утримання працівників та приміщення, на 
загальну суму 364 027,42 грн.  

 Враховуючи суми нарахованих доходів від надання послуг за 
договорами з ФОП Калліопін Р.О. на загальну суму 201 847,39 грн. таФОП 
Прийма О.М. на загальну суму 66 129,03 грн., управлінськими рішеннями 
стосовно укладання договорів з ФОП Калліопін Р.О. та ФОП Прийма О.М. є 
збитки на загальну суму 96 051 грн. (364027,42 грн. - 201 847,39 грн. - 66 129,03 
грн.). Аудитом кваліфіковано як незаконні витрати ресурсів внаслідок 
незаконного покриття витрат інших контрагентів. 

Слід зазначити, що Філією після надання претензій про розірвання 
договорів та стягнення заборгованості (12.05.2021) (з ФОП Калліопін Р.О. з 
розмірі 94999,94 грн. та з ФОП Прийма О.М. у розмірі 40000,00 грн.) позовні 
заяви до суду не надано. 
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За викладеними фактами Головним управлінням Державної податкової 
служби у м. Києві проведено перевірку, за результатами якої складено акт 
перевірки від 27.05.2021 №10036/15-32-09-04/33689922.  

За результатами перевірки податковою службою зафіксовано факт 
порушення вимог Закону України “Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” 
від 06.07.1995 №265/95-ВР, зокрема: 

п. 12 ст. 3. внаслідок реалізації товарів, які не обліковані у встановленому 
порядку; 

п. 11 ст. 3 внаслідок проведення розрахунків через реєстратор 
розрахункових операцій без використання режиму попереднього 
програмування найменувань товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії 
згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів; 

За порушення законодавства про патентування, за порушення норма 
регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг до Концерну 
“Військторгсервіс” за податковими повідомленнями від 06.07.2021 застосовано 
штрафні санкції у розмірах 12 395,00 грн., 47 289,20 грн., 5 100,00 грн., а всього 
на загальну суму 64 784,20 грн. Штрафні санкції оплачені Філією у серпні 2021 
року у повному обсязі (26.08.2021 у сумах 12 395,00 грн., 5 100,00 грн., 
10 000,00 грн.; 27.08.2021 у розмірі 30 000,00 грн., 31.08.2021 у розмірі 7 289,00 
грн.).  

 При цьому, відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, 
завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам 
фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 
відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 

Відповідно до ст. 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть 
матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 
внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. 

Таким чином, внаслідок порушення законодавства працівниками під час 
виконання ними трудових обов’язків Філія понесла додаткові витрати без 
отримання належної економічної вигоди, що по суті є нанесенням збитків на 
суму сплачених штрафних санкцій. 

 Отже, завдано зайві видатки Концерну “Військторгсервіс” в особі 
філії “Південна” на суму 64 784,00грн. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Крім цього, аудитом встановлено факти порушень, які пов'язані з 
обліком, дебіторської та кредиторської заборгованостей (факти наведено 
нижче по тексту), які мають ознаки таких, що фактично не існують. 

Так, за підсумками дослідженого встановлено, що неіснуючі дебіторська 
та кредиторська заборгованості від загальних за звітністю, становлять 
відповідно 63% та 20,38%, в т. ч.  

дебіторська, з якої: 
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35% (5 479 тис. грн.) за ознаками належить до безнадійної(за висновками 
попередніх контрольних заходів у 2019 році); 

28% (4 261 тис. грн.) – результат не врегулювання Засновником у 
розпорядчому документі про облікову політику, питання щодо застосування 
типових проводок бухгалтерського обліку з передавання/отримання філіями, 
виділеними на окремий баланс, активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо). 

Заборгованість створена у листопаді-грудні 2020 під час передавання активів до 
філії “Південно-Центральна”. 

кредиторська: 
20,38% (5177тис.грн.) – результат не врегулювання Засновником у 

розпорядчому документі про облікову політику питання щодо застосування 
типових проводок бухгалтерського обліку з передавання/отримання філіями, 
виділеними на окремий баланс, активів(основних засобів, готової продукції, товарів тощо). 

Заборгованість зареєстрована з 2017року, під час прийняття Філією активів на 
баланс. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Аудитом встановлено, що протягом періоду, який підлягав дослідженню, 
керівництвом не забезпечено заходів щодо проведення інвентаризації 
розрахунків (у тому числі перед складанням річної фінансової звітності за 
2019 та 2020 роки) на предмет їх достовірності, чим порушено вимоги п. 1 та 2 
ст. 10 р. III Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”. 

За результатами проведеної під час аудиту інвентаризації активів та 
зобов'язань (у т. ч. інвентаризації заборгованостей (дебіторської та 
кредиторської)) встановлено, що загальна сума дебіторської заборгованості 
становила 14 362,86 тис. грн., кредиторської –  22 384,84 тис. грн.  

Аудитом встановлено, що у порушення вимог п.п. 7.2. та 7.3 р. III 
Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 02.09.2017 №879, не зі всіма дебіторами, які 
мали підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення, проведено 
звірку взаєморозрахунків. Звірку проведено 73 контрагентами, що становить 
24% від загальної кількості. 

Отже, комісією не досягнуто головну мету інвентаризації: - своєчасне 
виявлення сумнівних і безнадійних боргів, що головною причиною 
існування в обліку неіснуючої, незрозумілої та простроченої 
заборгованості. 

По своєчасності погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей станом на 01.04.2021 загальна сума простроченої дебіторської 
заборгованості філії “Південна” становить 893 тис. грн. (це 19% від її загальної 
суми), простроченої кредиторської – 2 573 тис. грн. (це 15% від її загальної 
суми).  

Розмір простроченої дебіторської заборгованості – показник ефективності 
ведення претензійно-позивної роботи. Отже, вагомий відсоток простроченої 
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дебіторської заборгованості, це результат неналежного проведення 
претензійно-позовної роботи щодо її своєчасного стягнення, що може 
привести до створення умов для визнання цієї заборгованості безнадійною, 
наслідком чого є - втрата активів на суму списання безнадійної 
дебіторської заборгованості. 

Дослідженням обґрунтованості утворення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей встановлено ряд порушень.  

 Ризик завищення в обліку вартості активів у сумі 11 730,36 грн. 
внаслідок недоотримання коштів від надання послуг проживання (розрахунки 
за надані послуги) та ризик завищення в обліку боргових зобов'язань у сумі 
12 103,55 грн. за фактом отримання коштів за проживання та не здійснення 
відповідних бухгалтерських проведень щодо наданих послуг (розрахунки за 
надані послуги). 

 За бухгалтерським обліком станом на 01.04.2021 рахувалася дебіторська та 
кредиторська заборгованості за розрахунками за проживання (бази відпочинку, готель 
тощо) відповідно у сумах 11 730,36 грн. (3особи) та 12 103,55 грн. (11 осіб), які виникли 
внаслідок неповного відображення господарських операцій. 

Така ситуація можлива у випадках ненадання до бухгалтерії виправних документів 
щодо проживання (рахунки, зведені реєстри тощо), але в той же час здавання до каси Філії 
коштів за отримання проживаючими послуг, що створює кредиторську заборгованість. 
Або, навпаки, облікування послуг проживання за відсутності проведень щодо оплати, що 
створює дебіторську заборгованість. 

 Ризик втрат коштів в результаті здійснення авансових платежів на 
загальну суму 130 329,35 грн. та неотримання належних товарів та послуг 
(розрахунки з постачальниками). 

 За бухгалтерським обліком станом на 01.04.2021 рахувалася дебіторська та 
кредиторська заборгованості за розрахунками з постачальниками товарів та послуг у 
сумах 130 329,35 грн. (32 контрагента) та 87 944,14 грн. (13 контрагентів), які виникли 
внаслідок неповного відображення господарських операцій. 

Така ситуація можлива у випадках ненадання до бухгалтерії первинних документів 
щодо надходження товарів/отримання послуг за умовами попередньої оплати , що створює 
дебіторську заборгованість. Або, навпаки, отримано товари та послуги та неоплачено 
постачальнику, що призводить до стягнень заборгованості за рішенням суду та до 
додаткових судових витрат. 

 Ризик втрат коштів в результаті попередньої оплати вартості 
комунальних послуг та енергоносіїв та створення дебіторської заборгованості, 
за об’єктами нерухомості, які передані до філії “Південно-Центральна”, на 
загальну суму 183 317,50 грн. внаслідок спливу терміну позовної давності та не 
здійснення своєчасної претензійно-позовної роботи 

 З 2020 року на субрахунках №68511 “Розрахунки з іншими кредиторами в 
національній валюті (Миколаїв)” та №68512 “Розрахунки з іншими кредиторами в 
національній валюті (Братислава)” рахувалася дебіторська заборгованість відповідно у 
сумах 4 435,35 грн. та 178 882,15 грн. Ця сума складалася з боргів за розрахунки Філії за 
комунальні послуги, отримані колишніми підрозділами філії “Південна”, які за 
територіальністю розташовувалися у м. Миколаїв та м.Кривий Ріг (у т. ч. заборгованість 
рахувалася за субрахунком №68511 за ТОВ “Миколаївська електропостачальна компанія” у 
сумі 4 435,35 грн. та за субрахунком №68512 за ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” у 
сумі 81 521,32 грн. та КПТМ “Криворіжтепломережа” – 97 360,83 грн.).  
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 Незаконні витрати коштів у сумі 9 219,51 грн. внаслідок 
надлишкової виплати заробітної плати, колишнім працівникам Філії (14 
працівників, яких звільнено у 2012-2020 роках).  

 За даними ОСВ субрахунку №662 “Депонована заробітна плата” дебетове 
сальдо становить 9 219,51 грн. внаслідок надлишкової виплати заробітної плати, колишнім 
працівникам Філії (14 працівників, яких звільнено у 2012-2020 роках). (в т ч. за 14 звільненими 
працівниками у сумі 7 443,39 грн., заборгованість у сумі  1 775,6 1грн. не обґрунтована, 
облікована до 2012року). 

Пояснення щодо причини виникнення цієї заборгованості аудитом не отримано у 
зв'язку із звільненням до початку проведення аудиту головного бухгалтера та 
відповідального бухгалтера за нарахування заробітної плати за той період. 

 Незаконні витрати коштів внаслідок безпідставно оплачених 
підзвітних сум у загальному розмірі 3 389,00 грн. колишніми працівниками 
Філії (звільнені протягом 2012-2021 років), які отримали аванс на 
відрядження/господарські витрати та не повернули надміру витрачені кошти. 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами станом на 
01.04.2021 на загальну суму 3 389,00 грн. рахувалася за 6 звільненими працівниками. 

Працівниками порушені вимоги абз. 2 п. 170.9.2. Податкового кодексу України 
стосовно повернення надміру витрачених коштів в касу або на банківський рахунок 
установи до або під час подання звіту. 

Пояснення щодо причини виникнення цієї заборгованості не отримано. 

Дослідженням питання створення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей за користування торгівельними місцями встановлено наступне. 

 Ризик втрати активів внаслідок не витребування дебіторської 
заборгованості контрагентів на загальну суму 58 919,74 грн. за користування 
місцями під розміщення 20-футових контейнерів по вул. Рожевій у смт 
Авангард після відклику довіреності начальнику Філії на вчинення юридичних 
дій від імені Міноборони, передбачених договором доручення від 14.06.2016 
№ 1, та завищення в обліку боргових зобов'язань внаслідок рахування в 
обліку кредиторської заборгованості на загальну суму 1 028 819,59 грн. в 
наслідок зарахування коштів на облік (замість їх повернення) та набуття 
внаслідок зазначеного статусу “неналежного отримувача”. 

 Між Міноборони, Авангардівською селищною радою Овідіопольського району 
Одеської області та ТОВ “Промисловий ринок “7 кілометр” (далі- “Промринок”) укладено 
трьохсторонній договір № 181/9-83р про надання згоди Міноборони про вилучення в нього 
земельної ділянки площею 4,33 га, що розташована на території військової частини А4139 
(військове містечко №7 Одеського гарнізону) та передачі її до Авангардівської селищної 
ради Овідіопольського району Одеської області, з подальшою передачею у встановленому 
законодавством порядку у постійне користування Промринку.  

За умовами п. 5.1 зазначеного договору, Міноборони має право протягом 99 років з 
дня підписання на власний розсуд безкоштовно користуватися 50 місцями під 20-футові 
контейнери. 

При цьому 14.06.2016 між Міноборони та Концерном укладено договір доручення 
№ 1, відповідно до умов якого Міноборони доручає, а Концерн приймає на себе доручення та 
зобов’язується вчиняти від імені Міноборони юридичні дії, пов’язані з укладанням та 
розірванням договорів з фізичними та/або юридичними особами про надання права платного 
користування 50 місцями для встановлення 20-футових контейнерів на території 
ТОВ “Промтоварний ринок” по вулиці Рожевій, отримання і обліку грошових коштів, 
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стягнення штрафних санкцій та представництво інтересів сторін у судах та інших 
юрисдикційних органах з питань, пов’язаних виконанням договору доручення. 

Розпорядженням генерального директора Концерну від 29.07.2016 № 93 реалізацію 
покладеного на Концерн доручення від 14.06.2016 № 1, зокрема в частині укладення договорів 
про надання права платного користування місцем для встановлення 20-футових 
контейнерів, покладено на Філію. 

Однак, на виконання рішення Міністра оборони України від 22.07.2019 № 9855/з/1 
відкликано довіреність, видану Міністром оборони України від 04.06.2019 № 220/469/д 
начальнику Філії на вчинення юридичних дій від імені Міноборони, передбачених договором 
доручення від 14.06.2016 № 1. 

Розпорядженням генерального директора Концерну від 01.08.2019№ 44 у Філії 
витребувано усі матеріали (документацію), що стосуються виконання договору доручення 
від 14.06.2016 № 1, у тому числі оригінали договорів про надання права платного 
користування місцем для встановлення 20-футових контейнерів, а також документацію 
претензійно-позовної роботи. 

У зв'язку з вище доведеним,продовжуючи отримувати грошові перерахування від 
суб'єктів господарювання, з якими вже не було ніяких договірних відносин (договірні 
відносини припинилися 31.05.2019, останнє зарахування на рахунок Філії за користування 
торгівельним місцем відбулося в вересні 2019 року), відповідно до п. 1.23 Закону України 
“Про платіжні системи та переказ коштів в Україні № 2346-III філія “Південна” в даному 
випадку набула роль “неналежного отримувача”, тобто особи, якій без законних підстав 
зарахована сума переказу на її рахунок. 

Відповідно до вимог п 1. ст. 1212 ЦК України надлишково отримані кошти від іншої 

особи без достатньої правової підстави підлягають поверненню.35 
Дослідженням питання передачі дебіторської та кредиторської 

заборгованостей філії “Південно-Центральна”встановлено, що відповідно до 
наказу Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 07.09.2020 
№43-АГ “Про передачу основних засобів, зобов'язань та активів станом на 
30.10.2020 філією “Південна” Концерну “Військторгсервіс” передано, а філією 
“Південно-Центральна” Концерну “Військторгсервіс” прийнято встановленим 
порядком основні фонди, оборотні активи, власний капітал та зобов'язання, про 
що складений Передавальний акт від 30.10.2020 №3103/1 (далі – передавальний 
акт) “приймання - передачі основних фондів, оборотних активів, власного 
капіталу та зобов'язань філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс що 
передаються до філії “Південно-Центральна” Концерну “Військторгсервіс”.  

Слід зазначити, що наказом Генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” та непередбачливістю керівництва філії “Південна” не 
враховано суттєві деталі, що могли привести до негативних наслідків, а саме: 

                                           
35Відповідно до вимог п 1. ст. 1212 Цивільного кодексу України “Особа, яка набула майно або зберегла 

його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), 
зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій 
воно було набуте, згодом відпала”. 

Раніше строк повернення помилково перерахованих коштів було регламентовано п. 6 Указу Президента 
України “Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України” від 
16.03.1995 р. № 227/95. Він становив 5 днів. Із прийняттям Закону України “Про валюту і валютні операції” від 
21.06.2018 р. № 2473-VIII цей Указ втратив чинність. Тому наразі конкретні строки повернення помилково 
сплачених коштів не встановлено жодним нормативним актом. 
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при передачі філії “Південно-Центральна” активів та зобов'язань, станом 
на 01.11.2020 не проведено інвентаризацію продуктів харчування, які 
закупалися з метою забезпечення дієвості Процесу забезпечення (останнє 
надходження продуктів харчування відбулося 18.11.2020 на склад, 
територіально розташований у м. Миколаїв); 

до акту прийому-передачі кредиторської заборгованості не надано актів 
взаєморозрахунків з постачальниками;  

не забезпечено здійснення заходів стосовно укладання додаткових угод з 
кредиторами про дострокове припинення господарських відносин з філією 
“Південна”. 

Такими діями керівництва створено ризик понесення втрат 
матеріальних ресурсів та додаткових витрат активів Філії, в тому числі і 
внаслідок стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання 
зобов’язань, передбачених договорами. 

Для відображення внутрішньогосподарських розрахунків між Концерном 
“Військторгсервіс” та Філією використовувався субрахунок №683 
“Внутрішньогосподарські розрахунки”. Станом на 01.04.2021 сальдо 
субрахунку №683 складало: дебетове – 6 610,59 тис. грн., кредитове – 
14 023,45 тис. грн.36 

Разом з тим, встановлено невідповідність деяких числових показників 
субрахунку №683 з показниками, які відповідають фактичному стану справ.  

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Невірні бухгалтерські проведення призвели до викривлення фінансової 
звітності та кваліфіковані як порушення, що не призвели до втрат. 

 Завищення в обліку боргових зобов'язань внаслідок рахування в 
обліку кредиторської заборгованості перед Концерном “Військторгсервіс” за 
отримані у 2017 році необоротні активиза видом витрат “Братислава” 
(2 923 132,51 грн.) та “Кривий Ріг” (2 253 446,72 грн.) у загальному розмірі 
5 176 579,23 грн.,у той час коли об’єкти нерухомості, розташовані у 
Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях у жовтні 2020 
року передані до філії “Південно-Центральна”.  

 Завищення в обліку дебіторської заборгованості у сумі 
4 261 152,03 грн., яка виникла за фактом передачі земельних ділянок та об’єктів 
нерухомості, розташованих у Миколаївській, Дніпропетровській та 
Кіровоградській областях в жовтні 2020 року до філії “Південно-Центральна”. 

На субрахунку №683 станом до 01.04.2021 з незрозумілих причин 
залишилося рахуватися кредитове сальдо за позиціями “Братислава” та 

                                           
36

Дебетове та/або кредитове сальдо за субрахунком №683 відповідно до НП(С)БО 1 “Загальні вимоги 

до фінансової звітності” та Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності №433 
підлягає відображенню у складі заборгованості за внутрішніми розрахунками: дебіторська – у статті 
“Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків” рядку 1145 балансу, кредиторська - у 
статті “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” рядку 1645 балансу.  
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“Кривий Ріг” відповідно у сумах 2 923 132,51 грн. та 2 253 446,72 грн., яке було 
обліковане у бухгалтерському обліку філії “Південна” ще до 01.07.2019. 

 Відповідно до наказу генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 
22.05.2017 №20-АГ “Про передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів” на баланс філії “Південна” були зараховані об’єкти нерухомості, розташовані у м. 
Кривий Ріг загальної вартості 2 253 446,72 грн. та готель “Братислава” загальної 
вартості 2 923 132,51 грн. В результаті бухгалтерського проведення (Дт10,11 - Кт683) 
створилося кредитове сальдо у сумі 5 176 579,23 грн. (2 923 132,51 грн.+2 253 446,72 грн., 
яке рахувалося в балансі станом на 01.07.2019. 

Разом з тим, відповідно до вимог наказу генерального директора 
Концерну “Військторгсервіс” від 07.09.2020 №43-АГ “Про передачу основних 
засобів зобов'язань та активів” з балансу філії “Південна” на баланс філії 
“Південно-Центральна” передані об’єкти нерухомості, транспортні засоби та 
решта основних засобів, що знаходяться в будівлях і спорудах, розташованих в 
місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

Тобто, майно, яке рахувалося за позиціями “Братислава” та “Кривий Ріг”, 
філії “Південно-Центральна” передано, але кредитове сальдо в обліку філії 
“Південна” залишилося без змін. 

При цьому, слід зазначити, що 31.03.2021 бухгалтерським проведенням 
(одночасно до дебету та кредиту субрахунку 683) заборгованість за позицією 
“Братислава” було анульовано, але одночасно виникла заборгованість, яка 
облікована за позицією “Передача майна” у відповідній сумі. Зміст операції від 
зміни назви позиції не змінився. 

Отже, кредиторське сальдо субрахунку №683 у сумі 5 176 579,23 грн. за 
своєю суттю не відповідає вимогам П(С)БО 11 “Зобов’язання” внаслідок 
відсутності ймовірності зменшення вигід у наслідок погашення зобов’язання. 

Крім цього, в бухгалтерському обліку станом на 01.04.2021 за дебетом 
субрахунку №683 за позицією “Південно-Центральна” рахувалося дебетове 
сальдо у сумі 4 261 152,03 грн. яке виникло за фактом передачі з балансу філії 
“Південна” на баланс філії “Південно-Центральна” активів та зобов'язань 
(підстава - наказ генерального директора Концерну “Військторгсервіс” від 
07.09.2020 №43-АГ “Про передачу основних засобів зобов'язань та активів”).  

В результаті відбулось  створення штучної дебіторської 
заборгованості у сумі 4 261 152,03 грн., яка від загальної суми дебіторської 
заборгованості становить 28%, що значно збільшує вартість активів. 

Дослідженням списання з обліку дебіторської заборгованості встановлено 
порушення, що призвело до втрат. 

 Незаконні витрати ресурсіввнаслідок втрати боржника у 
зобов’язанні за результатами списання з обліку дебіторської заборгованості 
без проведення інвентаризації, видання наказу про оголошення результатів 
претензійно-позовної роботи, на загальну суму254 515,95 грн. 

Під час аудиту встановлено ряд операцій по відображенню списання 
дебіторської заборгованості, які не відповідали вимогам чинних нормативних 
документів. 
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 Колишнім головним бухгалтером філії “Південна” Галушко В. М. проведено 
списання 01.07.2020 та 01.08.2020 дебіторської заборгованості у загальній сумі 
254 515,95 грн. шляхом коригувальних проведень за дебетом субрахунку 944 “Сумнівні та 
безнадійні борги” з кредиту відповідних субрахунківз одночасним зменшенням фінансового 
результату. 

Разом з тим, організаційних рішень щодо обліку/списання безнадійної 
дебіторської заборгованості до аудиту не представлено, під час вивчення 
наказів начальника Філії відповідного наказу не встановлено. 

З цього питання 03.09.2021 ТВО начальника Філії Колпакову П.В. надано 
вимогу про надання аудиту пояснення про причину безпідставного списання 
філією “Південна” дебіторської заборгованості у сумі 254 515,95 грн. Відповідь 
не отримано. 

Слід зазначити, що за попереднім контрольним заходом за 
результатом дослідження стану погашення дебіторської заборгованості 
були виявлені випадки наявності дебіторської заборгованості на загальну суму 
5 505 348,35 грн., які містили ознаки безнадійної та яку аудитом було 
кваліфіковано як завищення в обліку вартості активів. При цьому, при списанні 
01.07.2020 та 01.08.2020 лише її частку - 26 464,80 грн. Не списано 
5 478 883,55 грн. Найбільшим дебітором є ПП “Детокс +” (5 413 741,35 грн.)  

 Державна реєстрацією припинення юридичної особи ПП “Детокс+”, яка 
відбулася 18.10.2018 унеможливила виконання рішення господарського суду стосовно 
стягнення заборгованості.  

 Дебіторську заборгованість ПП “Детокс +” на суму 5 413 741,35 грн. 
попереднім аудитом кваліфікована як завищення в обліку вартості активів. 
Враховуючи той факт, що рішення стосовно подальшого облікування вказаної 
заборгованості з 2019 року не прийнято, теперішнім аудитом кваліфіковано як 
незаконні витрати внаслідок втрати боржника у зобов’язанні на суму 
5 413 741,35 грн. 

Дослідженням питання щодо списання безнадійної кредиторської 
заборгованості встановлено, що головним бухгалтером філії “Південна” 
Галушко Веронікою Миколаївною у жовтні - листопаді 2019 року та у серпні 
2020року з кредиту субрахунку 717 “Дохід від списання кредиторської 
заборгованості” в дебет відповідних субрахунків проведено списання 
кредиторської заборгованості в сумі 28 802,90 грн. 

Організаційних рішень щодо обліку/списання безнадійної дебіторської 
заборгованості до аудиту не представлено, під час вивчення наказів начальника 
Філії відповідного наказу не встановлено 

Такими діями головного бухгалтера створено ризик понесення 
додаткових витрат активів Філії внаслідок можливого стягнення 
штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань передбачених 
договорами. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Аудитом встановлено факти неякісного/неналежного представництва 
інтересів Концерну в особі Філії. 
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Виявлено непоодинокі випадки неявки представника Філії у судові 
засідання. 

 Не вжито своєчасних заходів щодо поверненню судового збору на 
суму 1 921,00 грн., що кваліфіковано як ризик недоотримання фінансових 
ресурсів. 

 Неправильне застосування бази нарахування Філією пені та штрафу 
призвело до неефективних управлінських рішень на загальну суму 
16 397,20 грн. 

 Філія вимушена нести додаткові витрати у вигляді штрафів, пені, 
неустойок, судових витрат, які накладалися на Філію за несвоєчасне виконання 
боргових зобов’язань на загальну суму 143 648,88 грн., що кваліфікується як 
неефективні управлінські рішення. 

За іншими справами (стосовно правовідносин з працівниками) також 
відбуваються додаткові витрати. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

З огляду на зазначене керівництву Концерну “Військторгсервіс” належить 
прийняти відповідне управлінське рішення щодо винних посадових осіб Філії 
стосовно відшкодування завданої Концерну “Військторгсервіс” шкоди на суму 
20 608,66 грн. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

За оперативним кількісним обліком Філії рахуються земельні ділянки 
загальною площею 34,6549 га, які територіально розміщені у Одеській області 
на 21 військовому містечку, з них в межах територіальної відповідальності: 

Білгород-Дністровської КЕЧ району  12,1325 га; 
КЕВ м. Одеса  22,5224 га. 
Порівнянням облікових даних, представлених квартирно-

експлуатаційними органами та кількісних даних Філії встановлено суттєві 
розбіжності. 

Загальний розмір розбіжностей між обліковими даними Філії та 
квартирно-експлуатаційних органів становить 27,3123 га, у т.ч. з Білгород-
Дністровської КЕЧ району 1,9663 га; з КЕВ м. Одеса  25,346 га. 

При цьому, мають місце випадки коли земельні ділянки, що обліковані у 
квартирно-експлуатаційних органах, у Філії не рахуються та й відповідно не 
використовуються (м. Болград, вул. Поштова, 70, земельна ділянка площею 1,8 
га; м. Подільськ, вул. Самборського, земельна ділянка площею 1,0 га; 
Роздільнянський район, с. Отрадове, земельна ділянка площею 8,12 га). 

Актом обстеження земель від 14.06.2021, підписаним комісією з 
інвентаризації основних засобів,  зафіксовано розбіжності в обліку та причини 
їх виникнення. 

 Факти розбіжностей та причини їх виникнення: 
Одеська область, м. Білгород-Дністровський, в/м №29, вул. Пушкіна, 21 (розбіжність 

0,0397 га)  неузгоджений розподіл земельної ділянки посадовими особами Білгород-
Дністровської КЕЧ району;  
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Одеська область, м. Білгород-Дністровський, в/м №57 вул. Кочубинського, 42 
(розбіжність 0,0943 га)  згідно технічного паспорту (схеми земельної ділянки) обрис та 
межі земельної ділянки відповідають реальному стану (Одеська область, м. Білгород-
Дністровський, вул. Кочубинського (Карла Маркса), 42); 

Одеська область, м. Болград, в/м №115, вул. Варненська, 27 (розбіжність 0,0323 га) - 
земельна ділянка в Білгород-Дністровській КЕЧ району обліковується орієнтовно (із 
округленням до одиниці після коми) площею 0,1 га. Рішенням Болградської міської ради  від 
27.04.2004 № 420-XXIY було виділено 0,0677 га;  

Одеська область, м. Болград, вул. Поштова, 70 (розбіжність 1,8 га) - при 
розформуванні Болградської КЕЧ району та передачі облікових даних доБілгород-
Дністровської КЕЧ району (правонаступник) допущена помилка: земельна ділянка за 
адресою: м. Болград, вул. Училищна, 142 внесена до складу земельної ділянки за адресою: 
Г. Трайкова (колишня Поштова), 70. Об'єкт за адресою м. Болград, вул. Училищна, 142 з 
дозволу начальника Головного управління торгівлі Міноборони від 17.07.2000 №140/3-488 
відчужений через Одеську товарну біржу у 2000 році; 

Одеська область, Овідіопольський район, смт Молодіжне, вул. Набережная, 6а 
(розбіжність 2,5266 га) - Філія обліковує земельну ділянку згідно технічного звіту про 
кадастрову зйомку земельної ділянки, технічного паспорту бази відпочинку “Ювілейна” 
розміром 6,4486 га. КЕВ м. Одеса немає обґрунтованої інформації про зміну меж зазначеної 
земельної ділянки; 

м. Одеса, вул. Боровського, 32, 34 (розбіжність 4,1487 га)  згідно наказу Міноборони 
від 05.04.2007 № 125 та Передавального акту приймання-передачі основних фондів, 
оборотних активів, власного капіталу та зобов'язань ДП МОУ “Управління торгівлі 
Південного оперативного командування” у зв'язку із його реорганізацією, шляхом приєднання 
до Концерну “Військторгсервіс” від 10.01.2009 об'єкти за адресами вул. Боровського, 32, 34 
передані Філії, а база ТЗБ (ОРТБ-62) за адресою вул. Новомосковська, 5 (територія є 
суміжною з комбінатом по Боровського, 32, в одному і тому же військовому містечку 
№ 185) до Філії не передавалася; 

м. Одеса, вул. В. Стуса, 1а (розбіжність 0,1422 га)  за ініціативою військової 
прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України військовою частиною А3674 
проведена топогеодезична зйомка цих ділянок із відображенням та деталізованим описом 
планового положення меж (суміжних) між територіями, які належать КЕВ м. Одеса та 
Філії, із зазначенням конкретної площі КЕВ м. Одеса та Філії; 

м. Одеса, 4-й Житомирський провулок, 21а (розбіжність 6,3218 га)  Філія щодо 
земельної ділянки надала викопіювання з Генплану міста (Управління архітектури та 
містобудування м. Одеси) за 1951 рік (рішення Одеського МВК від 1951 р. №27с) та 
викопіювання військового містечка № 27 2018 року, які свідчать, що межі, площа – 4,6782 
га, обрис ділянки з 1951 року не змінювалися. Схема земельної ділянки, яка є складовою 
частиною технічного паспорту складського комплексу (виготовлений КП “Одеське МБТІ”), 
також відображає ті самі площі, межі та обрис. Натомість, КЕВ м. Одеса 
необґрунтовано рахує за Філією 11,0 га; 

м. Одеса, вул. Преображенська, 45 (розбіжність 0,2892 га)  до КЕВ м. Одеса надані 
копії: дублікату технічного паспорту від 06.12.2016, Свідоцтва на право власності від 
17.12.2002 № 023181, довідки МБТІ про відчуження будівель та приміщень об'єкту, 
викопіювання з ГП міста 1951 р.; 

м. Одеса, вул. Успенська, 4а (розбіжність 0,3975 га)  надані викопіювання з 
Генплану міста 1951 року щодо земельної ділянки, відображають загальну площу 0,52 га 
двох військових містечок № 117 та № 118. У минулих роках військове містечко № 117 
(будівлі та споруди) було передане у власність міської громади, але землю Одеська КЕЧ 
району не оформила. Крім того, у 1953 році цією ж КЕЧ району була передана частка 
будівель військового містечка №118 міськраді під потреби Одеського порту, передача 
земельної ділянки оформлена не була; 
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Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Одрадове (розбіжність 8,12 га)  актами звірок 
земельних ділянок з КЕВ м. Одеса до 2018 року факт обліковування за Філією даної ділянки 
не підтверджувався.У 2017 році КЕВ м. Одеса без повідомлення Філії почав рахувати за 
Філією земельну ділянку загальною площею 8,12 га, яка рішенням Роздільнянської райради від 
31.05.1998 була виділена для створення садівничого кооперативу та поділу її між 
учасниками кооперативу, мотивуючи тим, що юридична підстава постановки на облік є 
звіт КЕВ м. Одеса до Головне КЕУ, в той час, коли земля була приватизована учасниками 
СК “Зірка” ще у минулі роки (СРСР) та на балансі а ні ДП “Управління торгівлі Одеського 
військового округа”, а ні “Управління торгівлі Південного оперативного командування”, а ні 
Філії та на картковому обліку КЕВ м. Одеса не обліковувалася, про що свідчать звірки 
земельних ділянок Філії з КЕВ м. Одеса до 2017 року. Згідно Передавального акту від 
10.01.2009 (наказ Міноборони від 05.04.2007 № 125) земельна ділянка також не 
передавалася; 

Одеська обл., Лиманський р-н, смт Чорноморське, вул. Нижня Чабанка, 12 
(розбіжність 2,4 га) Філією у 2017 році замовлено та отримано технічний звіт з 
кадастрової зйомки зазначеної земельної ділянки, на який розташований 
свиновідкормлюючий комплекс.  

Об’єктивними причинами існування розбіжностей між квартино-
експлуатаційними органами та Філією є: 

відсутність належного контролю за веденням обліку земель (існування 
більшої частини розбіжностей має тривалий характер, починаючи з моменту 
створення Філії – 2009 рік); 

відсутність правовстановлюючих документів на більшу частину 
земельних ділянок; 

перебування частини земельних ділянок у комунальній власності; 
реалізація об’єктів нерухомого майна у минулі роки без упорядкування 

меж земельних ділянок; 
розміри земельних ділянок, відведених у 1940-1980 роках, не відповідали 

їх фактичним розмірам; 
відсутність землевпорядної документації (виготовлення документації 

потребує значних фінансових затрат) тощо. 
Упорядкування виявлених порушень можливе за умови організації 

спільної роботи з упорядкування землевпорядної документації (внесення 
відомостей до Державного земельного кадастру України та Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно) між квартино-експлуатаційними 
органами та Концерном в особі Філії. 

Дослідженням встановлено, що Відомості про речові права Концерну в 
особі Філії на земельні ділянки (в межах об’єктів закріплених за Філією) у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, а отже 
відсутня державна реєстрація прав Концерну в особі Філії на постійне 
користування земельними ділянками. 

За інформацією з Публічної кадастрової карти України (в межах об’єктів 
закріплених за Філією) земельні ділянки загальною площею 0,4554 га у 
м. Одеса  та с. Курортне Білгород-Дністровського району Одеської області  - 
кадастрові номери 5110137500:44:001:0054, 5110300000:01:007:0032, 

5110300000:01:007:0100, 5110300000:01:007:0101у Державному земельному 
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кадастрі визначені землями комунальної власності, що не відповідало вимогам 
статті 77 Земельного кодексу України. 

Крім того, за інформацією Концерну “Військторгсервіс” (від 09.06.2021 
№03-937) встановлено, що у трьох випадках земельні ділянки відведені 
юридичним особам, які припинили діяльність та правонаступником яких 
визначено Концерн, площею: 

6,1 га (Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Курортне, 
вул. Набережная, 5д, державний акт ЯЯ № 205503 від 04.10.2004, кадастровий 
номер № 5120885600:04:001:0103)  ДП МОУ “Військова туристська база 
“Приморськ”; 

0,6141 га (Одеська область, м. Болград, вул. А. Лиманна, 16, державний 
акт серії ІІ-ОД № 003986 від 15.12.1998)  Болградський Військторг № 65; 

0,2432 га (м. Одеса, пр-т Шевченка, 8/5, державний акт серії ІІ-ОД 
№ 000457 від 08.11.2001) ДП МОУ “Готель “Вітязь”.  

 Відповідно до вимог п. “в” ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України однією з 
підстав для припинення права користування земельною ділянкою є ‒ припинення діяльності 
державного підприємства. 

Дослідженням встановлені випадки присвоєння кадастрових номерів 
суміжним земельним ділянкам, відносно яких є ймовірність часткового 
накладення меж земельної ділянки на землю оборони (Одеська область, 
м. Білгород-Дністровський, вул. Кочубинського, 42;Одеська область, 
м. Болград, вул. Варненська, 27,м. Одеса, вул. Боровського, 32, 34; м. Одеса, 
вул. Преображенська, 45). 

 Згідно з п. “б” ч. 2 ст. 198 ЗК України кадастрова зйомка включає погодження 
меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами. 

Відповідно до п. 3.12Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних  
ділянок № 376 закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) земельної 
ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним 
(ними) особою. 

П. 4.2 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок № 376 
визначено, що власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної 
ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновлення межових знаків у 
випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.  

Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі 
раніше розробленої та затвердженої відповідно до ст. 186 ЗК України документації із 
землеустрою. У разі відсутності такої документації розробляється технічна документація 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 Невжиття своєчасних заходів щодо оформлення чи 
переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки 
призводить до їх вилучення на користь інших осіб. 

 Дослідженням встановлено 36 випадків присвоєння кадастрових 
номерів землям оборони та проведення державної реєстрації права 
власності сторонніх осіб, з них: 

25 кадастрових номерів земельним ділянкам загальною площею 10,108 га, 
що розміщені за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, 
смт Молодіжне, вул. Набережна, 6а. Відновлення порушених прав Міноборони 
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проводиться у 24 випадках в органах судової влади за звернення військової 
прокуратури;  

3 кадастрові номери земельним ділянкам загальною площею 0,2122 га, що 
розміщені за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, 
вул. Кочубинського, 42 (частина будівель майнового комплексу 13/100 
відчужена у 1998 - 2002 роках); 

8 кадастрових номерів земельним ділянкам загальною площею 1,5 га, що 
розміщені у м.Одеса по вул. Миколаївська дорога,162 (будівлі  відповідно до 
договору купівлі-продажу від 03.08.2009 відчужені ТОВ “Сан-Марін”).  

 Факти присвоєння 28 кадастрових номерів земельним ділянкам загальною 
площею 10,108 га, що розміщені за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, 
смт Молодіжне, вул. Набережна, 6а встановлено ще попереднім контрольним заходом 
(Аудиторський звіт від 02.12.2019 №520/2/64аз). 

Під час аудиту проведено визначення мінімального значення (вартості) 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок площею 1,7122 га: 

№ 
з/п 

Площа земельної 
ділянки, га (м²) 

Середня (базова) 
вартість 1 м², грн. 

Рік проведення 
грошової оцінки 

Коефіцієнт 
індексації 

Мінімальне значення 
нормативної грошової 

оцінки з/д, грн. 
1 0,1511 (1511,00) 220,2 2016 1,06 352 685,53 
2 0,0088 (88,00) 220,2 2016 1,06 20 540,26 
3 0,0523 (523,00) 220,2 2016 1,06 122 074,48 
4 1,5 (15000,00) 402,72 2016 1,06 6 403 248,00 
 Всього:    6 898 548,27 

Прим. Рядки  1, 2, 3 стосуються земельних ділянок за адресою: Одеська 
область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кочубинського, 42, рядок 4 – 
земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 162. 

Стосовно земельних ділянок за адресою: Одеська область, 
Овідіопольський район, смт Молодіжне, вул. Набережна, 6а наразі тривають 
судові провадження. 

 Таким чином, наявність кадастрових номерів сторонніх осібна площі  
17122,00 кв. м призвело до  втрат земель оборони у сумі 6 898 548,27 грн.37 

Також аудитом виявлено, що Концерном в особі Філії не оформлено 
право постійного користування на земельні ділянки під об’єктами 
нерухомості у м. Болград Одеської області (вул. Чапаївської дивізії, 1-А, 
універсам; вул. Чапаївської дивізії, 68, їдальня для офіцерів; вул. Чапаївської 
дивізії, 68-А, магазин; технічні паспорти на об’єкти від 17.12.2015). 

 Відповідно до ч. 13 ст. 123 Земельного кодексу України на підставі рішення про 
передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної власності у 

                                           
37

Довідково: У зв’язку із відсутністю документації по землеустрою та сформованості об’єктів оцінки – 
земельної ділянки з визначеною площею, встановленими межами та внесення відомостей про неї до 
Держгеокадастру, а також відсутності експортної грошової оцінки земель оборони, вартість площі землі 
визначалася у відповідності до даних Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів  (розміщено на сайті інтернет-ресурсу “Портал відкритих даних” за адресою 
https://data.gov.ua/dataset/e306e6a5-eb59-4bc7-aa3eb8f12dd7599/resource/c88d13d7-8ac4-470f-818b-107eab8e6caf). 
Зокрема, застосовувалися показники граф: середня (базова) вартість одного квадратного метра земель 
населеного пункту, (станом на 1 січня року останнього проведення оцінки); рік останнього проведення 
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту та показники індексації грошової оцінки земель 
відповідного року. 
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державну власність, також передається у державну власність земельна ділянка, на якій 
розміщений об'єкт передачі. 

До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, 
розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право 
власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового 
призначення (ст. 120 Земельного кодексу України). 

Протягом періоду, який досліджувався, за користування земельними 
ділянками Філією земельний податок не нараховувався та не сплачувався.  

З огляду на те, що Концерном не забезпечено оформлення та реєстрацію 
речових прав на відповідні земельні ділянки, фактично створено умови 
невідшкодування орендарями земельного податку та водночас існують ризики: 

втрати майнового активу (земельної ділянки). Систематична несплата 
земельного податку, а також відсутність правовстановлюючих документів є 
підставою для припинення права користування земельною ділянкою (ст. 141 
Земельного кодексу України); 

стягнення на користь органів місцевого самоврядування збитків у вигляді 
неодержаної орендної плати за землю, а також додаткових судових витрат.  

 Концерн, набувши право постійного користування на земельні ділянки, належним 
чином не оформив правовідносини щодо користування ними. Відповідно до статті 206 
Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за 
землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону. Згідно з 
ст. 14.1.147 Податкового кодексу України  плата за землю ‒ це обов’язковий платіж у 
складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати 
за земельні ділянки державної і комунальної власності. При цьому Концерн не вчинив дій, 
спрямованих на оформлення права на постійне землекористування земельними ділянками, а 
тому не є суб'єктом плати за землю у формі земельного податку. При цьому, єдиною 
можливою формою здійснення плати за землю для Концерну як землекористувача є орендна 
плата (статті 14.1.72, 14.1.73 Податкового кодексу України). Отже, у зв'язку з тим, що 
правові підстави для набуття (збереження) майна (земельних ділянок) у Концерні відсутні, в 
органів місцевого самоврядування виникає право на застосування до існуючих правовідносин 
п. 4 ч. 3 ст. 1212 Цивільного кодексу України.  

За даними бухгалтерського обліку Філії первісна вартість 220 будівель та 
споруд станом на 01.05.2021 складала 45 229,03 тис. грн., знос 
23 352,69 тис. грн., або 51,63% від первісної вартості, що дійсно підтверджує 
зношеність будівель та споруд  

 З експлуатації виведено 39 будівель та споруд, розташованих у м. Арциз, 
м. Білгород-Дністровський, м. Болград, с. Курортне, смт. Чорноморське, с. Молодіжне 
Одеської області, у м. Одеса по 4-му Житомирському провулку, 21А, вул. Стуса, 1А, у 
зв’язку з їх аварійним та незадовільним технічним станом.  

Порівнянням даних бухгалтерського обліку будівель та споруд Філії 
(далі – будівлі) та кількісного обліку квартирно-експлуатаційних органів також 
встановлено чисельні/суттєві розбіжності. 

При цьому, мають місце випадки, коли: 
будівлі перебувають на кількісному обліку в квартирно-експлуатаційних 

органах та рахуються за Філією, при цьому на обліку в Філії не перебувають 
(м. Арциз-2, військове містечко №1, 5 будівель загальною площею 3 162,5 кв. м; 
Одеська область, Роздільнянський район, смт Лиманське, 2 будівлі кафе 
загальною площею 387,0 кв. м; Одеська область, Білгород-Дністровський 
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район, с. Курортне, будівля туалету площею 14,8 кв. м; м. Одеса, Миколаївська 
дорога, 162, 18 будівель та споруд загальною площею 2 868,0 кв. м; м. Одеса, 
вул. Боровського (Промислова), 32-34, 15 будівель та споруд загальною площею 
15039,5 кв. м; м. Одеса, вул. Преображенська, 45, 3 будівлі загальною площею 
1218 кв. м); 

будівлі не перебувають на кількісному обліку в квартирно-
експлуатаційних органах, при цьому перебувають на обліку в Філії  (м. Одеса, 
проспект Гагаріна, 19, будівля їдальні №22 загальною площею 2 782 кв. м; 
Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Набережна, 6а, 
база відпочинку “Ювілейна”, 10 будівель та споруд загальною площею 527,0 кв. 
м); 

частини будівель одночасно рахуються за бухгалтерським обліком Філії 
та КЕВ міст / КЕЧ районів у складі будівель військових містечок (м. Одеса, 
вул. Пироговська, 2, приміщення магазину № 7 площею 45,4 кв. м; м. Одеса, 
провулок Штабний, 1, приміщення їдальні №5 площею 586,2 кв. м; Одеська 
область, Лиманський район, с. Красносілка, приміщення магазину №12 та 
чайної №10 загальною площею 152,7 кв. м; Одеська область, Біляївський район, 
с. В. Дальник, приміщення магазину №26 площею 103,2 кв. м). 

Питання подвійного облікування за бухгалтерським обліком 
КЕВ м. Одеса та Філії приміщень магазину № 7, їдальні № 5, магазину №12, 
чайної № 10 та магазину № 26 загальною первісною вартістю 511 085,75 грн. 
визначалося ще попереднім контрольним заходом. В охоплений період Філія 
зверталася до КЕВ м. Одеса з визначеного питання. При цьому документів, які 
б підтверджували віднесення частин приміщень відповідних будівель з 
основного фонду до госпрозрахункового фонду внаслідок відсутності 
технічних паспортів та отримання витягів про державну реєстрацію прав на 
об’єкти нерухомості від КЕВ м. Одеса  Філією не отримано.   

Дослідженням встановлено, що у Філії відсутні правоустановчі 
документи на нерухоме майно, розташоване за 6 адресами.  

 Не оформлено правоустановчі документи на об’єкти нерухомості за адресами: 
Одеська область, Біляївський район, с. В. Дальник, приміщення магазину №26; 
Одеська область, Лиманський район, с. Красносілка, приміщення магазину №12; 
Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 16а, будівля КПО; 
Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Пушкіна, 21; 
Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 40/51;  
Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Курортне, 

вул. Набережная, 5д. 

 Таким чином, загальна площа приміщень будівель, які 
рахуються на бухгалтерському обліку Філії складає 67 111,47 кв. м. При 
цьому, майже 30% (20 133,44 кв. м) знаходяться у незадовільному стані та 
Філією не використовуються. За укладеними договорами оренди та 
зберігання (комерційної діяльності) використовуються приміщення 
загальною площею 14 981,20 кв. м та не використовуються приміщення, 
які мають задовільний технічний стан, загальною площею 9 245,5 кв. м.   
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Крім того, вищенаведені факти встановлених розбіжностей в обліку 
Філії та квартирно-експлуатаційних органів стали можливими внаслідок 
ряду суб’єктивних та об’єктивних причин, які потребують негайного 
вирішення з боку як квартино-експлуатаційних органів, так і з боку 
Концерну “Військторгсервіс”. 

Під час аудиту комісією, склад якої оголошено наказом начальника Філії 
від 30.04.2021 № 37а, проведено обстеження об’єктів нерухомості, які 
знаходяться на балансі Філії, на предмет їх наявності та цільового 
використання.  

Аудитом встановлено факти неналежного / неякісного використання 
нерухомого майна, у т.ч. такого, що призвели до збитків та недоотримання 
фінансових ресурсів. 

За результатами дослідження стану виконання договору оренди 
нерухомого майна, що належить до державної власності від 18.12.2018 
№ 2098409, укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України та ПП “Дім побутових послуг” (термін дії договору оренди до 
18.12.2028), вартістю 15,5 млн. грн. встановлено, що Орендарем 
створювалися передумови до майбутнього набуття права власності на 
об’єкт оренди (нежитлова будівля загальною площею 3 515,7 кв.м. за адресою: 
м. Одеса, просп. Шевченка, №8/5, будівля колишнього готелю “Вітязь”). 

 Кримінальне провадження від 13.06.2019 №42019160690000046.  

Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 
11.02.2021 у справі №916/1482/20 визначено визнання незаконним та скасувати 
рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Одеській області щодо надання Приватному підприємству “Дім побутових 
послуг” дозволу (згоди), викладеного у листі від 18.10.2019 №11-06-01191, на 
здійснення невід`ємних поліпшень орендованого державного майна.  

 Ухвалою Касаційного Господарського суду від 20.05.2021 у справі №916/1482/20  
закрито касаційне впровадження у зв ‘язку з заявою Орендаря про відмову від касаційної 
скарги на постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 11.02.2021.  

У подальшому Головним управлінням майна та ресурсів за вих. від 
07.06.2021 №503/6524 до Концерну “Військторгсервіс” надано розпорядження 
щодо розірвання договору оренди нерухомого майна з Приватним 
підприємством “Дім побутових послуг”. Разом з тим, Орендар (ПП “Дім 
побутових послуг”) розпочав ремонтні/будівельні роботи. 

Наразі Орендарем здійснено демонтаж міжкімнатних перегородок, 
знято підлогу та систему опалення. Фактично будівля представляє собою 
лише наявність несучих стін. Окрім цього знищено/вивезено інше рухоме 
майно (меблі та інше) та вбудоване майно (сантехніка тощо).  

 Листом від 11.06.2021 №369 Філія повідомила Концерн про здійснення 
демонтажу.  

При цьому, оцінку стану орендованого майна та завданих збитків на 
дату завершення аудиту не здійснено, претензійно-позовну роботу не 
розпочато. Надається пропозиція. 
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Крім того, дослідженням встановлено, що рішенням Господарського суду 
Одеської області від 19.07.2021 у справі № 916/17/20 витребувано з 
незаконного володіння ТОВ “Автоєвропа” у власність держави в особі 
Міноборони України об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 
1885759351101, адміністративний будинок комбінату загальною площею 
1 717 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 45 
(на даний час згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: м. 
Одеса, вул. Ковальська, 57).  

 Враховуючи, що на цей час рішення Господарського суду Одеської 
області від 19.07.2021 у справі № 916/17/20 ще не набрало законної сили 
(триває апеляційний розгляд справи) ідентифіковано ризик втрати 
військового майна об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, 
загальною площею 1 717,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, 
вул. Преображенська, 45. 

На теперішній час нежитлові приміщення комбінату побутового 
обслуговування загальною площею 248,3 кв. м за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 40/51, без договірних 
відносин використовуються відділом поліції. Керівництво Філії не надало 
пояснень щодо правових підстав знаходження іншої установи на об’єкті 
нерухомості Філії 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

За результатами інвентаризації, яку призначено наказом начальника Філії 
від 30.04.2021 №37а (охоплено субрахунки бухгалтерського обліку №№103, 104, 
108, 109 та 112) встановлено відсутність будівлі їдальні (м. Одеса, вул. 
Гагаріна,19) первісною вартістю 149 750,00 грн. та залишковою вартістю 
128 661,06 грн. Слід зазначити, що в інвентаризаційних описах відсутня 
матеріально-відповідальна особа за вказаним об’єктом. 

 Міністром оборони України 15.05.2018 затверджено акт списання комплексної 
будівлі в/м №186 за ГП №35 (до складу будівлі віднесено приміщення їдальні). Акт 
розбирання затверджено начальником КЕВ м. Одеса 18.05.2018. На місці розташування 
колишньої їдальні побудовано житлові будинки. 

Під час попереднього контрольного заходу здійснювалося листування з Концерном 
стосовно приведення обліку у відповідність. На той час керівництво Концерну повідомило, 
найближчим часом будуть проведені заходи зі списання з обліку (балансу) приміщення 
їдальні та внесення відповідні змін до зведених інвентаризаційних описів нерухомого майна 
та земельних ділянок Концерну “Військторгсервіс” та Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності Фонду державного майна України (в автоматизованій системі “Юридичні 
особи”). 

При цьому представленими Відомостями про нерухоме майно станом на 
31.03.2021 відповідна будівля їдальні до теперішнього часу на праві 
оперативного управління рахується за Концерном “Військторгсервіс”.   

 Таким чином, в обліку Філії факт відсутності активів 
кваліфіковано як завищення в обліку вартості активів на суму 128 661,06 
грн. (149 750,00 грн. – 21 088,94грн.) внаслідок неприйняття своєчасного 
управлінського рішення керівництвом Концерну “Військторгсервіс” 
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(понад 2 роки). Це також призвело до викривлення фінансової звітності, 
що є порушенням вимог Закону про бухгалтерський облік №996 щодо 
достовірності фінансової звітності. 

Під час інвентаризації інших необоротних активів комісією встановлено 
нестачу інших необоротних активів (меблі тощо), які зберігалися в будівлі 
колишнього готелю “Вітязь”, на суму 200 619,17 грн. Розслідування по факту 
нестачі майна до аудиту не представлено. На дату завершення аудиту рішення 
не прийнято. На вимогу до ТВО начальника Філії від стосовно надання 
пояснень про вжиті заходи та прийняті рішення відповідь не отримано.  

Аудитом проведено дослідження виконання умов договорів оренди 8 
нерухомого державного майна, розташованого в смт Чорноморське 
Лиманського району Одеської області. 

 Аудитом встановлено порушення чинного законодавства 
внаслідок безпідставного користування нерухомим майном після 
закінчення терміну дії договорів оренди за 3 договорами з 2 орендарями. 

Так, за договором оренди нерухомого майна від 20.03.2017 
№ 209840911559 (ВКС №1515) Регіональним відділенням фонду державного 
майна України по Одеській області передано в платне користування 
ПАТ “Державний ощадний банк України” нежитлові приміщення №№1, 2, 22 
загальною площею 109,00 кв. м будівлі магазину “Промтоварний”.  
Додатковою угодою від 10.04.2020 №ВКС-3194 термін дії договору оренди 
визначено до 20.02.2021. З метою подовження договору оренди ПАТ 
“Державний ощадний банк України” звернувся до РВФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях (лист від 19.01.2021 №113.30/257).  

Слід зазначити, що ПАТ “Державний ощадний банк України” проведено 
страхування відповідного об’єкту оренди з ПАТ “Страхова компанія Арсенал 
страхування” та укладено договір добровільного страхування майна від 
18.03.2021 №95/21-ИА/О терміном до 17.03.2022.  

Окрім того, відповідному орендарю Філією щомісячно надаються 
рахунки та, відповідно, орендарем здійснюється оплата. Станом на 01.06.2021 
за ПАТ “Державний ощадний банк України” рахується поточна дебіторська 
заборгованість на суму 16,0 тис. грн. (з врахуванням орендної плати та 
відшкодуванням комунальних послуг).  

Крім зазначеного, без укладання договірних відносин Чорноморською 
селищною радою Лиманського району Одеської області використовуються 
приміщення магазину “Продовольчий”  площею 165,10 кв. м по вул. 
Гвардійська 36/49 та приміщення магазину “Промтоварний” площею 174,2 кв. 
м по вул. Гвардійська 36/50. До аудиту не представлено додаткових угод щодо 
продовження терміну дії 2 договорів оренди нерухомого майна.  

 РВ ФДМУ по Одеській області 30.01.2017 з Чорноморською селищною радою за 
погодженням балансоутримувача фондів Концерном “Військторгсервіс” в особі Філії 
укладено договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності 
ВКС№1472 та ВКС №1473 щодо приймання останніми в строкове платне користування 
нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень №№12-20, 22, 24-25 площею 165,1 кв. м, 
розташованих в будівлі магазину “Продтовари” (літ.А-А1) по вул. Гвардійська,36/49 та 
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нежитлових приміщень №№3-17, площею 174,2 кв. м, розташованих в будівлі магазину 
“Промтоварний” (літ.А-А1) по вул. Гвардійська,36/50 смт. Чорноморське Лиманського 
району Одеської області відповідно. 

Листами від 12.10.2020 № 1066 та від 30.11.2020 № 1234 Філія повідомляла Концерн 
“Військторгсервіс” про закінчення терміну дії договорів оренди нерухомого майна та 
необхідністю надання погодження на укладення нового договору оренди нерухомого майна. 
Концерном “Військторгсервіс” за вих. від 30.11.2020 №02/2034 надано погодження на 
укладання відповідних договорів оренди. В березні 2021 року за вих. №02-19/413 
Чорноморською селищною радою на адресу Філії надіслано підписані керівництвом договори 
№1 про внесення змін до договорів  оренди нерухомого майна від 30.01.2017 №209840911543 
та №209840911544 з висновками ТОВ “Сінергія Інвест” про ринкову вартість нерухомого 
майна №11-30-1/2020 та №11-30-2/2020. При цьому листом від 06.04.2021 №180 на адресу 
Чорноморської селищної ради надано претензію щодо закінчення договорів оренди та 
неустойки за період з січня по березень 2021 на суму 21 606,00 грн., невірно застосованої 
орендної ставки 3% замість 5% та звільнення приміщень. Відповіддю від 21.04.2021 №02-
19/705 претензія Філії визначена необґрунтованою. У травні поточного року селищною 
радою на адресу Філії повторно надано звернення щодо подовження договорів оренди 
відповідного нерухомого майна.   

Станом на 15.07.2021 з Чорноморською селищною радою підписано 
відповідні додаткові угоди до договорів оренди нерухомого майна від 
30.01.2017 №209840911543 та №209840911544 та надано на затвердження  до 
РВ ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях. При цьому умовами 
додаткових угод до договорів оренди нерухомого майна визначено 
господарські відношення з 01.01.2021.  

 Таким чином, внаслідок використання Чорноморською селищною 
радою відповідних приміщень загальною площею 339,30 кв. м без договорів 
оренди аудитом ризик недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму 
44 243,31 грн. 

На балансі Філії перебуває технічно-сервісний комплекс (м. Одеса, 
вул. Боровського, 32), складський комплекс (м. Одеса, 4-й Житомірський 
провулок, 21а) та інші об'єкти її структурних підрозділів, які Філія за їх 
цільовим призначенням тимчасово не використовує за відсутності такої 
потреби. Не задіяні у господарській діяльності об'єкти Філією 
використовуються з метою надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових 
послуг. 

Умови (типовий зразок) Публічних договору про надання послуг 
зберігання ТМЦ та додаткових послуг погоджено розпорядженням Концерну 
від 18.03.2020 № 10. Договір публічного зберігання розміщений на веб-сторінці 
Зберігача https://vts.org.ua/). Істотні умови Публічного договору про надання 
послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг, які укладені Концерном в особі 
Філії, відповідали нормам Цивільного кодексу України. 

При цьому під час обстеження, проведеного комісією Філії на підставі 
наказу начальника від 20.05.2021 №50, встановлено 8 фактів використання 
приміщень для розміщення належного контрагентам майна та провадження 
останніми власної виробничої діяльності. 

Крім визначеного, приміщення Філією не використовувалося, вільного 
доступу представників Філії  до них не було.  

https://vts.org.ua/
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 Під час обстеження об’єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: м. 
Одеса, 4-й Житомирський провулок, 21а представниками Філії не забезпечено доступу 
аудиторської групи до приміщень, які використовуються ТОВ  “Альматранском” за 
договором від 01.04.2020 №ВКС-3025, ФОП Дзюбинський за договором від 01.04.2020 
№ВКС-3014, ФОП Димитров О.С. за договором від 01.05.2020 №ВКС-3086, ТОВ МП “Долг” 
за договором від 01.05.2020 №ВКС-3087, ФОП Попов О.І. за договоромвід 01.05.2020 №ВКС-
3100, ТОВ “УКП” за договором від 01.05.2020 №ВКС-3126. 

Тобто фактичне виконання умов окремих договорів не відповідало 
відносинам Публічних договорів про надання послуг зі зберігання та містило 
прямі ознаки прихованих орендних відносин.  

 Виявлені обставини вказують на наявність ознак укладання 
удаваних правочинів, які вчинялися з метою приховання інших 
правочинів та/або зміст правочинів суперечив Цивільного кодексу 
України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам 
держави.  

При цьому, рішеннями судів зафіксовано факти, коли Філією укладалися 
удавані договори зберігання для приховання фактичних відносин оренди. 

 Рішеннями Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2020 
(набрало законної сили 01.12.2020) у справі № 904/4069/19 та від 12.11.2020 (набрало 
законної сили 15.12.2020) у справі № 904/5034/19 за результатами розгляду позовних заяв 
Військового прокурора Криворізького  гарнізону Південного регіону України визнано 
недійсним договір про надання послуг зберігання товарно-матеріальних цінностей та 
додаткових послуг: 

№ ВКС-2319 від 01.01.2019, укладений між Концерном “Військторгсервіс” в особі 
начальника Філії “Одеське управління військової торгівлі” Концерну “Військоргсервіс” та 
ФОП Копиловою Наталією Василівною; 

№ ВКС-1749 від 01.12.2017, укладений між Концерном “Військторгсервіс” в особі 
начальника Філії “Одеське управління військової торгівлі” Концерну “Військоргсервіс” та 
ФОП Брицькою Тетяною Олександрівною. 

Господарський суд встановив, що зазначені договори за своєю 
правовою природою не є договорами надання послуг зберігання, оскільки 
не містять його істотних умов (не містить доказів передачі майна на 
зберігання). Натомість між сторонами фактично склалися правовідносини з 
оренди приміщень, оскільки фактично контрагентам передавалися на платній 
основі приміщення, що перебували у них в постійному користуванні. 

За встановленими господарським судом обставинами, Філією укладалися 
удавані договори зберігання для приховання фактичних відносин оренди. 

Слід зауважити, що за результатами попереднього аудиту Філії 
надавалася пропозиція провести детальний аналіз практичного виконання умов 
договорів про надання посередницьких послуг на комісійних засадах, а також 
договорів про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг щодо 
наявності з контрагентами ознак прихованих орендних відносин та вжити 
заходи щодо приведення договірних відносин відповідно до чинного 
законодавства України. 

Однак виконання пропозиції проігноровано. 
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З огляду на зазначене керівництву Концерну “Військторгсервіс” 
належить прийняти відповідне управлінське рішення щодо притягнення 
винних посадових осіб Філії до відповідальності. 

Під час дослідження визначених відповідними договорами з 
контрагентами приміщень будівель та території земельних ділянок військового 
містечка № 185 по вул. Боровського, 32 та військового містечка №27 по 4-му 
Житомирському провулку, 21а, розташованих у м. Одеса, комісією Філії 
встановлено завищення використаних площ 10-ю контрагентами. Загальна 
площа приміщень, які використовувалися контрагентами, склала 3748,30 кв. м. 

 Тобто, за умови вартості палето-місця 60 грн. (згідно інтернет-
ресурсу https://vts.org.ua/zberigannya-tovarno-materialnix-cinnostej/ вартість 
палето-місця для м. Одеса) щомісячні втрати доходів Філію дорівнюють 
224 898,00 грн. 

 Таким чином, внаслідок надмірно зайнятих площ приміщень та 
території за Публічними договорами про надання послуг зі зберігання 
контрагентами за охоплений аудитом період встановлено недоотримання 
фінансових ресурсів внаслідок безоплатного надання послуг зберігання на 
загальну суму 665 310,00 грн.  

Причиною вказаного порушення є втрата контролю (навмисна або 
внаслідок халатності) відповідної посадової особи за виконанням 
господарських договорів, неякісне виконання за обов’язків. Доречно, 
Рощака Д.В., який знаходився на посаді начальника технічно-сервісного 
комплексу (м. Одеса) за період з 23.09.2020 по 31.05.2021 та за посадовими 
обов’язками відповідав за відповідний напрямок, наказом начальника Філії від 
27.05.2021 №84л звільнено зі згодою сторін. Відносно Рощака Д.В. триває 
кримінальне провадження №4202116000000153, 18.08.2021 оголошено підозру 
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 
Кримінального кодексу України . 

Під час аудиту керівництвом Філії з метою приведення умов Публічних 
договорів про надання послуг зберігання ТМЦ до фактичного використання 
відповідних приміщень з контрагентами з 15.05.2021 укладено додаткові угоди 
до відповідних договорів та нові договори Публічного зберігання 

Таким чином, додатковими угодами до Публічних договорів про надання 
послуг зберігання та новими договорами з контрагентами за період з 01.05.2021 
враховано недоотримання фінансових ресурсів Філією внаслідок завищення 
площ приміщень будівель на загальну суму 195 648,00 грн.  

На дату завершення аудиту належить прийняти рішення стосовно 
недоотримання ресурсів 469 662,00 грн. (665 310,00 грн. - 195 648,00 грн. = 
469 662,00 грн.). 

Разом із зазначеним, за укладеним Філією з Підприємством, яке засноване 
на власності об'єднання громадян “Елкон-Дізайн” договором Публічного 
зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 01.05.2020 №ВКС-3089 вартість 
палето-місця становить не 60,00 грн. (як визначено на сайті Концерну 
“Військторгсервіс”), а 40,00 грн. При цьому документів, які б підтверджували 

https://vts.org.ua/zberigannya-tovarno-materialnix-cinnostej/
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погодження Концерном зменшення вартості палето-місця до аудиту не 
представлено.  

 Тобто, за період, охоплений дослідженням, Філією недоотримано 
фінансових ресурсів від взаємовідносин з Підприємством, яке засноване на 
власності об'єднання громадян “Елкон-Дізайн” на загальну суму 165 840,00 грн.  

Крім того, за представленими Заявами про акцепт Публічних договорів 
зберігання ТМЦ та додаткових послуг встановлено, що у 6 випадках  термін дії 
договорів закінчився 28.02.21. При цьому контрагентам продовжували 
виставлятися рахунки, здійснювалася оплата. Під час аудиту укладено 
додаткові угоди до відповідних договорів. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Також, Філією укладалися договори про надання послуг з розміщення 
автотранспортних засобів.  

Комісією Філії на підставі наказу начальника від 20.05.2021 №50 
проведено фактичне обстеження площі земельної ділянки по вул. 
Боровського,32 у м. Одеса, на якій розташовано автотранспортні засоби.  

Обстеженням встановлено невідповідність площ, займаних 
автотранспортними засобами та визначених договорами з 7 контрагентами:  

 Внаслідок надмірно зайнятих площ території за договорами надання 
послуг зі зберігання транспортних засобів контрагентами за охоплений аудитом 
період встановлено недоотримання коштів на загальну суму 329 400,00 грн.  

Під час аудиту керівництвом Філії з метою приведення умов Публічних 
договорів зберігання автотранспортних засобів до фактичного використання 
відповідної території автотранспортними засобами (встановлених під час 
обстеження) з контрагентами з 15.05.2021 укладено додаткові угоди (в 5 
випадках) до відповідних договорів.  

Таким чином, додатковими угодами до договорів з надання послуг зі 
зберігання автотранспортних засобів з контрагентами за період з 01.05.2021 
враховано недоотримання коштів Філією внаслідок завищення займаних площ 
території на загальну суму 25 350,00 грн.  

Враховуючи зазначене, за охоплений аудитом період недоотримання 
коштів внаслідок збільшення контрагентами площ території остаточно 
становить 304 050,00 грн. (329 400,00 -25 350,00=304 050,00 грн.). 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Філією укладалися договори про надання посередницьких послуг на 
комісійних засадах. 

Типовий зразок договору про надання посередницьких послуг на 
комісійних засадах погоджено Концерном листом від 27.04.2015 № 10/668. 

 Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна 
сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату 
вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. 

Договір комісії може бути укладений на проведення будь-яких правочинів, не 
заборонених законодавством, наприклад на купівлю/продаж товарів або послуг. 
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При цьому, договір комісії є платним, тобто за надані послуги комісіонер отримує 
комісійну винагороду, розмір якої встановлюється договором. Якщо договором комісії 
розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із 
звичайних цін за такі послуги (ч. 1, ч. 3 ст. 1013 ЦК України). 

Предметом договору про надання посередницьких послуг на комісійних 
засадах визначено, що Сторона 1 (Концерн в особі Філії) доручає, а Сторона 2 
(відповідний контрагент) бере на себе зобов’язання від свого імені, але в 
інтересах та за рахунок Сторони 1 надавати комплекс послуг у сфері 
побутового обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та 
інших фізичних та/або юридичних осіб, які можуть бути потенційними 
споживачами таких послуг. 

 Враховуючи положення ст. 1011 ЦК України у зазначених договорах 
Концерн в особі Філії виступає комітентом, а контрагент ‒ комісіонером. 

Відповідно до п. 2.3 договору про надання посередницьких послуг на комісійних 
засадах комплекс послуг надається Стороною2 у приміщеннях Філії. 

Тобто, вказаними умовами досліджуваних договорів фактично надавалася 
можливість здійснення Стороною 2 підприємницької діяльності з 
використанням державного нерухомого майна. 

 Крім того, відповідно до п. 3.1.1 досліджуваних договорів Сторона 1 
зобов'язувалася забезпечити Сторону 2 необхідним обладнанням та місцем для виконання 
останнім своїх обов'язків за договором. 

Як вбачається зі змісту договорів про надання посередницьких послуг на комісійних 
засадах, існуючі правовідносини містили ознаки договорів оренди нерухомого майна. 

В силу положень ч. 1 ст. 235 ЦК України удаваним є правочин, який вчинено 
сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. 

Договір, укладений з метою приховування іншого договору за приписами ст. 203, 
ст. 215 ЦК України, підлягає визнанню недійсним. 

Удаваність договорів про надання посередницьких послуг на комісійних 
засадах, в першу чергу підтверджується самими умовами вказаних договорів та 
порядком їх виконання сторонами.  

Під час розгляду такого договору господарський суд дійшов висновку, що 
викладення предмету договору та умов оплати наданих послуг у договорі 
здійснено таким чином, що пункти правочину взаємо виключають один одного 
і фактично сторони мали інші правовідносини, які не регулюються нормами 
законодавства в сфері надання посередницьких послуг саме на комісійних 
засадах, призводить до збитків.  

 Рішенням Господарського суду Одеської області від 29.05.2020 у справі 
№ 916/515/20, залишеним без змін постановою Південно-західного апеляційного 
господарського суду від 08.09.2020, у позові Концерну “Військторгсервіс” (м. Київ) в особі 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс”, м. Одеса до ФОП Шамуратова Донійора 
Уткуровича, м. Білгород-Дністровський Одеської області про стягнення заборгованості, 
штрафу та пені за неналежне виконання господарських зобов`язань за договором про 
надання посередницьких послуг на комісійних засадах від 01.02.2016 № ВКС-891 (у розмірі 
28 922,78 грн., із яких 18 319,65 грн. загальна заборгованість, 1 831,97 грн. штрафу, 
8 519,15 грн. пені)   відмовлено у повному обсязі. 

Надаючи правову оцінку договору про надання посередницьких послуг на 
комісійних засадах, який Філією визначено в якості підстави своїх позовних 
вимог, господарський суд прийшов до висновку, що фактично між 
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сторонами укладено удаваний правочин, який вчинено сторонами для 
приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. 

Відтак, за наслідками виконання удаваного договору від 01.02.2016 
№ ВКС-891 Філією обліковано дебіторську заборгованість у розмірі 
18 319,65 грн., у стягненні якої з боржника господарським судом відмовлено. 

З огляду на зазначене керівництву Концерну “Військторгсервіс” належить 
прийняти відповідне управлінське рішення щодо винних посадових осіб Філії 
стосовно відшкодування завданої Концерну “Військторгсервіс” шкоди на суму 
18 319,65 грн. Кваліфіковано як недоотримання ресурсів внаслідок 
використання ресурсами(об’єктом нерухомості) на вказану суму. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс” від 20.09.2021 № 520/2/29аз. 

Протягом 1999-2007 років Концерн в особі Філії виступав стороною у 
договорах про спільну діяльність (будівництво та спільна експлуатація), що 
укладалися суб’єктами господарювання, правонаступником яких визначений 
Концерн. 

 На дату початку аудиту завершився термін дії договорів від 01.06.2007 № 3/СД 
між ДП МОУ “Управління торгівлі Південного оперативного командування” та ПП 
“Берег”; від 08.10.2006 № 1/СД між ДП МО України “Управління торгівлі Південного 
оперативного командування” та ТОВ “Саймон”; від 10.08.1999 № б/н між ДП військова 
турбаза “Приморськ” та Бендерським кабельним заводом “Молдавкабель”. 

За результатами дії договору від 10.08.1999 № б/н про будівництво та 
спільну експлуатацію спального корпусу на 252 місця на турбазі Одеського 
військового округу  на території бази відпочинку “Приморськ” (Одеська 
область, Білгород-Дністровський район, смт Курортне, вул. Набережная, 5д) в 
наявності недобудована 4-х поверхова будівля  спальний корпус. При цьому 
термін дії договору закінчився 10.08.2019. 

 Будівництво спального корпусу здійснювалася на підставі договору між 
Бендерським кабельним заводом “Молдавкабель” та відділом з туризму та екскурсій 
Одеського військового округу Міністерства оборони СССР від 12.05.1990 № б/н.  

У зв’язку з розформуванням Міністерства оборони СССР, а також недостатністю 
засобів у Заводу для продовження будівництва роботи з будівництва були призупинені. 

10.08.1999 між ДП військова турбаза “Приморськ” (далі  Турбаза) та Заводом 
укладено договір № б/н про будівництво та спільну експлуатацію спального корпусу на 252 
місця на турбазі Одеського військового округу в с. Курортне, Білгород-Дністровського 
району (далі -Договір про будівництво) умовами якого передбачено продовження заходів з 
будівництва спального корпусу. На день підписання договору від 10.08.1999 роботи з 
будівництва виконано на 60%. Крім того, умовами Договору про будівництво передбачено, 
що після введення спального корпусу до експлуатації, будівля зараховується на баланс 
Заводу, при цьому І секція на 126 місць використовується Заводом, а ІІ секція- Турбазою. 
Заходи з введення будівлі в експлуатацію планувалося завершити у  2004 році. 

Фінансування будівництва, у тому числі оплата енергоносіїв та інших 
адміністративних витрат, покладалося на Завод, а Турбаза зобов’язалася документально 
підтвердити межі земельної ділянки, відведеної під будівництво, забезпечити доступ до 
енергоносіїв, забезпечити охорону об’єкту будівництва тощо. 

Умови Договору про будівництво фактично зводять до відведення частини земельної 
ділянки Турбази під будівництво, з подальшим правом експлуатації частини побудованого 
об’єкту. 
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Договір про будівництво укладено на 20 років, з можливістю пролонгації на такий же 
термін, за умови відсутності інших пропозицій від сторін впродовж місяця до закінчення 
строку. Однак, Договір про будівництво залишився не реалізований, а заходи з продовження 
будівництва фактично не здійснювалися.  

Таким чином, об’єкт незавершеного будівництва впродовж тривалого 
терміну піддається руйнації внаслідок впливу природних умов. Концерном  
отримано технічний паспорт на зазначену будівлю. Статус зазначеного 
нерухомого майна на сьогодні не визначений, що унеможливлює його 
належний облік, здійснення витрат на технічне  обслуговування, консервацію 
тощо. 

 

2.2.8 Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності Концерну та 
діючих державних підприємств-учасників відповідно до Методичних 
рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління 
об’єктами державної власності 

Оцінку результатів фінансово-господарської діяльності Концерну та 
діючих державних підприємств-учасників за 2019-2020 роки та за 1 півріччя 
2021 року здійснено відповідно до Методичних рекомендацій застосування 
критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності, 
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 15.03.2013 № 253 (далі – Методичні рекомендації) за бальною системою 
згідно з додатком № 1 до них. 

 Оцінка результатів діяльності суб’єкта господарювання може мати такі 
значення: 

ефективна діяльність від 14 до 18 балів; 
задовільна діяльність від 9 до 13 балів; 
неефективна діяльність - 8 балів і менше. 

Для оцінки результатів діяльності Концерну застосовувались такі групи 
показників: 

соціально-економічні; 
фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів; 
стану активів, зносу основних засобів; 
коефіцієнти фінансової стійкості, покриття, платоспроможності. 
Інформаційною базою для проведення оцінки були дані первинного 

бухгалтерського обліку Концерну, фінансова та статистична звітність, 
показники фінансових планів. 

ДГО Концерн “Військторгсервіс” 
  Результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік 

оцінено задовільно (12 балів) з огляду на наступне: 
 соціально-економічні показники (3 бали) – відсутність 

заборгованості з виплати заробітної плати за звітний період (2 бали) та 
зростання середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним 
періодом минулого року (темп зміни 123 % – 1 бал). 
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 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 6 балів): 

невиконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 0 балів (план – 124 436,9 тис. 
грн., факт – 116 351,0 тис. грн. (93,5 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку(збитку) – 
0 балів (план – 606,8 тис. грн., факт – 22,0 тис. грн. (3,6 %); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 455,2 тис. грн., факт – 
147,3 тис. грн. (32,4 %); 

виконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 1 бал (план – 700,0 тис. грн., факт – 1 242,0 тис. грн. (177,4 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 5 балів (звітний період – чистий прибуток 22,0 тис. 
грн., попередній період – чистий збиток 2 669,0 тис. грн.). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (60,81 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (1,643%); 
 коефіцієнт покриття – 0 балів (0,610 % потреба в коштах 

перевищує їх реальні надходження); 
 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,622 %). 

  Результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік 
оцінено як неефективні (7 балів) з огляду на наступне: 

 соціально-економічні показники (3 бали) – відсутність 
заборгованості з виплати заробітної плати за звітний період (2 бали) та 
зростання середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним 
періодом минулого року (темп зміни 119 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 1 бал): 

виконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 бал (план – 247 096,3 тис. грн., 
факт – 258 467,0 тис. грн. (104,6 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 
0 балів (план – 73,6 тис. грн., факт – збиток 3 923,0 тис. грн.); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 66,8 тис. грн., факт – 
0,0 тис. грн.); 

невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 2 942,0 тис. грн., факт – 1 490,0 тис. грн. (50,6 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 0 балів (звітний період – чистий збиток 3 923,0 тис. 
грн., попередній період – чистий прибуток 22,0 тис. грн.). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (62,705 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (1,080 %); 
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 коефіцієнт покриття – 0 балів (0,699 % потреба в коштах 
перевищує їх реальні надходження); 

 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,519 %). 
  Результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 

2021 року оцінено як неефективні (3 бали) з огляду на наступне: 
 соціально-економічні показники (1 бал) – наявна заборгованість з 

виплати заробітної плати за звітний період у розмірі 1 491,7 тис. грн. 
(0 балів), відбувалось зростання середньомісячної заробітної плати порівняно з 
відповідним періодом минулого року (темп зміни 112 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 2 бали): 

невиконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 0 балів (план – 216 514,7 тис. 
грн., факт – 67 212,0 тис. грн. (31,0 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 
0 балів (план – 71,2 тис. грн., факт – збиток 8 278,0 тис. грн.); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 57,0 тис. грн., факт – 
0,0 тис. грн.); 

виконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 1 бал (план – 1 180,0 тис. грн., факт – 1 417,0 тис. грн. (120,1 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 0 балів (звітний період – збиток 8 278,0 тис. грн., 
попередній період – збиток 1 223,0 тис. грн.).. 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (63,035 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 0 балів (0,973 % ризик втрати 

платоспроможності); 
 коефіцієнт покриття – 0 балів (0,614 % потреба в коштах 

перевищує їх реальні надходження); 
 коефіцієнт платоспроможності – 0 балів (0,493 % ризик 

непокриття витрат та невиконання зобов’язань, ризик банкрутства). 
  Висновок. Фінансово-господарська діяльність Концерну за 

2019-2020 роки та за 1 півріччя 2021 року була неефективною. 
Так, показники ефективності за 2019 рік з 12 балів знизились до 7 балів за 

2020 рік, а діяльність Концерну за І півріччя 2021 року оцінено на 3 бали. 
Основними чинниками, що сприяли погіршенню діяльності, були: 
нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків, зборів та 

обов’язкових платежів; 
нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне виконання договірних 

зобов’язань; 
брак власних оборотних коштів; 
наявність простроченої дебіторської заборгованості; 
зростання кредиторської заборгованості; 
неліквідність основних фондів; 
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зростання цін на матеріальні ресурси та енергоносії. 
 

ДП МОУ “Київська контора матеріально-технічного забезпечення” 
  Результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік 

оцінено як ефективні (15 балів) з огляду на наступне: 
 соціально-економічні показники (3 бали) – відсутність 

заборгованості з виплати заробітної плати за звітний період (2 бали) та 
зростання середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним 
періодом минулого року (темп зміни 123,3 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 9 балів): 

виконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 бал (план – 12 000,00 тис. грн., 
факт – 14 817,00 тис. грн. (123,5 %); 

виконання фінансового плану в частині чистого прибутку(збитку) – 1 бал 
(план – 147,6 тис. грн., факт – 223,0 тис. грн. (151,1 %); 

виконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 1 бал (план – 73,8 тис. грн., факт – 
156,0 тис. грн. (211,4 %); 

виконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 1 бал (план – 280,0 тис. грн., факт – 300,0 тис. грн. (107,1 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 5 балів (звітний період – чистий прибуток 223,0 
тис. грн., попередній період – 86,0 тис. грн.). 

 ступінь зносу основних засобів – 0 балів (75,46 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (22,33%); 
 коефіцієнт покриття – 1 бал (1,44 %); 
 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,96 %). 

  Результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік 
оцінено задовільно (11 балів) з огляду на наступне: 

 соціально-економічні показники (3 бали) – відсутність 
заборгованості з виплати заробітної плати за звітний період (2 бали) та 
зростання середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним 
періодом минулого року (темп зміни 117,2 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 5 балів): 

виконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 бал (план – 14 580,0 тис. грн., 
факт – 14 715,0 тис. грн. (100,9 %); 

виконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 1 бал 
(план – 164,8 тис. грн., факт – 185,0 тис. грн.(112,3 %); 

виконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 1 бал (план – 131,8 тис. грн., факт – 
195,0 тис. грн. (148,0 %); 
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невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 340,0 тис. грн., факт – 267,0 тис. грн. (78,5 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 2 бали (звітний період – 185,0 тис. грн., попередній 
період – 223,0 тис. грн.(83,0 %). 

 ступінь зносу основних засобів – 0 балів (77,376 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (15,572 %); 
 коефіцієнт покриття – 1 бал (1,854 %); 
 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,940 %). 

  Результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 
2021 року оцінено задовільно (10 балів) з огляду на наступне: 

 соціально-економічні показники (1 бал) – наявна заборгованість з 
виплати заробітної плати за звітний період у розмірі 71,0 тис. грн. (0 балів), 
відбувалось зростання середньомісячної заробітної плати порівняно з 
відповідним періодом минулого року (темп зміни 236,9 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 7 балів): 

виконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 бал (план – 7 295,0 тис. грн., 
факт – 7 910,0 тис. грн. (108,4 %); 

виконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 1 бал 
(план – 98,5 тис. грн., факт – 163,0тис. грн.(165,5 %); 

виконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 78,8 тис. грн., факт – 
59,0 тис. грн.(74,9 %); 

невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 170,0 тис. грн., факт – 122,0 тис. грн. (71,8 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 5 балів (звітний період – 163,0 тис. грн., попередній 
період – 105,0 тис. грн.(155,2 %). 

 ступінь зносу основних засобів – 0 балів (78,810 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (11,757 %); 
 коефіцієнт покриття – 0 балів (0,906 % потреба в коштах 

перевищує їх реальні надходження); 
 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,922 %). 

  Висновок. Зменшення показників ефективності фінансово-
господарської діяльності ДП МОУ “Київська контора матеріально-технічного 
забезпечення” з 15 балів за 2019 рік до 11 балів за 2020 рік обумовлене 
незначними обсягами зростання чистого прибутку, порівняно з аналогічним 
періодом минулого року, та невиконанням показників фінансового плану в 
частині здійснення капітальних інвестицій. 

За 1 півріччя 2021 року “задовільна” діяльність обумовлена наявністю 
заборгованості з виплати заробітної плати та низьким показником поточної 
ліквідності. 
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ДП МОУ “Готель “Козацький” 

  Результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік 
оцінено задовільно (9 балів) з огляду на наступне: 

 соціально-економічні показники (3 бали) – відсутність 
заборгованості з виплати заробітної плати за звітний період (2 бали) та 
зростання середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним 
періодом минулого року (темп зміни 142,7% – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 2 бали): 

виконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 бал (план – 30 225,0 тис. грн., 
факт – 39 181,0 тис. грн. (129,6 %); 

виконання фінансового плану в частині чистого прибутку(збитку) – 
0 балів (план – 187,8 тис. грн., факт – збиток 117,0 тис. грн.); 

виконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 1 бал (план – 141,0 тис. грн., факт – 
272,0 тис. грн. (192,9 %); 

невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 2 800,0 тис. грн., факт – 1 699,0 тис. грн. (60,7 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 0 балів (звітний період – збиток 117,0 тис. грн., 
попередній період – 62,0 тис. грн.). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (23,442 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (85,697%); 
 коефіцієнт покриття – 1 бал (5,386 %); 
 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,988 %). 

  Результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік 
оцінено як неефективні (4 бали) з огляду на наступне: 

 соціально-економічні показники (0 балів) – наявність 
заборгованості з виплати заробітної плати у розмірі 4 472,8 тис. грн.  
(0 балів) та зменшення середньомісячної заробітної плати порівняно з 
відповідним періодом минулого року (темп зміни 8,2 % – 0 балів). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 0 балів): 

невиконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 0 балів (план – 42 170,0 тис. грн., 
факт – 14 627,0 тис. грн. (34,7 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 
0 балів (план – 65,60тис. грн., факт – збиток 12 214,00); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 59,0 тис. грн., факт – 
0,0 тис. грн.); 
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невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 3 592,6 тис. грн., факт – 223,0 тис. грн. (6,2 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 0 балів (звітний період – збиток 12 214,0 тис. грн., 
попередній період – збиток 117,0 тис. грн.). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (24,443 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (18,247 %); 
 коефіцієнт покриття – 1 бал (1,092 %); 
 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,948 %). 

  Результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 
2021 року оцінено задовільно (10 балів) з огляду на наступне: 

 соціально-економічні показники (3 бали) – відсутня заборгованість з 
виплати заробітної плати за звітний період (2 бали), відбувалось зростання 
середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним періодом минулого 
року (темп зміни 136,9 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів (3 бали): 

невиконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 0 балів (план – 21 160,0 тис. грн., 
факт – 10 293,0 тис. грн. (48,6 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 
0 балів (план – 35,2 тис. грн., факт – збиток 1 651,0 тис. грн.); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 28,0 тис. грн., факт – 
0,0 тис.грн.); 

невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 1 283,6 тис. грн., факт – 243,0 тис. грн. (18,9 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 3 бали (звітний період – збиток 1 651,0 тис. грн., 
попередній період – збиток 6 232,0 тис. грн.(зменшення на 73,5 %). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (24,975 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 1 бал (37,903 %); 
 коефіцієнт покриття – 1 бал (1,135 %); 
 коефіцієнт платоспроможності – 1 бал (0,974 %). 
Висновок. Значне зменшення показників ефективності фінансово-

господарської діяльності ДП МОУ “Готель “Козацький ” з 9 балів за 2019 рік до 
4 балів за 2020 рік обумовлене зменшенням обсягів чистого доходу  на 62,7 % 
та зростанням кредиторської заборгованості на 341,4 %. 

За 1 півріччя 2021 року “задовільна” діяльність обумовлена невиконанням 
показників фінансового плану в дохідній частині та негативним фінансовим 
результатом. 

ДП МОУ “Білоцерківський військовий торг” 
  Результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік 

оцінено як неефективні (1 бал) з огляду на наступне: 
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 соціально-економічні показники (0 балів) – наявність 
заборгованості з виплати заробітної плати за звітний періоду розмірі 
136,0 тис. грн. (0 балів) та зменшення розміру середньомісячної заробітної 
плати порівняно з відповідним періодом минулого року на 2 594,9 грн.(0 балів). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 1 бал): 

невиконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 0 балів (план – 14 700,0 тис. грн., 
факт – 2 942,0 тис. грн. (20 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку(збитку) – 
0 балів (план – 246,0 тис. грн., факт – збиток 5 195,0 тис. грн.); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 184,0 тис. грн., факт – 
0,0 тис. грн.); 

невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 62,0 тис. грн., факт – 9,0 тис. грн. (14,5 %); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 0 балів (звітний період – збиток 5 195,0 тис. грн., 
попередній період – збиток 2 177,0 тис. грн.). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (35,629 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 0 балів (-0,680% ризик втрати 

платоспроможності); 
 коефіцієнт покриття – 0 балів (0,013 % потреба в коштах 

перевищує їх реальні надходження); 
 коефіцієнт платоспроможності – 0 балів (-2,121 % ризик 

непокриття витрат та невиконання зобов’язань, ризик банкрутства). 
  Результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік 

оцінено як неефективні (6 балів) з огляду на наступне: 
 соціально-економічні показники (2 бали) – наявність заборгованості 

з виплати заробітної плати у розмірі 76,0 тис. грн., що на 55,9 % менше 
порівняно з відповідним періодом минулого року (1 бал) та збільшення 
середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним періодом минулого 
року (темп зміни 106,1 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів ( 4 бали): 

невиконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 0 балів (план – 13 056,0 тис. грн., 
факт – 3 810,0 тис. грн. (29,2 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 
0 балів (план – 289,0 тис. грн., факт – збиток 1 605,0 тис. грн.); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 145,0 тис. грн., факт – 
0,0 тис. грн.); 
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невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 0,0тис. грн., факт – 12,0 тис. грн.); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 3 бали (звітний період – збиток 1 605,0 тис. грн., 
попередній період – збиток 5 195,0 тис. грн.(чистий збиток зменшився на 
69,1 %). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (62,475 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 0 балів (-0,245 % ризик втрати 

платоспроможності); 
 коефіцієнт покриття – 0 балів (0,008 % потреба в коштах 

перевищує їх реальні надходження); 
 коефіцієнт платоспроможності – 0 балів (-0,324 % ризик 

непокриття витрат та невиконання зобов’язань, ризик банкрутства). 
  Результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 

2021 року оцінено як неефективні (4 бали) з огляду на наступне: 
 соціально-економічні показники (3 бали) – відсутня заборгованість з 

виплати заробітної плати за звітний період (2 бали), відбувалось зростання 
середньомісячної заробітної плати порівняно з відповідним періодом минулого 
року (темп зміни 191 % – 1 бал). 

 показники фінансово-господарської діяльності та виконання 
фінансових планів 1 бал): 

невиконання фінансового плану в частині чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 0 балів (план – 3 550,0 тис. грн., 
факт – 1 866,0 тис. грн. (52,6 %); 

невиконання фінансового плану в частині чистого прибутку (збитку) – 
0 балів (план – 96,0 тис. грн., факт – збиток 494,0 тис. грн.); 

невиконання фінансового плану щодо відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету – 0 балів (план – 76,0 тис. грн., факт – 
0,0 тис. грн.); 

невиконання показників фінансового плану в частині капітальних 
інвестицій – 0 балів (план – 0 тис. грн., факт – 18,0 тис. грн.); 

зміна розміру чистого прибутку (збитку) порівняно з аналогічним 
періодом минулого року – 0 балів (звітний період – збиток 494,0 тис. грн., 
попередній період – збиток 335,0 тис. грн.). 

 ступінь зносу основних засобів – 1 бал (62,894 % ); 
 коефіцієнт фінансової стійкості – 0 балів (-0,252 % % ризик 

втрати платоспроможності); 
 коефіцієнт покриття – 0 балів (0,008 % потреба в коштах 

перевищує їх реальні надходження); 
 коефіцієнт платоспроможності – 0 балів (-0,336 % ризик 

непокриття витрат та невиконання зобов’язань, ризик банкрутства). 
  Висновок. Діяльність ДП МОУ “Білоцерківський військовий 

торг” за 2019-2020 роки та за І півріччя 2021 року оцінено “неефективно”. 
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Така оцінка обумовлена невиконанням показників фінансового плану в 
дохідній частині та негативними фінансовими результатами у періодах, що 
підлягали моніторингу. 

Негативні показники фінансового стану Підприємства вказують на 
неможливість покриття витрат та виконання зобов’язань, що призвело до 
кризового фінансового стану Підприємства та ризику банкрутства. 

  За результатами оцінки фінансово-господарської діяльності 
Концерну та діючих державних підприємств-учасників встановлено 
тенденцію до погіршення фінансового стану суб’єктів господарювання, яка 
обумовлена низькими обсягами отримуваного прибутку та 
нераціональним управлінням коштами та майном. 

 

 
2.3 Аналіз врахування потреб, інтересів Збройних Сил України та інших 
військових формувань на етапі розроблення стратегій, планів розвитку, 
ініціювання включення дозволених видів діяльності до процесів 
функціонування ЗСУ в мирний час та в особливий період 

До компетенції уповноважених органів управління, тобто Міноборони, 
ст. 6 Закону про управління об'єктами №185-V віднесено затвердження 
стратегічних планів розвитку, річних фінансових та інвестиційні планів, а 
також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) 
державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери їх 
управління. 

 Дослідження встановлено, що в короткострокових (1 рік) 
планових документах Концерну (Філій) не передбачено заходів, щодо 
забезпечення потреб, інтересів ЗСУ та інших військових формувань. 

 Так, Положеннями про філії у п. 5.10.15 передбачено, що начальник філії 
забезпечує своєчасну підготовку та надання на затвердження річних фінансових планів. 

Фінансовий план відповідно до п. 2 та 3 Порядку виконання фінансового плану №205 
складається на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані 
фінансові результати в запланованому році. 

Фінансовими планами Концерну на 2019 - 2021 роки не передбачено 
отримання доходів та здійснення витрат від реалізації продукції для 
Міноборони та інших військових формувань(за винятком здійснення фактичної 
діяльності за певні періоди філіями “Західна” “Центральна” “Північна” 
“Черкаська”). 

 Плани на середньо- та довгостроковий періоди не 
розроблялися та Концерном “Військторгсервіс” не доводилися до 
посадових осіб Філій. 

 Зокрема, Положеннями про філії у п. 5.10.3 передбачено, що начальник філії 
розробляє стратегію розвитку філії з урахуванням стратегії Засновника й особливостей 
регіону. 

Методичними рекомендації з питань складання стратегічних планів 
розвитку № 971визначено порядок складання стратегічного плану розвитку - 
документу, який визначає стратегічні цілі та завдання економічного та 
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соціального розвитку діяльності суб'єктів господарювання на середньо- та 
довгостроковий періоди. 

Проте, посадовими особами Концерну не представлено стратегічного 
плану розвитку Концерну так і філій, як складової частини Концерну. 

 Окремі документи щодо розвитку Концерну свідчать про 
формальний та не послідовний підхід до планування розвитку Концерну. 

 Отже, можна зробити висновок, що процес планування 
діяльності Концерну, особливо на середньо- та довгострокову перспективу 
належним чином не організований, а наявні окремі планові документи 
непередбачають розвиток діяльності щодо забезпечення потреб, інтересів 
ЗСУ та інших військових формувань у товарах, роботах та послугах. 

Слід наголосити, що аудиторськими дослідженнями в ході аудиту було 
визначено перелік відчуженого нерухомого майна Концерну. 

Виникнення випадків незаконного відчуження спричинено тим, що 
нерухоме майно обліковувалось на балансовому рахунку 10 “Основні засоби”. 
Майно, яке свого часу було безоплатно передано до Концерну органом 
управління для впровадження статутної мети безпідставно обліковано у складі 
основних засобів.  

 Враховуючи окремий правовий статус військового майна, за відсутності будь 
якого механізму передачі майна до новостворених державних підприємств, військове майно, 
яке безоплатно закріплено за Міноборони на праві оперативного управління не могло бути 
джерелом формування статутного майна підприємства та змінити форму управління 
майном на повне господарське віддання, так як останнє передбачає відчуження. 

Тобто, майно від Міноборони передано до попередників Концерну, а згодом Концерну 
та Філіям виключно в експлуатацію для забезпечення мети створення та предмету 
діяльності підприємств. А вже майно, яке утворилось в результаті діяльності філії 
(концерну) належить останнім на праві повного господарського віддання. 

Також, слід наголосити, що майно передавалося безоплатно. Разом з тим, відповідно 
до п. 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 № 8-92 “Про управління майном, 
що є у загальнодержавній власності” було заборонено підприємствам, що є у 
загальнодержавній власності, передавати безоплатно закріплене за ними майно іншим 
підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам. 

 Отже, майно, яке безоплатно передано до попередників 
Концерну, а згодом Концерну та філіям органом управління не може бути 
об’єктом повного господарського віддання, відповідно предметом 
відчуження, обтяження тощо. 

 Довідково: механізм вилучення і передачі військового майна, враховуючи 
компетенцію Кабінету Міністрів України (ст. 2 Закону України «Про правовий режим 
майна у Збройних Силах України») встановлено лише 29.08.2002 Постановою № 1282. 
Проте, зазначеною постановою затверджено виключно порядок вилучення і передачі 
військового майна Збройних Сил з державної у комунальну власність). 

Таким чином, на думку аудиту, майно, яке перебувало у фактичному 
користуванні військових формувань набуло статусу військового майна, 
водночас, у випадку передачі останнього в експлуатацію Концерну, правовий 
статус майна залишився незмінним.  

Про доказовість аудиторської думки щодо незмінного статусу 
військового майна та неправомірність змін правого статусу Концерном і 
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відображення прав саме господарського віддання щодо майна, яке має окремий 
правий статус, додатково свідчать наступні факти: 

 за наказом Міноборони від 19.06.2019 № 325 (Засновником) 
переміщено із балансу Концерну в оперативне управління КЕВ м. Тернополя 
будівлю комбінату побутового обслуговування площею 1090,70 кв.м. у м. 
Тернопіль; 

 у 2015 році, на виконання аудиторських рекомендації, керівництвом 
реорганізованої у 2018 році Хмельницької філії Концерну (правонаступником 
якої визначено філію Центральну) виготовлено свідоцтва на право власності 
на нерухоме майно (як приклад, приміщення, що розташовані за адресою 
м. Хмельницький, вул. Майборського, 9, загальною площею 2734,70 кв.м.). 
Водночас, і паперові свідоцтва і відомості Державного реєстру речових прав 
містять інформацію виключно про власника майна в особі Міноборони 
(ЄДРПОУ 00034022). 

Крім того, під час аудиту досліджено відомості з Державного реєстру 
речових прав (параметри запиту ЄДРПОУ Концерну - 33689922), якій вміщував 
271 аркуш відомостей про реєстрацію нерухомого майна та земельних ділянок. 
Причому, у порівнянні із обсягом інформації (в аркушах), яка містилась у 
Державному реєстрі, який формувався під час попереднього аудиторського 
дослідження у вересні 2019 року, кількість записів збільшилась майже у 3 рази. 

 Вищезазначене свідчить, що попереднім керівництвом 
Концерну у 2020 році проводились інтенсивні дії щодо реєстрації та 
перереєстрації речових прав. 

 Зокрема, при дослідження Державного реєстру речових прав щодо майна, 
встановлено, що у січні 2020 року до реєстру внесено 9-ть змін щодо статусу майна, яке 
розташовано у м. Староконстянтинів, Хмельницької області.  

Предметом змін у реєстрі стала саме безпідставна зміна правового 
статусу, а саме: право оперативного управління змінено на право 
господарського віддання. 

Підставою для внесення змін зазначено:наказ Міноборони від 05.04.2007 
№ 135“Про реорганізацію державного підприємства Міноборони “Управління 
торгівлі Західного оперативного командування” та акт приймання-передачі, від 
31.03.2006 затверджений начальником Головного управління торгівлі Тилу 
МіноборониЄ. Ксьондзикомта Генеральним директором Концерну 
“Військторгсервіс”П. Пукіром. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Центральна”Концерну “Військторгсервіс”від 30.06.2021 № 234/3/11/п. 

Водночас, ані зміст наказу про реорганізацію ані акту приймання-
передачі не містив положень про зміну правового статусу майна. 

 Отже, державне майно, яке використовує Концерн (який вже 
був об’єктом банкрутства та має відповідні перспективи), є потенційним 
об’єктом відчуження на сьогоднішній день, що створює ризик втрати 
державного майна. 

Оскільки, майно, що обліковується в квартирно-експлуатаційних органах 
має статус військового майна, така передача нерухомого майна 
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(будівлі,споруди,приміщення, інше нерухоме майно) відповідно до пп. 1 п. 4 
Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1282 проводиться за 
рішенням Кабінету Міністрів України. 

А передача, в військового нерухомого майна в оренду, відбувається на 
загальних підставах відповідно до Закону про оренду держмайна №157-IX, 
Порядку передачі в оренду майна №483. 

 Більш детально інформація викладена в довідці внутрішнього аудиту 
філії “Західна” Концерну “Військторгсервіс” від 30.06.2021 № 234/3/11/п 

Оцінка досягнення мети та предмету діяльності Концерну в частині, що 
стосується  забезпечення ЗС України та інших військових формувань 
продукцією (товарами, роботами, послугами) проведена за наступними 
критеріями оцінки:  

 врахування, при розробці та реалізації стратегічних і 
короткострокових програм, проектів, планів розвитку Концерну та його 
Учасників, потреб Збройних Сил України та інших військових формувань у 
продукції (товарах, роботах, послугах), що можуть бути виготовлені, 
надані, реалізовані; 

До аудиту не надано відповідної інформації;   
 наявного стану інтеграції процесів за напрямами діяльності 

Концерну до загальних, чи окремо визначених, процесів та потреб у 
товарах, роботах послугах Збройних Сил України та інших військових 
формувань; 

Діяльність Концерну “Військторгсервіс” не інтегрована до процесу 
забезпечення потреб ЗС України у товарах, роботах послугах, за виключенням: 

 у “Центральна” філії Концерну “Військторгсервіс”, відбувалось 
здійснення торгівельної діяльності (5-ть місць торгівлі на закритих територіях) 
для забезпечення особистих потреб військовослужбовців та інших категорій 
населення у товарах продуктової і не продуктової групи та тютюнових виробах 
на фондах квартирно-експлуатаційних органів (на засадах оренди). А саме: два 
магазина (у м. Калинівка, Вінницької обл. на території в/ч А1119 та у с. 
Гузевиця, Хмельницької обл. на території в/ч А3013) та дві солдатські чайні (у 
м. Хмельницький на території в/ч А0553 та в/ч А4239). 

 у Черкаської філії Концерну “Військторгсервіс” питання здійснення 
торгівельної діяльності наразі є малоймовірним, так як її запровадження 
потребує насамперед підготовлених торгових площ, які б відповідали вимогам 
законодавства (санітарного, протипожежного), для забезпечення чого 
(проведення поточного ремонту) необхідні значні кошти, також необхідні 
вільні обігові кошти для закупівлі чи оренди торгівельного та холодильного 
обладнання, якими Філія не забезпечена. Крім цього, необхідно прийняти на 
роботу продавців та забезпечити їм оплату праці та сплату необхідних податків, 
що також тягне за собою додаткові витрати. 

Провадження діяльності з прання білизни ні Філією, ні Концерном, як 
перспективне, не розглядалося. Так, 95% технологічного обладнання, яке 
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залишилося у Філії від реорганізованого ДП МО України “Черкаський комбінат 
побутового обслуговування” було морально та фізично застаріле, повністю 
зношене, його ремонт був економічно не доцільний, та воно було списано в 
2016-2019 роках. 

Будівля пральні знаходиться в задовільному стані, але для провадження 
діяльності з прання потребує проведення ремонту, відновлення газо-, тепло-, 
водо- та електропостачання, що в свою чергу тягне за собою значні фінансові 
затрати. Крім того, закупівля нового технологічного обладнання потребує 
також значних фінансових затрат. 

Поряд з цим, Філією було проведено моніторинг вартості послуг прання 
по м. Черкаси та моніторинг можливих клієнтів, який показав, що попит на 
вказані послуги, як серед військових частин ЗС України так і комунальних 
підприємств відсутній. 

 у “Південно-Центральна” філії Концерну “Військторгсервіс” 
відбувалось здійснення торгівельної діяльності (7-ми стаціонарних та 2-х 
виїзних місць торгівлі на закритих територіях) для забезпечення особистих 
потреб військовослужбовців та інших категорій населення у товарах 
продуктової і непродуктової групи та тютюнових виробах) та надання послуг з 
тимчасового проживання у Криворізькому гарнізоні. 

 у “Південна” філії Концерну “Військторгсервіс” відбувалось 
здійснення торгівельної діяльності (5-ма стаціонарними місцями торгівлі) для 
забезпечення особистих потреб військовослужбовців та інших категорій 
населення у товарах продуктової і непродуктової групи, алкогольними напоями 
та тютюновими виробам)та надання послуг щодо тимчасового розміщування 
під час відпусток та інших послуг щодо тимчасового розміщування на базах 
відпочинку “Приморськ” (с. Курортне, Білгород-Дністровський р-н) та 
“Ювілейна” (с. Молодіжне, Овідіопольський р-н). 

 Неякісна організація участі Філії у процесі виконання договору між Міноборони 
України та Концерном “Військторгсервіс” щодо постачання продуктів харчування до 
військових частин призвела до збитковості Філі та фактичнозмусила Філію покривати 
збитки за рахунок власного доходу . 

 залучення нових Учасників Концерну до реалізації товарів, робіт, 
послуг Збройним Силам України;  

До аудиту не надано відповідної інформації;   
 збільшення показників реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

в інтересах Збройних Сил України як за централізованими, так і за 
децентралізованими закупівлями; 

До аудиту не надано відповідної інформації;   
 розширення реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для потреб 

Збройних Сил України за новими дозволеними видами діяльності (у 
порівнянні з попередніми періодами);  

Діяльність “Центральної” філії Концерну “Військторгсервіс” не 
інтегрована до розширення реалізації продукції до потреб ЗС України у 
товарах, роботах послугах; 
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 До аудиту надано інформацію про Пріоритети економічного розвитку Філії у 
2022 році. Відповідно до вказаної інформації до пріоритетних напрямків віднесено спроби 
відкриття 4-х “мобільних торгівельних павільйонів” (збірно-розбірна конструкція) на 
території військових частин Вінницького гарнізону та одного - у Хмельницькому гарнізоні. 
Мета - прибуткова діяльність шляхом реалізації військовослужбовцям та іншим категоріям 
населення товарів продуктової групи та тютюнових виробів. 

Діяльність “Південно-Центральної” філії Концерну “Військторгсервіс” не 
інтегрована до розширення реалізації продукції до потреб ЗС України у 
товарах, роботах послугах, за виключенням, надання послуг 
військовослужбовцям з торгівельного обслуговування та коротко-термінового 
проживання у Криворізькому гарнізоні;  

 До аудиту надано інформацію про Пріоритети економічного розвитку Філії 
у2021-2022 роках. Відповідно до вказаної інформації до пріоритетних напрямків віднесено 
спроби відкриття 4-х “мобільних торгівельних павільйонів” (збірно-розбірна конструкція) 
на території військових частин Миколаївського гарнізону та одного - у Херсонському 
гарнізоні.  

Для задоволення потреб військовослужбовців отримати від Міністерства оборони 
України (у тому числі на умовах оренди, або в рахунок передачі будівель та приміщень, які не 
використовуються Філією у господарській діяльності) 9 (Дев'ять приміщень) на території 
військових містечок. Порушити питання передачі Засновнику будівель та земельних ділянок, 
які не використовуються. 

Мета - прибуткова діяльність шляхом реалізації військовослужбовцям та іншим 
категоріям населення товарів (у т.ч. військового призначення) та тютюнових виробів. 

Діяльність “Південної” філії Концерну “Військторгсервіс”  не інтегрована 
до розширення реалізації продукції до потреб ЗС України у товарах, роботах 
послугах, за виключенням надання послуг військовослужбовцям з 
торгівельного обслуговування та надання послуг щодо тимчасового 
розміщування під час відпусток та інших послуг щодо тимчасового 
розміщування на базах відпочинку “Приморськ” та “Ювілейна”  

До аудиту не надано жодної інформації про Пріоритети економічного 
розвитку Концерну у 2021-2022 роках.  

До аудиту не надано відповідної інформації щодо діяльності інших 
структурних підрозділів.   

 повноти використання фондів та майна Концерну, розташованих 
на територіях військових містечок та у місцях дислокації військових 
частин, установ, організацій Міністерства оборони України та Збройних 
Сил України; 

Усе нерухоме майно, що перебуває на обліку “Центральної” філії 
Концерну “Військторгсервіс” розташовано на територіях військових містечок, у 
тому числі у місцях дислокації розформованих військових формувань.  

 Для забезпечення діяльності Філії передано 118 споруд загальною площею 
48793,40 кв. м. (за цільовим призначенням: банно-пральні комбінати, магазини, їдальні, 
складські та побутові приміщення тощо), з них:  

 5 % (або 2208,20 кв. м.) використовувала Філія (із них для забезпечення 
торгівельної діяльності використовувалось лише 46 %, (два магазини у м. Хмельницький 
площею 144,00 кв. м. та їдальня у м. Вінниця 879,30 кв. м.,  яка закрита із 01.04.2021); 

 41 % (або 20212,13 кв. м.) - використовували приватні структури на засадах 
оренди та “зберігання”; 
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 54 % (або 26373,07 кв. м.) - не використовуються ані Філією ані приватними 
структурами. 

Основна частина приміщень придатна для цільового використання (в основному, це 
об’єкти під орендою). Проте, є приміщення та будівлі, які втрачають ознаки нерухомого 
майна, шляхом руйнування. 

На обліку “Південної” філії Концерну “Військторгсервіс” перебуває 
нерухоме майно, яке розташовано на територіях військових містечок та у 
шаговій доступності біля військових містечок, проте зазначене майно у 2021 
році використовувалося іншими контрагентами за договорами надання 
посередницьких послуг.  

Загальна площа приміщень будівель, які рахуються на бухгалтерському 
обліку Філії становить 67 111,47 кв.м.,  При цьому 20 133,44  кв.м (майже 30% 
від загальної площі) знаходяться у незадовільному стані та Філією не 
використовуються. 

Проведеним аналізом укладених договорів оренди та зберігання ТМЦ 
встановлено, що Філією використовуються лише приміщення загальною 
площею 14 981,20 кв. м, а приміщення загальною площею 9 245,5 кв. м (мають 
задовільний технічний стан) не використовуються. 

Нерухоме майно, що перебуває на обліку “Південно-Центральної” філії 
Концерну “Військторгсервіс” розташовано на територіях військових містечок 
та у шаговій доступності біля військових містечок, у тому числі у місцях 
дислокації розформованих військових формувань.  

Для забезпечення діяльності Філії передано 41 будівлю (приміщення) 
загальною площею 21 204,2 кв.м., яких використовувалось у виробничій та 
господарській діяльності (у т.ч. для надання послуг оренди, зберігання) лише 27 
будівель (приміщень) загальною площею 9 130,44 кв.м, або 43,05% загальної 
площі, а саме: 

- розміщення власних закладів харчування та торгівлі, 
адміністративних будівель та об’єктів готелю “Братислава” – 4 268,2 кв.м. 
(20,13%) частково або повністю використовуються 14 будівель (приміщень та 
споруд); 

- регіональними відділеннями Фонду державного майна, як 
орендодавцем, у 7 будівлях та спорудах (частково або повністю) за 17 
договорами оренди передано в оренду 3 183,51 кв.м. (15,01%); 

- використовується для надання послуг зберігання – 1 679,11 кв.м. 
(7,91%) частково або повністю використовуються 5 будівель (приміщень) за 14 
тимчасовими договорами зберігання ТМЦ. 

 Більша частина приміщень придатна для цільового 
використання. Проте, є приміщення та будівлі, які втрачають ознаки 
нерухомого майна, шляхом руйнування та 3 будівлі, які цілком зруйновані. 

 Філією використовувалось для виробничої та господарської 
діяльності лише 14,3 % (0,6125 га) земельних ділянок та 43% (9130,44 кв. 
м) площ (будівель та споруд), якими Міноборони наділило Концерн. 
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 стан організації заходів діяльності Концерну спрямованої  на 
забезпечення потреб ЗСУ у товарах, роботах, послугах у разі 
запровадження воєнного стану.  

На виконання основних заходів щодо планування виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень), затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2018 № 1043-0039, визначених Міністерству 
оборони України для задоволення потреб Збройних Сил України, інших 
військових формувань в особливий період (від 18.01.2019 № 87/дск/1) наказом 
Міністерства оборони України від 08.01.2019 № 1ДСК Концерн визначено 
виконавцем мобілізаційного завдання щодо доглядання за тілом людини.  

Так, у періоді, що підлягав дослідженню, тільки “Північна” філія 
Концерну “Військторгсервіс”  була безпосереднім виконавцем мобілізаційного 
завдання на виконання побутових послуг для задоволення потреб Збройних Сил 
України (миття особового складу в лазні Чернігівська обл., смт Десна).  

Надходження від послуг миття особового складу, у періоді, що підлягав 
дослідженню склали 9 127,30 тис. гривень. 

Враховуючи зазначене, в цілому діяльність Філії спрямовувалась на 
забезпечення потреб Збройних Сил України, проте низька 
конкурентоспроможність не сприяла збільшенню показників реалізації 
товарів, робіт, послуг у зазначеному процесі. 

 відповідність законодавству та визначеному нормативно-
правовими актами порядку використання коштів та майна: ефективність 
прийняття управлінських рішень під час використання майна 
(достовірність, повнота та своєчасність  наданих документів). 

У період дослідження Центральна філія Концерну “Військторгсервіс” не 
приймала на конкурентних засадах участь у процесах забезпечення потреб ЗС 
України у товарах, роботах послугах (у тому числі зважаючи на фізично та 
морально застарілі основні засоби та відсутність вільних оборотних коштів). 
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2.4 Дослідження процесу забезпечення Концерном та його учасниками 
потреб Збройних Сил України та інших військових формувань продукцією 
(товарами, роботами, послугами) 

На виконання основних заходів щодо планування виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень), затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2018 № 1043-0039, визначених Міністерству 
оборони України для задоволення потреб Збройних Сил України, інших 
військових формувань в особливий період (від 18.01.2019 № 87/дск/1) наказом 
Міністерства оборони України від 08.01.2019 № 1ДСК Концерн 
“Військтрогсервіс” визначено виконавцем мобілізаційного завдання щодо 
доглядання за тілом людини.  

Так, у періоді, що підлягав дослідженню, філія “Північна” була 
безпосереднім виконавцем мобілізаційного завдання на виконання побутових 
послуг для задоволення потреб Збройних Сил України (миття особового складу 
в лазні). 

Проте слід зазначити, що фізично та морально застарілі основні засоби, 
значне зростання кредиторської заборгованості, низький рівень оплати праці 
призвели до відсутності умов для підвищення конкурентоспроможності Філії 
порівняно з комерційними постачальниками послуг. 

Як наслідок, станом на 31.03.2021 закрито 5 з 21 закладу. 
Збиткова діяльність Філії не дозволяє підтримувати основні засоби у 

задовільному стані шляхом проведення ремонтних робіт, модернізації або 
закупівлі нового обладнання.  

Дослідження процесу забезпечення підконтрольним суб’єктом потреб 
ЗСУ та інших військових формувань продукцією (товарами, роботами, 
послугами) філії “Західна” встановлено, що серед 40 предметів діяльності філії, 
які вказані у Положенні про філію від 20.10.2020 вказано два види діяльності 
щодо напрямів пов'язаних із забезпеченням ЗСУ та інших військових 
формувань, а саме:  

 організація харчування працівників (службовців) ЗСУ, інших 
військових формувань в Україні та за її межами; 

 виробничі та невиробничі види побутового обслуговування ЗСУ, 
інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України 
надання послуг з прання, послуг лазні, перукарні, фотографії, пошиття та 
ремонту речового майна, хімічної чистки одягу та білизни, надання інших 
побутових послуг. 

Філія здійснювала незначну частину видів діяльності із передбачених у 
Положенні від 20.10.2020, що зводилося до торгівельної діяльності у 9 закладах 
торгівлі і ресторанного господарства,передачі в оренду нерухомого майна та 
наданні послуг із зберігання ТМЦ. 

Зокрема,серед 40 видів діяльності, які вказані у Положенні від 20.10.2020, 
фактично здійснювалося6 видів, а саме: 

 роздрібна торгівля продовольчими та не продовольчими товарами, 
тютюновими та алкогольними виробами; 
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 роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими 
виробами; 

 організація торгівлі та громадського харчування, утримання їдалень, 
кафе, барів, ресторанів; 

 передача в оренду рухомого та нерухомого майна; 
 надання послуг з відповідального зберігання; 
 організація діяльності стоянок автомобільного транспорту. 
В досліджуваному періоді у Філії “Західна” діяли 10 закладів торгівлі та 

ресторанного господарства загальною площею будівель 2 282,4 м2, зокрема: 
- 8 закладів ресторанного господарства: кафе-бар “Львів” (м. Львів, 

вул. Плугова, 14), кафе-бар «Старе село» (м. Львів вул. Стрийська, 105), 
солдатські чайні №1 та №7 (м. Яворів Львівської області, в/ч А0998), №3 
(с. Старичі Яворівського району Львівської області, в/ч А4150), кафе “Офіцер” 
(м. Бережани Тернопільської області, вул. Івана Франка, 10), кафе “Офіцерське” 
(м. Рівне, вул. Дубенська, 1//329 БОС), кафе “Рекрут” (м. Мукачево 
Закарпатської області, вул. І. Зріні, 176). 

- 2 заклади торгівлі:магазин №4 (м. Яворів Львівської області, в/ч 
А0998)та магазин-кафетерій “Рекрут” (м. Мукачево Закарпатської області, вул. 
Молодіжна, 29). 

В досліджуваному періоді припинили діяльність 2 заклади, зокрема кафе 
“Львів” (м. Львів, вул. Плугова, 14) – ліквідовано з 31.01.2020 (торгівлю 
припинено до вересня 2019 року) та магазин №4 (м. Яворів Львівської області, 
в/ч А0998) – припинив діяльність з 10.02.2020 через відсутність працівників 
(перебувають в штаті, проте вакантні). 

Отже, фактичну діяльність в дослідженому періоді здійснювали лише 
9 закладів Філії “Західна” в тому числі 1 заклад лише у вересні-грудні 2019 
року, що свідчить про згортання основної діяльності. 

Із вищевказаних закладів, лише солдатські чайні №1 та №7 (м. Яворів 
Львівської області), №3 (с. Старичі Яворівського району Львівської області) та 
магазин №4 (м. Яворів Львівської області), які розміщені на території в/ч 
забезпечували особисті потреби військовослужбовців та працівників ЗСУ у 
товарах продуктової та промислової групи. 

Дослідженням встановлено, що діяльність філії не інтегрована до 
жодного процесу у забезпечені потреби ЗСУ та інших військових формувань у 
товарах, роботах та послугах. 

Зокрема, за досліджуваний період філією не укладено та не діяв жодний 
договір (контракт, угода) із організаціями та установами ЗСУ та іншими 
військовими формуваннями, щодо реалізації продукції (товарів, робі та послуг), 
а також фактично надання послуг, реалізації товарів та робіт для потреб 
вищезазначених структурне здійснювалося (не враховуючи 2 договори оренди 
нерухомого майна укладених із КЕВ (КЕЧ) для потреб філії). 

Дослідження стану організації заходів діяльності спрямованої на 
забезпечення потреб ЗСУ у товарах, роботах, послугах у разі запровадження 
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воєнного стану, встановлено, що такі заходи на рівні Філії не заплановано та не 
визначено, а Концерном “Військторгсервіс” не доведено. 

Для забезпечення власної діяльності Філія “Західна” здійснює 
торгівельну діяльність у закладах торгівлі та ресторанного господарства для 
забезпечення особистих потреб військовослужбовців та працівників ЗСУ та 
інших категорій населення у товарах продуктової та промислової групи, 
тютюнових та алкогольних виробах на фондах переданих їй Міноборони, а 
також на фондах квартирно-експлуатаційних органів (на засадах оренди). 

У період дослідження Центральна філія Концерну “Військторгсервіс” не 
приймала на конкурентних засадах участь у процесах забезпечення потреб ЗС 
України у товарах, роботах послугах (у тому числі зважаючи на фізично та 
морально застарілі основні засоби та відсутність вільних оборотних коштів). 

Дослідження процесу забезпечення підконтрольним суб’єктом потреб 
ЗСУ та інших військових формувань продукцією (товарами, роботами, 
послугами) встановлено, що серед 39 видів діяльності Філії “Південно-
Центральна” Концерну “Військторгсервіс”, які вказані у Положенні про Філію 
вказано тільки два види діяльності що напряму пов'язані із забезпеченням ЗСУ 
та інших військових формувань, а саме:  

 організація харчування працівників (службовців) ЗСУ, інших 
військових формувань в Україні та за її межами; 

 виробничі та невиробничі види побутового обслуговування ЗСУ, 
інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, 
населення, надання послуг з прання, послуг лазні, перукарні, фотографії, 
пошиття та ремонту речового майна, хімічної чистки одягу та білизни, надання 
інших побутових послуг. 

 Діяльність Філії не  інтегрована до жодного процесу та 
потреби у товарах, роботах та послугах ЗСУ та інших військових 
формувань. 

Зокрема, за досліджуваний період Філією не укладено жодного договору 
(контракту, угоди) із організаціями та установами ЗСУ та інших військових 
формувань, щодо надання послуг, реалізації товарів та робіт, а також фактично 
надання послуг, реалізації товарів та робіт для потреб ЗСУ та інших військових 
формувань. 

Поряд з тим, для забезпечення власної діяльності Філія здійснює: 
 надання готельних послуг у Криворізькому гарнізоні; 
 торгівельну діяльність у закладах торгівлі та громадського харчування 

для реалізації особистих потреб військовослужбовців та інших категорій 
населення у товарах продуктової та промислової групи, тютюнових та 
алкогольних  виробах на фондах власних та КЕВ (на засадах оренди). 

 Забезпечення потреб ЗСУ у товарах, роботах, послугах у разі 
запровадження воєнного стану, на рівні Філії не заплановано та не 
визначено. Концерном "Військоргсервіс" зазначені заходи не доведено. 

У період дослідження “Східна” Концерну “Військторгсервіс” не 
приймала на конкурентних засадах участь у процесах забезпечення потреб ЗС 
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України у товарах, роботах послугах (у тому числі зважаючи на фізично та 
морально застарілі основні засоби та відсутність вільних оборотних коштів). 

За результатами дослідження діяльності Філії в забезпеченні процесів 
здійснення виробництва, торговельної діяльності, виконання робіт та надання 
послуг оцінюється як незадовільно, виходячи з наступних критеріїв: 

- наявність негативної динаміки в діяльності Філії щодо провадження 
діяльності з реалізації товарів, робіт, послуг (станом на день завершення аудиту 
провадження торгівельної діяльності було зупинено); 

- невжиття керівництвом Філії достатніх та ефективних заходів щодо 
збереження активів та повернення незаконно відчужених в минулі роки активів; 

- не проведення роботи щодо оформлення правовстановлюючих 
документів на нерухоме майно Філії (за наданими до перевірки документами, в 
періоді, що підлягав аудиту Філією не було оформлено права власності на 
жодну будівлю); 

- значне збільшення обсягів простроченої дебіторської заборгованості 
Філії в порівнянні з попереднім періодом, що підлягав аудиту в 2019 році; 

- малоймовірність запровадження в перспективі видів діяльності Філії, що 
стосуються забезпечення ЗС України та інших військових формувань 
продукцією, товарами, роботами, послугами (торгівельна діяльність тощо). 

Дослідження процесу забезпечення Філією “Південна” Концерну 
“Військторгсервіс” потреб ЗСУ та інших військових формувань продукцією 
(товарами, роботами, послугами) встановлено, що за результатами участі та 
перемоги в електронній процедурі закупівлі на постачання продуктів 
харчування до військових частин Миколаївської та Херсонської областей, 
Міністерством оборони України з Концерном “Військторгсервіс” 13.02.2020 
укладено договір “На закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів 
різних (15890000-3) (харчові продукти (комплект продуктів харчування за 
Каталогом продуктів харчування) для особового складу та годування штатних 
тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних 
Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2020 рік)” №286/2/20/3 (далі 
- Договір)(ідентифікатор закупівлі - UA-2019-12-27-002254)38. 

Відповідно до листа Генерального директору Концерну 
“Військторгсервіс” від 14.06.2021 №06/973 на запит ПТУВА у 2020 році на 
виконання умов Договору забезпечення продуктами харчування військових 
частин ЗС України А0224, А3613, А2777, А2802, А3199, А2062, А2227, А1736 
здійснювалося філіями “Південна” та “Східна” та апаратом “Концерну 
“Військторгсервіс”. 

                                           
38

Преамбулою Договору від 13.02.2020 №286/2/20/3 встановлені наступні скорочення: 

Замовник – Міністерство оборони України;  

Каталог продуктів харчування (далі – Каталог продуктів) – перелік харчових продуктів із зазначенням 
кількості кожного найменування у відповідних одиницях виміру, який затверджений наказом Міноборони 
України від 15.11.2019 №591 “Про затвердження Каталогу продуктів харчування”. 
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Наказом Генерального директору Концерну “Військторгсервіс” від 
17.02.2020 №25 “Про забезпечення виконання договору на закупівлю продуктів 
харчування” начальнику філії “Південна” наказано організувати та забезпечити 
належне та своєчасне виконання Договору.  

Наказом начальника філії “Південна” від 19.02.2020 №22 “Про 
забезпечення виконання договору на закупівлю продуктів харчування” 
встановлено послідовність та механізм виконання дій відповідальними 
особами.  

 При цьому наказом непередбачено ряд суттєвих організаційних дій, 
що призвело до негативних наслідків. Так, не визначено термін проведення 
інвентаризації продуктів харчування; не передбачено умови застосування норм 
природного убутку; не визначено відповідальну особу за збереження та 
передачу до бухгалтерії Філії первинних документів, які підтверджують 
закупівлю продуктів харчування. 

З метою забезпечення умов Договору від 13.02.2020 №286/2/20/3, філія 
“Південна” уклала договори з 60 контрагентами, в тому числі з 49 – договори 
поставки, з 11 – договори надання транспортних та експедиторських послуг.  

Процес забезпечення військових частин продуктами харчування з лютого 
по квітень 2020 року здійснювався шляхом постачання продуктів харчування 
контрагентами безпосередньо до військових частин, а з травня – шляхом 
постачання на склад Філії, з подальшим розподілом по військових частинах.  

 Негативним наслідком вказаного управлінського рішення стало те, що 
бухгалтерських облік операцій з постачання здійснювався бухгалтерами, які 
територіально розташовані у м. Миколаїв. Внаслідок зазначеного, первинні 
документи з травня 2020 року зберігалися в офісі філії “Південно-Центральна” 
Концерну “Військторгсервіс” та були доставлені до м. Одеса на вимогу аудиту. 

 Дослідженням результатів діяльності Філії у Процесі забезпечення 
продуктами харчування встановлено, що: 

діяльність філії “Південна” в Процесі забезпечення продуктами 
харчування у 2020 році була збитковою. Розрахунковий збиток склав 
2 829,21 тис. грн. 

нестача продуктів харчування склала 3 575,45 тис. грн. 
Так, за результатами бухгалтерських проведень показники діяльності 

мають наступний вигляд. 
 Отримано продуктів харчування для військових частин ЗС України 

на загальну суму 59 797,47 тис.грн. (від постачальників - на суму 59 468,26 тис. 
грн., від філії “Східна” на суму 327,18 тис. грн., внаслідок облікування 
неповернутої тари 2,03 тис. грн.);  

 Дохід від реалізації продуктів харчування (постачання до військових 
частин Міноборони України) склав 60 059,29 тис. грн.; 

 Витрати Філії під час здійснення Процесу забезпечення склали 
59 126,36 тис. грн. (витрати на транспортні та експедиторські послуги 
1 131,05 тис. грн. (без ПДВ), витрати на заробітну плату 1 959,97 тис. грн., 
списано собівартість реалізованих товарів на суму 56 035,34 тис. грн.). 
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 По завершенню участі Філії у Процесі (листопад 2020 року) дебетове 
сальдо за субрахунком 2812 “Товари Польова Миколаїв” становило 
3 762 134,30 грн. При цьому, залишків продуктів харчування в наявності не 
було, передавальним актом до філії “Південна-Центральна” не передавалися. 
Також на час проведення аудиту звільнено посадових осіб, які б мали 
можливість пояснити / надати інформацію стосовно вказаного сальдо. 

Відсутність даних інвентаризацій (не призначення інвентаризації на час 
завершення процесу), не застосування норм природного убутку, зміна 
матеріально-відповідальних осіб та бухгалтерів, а також їх звільнення в 
подальшому не надали можливість визначити об’єктивні причини наявності в 
обліку залишку продуктів харчування. 

З цього приводу в інтерв’юванні заступник начальника філії з фінансово-
економічних питань Краснова В.В. повідомила, що це стало можливим в 
результаті допущення бухгалтерських помилок при відображені господарських 
операцій, що є наслідком скорочення штату бухгалтерії та частої зміни 
головного бухгалтера. 

З метою з’ясування обставин завершення Процесу забезпечення 
продуктами харчування начальнику Філії надано вимогу з переліком питань 
стосовно умов виникнення нестачі продуктів. На дату завершення аудиту 
відповідь не отримано.  

Враховуючи виправні бухгалтерські проведення за фактом помилкових 
записів залишок продуктів, яких фактично не вистачає, склав 3 575 451,72 грн., 
порушення кваліфіковано як нестача ресурсів на вказану суму. 

 За результатами дослідження діяльність філії “Південна” в Процесі 
забезпечення продуктами харчування у 2020 році була збитковою Розмір 
збитків становив 2 829 208,54 грн. (доходи 60 059 287,30 грн. - витрати 
59 126 361,54 грн. – дебетове сальдо за субрахунком 2812 “Товари Польова 
Миколаїв” 3 762 134,30 грн.) 

 На час завершення діяльності Філії у Процесі забезпечення у філії 
“Південна” Концерну “Військторгсервіс” за розрахунками з постачальниками 
продуктів харчування та транспортних послуг рахувалася дебіторська та 
кредиторська заборгованості.  

З урахуванням часткового погашення боргу, сума заборгованості станом 
на 17.08.2021 дебіторська заборгованість 2 контрагентів становила 31 096,54 
грн., що кваліфіковано як ризик недоотримання ресурсів внаслідок 
безпідставного перерахування коштів за отримані товари та послуги, 
кредиторська заборгованість перед 11 контрагентами - 2 102 836,80 грн. 

Вагоме значення в загальну суму витрат внесли витрати на оплату 
заробітної плати працівникам, які забезпечували Процес забезпечення 
продуктами харчування. З метою забезпечення виконання умов договору від 
13.02.2020 №286/2/20/3 з урахуванням скорочень та введення посад, звільнення 
та прийняття на роботу працівників, за весь час дії Процесу забезпечення 
продуктами харчування Філією було задіяно 41 особу. При цьому, прийнято на 
роботу та звільнено 11 бухгалтерів.  



135 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

Незважаючи на додаткове укомплектування кадрами Філією не 
забезпечено якісне ведення бухгалтерського обліку та збереження 
первинних документів під час виконання умов договору від 13.02.2020 
№286/2/20/3.  

Керівниками (Компанієць Ю.В., Капралов В.О.) та головними 
бухгалтерами (Кочетков О.В., Галушко В.М., Єрмолик С.Г.) Філії не виконані 
вимоги п. п. 5.10.25. та 5.16.4. Положення про філію “Південна” Концерну 
“Військторгсервіс”, відповідно до яких начальник Філії має забезпечувати 
збереження правовстановлюючої, технічної та бухгалтерської документації, а 
також документації, яка здається до архівних органів”, головний бухгалтер має 
вимагати від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного 
дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 

На дату початку аудиту більшість первинних документів стосовно 
Процесу знаходилася у м. Миколаїв. Документи доставлено до Філії на вимогу 
аудиту. 

 У філії “Південна” зберігалися накладні на видачу продуктів харчування, 
датовані лютим – квітнем 2020року. Але, у зв’язку з тим, що Концерном було внесено 
корективи в схему діяльності процесу забезпечення, з травня 2020 року всі документи, які 
стосувалися Процесу забезпечення,  зберігалися на дільниці №2 (Миколаїв). 

До бухгалтерського обліку приймалися документи, які не в повному 
обсязі відповідали вимогам щодо їх оформлення для надання їм юридичної 
сили. Зокрема, у ряді випадків на накладних відсутні посада, прізвище, ім’я та 
по-батькові особи Філії, яка приймала товар. На ці випадки неодноразово 
зверталася увага судів під час розглядів справ за позовами контрагентів-
постачальників з приводу стягнення кредиторської заборгованості.  

Внаслідок недотримання законодавства в частині оформлення первинних 
документів, Філія понесла додаткові витрати коштів за рішеннями судів на 
сплату судового збору, 3% річних, послуги з правової допомоги (у 
встановлених випадках це склало 27,40 тис. грн.). 

Під час аудиту більш детально розглянуто господарські взаємовідносини 
з ТОВ “Якість життя плюс”. 

 За позовом ТОВ “Якість життя плюс” у судовому порядку розглядалося справа 
№ 916/2996/20 про стягнення з Концерну “Військторгсервіс” в особі філії “Південна” боргу 
у сумі 315,48 тис. грн. За результатами розгляду справи судами першої та апеляційної 
інстанцій (від 01.02.2021 та від 25.05.2021) прийнято рішення на користь Позивача 
(ТОВ “Якість життя плюс”). Ухвалою від 22.06.2021 Верховним Судом у складі колегії 
суддів Касаційного господарського суду відмовленоу відкритті касаційного провадження за 
касаційною скаргою Концерну “Військторгсервіс”. 

За договором від 19.06.2020 №ВКС-3217 ТОВ “Якість життя плюс” 
зобов'язалося поставити до Філії питну бутильовану воду у пляшках об’ємом 
1,5 л вартістю 4,20 грн. з ПДВ за пляшку, про що зазначено у специфікації до 
договору.  

 Фактично за вказаним договором поставлено до Філії:  
6 поставок (загальна кількість пляшок 28398 шт.) за ціною 4,20 грн. на загальну суму 

119 271,60 грн.; 
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16 поставок (загальна кількість пляшок 61818 шт.) за ціною 5,55 грн. на загальну 
суму 343 089,90 грн.; а всього на загальну суму 462 361,50 грн.  

Тобто, всупереч вимогам п.п. 3.1. п. 3 договору поставки від 19.06.2020 
№ВКС-3217з липня 2020 року ТОВ “Якість життя плюс”, без попереднього 
повідомлення керівництва Філії (не менше ніж за 21 (двадцять один) 
календарний день, шляхом надання нового прайс-листа для погодження 
Покупцем) почало поставку води бутильованої за вартістю за пляшку об'ємом 
1,5 л по 5,55 грн. 

У той же час, при отриманні чергової партії товару, зауважень з боку 
Філії щодо зміни вартості товару та невідповідності якості встановленим 
нормам Товариству не надавалося.  

Слід зазначити, що відповідно до Каталогу продуктів харчування, який е 
додатком до договору від 13.02.2020 №286/2/20/3 ціна води питної 
бутильованої до 1,5 л передбачена у розмірі 5,50 грн. 

Дослідженням закупівель на сайті ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН 
(https://www.dzo.com.ua) встановлено аналогічні закупівлі води питної 
негазованої бутильованої ((15981100-9 Мінеральна вода негазована) код ДК 
021:2015 “15980000-1 Безалкогольні напої”) аудитом встановлено, що вартість 
пляшки води об'ємом 1,5 л становила від 4,02 грн. до 5,68 грн. за пляшку у 2020 
році, від 5,20 грн. до 6,75 грн. у 2021 році. 

Тобто, господарська операція щодо закупівлі товару за ціною 
реалізації (5,50 грн. – ціна у Каталозі) є економічно недоцільною та 
збитковою, адже окрім собівартості товару Філія несе витрати на утримання 
персоналу та транспортні витрати. Сторонами договору поставки від 19.06.2020 
№ВКС-3217 не дотримано вимоги договору стосовно попереднього погодження 
збільшення ціни товару. Ціна товару у розмірі 5,55 грн. за пляшку води питної 
бутильованої є максимальною у порівнянні з іншими закупівлями у 2020 році. 

Укладанню договору поставки від 19.06.2020 №ВКС-3217 з ТОВ “Якість 
життя плюс” передувала робота стосовно погодження договорів. 

Так, листом від15.06.2020 №623 Філія звернулася до Концерну з 
проханням про погодження договору поставки, за умовами якого Філія 
поставлятиме ТОВ “Якість життя плюс” питну воду з артезіанської 
свердловини №1/об-С-321, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с. 
Молодіжне, вул. Набережна, 5-д. Вартість питної води складатиме 26,10 грн. з 
ПДВ / куб. м. 

Окрім цього, потребувало погодження питання укладання договору з 
ТОВ “Якість життя плюс” щодо поставки питної води бутильованої 1,5 л 
передбачуваною вартістю 4,02 грн. з ПДВ. 

У відповіді від 16.06.2020 №07/909 повідомлено, що Концерн не 
заперечує проти укладання договорів з ТОВ “Якість життя плюс”. 

 ТОВ “Якість життя плюс” (ідентифікаційний код – 37759618), основним видом 
діяльності якого був КВЕД 90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних 
заходів”, 03.04.2020 змінило основний вид діяльності на КВЕД (основний) 11.07 Виробництво 
безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки. 
Тобто зміни відбулися напередодні підписання договорів про постачання води з Філією. 

https://www.dzo.com.ua/
https://www.dzo.com.ua/
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При цьому, відповідно до даних Технічного паспорту на будівлі та 
споруди бази відпочинку “Ювілейна” №6-А вул. Набережна” (код ЄДРПОУ – 
33689922), Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.07.2003 та 
“Дозволу на спеціальне водокористування” від 12.09.2019 №988/ОД/49д-19 
артезіанська свердловина належить державі в особі Міністерства оборони 
України та передана в господарське користування Концерну 
“Військторгсервіс”. Слід зазначити, що Державним агентством водних ресурсів 
України надано дозвіл Концерну “Військторгсервіс” від 12.09.2019 
№988/ОД/49-19 на спеціальне водокористування артезіанською свердловиною 
№1/об-С-321, №2, фактичне місце знаходження якої с. Молодіжне 
Овідіопольського району Одеської області, басейн Сухого лиману, басейн річок 
Причорномор'я, район басейну річок Причорномор'я.  

Дослідженням Журналу реєстрації господарських договорів філії 
“Південна” Концерну “Військторгсервіс” (розпочато 30.01.2020) факту 
реєстрації договору поставки, за умовами якого Філія мала би поставляти 
ТОВ “Якість життя плюс” питну воду з артезіанської свердловини №1/об-С-
321, не встановлено, фактично договір відсутній. 

Разом з тим, у вказаному журналі під номером ВКС-3035 від 15.04.2020 
зареєстровано заяву про акцепт публічного договору про надання послуг 
зберігання ТМЦ та додаткових послуг за адресою: Овідіопольський район, 
с. Молодіжне, вул. Набережна, 6а. Термін дії 15.04-31.12.2020, вартість 
10080,00 грн. з ПДВ. Вказана заява/договір у Філії відсутня, за інформацією 
відповідальних осіб вилучена під час обшуку.  

Згідно даних бухгалтерського обліку за договірними зобов’язаннями від 
від15.04.2020 № ВКС-3035 філія “Південна” поставила ТОВ “Якість життя 
плюс” послуг на загальну суму 79,49 тис. грн. (у тому числі за послуги 
зберігання – 40,32 тис. грн., за комунальні послуги – 39,17 тис. грн.).Станом на 
01.09.2021 за договором від 15.04.2020 №№ ВКС-3035 рахується дебіторська 
заборгованість на загальну суму 30,80 тис. грн. (послуги зберігання 5,04 тис. 
грн., за комунальні послуги 25,76 тис. грн.). Претензія до ТОВ “Якість життя 
плюс” не надавалася. Надається пропозиція. 

Таким чином, Філією здійснено ряд господарських операцій без 
належного документального оформлення, що створило ризики 
корупційних діянь:  

здійснено безконтрольну реалізацію води з артезіанської свердловини без 
належного документального оформлення (відсутній/не зареєстрований договір 
на реалізацію води Філією, документально не зафіксовано факт видобутку 
води та надання їй статусу “Товар” з відповідним бухгалтерським 
проведенням); 

замість укладання договору оренди приміщення для установки обладнана, 
за допомогою якого розливається вода у пляшки, укладено договір зберігання, 
який у Філії відсутній. 

При цьому, замість закупівлі води питної бутильованої 1,5 л за 
погодженою ціною 4,02 грн. за пляшку відбулася закупівля вказаного товару по 
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4,20 грн. та 5,55 грн. При цьому, ціна 5,55 грн. перевищувала ціну, визначену 
Каталогом, була збитковою для Процесу забезпечення та максимальною у 
порівнянні з іншими закупівлями у 2020 році. 

Отже, закупівлю вказаного товару здійснено за середньо ринковою 
вартістю та не отримано економічного ефекту від використання артезіанської 
свердловини, яку використовує Концерн в особі Філії на праві оперативного 
управління.  

При цьому, ТОВ “Якість життя плюс” отримав дозвіл на вид діяльності 
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та 
інших вод, розлитих у пляшки – 03.04.2020, тобто за 12 днів до підписання 
заяви на акцепт публічного зберігання. Тобто, зміна виду діяльності 
товариством була орієнтована саме під договір поставки з Філією. 

За результатами дослідження діяльність Концерну в забезпеченні 
Процесу оцінено незадовільно – невідповідність законодавству, не 
розроблено регламенти та процеси за напрямами діяльності, негативна 
динаміка реалізації товарів, робіт, послуг у т.ч. для потреб ЗСУ, втрата 
активів, збільшення обсягів заборгованості, тощо. 
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2.5 Дослідження стану впровадження рекомендацій та пропозицій наданих 
попереднім внутрішнім аудитом 

Попередній внутрішній аудит Концерну “Військторсервіс” проведено у 
2019 році Територіальним управлінням внутрішнього аудиту військових частин 
безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та 
Генеральному штабу Збройних Сил України (аудиторський звіт від 29.11.2019 
№ 234/6/40/24). 

За результатами аудиту Концерну було надано наступні рекомендації та 
пропозиції: 

1. Видати наказ по Концерну та філіям, відпрацювати план усунення 
порушень та недоліків та організувати його виконання.  

Виконано. Розроблено план усунення недоліків та виконання пропозицій 
(рекомендацій), наданих за результатами аудитів з 2018 року по 1 серпня 2021 
року (далі – План усунення недоліків). 

 

2. Надати повну та об’єктивну інформацію щодо кожного 
нерухомого об’єкту та земель, щодо яких існує ризик чи ознаки незаконного 
відчуження. 

Виконано. На момент проведення аудиту тривали судові тяжби щодо 
об’єкту за адресою: м. Житомир, вул. Покровська (колишня Щорса), 35. 
16 будівель та споруд загальною площею 3 793,85 м2, що розташовані на 
земельній ділянці площею 1,1587 га, використовувались сторонніми особами за 
якими зареєстроване право власності на ці будівлі. 

Готель “Братислава” загальною площею 2850,7 м2, розташований на 
земельній ділянці площею 0,4000 га за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2 та нежитлове приміщення (будівля 
швейної майстерні) за адресою: м. Львів, вулиця Дорошенка, 33 (загальною 
площею 2652,9 м2) включені до Переліку об’єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації у 2021 році. 

Нежитлова будівля, літ. А (готель “Вітязь”), розташована за адресою: 
м. Одеса, проспект Шевченка, 8/5, (загальною площею 3515,7 м2) перебуває у 
довгостроковій оренді. Орендар намагається здійснити невідємні поліпшення з 
метою подальшої приватизації орендованого майна. Тривають судові тяжби. 

Порушено кримінальну справу щодо передачі нежитлової будівлі, 
розташована за адресою: м. Одеса, вул. Успенська,4-а, (загальною площею 
604,7 м2 на земельній ділянці 0,1225 га), третім особам.  

Рішенням суду визнано недійсною реєстрацію нежилих приміщень 
(будівля КПО), літ. В (загальною площею 1717 м2), розташованих за адресою: 
м. Одеса, вул. Преображенська, 45 за сторонніми особами. Процес повернення 
майна триває. 

Ризик втрати нежитлової будівлі (“Будинок одягу”), розташованої за 
адресою: м. Одеса, вул. Арнаутська (колишня Чкалова), буд. 80, (загальною 
площею 1189,4 м2) внаслідок самовільного зайняття третіми особами. 
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В серпні-грудні 2019 року, на виконання Протоколу наради з питань 
подальшого використання будівлі Концерну “Військторгсервіс”, яка 
знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша та виявлення 
фактів відчуження нерухомого майна Концерну “Військторгсервіс” і 
повернення його у власність держави, відповідно до наказу Генерального 
директора Концерну “Військторгсервіс” від 15 липня 2019 року № 28-АГ “Про 
створення комісії з вивчення стану справ повернення державного нерухомого 
майна Концерну “Військторгсервіс”, що було відчужено з 2005 по 2011 роки, та 
по сьогоднішній день”, комісією Концерну було проведено роботу щодо 
вивчення стану справ по поверненню незаконно відчуженого майна державного 
нерухомого майна, яке розташоване майже на всій території України.  

Результати роботи передані до відділу інформаційної роботи та контролю 
організаційно-планового управління Головного управління майна та ресурсів та 
надіслані на адресу Управління нормативно-методичного забезпечення та 
моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і 
земель. 

Нерухоме майно за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 103 залишається у 
приватній власності Теодоровича О.О. відповідно до мирової угоди, 
затвердженої ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 20.12.2016. 

 

3. В межах компетенції Концерну організувати: 
 усунення розбіжностей площ земельних ділянок та будівель 

(споруд) між обліковими даними Концерну та квартирно-експлуатаційних 
органів; 

 відновлення меж земельних ділянок у разі часткового накладення 
меж суміжними земельними ділянками; 

 поетапне оформлення правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки та об’єкти нерухомості, що закріплені за Концерном; 

 проведення невідкладних заходів претензійної та позовної роботи 
(у тому числі із залученням органів військової прокуратури встановленим 
порядком) щодо передачі земельних ділянок з комунальної до державної 
власності; скасування рішень про вилучення земельних ділянок. 

Виконується. Концерном за власні кошти виготовлено технічну 
документацію із землеустрою на земельні ділянки. що розташовані в місті 
Володимир-Волинський. Надіслано лист на адресу Володимир-Волинської 
міської ради Волинської області щодо розгляду та затвердження вказаної 
технічної документації. На момент проведення аудиту, отримано відповідь, що 
питання буде розглянуто на черговій сесії Володимир-Волинської міської ради, 
після чого буде проведено реєстрацію. 

В рамках виконання протокольного рішення робочої зустрічі заступника 
Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з 
заступником Міністра оборони України щодо співпраці та взаємодії в питаннях, 
спрямованих на проведення формування, державної реєстрації земель, які ще не 
сформовані та відомості про які не внесено до Державного земельного 
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кадастру, окремого доручення заступника Міністра оборони України від 
08.07.2021 року № 6124/3 щодо інвентаризації земель оборони у відповідності 
до ст. 122. Земельного кодексу України, Концерном надіслано листи-звернення 
до Вінницької, Тернопільської, Закарпатської, Черкаської, Сумської, 
Кіровоградської обласних державних адміністрацій, Гайсинської районної 
державної адміністрації та квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпро. 
На цей час, надійшло ряд відповідей та рішень облрад щодо включення 
земельних ділянок до загального переліку земель оборони, які будуть 
інвентаризовані. 

Концерном проводяться щорічні планові та позапланові (на вимогу 
керівництва Міністерства оборони України) звірки з квартирно-
експлуатаційними органами стосовно нерухомого майна та земельних ділянок, 
які перебувають на обліку Концерну “Військторгсервіс” та його відокремлених 
структурних підрозділів.  

Внаслідок втрати у 2011-2012 роках значної кількості технічної та 
правовстановлюючої документації на нерухоме майно і земельні ділянки, а 
також документів, що стосуються господарської діяльності Концерну та 
державних підприємств, що увійшли до складу Концерну й були реорганізовані 
(ліквідовані) шляхом приєднання до Концерну, на момент проведення аудиту 
Концерн не має в наявності всіх документів, що підтверджують право власності 
на нерухоме майно та земельні ділянки. 

Наявні акти звірки з квартирно-експлуатаційними органами (Новоград-
Волинська КЕЧ району, КЕВ м. Тернопіль, КЕВ м. Рівне, Остерська КЕЧ. 

 

4. При проведенні інвентаризації дебіторської та кредиторської 
заборгованостей в рамках проведення інвентаризації актів та зобов’язань 
перед складанням річної звітності за 2019 рік: 

забезпечити наявність підписаних контрагентами виписок з 
аналітичних рахунків про їх заборгованість. У разі виявлення 
незгоди/заперечень з’ясувати причини та у випадку необхідності провести 
відповідну претензійну та позовну роботу; 

вжити заходи щодо визначення безнадійної дебіторської 
заборгованості та списання її з обліку встановленим порядком з 
одночасним зменшенням фінансових результатів зарахуванням на 
позабалансовий рахунок 071 “Списана дебіторська заборгованість”. 

Виконано. Відповідно до інформації щодо стану виконання Плану 
усунення недоліків, контрагентам надіслано акти звірки із зазначенням 
дебіторської заборгованості. Підписані акти звірок частково повернуто. 

Відповідно даних бухгалтерського обліку: 
станом на 01.07.2021 на рахунку 071 обліковувалась списана дебіторська 

заборгованість у суму 1 441 196,74 гривні; 
за період, що підлягав дослідженню за рахунок резерву сумнівних боргів 

списано дебіторську заборгованість у розмірі 290 701,98 гривень; 
станом на 01.07.2021 резерв сумнівних боргів становив 2 752,43 гривні. 
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5. Вжити заходи щодо повного виконання рекомендації за 
попередніми аудиторськими дослідженнями та перевірками. 

Виконується. Відповідно до інформації щодо стану виконання Плану 
усунення недоліків, Концерн продовжує вживати заходи щодо виконання 
пропозицій, рекомендацій та усунення недоліків, згідно: 

Акту від 08.01.2019 № 01-79/02-1 про результати аудиту ефективності 
управління об’єктами державної власності та державним майном, закріпленим 
за ДГО Концерн “Військторгсервіс”; 

Аудиторського звіту від 27.09.2017 № 03-22/3 за результатами 
державного фінансового аудиту діяльності Концерну “Військторгсервіс” за 
період з 01.01.2015 по 01.09.2017; 

Аудиторського звіту від 14.07.2016 № 234/40/31 про результати аудиту 
ефективності ДГО Концерн “Військторгсервіс” за період з 01.04.2014 по 
01.04.2016. 

 

6. Вжити заходи щодо збереження регістрів бухгалтерського обліку 
на машинних носіях за допомогою програмних продуктів, що не суперечать 
вимогам Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 “Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України” від 28.04.2017 “Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)”, та інформаційного повідомлення 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
розміщено інформаційне повідомлення щодо неприпустимості 
використання програмного забезпечення й засобів захисту інформації, 
виробники яких підпадають під дію санкцій, в інформаційно-
телекомунікаційних системах державних органів та інших системах, 
призначених для обігу державних інформаційних ресурсів та інформації, 
вимоги щодо захисту якої встановлено законом. 

Виконано. Відповідно до листа СБУ від 28.06.2017 № 30/1/5-4716, 
використання госпрозрахунковими підприємствами програмного продукту «1С: 
Бухгалтерія» за ліцензіями, що були придбані ними до набрання чинності 
Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017, не є порушенням 
чинного законодавства України. Копії адміністратором системи створено. 

 

7. Запровадити систему внутрішнього контролю, шляхом розробки 
та затвердження Положення про внутрішній контроль, з урахуванням 
охоплення внутрішнім контролем наступних питань: планування 
діяльності установи; управління коштами; ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової і статистичної звітності; забезпечення захисту 
активів від втрат; ефективного використання коштів; інші питання, що 
не обмежуються лише фінансовими аспектами діяльності Концерну. 

Не виконано. Розроблено лише Положення про внутрішній контроль. 
 

8. Порушити питання перед відповідними регіональними 
відділеннями ФДМ України про внесення змін до чинних договорів оренди в 
частині приведення їх істотних умов у відповідність до Типового договору 
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оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що 
належить до державної власності (зі змінами).  

Виконується. Керівництвом Концерну опрацьовується питання внесення 
змін до діючих договорів оренди, які були укладенні до 01 липня 2020 року, в 
частині приведення їх істотних умов у відповідність до Типового договору 
оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна. Готуються 
відповідні листи на адреси Регіональних відділень Фонду державного майна 
України. 

 

9. Провести детальний аналіз практичного виконання умов договорів 
про надання посередницьких послуг на комісійних засадах, а також 
договорів про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг щодо 
наявності з контрагентами ознак прихованих орендних відносин та вжити 
заходи щодо приведення договірних відносин у відповідність до вимог 
чинного законодавства України. 

Не виконано. Відповідно до наказу Генерального директора Концерну 
від 30.08.2021 № 50-АГ “Про створення комісії з перевірки використання 
нерухомого майна апарату Концерну “Військторгсервіс” здійснюються заходи з 
перевірки використання нерухомого майна, яке перебуває на балансі (обліку) 
апарату Концерну, відповідно до укладених договорів. 

За дорученням Головного управління майна та ресурсів, відповідно до 
наказу Генерального директора Концерну від 23.07.2021 року № 37-АГ “Про 
створення комісії з перевірки використання нерухомого майна, яке перебуває 
на обліку філій “Центральна” та “Східна” Концерну “Військторгсервіс” триває 
робота комісії з перевірки використання нерухомого майна, яке перебуває на 
балансі (обліку) філій “Центральна” та “Східна” Концерну “Військторгсервіс”, 
відповідно до укладених договорів. 

 

10. Ініціювати приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства розмір статутного фонду Концерну до фактичного 
статутного внеску з залученням органу управління майном. 

Не виконано. Відповідно до наказу Генерального директора Концерну 
“Військторгсервіс” від 06.12.2019 № 115 “Про приведення розміру Статутного 
капіталу Концерну “Військторгсервіс” у відповідність до вимог законодавства 
України”, керівникам структурних підрозділів та начальникам відповідних 
відділів Концерну забезпечити пошук та систематизацію документів 

За результатами опрацювання фінансової звітності структурних 
підрозділів Концерну встановлено різницю показників консолідованої звітності 
Концерну з показниками балансів структурних підрозділів в частині 
відображення власного капіталу. 

Станом на момент завершення аудиту робота щодо приведення у 
відповідність до вимог чинного законодавства розмір Статутного капіталу 
Концерну не завершена. 

Висновок. В цілому робота щодо усунення недоліків, виявлених за 
результатом попереднього внутрішнього аудиту, велась.  
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З 10-и наданих рекомендацій і пропозицій станом на момент дослідження:  
виконано – 4; 
виконуються – 3; 
не виконано – 3. 
Основними причинами невиконання або виконання не у повному обсязі 

рекомендацій і пропозицій, наданих попереднім внутрішнім аудитом, були:  
відсутність первинних документів, які підтверджують наділення фондами, 

реальну вартість активів, формування власного капіталу Концерну та його 
структурних підрозділів; 

зміна посадових осіб керівного складу Концерну у періоді, що підлягав 
дослідженню; 

слабка взаємодія з Органом управління. 

 
2.6 Дослідження ефективності функціонування системи внутрішнього 
контролю та управління ризиками 

Наявність задокументованих правил і процедур з організації 
внутрішнього контролю. 

Наказом Генерального директора Концерну від 28.01.2020 № 11 
затверджено Положення про внутрішній контроль (далі – Положення). 

Пунктом 8 Положення визначено основні законодавчі та нормативні акти, 
якими необхідно керуватись в процесі здійснення внутрішнього контролю, а 
саме: 

 статті 4 та 28 Закону України “Про національну безпеку України”; 
 наказ Міністерства оборони України від 05.06.2019 № 278 “Про деякі 

питання здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками 
суб’єктами господарювання в системі Міністерства оборони України”; 

 наказ Міністерства оборони України від 02.04.2019 № 145 “Про 
затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України внутрішнього контролю та управління ризиками” (далі – 
Порядок № 145). 

Враховуючи зазначене, Концерн самостійно обрав нормативні акти, 
якими необхідно керуватись в процесі організації системи внутрішнього 
контролю, відповідно, оцінку ефективності функціонування системи 
внутрішнього контролю буде здійснено з урахуванням вимог 
вищезазначених документів. 

Відповідно до Порядку № 145, наказом Генерального директора 
Концерну від 28.01.2020 № 12 створено робочу групу з оцінки ризиків з метою 
ідентифікації ризиків, оцінки ймовірності їх виникнення та впливу на 
досягнення визначених структурними та відокремленими структурними 
підрозділами цілей. 

Проте до аудиту не надано інформацію щодо результатів роботи робочої 
групи з оцінкою ризиків, яка являє собою розробку:  
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матриці оцінки ризиків за впливом ризиків на спроможність досягати 
поставлені цілі та ймовірністю їх виникнення; 

орієнтовних критеріїв оцінки ризиків із визначенням ступеню впливу 
(наслідків) на фінансово-господарську діяльність. 

Відповідно до Порядку № 145, вищезазначені дані мають бути надані 
менеджеру внутрішнього контролю Концерну у формі Реєстру ризиків, де 
зазначені: функції, процеси, категорії ризиків, види ризиків, назва ризиків, 
імовірність виникнення, ступінь впливу, загальний показник ризику, пропозиції 
щодо заходу контролю та пропозиції щодо відповідального за виконання заходу 
контролю. 

Наказом Генерального директора Концерну від 28.01.2020 № 13 для 
здійснення координації управління ризиками, моніторингу та оцінки 
функціонування системи внутрішнього контролю визначено менеджера 
внутрішнього контролю в особі начальника відділу торговельно-економічної 
діяльності. 

Але, станом на момент проведення аудиту визначений наказом менеджер 
перебувала у декретній відпустці, іншу посадову особу не визначено. 

Також в порушення вимог Порядку № 145, у Концерні документально не 
затверджено розподіл процесів між структурними підрозділами та особовим 
складом із визначеним переліком нормативно-правових актів, наказів, 
інструкцій та регламентів, які визначають порядок виконання тих чи інших 
функцій. 

 Надані до аудиту документи, що регламентують організацію 
системи внутрішнього контролю Концерну, розроблені лише з метою 
виконання вимог щодо їх наявності. 

 

Результативність діючої системи внутрішнього контролю 
Положенням про внутрішній контроль Концерну визначено основні 

завдання внутрішнього контролю (пункт 3), а саме: 
націленість на досягнення стратегічної мети; 
ефективність та результативність операцій; 
достовірність фінансової звітності; 
відповідність діючим законам і правилам; 
забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети створення, 
статутних завдань, планів і вимог щодо діяльності Концерну. 

Аналізом результатів фінансово-господарської діяльності Концерну 
та його структурних підрозділів встановлено, що завдання, визначені 
Положенням, не виконувались з огляду на наступне: 

Завдання: націленість на досягнення стратегічної мети 
Метою діяльності Концерну, відповідно до Статуту, є забезпечення 

єдиної системи управління, координації і централізації функцій науково-
технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, 
зовнішньоекономічної, іншої діяльності Учасників Концерну; забезпечення 
контролю за ефективним використанням державного майна, закріпленого за 
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Учасниками Концерну; забезпечення Збройних Сил України та інших 
військових формувань продукцією (товарами, роботами, послугами), яка не 
передбачена у порядку централізованого постачання; задоволення матеріально-
побутових, культурних потреб, організація відпочинку та оздоровлення 
військовослужбовців та членів їх сімей, громадян України та інших країн; 
отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та 
посередницької діяльності, виконання робіт та надання побутових, оздоровчих, 
санаторно-курортних і готельних послуг; здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності; забезпечення населення товарами народного споживання шляхом 
насичення ринку продукцією промисловості та сільського господарства; 
надання різноманітних послуг військовим формуванням, товариствам, 
установам, організаціям і приватним особам; виробництво продукції (товарів, 
робіт, послуг) для потреб національної економіки; інша діяльність, яка не 
суперечить чинному законодавству України. 

 У періоді, що підлягав дослідженню, єдину систему 
управління, координації і централізації функцій науково-технічного і 
виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної, 
іншої діяльності Учасників Концерну не запроваджено. 

Система управління фінансово-господарською діяльністю у кожного 
Учасника Концерну індивідуальна. 

Контроль за ефективним використанням державного майна не 
здійснювався, про що свідчать встановлені в ході аудиту факти:  

зміни цільового призначення земельних ділянок з державної на приватну 
власність; 

втрат об’єктів нерухомого майна; 
перебування більшості об’єктів нерухомого майна в аварійному стані; 
невикористання або використання не за призначенням об’єктів 

нерухомого майна; 
знищення матеріально-технічної бази для здійснення виробництва 

продуктів харчування та інших товарів повсякденного попиту;  
нездійснення відновлення основних засобів; 
недостачі матеріальних ресурсів.  
Забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань 

продукцією (товарами, роботами, послугами) не є основним напрямком 
діяльності та джерелом отримання прибутку. 

Основна діяльність Концерну та підприємств-учасників практично 
зводиться до здавання в оренду нерухомого майна та надання послуг зберігання 
товарно-матеріальних цінностей.  

Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку незначні 
з причин збиткової діяльності більшості суб’єктів господарювання. 

Завдання:ефективність та результативність операцій 
За результатами оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності 

Концерну та діючих державних підприємств-учасників встановлено тенденцію 
до погіршення фінансового стану суб’єктів господарювання, яка обумовлена 
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низькими обсягами отримуваного прибутку та нераціональним управлінням 
коштами та майном, і, як результат, значні втрати майна та ресурсів. 

Завдання: достовірність фінансової звітності 
Аудитами структурних підрозділів Концерну встановлені факти 

недостовірності показників фінансової звітності, відповідно, показники 
консолідованої фінансової звітності Концерну є сумнівними. 

Завдання: відповідність діючим законам і правилам 
Виявлення в ході аудиту численних порушень свідчить про 

невідповідність діяльності Концерну та його структурних підрозділів вимогам 
законодавчих та нормативно-правових актів. 

Слід зазначити, що нездійснення ідентифікації ризиків, які можуть 
виникати в процесі фінансово-господарської діяльності Концерну та його 
структурних підрозділах, відсутність підходів до оцінювання ідентифікованих 
ризиків за ймовірністю їх виникнення та суттєвістю впливу на здатність 
виконувати завдання та функції суб’єктів господарювання призвело до 
неможливості здійснення заходів контролю щодо: 

попередження відхилень, що можуть виникати в процесі здійснення 
фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку; 

виявлення відхилень, що виникли в процесі здійснення фінансово-
господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку; 

усунення відхилень, що виникли в процесі здійснення фінансово-
господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку. 

Управлінські та наглядові заходи під час поточної діяльності, з метою 
визначення та коригування відхилень під час виконання працівниками своїх 
обов’язків, керівництвом Концерну не здійснювалось. 

Враховуючи вищезазначене та зважаючи на виявлені в ході аудиту 
численні порушення, що призвели до втрат, неефективне використання 
матеріальних ресурсів та ризики в управлінні коштами і майном, ефективність 
функціонування системи внутрішнього контролю оцінено “неефективно”. 

 Внутрішній контроль не відповідав своєму призначенню, 
здійснювався безсистемно, що призвело до виникнення високих ризиків в 
управлінні активами та значних втрат ресурсів Концерну і його 
структурних підрозділів.  

Ефективність використання матеріальних ресурсів Концерном не 
забезпечувалась, результати відповідно до встановленої мети створення не 
досягнуті, статутні завдання, плани і вимоги щодо діяльності не 
виконувались. 

Управління ризиками не здійснювалось, ключові ризики не 
ідентифіковані. 

Існуючі заходи контролю не були достатньо надійними та 
застосовувались як реакція на події, що вже відбулися. 

Відсутня впевненість, що діюча система внутрішнього контролю 
Концерну та його структурних підрозділів доцільна в подальшому без 
внесення змін. 
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2.7 Дослідження ефективності функціонування системи надання послуг 
(громадського харчування) в частині дослідження питань згідно 
розпоряджень Департаменту від 18.06.2021 №234/1619 та від 26.07.2021 
№234/1974 

Під час аудиту досліджено процес постачання Концерном продуктів 
харчування та сушених продуктів різних (комплекти продуктів харчування) для 
особового складу та годування штатних тварин частин, установ та військових 
навчальних закладів ЗС України в стаціонарних та польових умовах протягом 
2020, 2021 років та встановлено наступне. 

Відповідно до укладеного між Міністерством оборони України та 
Концерном Договору та додаткових угод, Концерном в період з 20.02.2021 по 
31.03.2021 здійснювалось постачання продуктів харчування за Каталогом 
продуктів харчування до частин, установ, дислокованих в Миколаївській та 
Херсонській областях, зокрема: в/ч А 0224, А 3163, А 2777, А 2802, А 3199, 
А 2227, А 1736, А 1080, А 4465, А 1688, факультет перепідготовки та 
підвищення кваліфікації авіаційного персоналу Харківського національного 
університету Повітряних Сил, А 2899, А 2637, А 3736, А 3476, А 1890, А 1478 
та А 2920. 

Аудитом встановлено, що з метою оптимізації та ефективного виконання 
договірних зобов’язань Генеральним директором Концерну були видані накази 
від 17.02.2020 № 25 та від 25.03.2020 № 33, в яких визначалось начальникам 
філій “Південна” та “Східна” організовувати та забезпечувати належне та 
своєчасне виконання Договору в частинах, установах, дислокованих в 
Миколаївській, Херсонській областях та які виконують завдання в зоні 
проведення Операції об’єднаних сил. 

Наказом Генерального директора Концерну від 25.03.2020 № 33 (пункт 3) 
начальникам філій “Південна” та “Східна” визначалось призначити наказом 
відповідальних осіб щодо належного та своєчасного: 

приймання заявок від частин, установ, формувань; 
постачання продуктів харчування згідно з Каталогом продуктів 

харчування відповідно до заявок від частин, установ, формувань; 
контролю за станом документів, необхідних для приймання продуктів 

харчування та інше. 
Одночасно, пунктом 4 даного наказу головному бухгалтеру Концерну 

наказано забезпечити контроль: 
за своєчасним перерахунком коштів філіям “Південна” та “Східна”, що 

надійшли за поставлену продукцію від Міністерства оборони України; 
за належним чином оформлених філіями “Південна” та “Східна” 

накладних,рахунків-фактур, повідомлень-підтверджень, тощо; 
за своєчасною передачею заявок, що надійшли від частин відповідним 

посадовим особам філій “Південна” та “Східна”, тощо. 
Пунктом 5 вищезазначеного наказу начальнику юридичної служби 

Концерну було визначено забезпечувати контроль за укладанням філіями 
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“Південна” та “Східна” договорів постачання продуктів харчування відповідно 
до вимог законодавства України. 

Так, під час перевірки наданих Концерном документів встановлено, що 
Концерном в особі філій “Південна” та “Східна” були укладені договори на 
постачання продуктів харчування за Каталогом продуктів харчування для 
частин, установ з 77 постачальниками,а саме: 

філія “Південна” – 46 постачальників; 
філія “Східна” – 31 постачальник. 

 Листи начальників філій “Південна” та “Східна” в Довідці 
підполковника О.М. БЕХ за результатами аудиторського дослідження 
Концерну Додаток № 47. 

Предметом договорів на постачання продуктів харчування було: 
постачальник зобов’язується на умовах, передбачених цим договором 
постачати в асортименті товари покупцеві, а покупець зобов’язується приймати 
та оплачувати товар. Товар (продукти харчування), що постачається, повинен 
відповідати описам до продуктів харчування з 1001 до 5021 найменувань до 
Каталогу продуктів харчування. 

В свою чергу, з метою виконання вимог наказів Генерального директора 
Концерну начальником філії “Південна” був виданий наказ від 19.02.2020 № 22, 
яким встановлено послідовність та механізм виконання дій відповідальними 
особами. 

При цьому, під час проведення аудиту філії “Східна” фахівцями 
Північно-Східного територіального управління внутрішнього аудиту будь-яких 
наказів начальника даної філії щодо визначення відповідальних посадових осіб 
за організацію забезпечення (постачання) продуктів харчування до частин, 
установ до перевірки не надавалось (стор. 17 розділу 2.2. довідки від 13.02.2021 
№ 234/1/41/9). 

Тобто, недотриманням (невиконанням або ігноруванням) вимог 
наказів Генерального директора Концерну щодо належного та своєчасного 
виконання Договору начальником філії “Східна” був створений ризик 
безвідповідальності посадових осіб філії за умови невиконання договірних 
зобов’язань та передумови для зриву постачання, несвоєчасного 
постачання або постачання продуктів харчування, які не зазначені в 
заявках частин, установ, що в свою чергу могло б призвести до накладення 
на Концерн штрафних санкцій. 

 Пунктом 9.1. розділу ІХ Договору передбачено, що у разі невиконання або 
неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, 
передбачену законодавством та Договором. 

Так, під час аудиту Територіальним управлінням на адресу Департаменту 
державних закупівель надіслано запит від 18.08.2021 № 234/2214 щодо надання 
інформації про факти порушень договірних зобов’язань та пред’явлення 
претензій до Концерну. 

 Запити в Довідці підполковника О.М. БЕХ за результатами 
аудиторського дослідження Концерну Додаток № 47. 
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Одночасно, на адресу Концерну надано вимогу від 18.08.2021 № 2 щодо 
надання аналогічної інформації. Станом на день завершення аудиту відповідь 
Концерном не надана. 

З наданої Департаментом державних закупівель відповіді від 25.08.2021 
№ 286/4462 стало відомо, що за період постачання продуктів харчування 
Концерном від частин, установ до Департаменту державних закупівель 
надійшло 46 актів про порушення договірних зобов’язань. 

Відповідно до даних актів Департаментом державних закупівель 
проведено претензійну роботу, за результатами якої було направлено до 
Концерну 38 претензій на загальну суму 1 777 545,94 гривень. У добровільному 
порядку Концерном сплачено 4 претензії на загальну суму 64 907,74 гривень. 

Також, у вищевказаній відповіді зазначено, що на даний час з метою 
захисту інтересів Міністерства оборони України претензії, які не сплачені 
Концерном в добровільному порядку направлено до Департаменту юридичного 
забезпечення Міністерства оборони України для проведення позовної роботи 
(лист в додатку № 3). 

В той же час, Концерном до перевірки були надані документи щодо 
претензійної роботи, які надходили до Концерну протягом періоду, який 
перевірявся (акти про порушення договірних зобов’язань, претензії, відповіді 
на претензії, постанови суду, тощо). 

Дослідженням даних документів встановлено, що акти про порушення 
договірних зобов’язань частинами, установами складалися, в основному, за 
несвоєчасну поставку продуктів харчування та невідповідність між фактичною 
кількістю поставленого продовольства з даними первинних документів 
постачальників. 

 Пунктом 9.3.5 розділу ІХ Договору визначено, що при порушенні умов Договору 
щодо кількості та (або) строку поставки харчових продуктів згідно з заявкою, 
Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % від вартості недопоставленого або 
несвоєчасно поставлених харчових продуктів та пеню у розмірі 0,1 % прострочення. За 
прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % 
вказаної вартості. 

При цьому, розрахунок здійснюється Замовником починаючи з наступного дня від 
кінцевої дати постачання харчових продуктів визначеної заявкою. 

Відповідно до вимог пункту 9.8. розділу ІХ Договору дані акти 
направлялись частинами, установами до Департаменту державних закупівель. 

В свою чергу, останнім проводились розрахунки, оформлення претензій, 
які в подальшому направлялись до Концерну. 

 Пунктом 9.8. розділу ІХ Договору визначено, що при порушенні будь-яких умов 
Договору, Представник Замовника (із створенням комісії у складі не менше трьох осіб 
Представника Замовника) складає акт про порушення договірних зобов’язань за участі 
Представника Постачальника. 

У разі відсутності або відмови Представника Постачальника підписувати акт про 
порушення договірних зобов’язань, цей факт фіксується підписами членів комісії, після чого 
акт встановленим порядком надсилається Замовнику та Постачальнику. 

На підставі акту про порушення договірних зобов’язань Замовником оформляється 
претензія та направляється в установленому законодавством порядку Постачальнику. 
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Аудитом встановлено, що при розгляданні пред’явлених претензій 
Концерном надсилались обґрунтовані відповіді (заперечення) на адресу 
Департаменту державних закупівель стосовно того, що стягнення штрафних 
санкцій не підлягають задоволенню. 

Так, (як приклад) на претензію від 06.05.2020 № 286/6/3267 Концерном на 
адресу Департаменту державних закупівель надіслано відповідь від 29.05.2020 
№ 189-в. 

За текстом даної відповіді зазначалось, що відповідно до умов додаткової 
угоди № 1 до Договору Концерн повинен забезпечувати продуктами 
харчування частини, дислоковані в Миколаївській та Херсонській областях, в 
тому числі й в/ч А 2802. 

Згідно з рішенням заступника Міністра оборони України від 27.02.2020 
№ 3286/з, прийнятого на підставі доповіді директора Департаменту державних 
закупівель від 26.02.2020 № 286/6/1349, з метою недопущення зриву в 
постачанні харчових продуктів до в/ч А 2802 прикріплено частини Одеського 
гарнізону, в тому числі й Інститут Військово-Морських Сил Національного 
університету “Одеська морська академія”. 

Таким чином, відповідно до вищезазначеного рішення в період з 
16.03.2020 по 22.03.2020 (період забезпечення продуктами харчування) 
Концерн повинен був забезпечувати продовольством Інститут Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”. 

 Пунктом 1.2. розділу І Договору визначено, що частини ……… А 2802, у тому 
числі частини (установи, заклади) та підрозділи, прикріплені до них на продовольче 
забезпечення, для особового складу (штатних тварин) яких будуть постачатися харчові 
продукти (комплект продуктів харчування за каталогом продуктів). 

Отже, в/ч А 2802 повинна була у терміни, визначені Договором 
направити на адресу Концерну попередню та поточну заявки з визначенням 
місця та термінів доставки. 

 Пунктом 7.2. розділу VІІ Договору визначено, що Представник Замовника у 
відповідності до Каталогу продуктів подає Постачальнику попередню заявку за п’ять 
робочих днів до початку періоду постачання на постачання харчових продуктів на період 
постачання (двадцять вісім днів). 

Пунктом 7.3. даного Договору визначено, що Постачальник здійснює постачання 
харчових продуктів на підставі попередньої та поточної заявок відповідно до Каталогу 
продуктів. 

Але, від в/ч А 2802 не було направлено до Концерну попередню та 
поточну заявки щодо постачання продуктів харчування на період з 16.03.2020 
по 22.03.2020, як це визначено умовами Договору, а лише 09.03.2020 на адресу 
Концерну надійшла не підписана та не зареєстрована заявка від Інституту 
Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська 
академія”, що є порушення умов Договору. 

Як наслідок, Концерном 17.03.2020 до вказаного навчального закладу 
здійснено поставку продуктів харчування, які були в наявності на складі 
Концерну та партнерів-постачальників, що не є порушенням строку поставки та 
умов Договору з вищевикладених підстав. 
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Аналогічна ситуація склалася й в інших частинах, установах (А 0666, 
А 1736, тощо). 

 Отже, враховуючи вищевикладене можна дійти висновків, 
що несвоєчасне постачання продуктів харчування Концерном до частин, 
установ, надання попередніх та поточних заявок Представниками 
Замовника в супереч вимог Договору були вимушеними діями обох сторін, 
адже прийняття окремих рішень органами військового управління щодо 
прикріплення (тимчасового прикріплення) одних частин, установ до інших 
в момент надання послуг забезпечення комплектами продуктів 
унеможливлювало своєчасну подачу Представниками Замовника 
попередніх та поточних заявок, як це визначено Договором, що в свою 
чергу призвело до вищезгаданого. 

Слід зазначити, що на момент проведення аудиту Концерном велась 
представницька робота щодо захисту інтересів Концерну стосовно 
стягнення штрафних санкцій на користь Міністерства оборони України за 
порушення договірних зобов’язань. 

Під час аудиту були досліджені питання згідно з розпорядженнями 
Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України від 
18.06.2021 №234/1619 та від 26.07.2021 №234/1974. 

Даними розпорядженнями визначено дослідження питань, викладених в 
листі ТОВ “Росторг-Інвест” від 09.06.2021 № 09.06-3/2021 та зверненні 
приватних суб’єктів господарювання від 24.12.2020 № б/н. 

За змістом вищезгаданих звернень зазначалось, що борг Концерну перед 
постачальниками за поставку продуктів харчування відповідно до Договору 
складає понад 5,5 млн. грн., зокрема: 

ТОВ “Росторг-Інвест” – 4,5 млн. грн.; 
ТОВ “Якість життя плюс” – 0,38 млн. грн.; 
ФОП Биков О.П. – 0,13 млн. грн.; 
ТОВ “Віта ЮСТ” – 0,1 млн. грн.; 
ФОП Левченко М.О. – 0,15 млн. грн.; 
ФОП Артьомова І.І. – 0,1 млн. грн.; 
ТОВ “Харківська філія забезпечення” – 0,1 млн. гривень. 
Також, в даних листах зазначалось, що борг почав утворюватись з 

вересня 2020 року. 
Аудитом встановлено, що з метою оптимізації та ефективного виконання 

договірних зобов’язань Генеральним директором Концерну були видані накази 
від 17.02.2020 № 25 та від 25.03.2020 № 33, в яких визначалось начальникам 
філій “Південна” та “Східна” організовувати та забезпечувати належне та 
своєчасне виконання Договору в частинах, установах, дислокованих в 
Миколаївській, Херсонській областях та які виконують завдання в зоні 
проведення Операції об’єднаних сил (інформація описана вище по тексту даної 
довідки). 

Однак, у вересні 2020 року наказом Генерального директора Концерну 
від 04.09.2020 № 115 до пункту 4 наказу того ж керівника від 25.03.2020 № 33 
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були внесені наступні зміни: виключено підпункт “за своєчасним 
перерахуванням коштів Філії, що надійшли за поставлену продукцію від 
замовника” та включено підпункт “щодо своєчасного повідомлення Філії (лист-
повідомлення) про надходження на розрахунковий рахунок Концерну 
грошових коштів від Міністерства оборони України”. 

 Тобто, внесенням таких змін до вищезгаданих наказів були 
створені передумови щодо несвоєчасних розрахунків з постачальниками 
продуктів харчування та їх звернення до суду з метою стягнення 
заборгованості в примусовому порядку, що несе в собі ризик додаткових 
фінансових затрат Концерну на оплату пені, штрафів, інфляційних витрат, 
послуг адвоката, судового та виконавчого зборів, тощо. 

З матеріалів аудиту філії “Східна”, який проведений фахівцями Північно-
Східного територіального управління внутрішнього аудиту стало відомо, що 
після внесення вищевказаних змін та станом на кінець липня 2021 року 
заборгованість Концерну перед даною філією (відповідно й перед 
постачальниками) по оплаті вказаних послуг зросла з 1 539 602,44 грн. до 
8 465 722,86 грн., або в 5,5 разів (стор. 17 розділу 2.2. довідки від 13.02.2021 
№ 234/1/41/9). 

Також, в даній довідці зазначалось, що станом на день завершення аудиту 
(13.08.2021) заборгованість Концерну в особі філії “Південна” перед 
постачальниками складала 2 814 185,48 грн., а саме: 

ТОВ “Росторг-Інвест” – 2 754 265,48 гривень; 
ТОВ “Якість життя плюс” – 59 920,00 гривень (стор. 22 розділу 2.2. 

довідки від 13.02.2021 № 234/1/41/9). 
Під час проведення перевірки на адресу Концерну була надана вимога від 

25.08.2021 № 3 щодо надання інформації про загальну суму заборгованості 
перед постачальниками, які були задіяні у процесі постачання продуктів 
харчування, в тому числі в розрізі постачальників станом на 25.08.2021. 

З відповідей начальників філій “Південна” та “Східна” від 30.08.2021 
№ 448 та від 31.08.2021 № 3108-1 стало відомо, що вищевказаними 
постачальниками в період дії Договору були надані послуги на загальну суму 
16 561 791,03 грн., зокрема: 

філія “Східна” – 13 168 579,22 грн. (ТОВ “Росторг-Інвест” - 
12 155 048,72 грн., ТОВ “Якість життя плюс” - 1 013 530,50 грн.); 

філія “Південна” – 3 393 211,81 грн. (ТОВ “Росторг-Інвест” - 
2 894 741,73 грн., ТОВ “Якість життя плюс” - 498 470,08 гривень). 

В свою чергу, Концерном та філіями були оплачені послуги на загальну 
суму 13 225 113,89 грн., а саме: 

філія “Східна” – 10 669 208,39 грн. (ТОВ “Росторг-Інвест” – 
9 715 597,89 грн., ТОВ “Якість життя плюс” – 953 610,50 грн.); 

філія “Південна” – 2 555 905,50 грн. (ТОВ “Росторг-Інвест” – 
2 072 154,07 грн., ТОВ “Якість життя плюс” – 483 751,43 гривень). 
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Тобто, станом на 31.08.2021 заборгованість Концерну в особі філій 
“Південна” та “Східна” перед вказаними постачальниками, складала 
3 336 677,14 грн., а саме: 

філія “Східна” – 2 499 370,83 грн. (ТОВ “Росторг-Інвест” – 
2 439 450,83 грн., ТОВ “Якість життя плюс” – 59 920 грн.); 

філія “Південна” – 837 306,31 грн. (ТОВ “Росторг-Інвест” – 
822 587,66 грн., ТОВ “Якість життя плюс” – 14 718,65 гривень). 

Разом з тим, згідно з даними вищезгаданих відповідей начальників філій 
встановлено, що в Концерні заборгованість за постачання продуктів харчування 
існувала й перед іншими постачальниками на загальну суму 4 306 037,66 грн., в 
тому числі: 

філія “Південна” – 1 233 649,17 грн. (станом на 28.08.2021), зокрема: 
ФОП “Артьомова І.І.” – 98 633,77 грн.; 
Бердянський хлібокомбінат – 441,12 грн.; 
ТОВ “Гаврилівка” – 542 774,82 грн.; 
ТОВ “Егском” – 19 180,32 грн.; 
ТОВ “Колос” – 29 999,23 грн.; 
Мелітопольський хлібокомбінат – 443 601,31 грн.; 
ТОВ “Регіон-Продукт – 67 282,32 грн.; 
ТОВ “Фудком” – 742,02 грн.; 
ТОВ “Харківська філія забезпечення” – 9 194,23 грн.; 
філія “Східна” – 3 072 388,30 грн. (станом на 31.08.2021), в тому числі: 
Приватне підприємство “Партнер” – 186 222,78 грн.; 
Бердянський хлібокомбінат – 60 000 грн.; 
ФОП “Борщик Інесса Олександрівна” – 27 558,72 грн.; 
ФОП “Глушич В.В.” – 589 574,45 грн.; 
ТОВ “Жовтневі ковбаси” – 32 574,07 грн.; 
ФОП “Захаров Володимир Миколайович” – 19 918,08 грн.; 
ФОП “Левченко М.” – 86 800 грн.; 
приватне підприємство “Молімпекс” – 253 890,67 грн.; 
ТОВ “Оріхівський хлібокомбінат” – 70 436,14 грн.; 
ТОВ “Продагроком” – 421 849,77 грн.; 
ТОВ “Проденерго” – 17 347,35 грн.; 
ТОВ “СталкерКорпорейшн” – 245 098,77 грн.; 
ТОВ “Торг-інвест” – 450 124,83 грн.; 
Запорізький хлібозавод № 3 – 214 554,74 грн.; 
ФОП “Шуман Роман Юхимович” – 152 240,28 грн.; 
ТОВ “ЮніонФуд” – 244 197,65 гривень (листи в додатку № 1). 
Отже, станом на 31.08.2021 загальна сума заборгованості Концерну в 

особі філій “Східна” та “Південна” перед постачальниками, які були задіяні у 
процесі постачання продуктів харчування складала 7 642 714,80 гривень. 

В той же час, при проведенні перевірки Концерном надано інформацію по 
заборгованості перед постачальниками, які були задіяні в процесі постачання 
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продуктів харчування, де зазначалось, що станом на 08.09.2021 кредиторська 
заборгованість складає 10 937 635,19 грн., в тому числі: 

філія “Східна” – 5 171 759,13 грн., а саме: 
Приватне підприємство “Партнер” – 186 222,78 грн.; 
Бердянський хлібокомбінат – 60 000 грн.; 
ФОП “Борщик Інесса Олександрівна” – 27 558,72 грн.; 
ФОП “Глушич В.В.” – 589 574,45 грн.; 
ТОВ “Жовтневі ковбаси” – 32 574,07 грн.; 
ФОП “Захаров Володимир Миколайович” – 19 918,08 грн.; 
ФОП “Левченко М.” – 86 800 грн.; 
приватне підприємство “Молімпекс” – 253 890,67 грн.; 
ТОВ “Оріхівський хлібокомбінат” – 70 436,14 грн.; 
ТОВ “Продагроком” – 421 849,77 грн.; 
ТОВ “Проденерго” – 17 347,35 грн.; 
ТОВ “СталкерКорпорейшн” – 245 098,77 грн.; 
ТОВ “Торг-інвест” – 450 124,83 грн.; 
Запорізький хлібозавод № 3 – 214 554,74 грн.; 
ФОП “Шуман Роман Юхимович” – 152 240,28 грн.; 
ТОВ “ЮніонФуд” – 244 197,65 грн.; 
ТОВ “Росторг-Інвест” – 2 039 450,83 грн.; 
ТОВ “Якість життя плюс” – 59 920 грн.; 
філія “Південна” – 2 196 703,88 грн., зокрема: 
ФОП “Артьомова І.І.” – 98 633,77 грн.; 
Бердянський хлібокомбінат – 441,12 грн.; 
ТОВ “Гаврилівка” – 542 774,82 грн.; 
ТОВ “Егском” – 19 180,32 грн.; 
ТОВ “Колос” – 29 999,23 грн.; 
Мелітопольський хлібокомбінат – 443 601,31 грн.; 
ТОВ “Регіон-Продукт – 67 282,32 грн.; 
мале приватне підприємство “Хаджибей” – 163 937 635,19 грн.; 
ТОВ “Харківська філія забезпечення” – 9 194,23 грн.; 
ТОВ “Росторг-Інвест” – 822 587,83 грн.; 
апарат Концерну – 3 569 172,18 грн.: 
приватне підприємство “Молімпекс” – 499 312,34 грн.; 
ТОВ “Продагроком” – 1 608 967,40 грн.; 
ТОВ “СталкерКорпорейшн” – 20 493,20 грн.; 
ТОВ “Мелітопольський хлібокомбінат” – 210 360,24 грн.; 
мале приватне підприємство “Ритм” – 952 124,09 грн.; 
ТОВ “Флагман” – 277 914,91 гривень  

 Інформація викладена в Довідці підполковника О.М. БЕХ за 
результатами аудиторського дослідження Концерну Додаток № 47. 

Таким чином, станом на 08.09.2021 та на момент завершення аудиту 
загальна сума заборгованості Концерну перед постачальниками, які були 
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задіяні у процесі постачання продуктів харчування складала 
10 937 635,19 гривень. 

Поряд з цим, відповідно до наданої вимоги від 25.08.2021 № 3, 
Концерном до перевірки був наданий перелік та матеріали судових справ 
(спорів) щодо стягнення з Концерну значних сум заборгованості, яка виникла з 
вересня 2020 року. 

Дослідженням вказаним матеріалів встановлено, що на момент 
проведення аудиту згідно із судовими рішеннями (виконавчими 
провадженнями) з Концерну були стягнуті кошти на користь постачальників 
продуктів харчування на загальну суму 1 544 122,22 грн., з яких: 

1 494 899,13 грн. – основна заборгованість (ТОВ “Росторг-Інвест” – 
1 382 508,13 грн., ТОВ “Дітрейд” – 12 391,00 грн., ТОВ “Віта Юст” – 
100 000 гривень). 

40 223,09 грн. – додаткові фінансові затрати на оплату пені, штрафу, 
тощо. 

 Перелік в Довідці підполковника О.М. БЕХ за результатами 
аудиторського дослідження Концерну Додаток № 47. 

 Як наслідок, несвоєчасні розрахунки з постачальниками 
продуктів харчування та їх звернення до суду з метою стягнення 
заборгованості в примусовому порядку призвело до прийняття Концерном 
неефективних управлінських рішень на загальну суму 40 223,09 гривень. 
Надається пропозиція. 

Одночасно, аудитом встановлено, що станом на момент проведення 
перевірки відповідно до 28 виконавчих проваджень з Концерну не були 
фактично стягнуті кошти в примусовому порядку за несвоєчасні розрахунки з 
постачальниками продуктів харчування на загальну суму 9 944 100,73 грн., з 
яких: 

8 332 220,59 грн. – основна заборгованість; 
1 611 880,14 грн. – додаткові витрати Концерну (перелік в додатку № 4). 

 Отже, у зв’язку із вищевказаним аудитом кваліфіковано ризики 
зайвих витрат внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень 
на загальну суму 1 611 880,14 гривень. 

За період з 01.03.2020 по 31.08.2021 Концерном “Військторсервіс” на 
розрахунковий рахунок були отримані кошти від Міністерства оборони 
України згідно договору № 286/2/20/3 від 13.02.2020 у сумі 
203 963 284,99 гривень. 

Кошти були витрачені наступним чином: 

102 526 174,60 грн. Східна філія; 

71 927 572,12 Південна філія; 

13 705 485,39 грн. сплачено постачальникам від Концерну; 

3 515 736,90 грн. сплата Мирової угоди; 

7 225 144,00 грн. ПДВ; 
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2 261 448,00 грн. заробітна плата та ЕСВ співробітників апарату, які 
безпосередньо приймали участь у виконанні договору; 

2 801 723,98 грн. сплата комунальних платежів, охорона, судові збори.  

 Довідка-розрахунок про отримані та витрачені кошти згідно 
договору № 286/2/20/3 від 13.02.2020у Додатку № 50. 

Станом на 20.09.2021 у Концерні наявна значна кредиторська 
заборгованість Концерну перед постачальниками продуктів відповідно до 
тендерних поставок за договором, в розмірі 10 937 635,19 грн.: 

Апарат Концерну – 3 569 172,18 грн.; 
філія “Східна” – 5 171 759,13 грн.; 
філія “Південна” – 2 196 703,88 грн. 
Також, існує податковий борг в розмірі 4 092 793,76 грн.  

 Довідка про кредиторську та податкову заборгованість у Додатку 
№ 34. 

 

 
2.8 Дослідження ефективності функціонування моделей забезпечення потреб 
у товарах, роботах, послугах військових формувань інших країн та проблемні 
питання діяльності Концерну 

 

2.8.1 Моделі забезпечення потреб у товарах, роботах, послугах військових 
формувань Російської Федерації 

Російська система військової торгівлі до 2009 року мала офіційну назву 
Головне управління торгівлі Міністерства оборони Російської Федерації (далі – 
ГУТ МО РФ), а в розмовній мові скорочено називалась “військторг”. 

З метою вдосконалення діяльності організацій Міністерства оборони 
Російської Федерації федеральні казенні підприємства військової торгівлі були 
перетворені у відкриті акціонерні товариства оборони39. Російською 
Федерацією в особі Міністерства оборони Російської Федерації засновано 
акціонерне товариство “Воєнторг”40 (далі – АТ “Воєнторг”). Підприємства 
єдиної системи військової торгівлі, які підпорядковувалися раніше 
ГУТ МО РФ, стали дочірніми товариствами АТ “Воєнторг”. 

Розмір статутного капіталу АТ "Воєнторг"складає 25,38 млрд рубл. (або 
343,28 млн дол. США). По офіційно оприлюдненій бухгалтерській звітності за 
2018, 2019, 2020 роки, виручка АТ "Воєнторг" склала 72,1  млрд рубл. 
(975,0 млн дол. США), 77,1 млрд рубл. (1 043,0 млн дол. США) та 
75,4 млрд рубл. (1 020, млн дол. США) відповідно, а прибуток 28,2  млрд рубл. 

                                           
39Указ Президента РосійськоїФедераціївід 15.09.2008 № 1359 
40Наказ Міністра оборони РосійськоїФедераціївід 30.04.2009 №312. На 

підставіДирективиМіністра оборони РосійськоїФедераціївід 01.10.2009 Головне 
управлінняторгівліМіністерства оборони РосійськоїФедераціїбулорозформовано. 
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(381,0 млн дол. США), 27,1  млрд рубл. (367,0 млн дол. США), 26,4 млрд рубл. 
(357,0 млн дол. США) відповідно. 

Основними завданнями військової торгівлі Російської Федерації є: 
 торгово-побутове забезпечення військ (сил) на польових навчаннях, 

маневрах і в таборах, а також в зонах конфліктів і надзвичайних ситуацій; 
 забезпечення товарами і послугами військовослужбовців і членів їх 

сімей у віддалених і малочисельних гарнізонах і в закритих адміністративно-
територіальних утвореннях. 

Головною ланкою у військовій торгівлі є військові і солдатські магазини 
на закритій території військових частин, що забезпечують товарами 
повсякденного попиту військовослужбовців і членів їх сімей, а також особовий 
склад підрозділів.  

Крім продажу товарів, структури військової торгівлі мають в своїй 
мережі ательє для пошиття повсякденного і парадного обмундирування, 
фотоательє, майстерні з пошиття та ремонту взуття, вартові майстерні, прокатні 
пункти. 

Для постачання далеких гарнізонів і невеликих військових частин, де 
утримання постійного пункту торгівлі економічно недоцільно, 
використовуються виїзні торгові пункти – торговельні пункти на морських 
судах, на засобах малої авіації, на вантажних автомобілях (так звані 
автокрамниці). На 2021 рік в з'єднаннях і військових частинах, дислокованих на 
території Росії і за її межами, функціонує понад 2 300 об'єктів АТ “Воєнторг”. 

До складу АТ “Воєнторг” входить 4 дочірніх товариства (АТ “Воєнторг-
Захід”, АТ “Воєнторг-Південь”, АТ “Воєнторг-Схід”, АТ “Воєнторг-Центр”) за 
регіональними напрямками. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
В даний час АТ “Воєнторг” згідно з державними контрактами, 

укладеними з Міноборони Росії, здійснює надання послуг з організації 
харчування військовослужбовців і деяких інших категорій осіб за відповідними 
нормами забезпечення41. 

Організація продовольчого забезпечення військовослужбовців 
здійснюється наступними основними способами: 

приготування їжі; 
видача продовольчого пайка; 
забезпечення раціонами харчування. 
Організація харчування всіх контингентів військовослужбовців 

здійснюється за 6-ма основними нормами забезпечення (загальновійськова, 
льотна, морська, підводний, лікувальна, кадетська).  

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
 

БАННО-ПРАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

                                           
41Встановленіпостановою Уряду РосійськоїФедераціївід 29 грудня 2007 р № 946.. 
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АТ “Воєнторг” є єдиним виконавцем, що надає послуги з миття 
особового складу і прання предметів речового майна42. 

АТ “Воєнторг” надає послуги в сфері банно-прального обслуговування 
військовим частинам і організаціям від Камчатки до Калінінграда, 
дислокованих на території 4-х військових округів, включаючи Балтійський, 
Тихоокеанський, Чорноморський і Північний флот. При цьому послуги також 
виявляються в польових умовах, при виході військових частин на навчання. 

На даний час надання послуг проводиться в комбінатах побутового 
обслуговування, підвідомчих АТ “Воєнторг”, а також у військових лазнях і 
пральнях, переданих у безоплатне користування. 

Військовим частинам, які не мають для цих цілей необхідних об'єктів 
інфраструктури, надання послуг здійснюється підприємствами, що входять в 
систему побутового обслуговування населення. 

 

ТОРГОВО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Торгово-побутове обслуговування здійснюється шляхом організації 

торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування військових 
споживачів в стаціонарних умовах, а також на навчаннях, змаганнях та інших 
заходах. 

Основними видами діяльності АТ “Воєнторг” в рамках торгово-
побутового обслуговування є: 

 організація торгівлі продовольчими та промисловими товарами, 
друкованими виданнями і товарами військового асортименту; 

 надання послуг громадського харчування, в тому числі кейтеринговое 
обслуговування; 

 побутове обслуговування (організація роботи перукарень, ательє, 
надання послуг по ремонту взуття та одягу, послуг з прання білизни та 
хімчистці, по миття військовослужбовців і членів їх сімей в гарнізонних лазнях 
і т.д.). 

З метою організації торгово-побутового обслуговування підрозділів, що 
беруть участь в забезпеченні різних заходів, АТ “Воєнторг” здійснюється 
виїзна торгівля з використанням автолавок. 

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОШИВ 
Відповідно до державним контрактом АТ “Воєнторг” здійснює 

індивідуальний пошив предметів військової форми одягу для офіцерського 
складу Міноборони Росії і військовослужбовців жінок (повсякденна і парадний 
одяг). 

 Пошив предметів форменого одягу та взуття здійснює дочірнє підприємство 
АТ “Воєнторг” – “43 ЦЕПК”, що веде свою історію з Центральної дослідної військово-
пошивної майстерні Управління речового постачання Головного інтендантського управління 
Червоної армії. Шиють тут і для вищих посадових осіб держави, Збройних Сил Росії та 
інших федеральних органів виконавчої влади, а також для роти Почесної варти та інших 

                                           
42Розпорядження Уряду РосійськоїФедераціївід 06.02.2010 р №155-р. 
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учасників московських парадів. Крім того, на комбінаті виготовляється військова форма 
для жінок і вся спеціальна форма одягу для носіння в умовах жаркого клімату. 

На комбінаті організовано виробництво та роботи різних ступенів 
складності. В активі комбінату і унікальне виробництво взуття з шкіри для 
вищих офіцерів і хромових чобіт для військовослужбовців роти почесної варти. 
Взуття криється строго за індивідуальними мірками, низ традиційно 
кріпиться на дерев'яних шпильках. 

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
АТ “Воєнторг” має право здійснювати і інші види діяльності, не 

заборонені чинним законодавством Російської Федерації і спрямовані на 
досягнення статутних цілей. Види діяльності, які відповідно до законодавства 
Російської Федерації підлягають ліцензуванню, здійснюються АТ “Воєнторг” 
тільки за наявності відповідної ліцензії. 

 

2.8.2 Моделі забезпечення потреб у товарах, роботах, послугах військових 
формувань США та країн-членів НАТО 

У Міністерствах оборони США і низки країн-членів НАТО розгорнута 
ціла мережа продовольчих і промтоварних магазинів та сфери побутових 
послуг на територіях військових баз. 

Загалом ціни на продовольчі і промислові товари в системі військових баз 
на 25-30 % нижче, ніж у магазинах інших торгівельних мереж. 

 За військовими пенсіонерами зберігається право пожиттєво користуватися 
магазинами на територіях військових баз, автозаправками та іншими побутовими 

послугами. 
Армія США є сухопутними силами (військами), призначеними для 

ведення бойових дій на суші, при цьому армія організаційно відокремлюється 
від ВМС і від ВПС, корпусу морської піхоти, транспортного корпусу, 
Національної гвардії, Берегової охорони, військової поліції. Входить до складу 
Збройних сил США, і є видом збройних сил США. 

Мережа продовольчих і промтоварних магазинів та сфери побутових 
послуг на територіях військових баз представлена такими аутсорсинговими 
процесами-поняттям, як біржа, обмін, комісаріат та ін.. 

 У збройних силах США та інших країн НАТО під терміном “аутсорсинг” 
розуміється передача певних функцій, які раніше виконувалися в рамках військової служби, 
підрядникам з інших відомств або організацій, тобто залучення до вирішення різних завдань 
державних цивільних і приватних комерційних структур. 

 

БІРЖА 
Базові біржі продають товари народного споживання та послуги 

уповноваженим особам, таким як діючі військовослужбовці, резерв, 
національна гвардія, відставні члени уніфікованих служб США та члени їх 
сімей на їх утримані. Інші уповноважені особи включаючи звільнених 
ветеранів, сертифікованих 100% інвалідами та/або повністю і постійно 
інвалідами (TPD) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniformed_services_of_the_United_States
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Більшість (але не всі) продажі на біржах не обкладаються податками з 
державного та місцевого бюджету або ПДВ, оскільки продажі відбуваються на 
військових резерваціях США (винятки включають продаж бензину в США і 
продаж концесіонерами, ліцензованими біржою). 

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
Переваги біржи: 

 Купуєте без податку. Отримуєте речі бренду за цінами менше, 
ніж ціни в універмагу. 

 Знайдіть все необхідне в одному місці. Ви можете знайти 
електроніку, тактичне спорядження, одяг, дрібну та велику техніку, ванну та 
предмети особистої гігієни, мобільні телефони та комп'ютери, фітнес-
обладнання та подарунки для їжі на вашій біржі. 

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
 Статус бірж,як юридичних осіб звільнених від податків 

(інструмент лояльності уряду США) також зменшує певні операційні 
витрати. що позитивно вливає на зазначену діяльність.  

 

ОБМІН 
Обмін це в основному роздрібний магазин, як правило, створений як 

універмаг або торговий-центр, з меншими магазинами та постачальниками 
послуг поблизу. Багато установ мають обмін, деякі з уніфікованими 
магазинами, перукарні, пральня та хімчистка, АЗС та магазини товарів першої 
необхідності, фаст-фуди та газонні та садові магазини. 

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
Обміни, як правило, розташовані на військових резерваціях і, як наслідок, 

не платять орендну плату або податок за користування землею. 
У той час як біржі повинні платити за вартість транспортування товарів в 

межах сполучених Штатів, Конгрес США зобов'язаний коштами субсидувати 
транспортні витрати на американські товари в закордонних обмінних пунктах, 
щоб такі предмети були доступні і доступні для персоналу, дислокованого за 
кордоном. 

Приблизно 70% валютного заробітку виплачується запрограмами 
MWR.За останні десять років понад 2,24 млрддол. було виділено на обмін, для 
витрат на покращення якості життя військовослужбовців, військовослужбовців 
та їхніх сімей — молодіжні служби, бази відпочинку, мистецтво та ремесла, 
водні центри, поштові функції та поля для гольфу. 

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
 

КОМІСАРІАТ 
Комісаріат в основному це сусідній продуктовий магазин, розташований 

на військових об'єктах (базах) по всьому світу. 
 Комісар продає продукти харчування та предмети побуту за цінами, 

які часто нижче інших продуктових магазинів. У середньому можна скоротити 
майже на третину свій рахунок за продукти в порівнянні з цінами в місті. 

https://en.wikipedia.org/wiki/VAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Morale,_Welfare_and_Recreation
https://en.wikipedia.org/wiki/Morale,_Welfare_and_Recreation
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 Заощадження витрат до 50% і більше під час продажу спеціальних 
кейсів. 

 Додатковий бонус: комісаріати штату розгортають в магазинах Wi-Fi, 
щоб можна було завантажити цифрові купони для ще більшої економії. 

 Комісаріати діють виключно в інтересах 
військовослужбовців та членів їх сімей. 

 Більш детально інформація викладена в робочих матеріалах № 2.1. 
 

Угоди про статус збройних сил 
Двосторонні договори, які визначають статусний захист особового складу 

(далі – DOD) ─ часто називаються Угоди про статус сил, визначають рамки, за 
якими персонал DOD, підрядники DOD та утримувачі можуть працювати в 
іноземній країні. Це не стосується громадян США, які живуть в цій країні за 
особистим вибором. Ці угоди часто стосуються питань, що стосуються 
податків, зборів та митних правил, і можуть включати обмеження на те, кому 
дозволено робити покупки в комісаріатах та обмінах, а також типи або купівлі 
кількості певних продуктів. 

 Продажі можуть бути обмежені, оскільки товари, що продаються в 
закордонних комісаріатах та обмінах, проходять через міжнародні кордони, що 
робить їх безмитними та неоподатковуваними (обмежуючи їх). 

 Залежно від місця розташування, деякі нормовані предмети можуть 
бути обмежені або які не можна закуповувати (наприклад, алкоголь і тютюн у 
деяких країнах). 

 Існують обмеження на предмети, які можуть бути перепродані на 
нелегальних ринках поза установою. 

 Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення товарами та 
послугами військовослужбовців засвідчує, що найрозвиненіша та 
відпрацьована система в США і країнах НАТО. Вона повністю відкрита 
для суспільства і інформація про соціальний захист військовослужбовців 
посідає надзвичайно вагоме місце в рекламі військової служби. 

Отже, аналіз зарубіжного досвіду застосування моделей забезпечення 
товарами та послугами військовослужбовців у порівнянні із забезпеченням 
військовослужбовців ЗС України дає змогу дійти таких висновків щодо 
основних особливостей забезпечення військовослужбовців:  

по-перше, більшість нормативно-правових актів України, які 
розкривають сутність забезпечення товарами та послугами 
військовослужбовців ЗС України не враховують нинішній рівень життя і затрат, 
які військовослужбовці віддають, захищаючи свою країну, а саме: моральні, 
духовні, психічні, психологічні, фізичні та ін.;  

по-друге, кожна країна має свої особливості та специфіку забезпечення 
військовослужбовців. Проте у більшості країн світу держава піклується як про 
якість соціального захисту військовослужбовців, так і про реальну можливість 
отримання ними цих пільг;  
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по-третє, гідне життя особистості, яке враховує необхідні потреби 
соціально-культурного розвитку може забезпечити лише гідний рівень 
соціальних гарантій військовослужбовців;  

по-четверте, для забезпечення соціальних гарантій більшість країн світу 
реалізують цілий комплекс державних заходів, які спрямовані на забезпечення 
гідного рівня життя і задовільного самопочуття як самих військовослужбовців, 
так і членів їх сімей 

 Отже, нормативно-правове врегулювання питань 
забезпечення соціальних гарантій українських військовослужбовців і 
членів їх сімей має наближатися до міжнародних стандартів, зокрема 
країн-членів НАТО. Саме на це слід націлити вітчизняну специфіку 
системи забезпечення. Напрями подальшого розвитку процесу надання 
послуг військовослужбовцям можуть полягати в удосконаленні механізму 
забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців в Україні з 
урахуванням зарубіжного досвіду. 

 Для організації торговельно-побутового забезпечення 
військовослужбовців та членів їх сімей, у тому числі у віддалених районах,  
наявні всі законодавчі підстави. Необхідне лише бажання військових 
керівників у задоволенні потреб підлеглих та спроможність державних 
підприємств військової торгівлі, або інших суб'єктів господарювання у 
наданні зазначених послуг. 

 

2.8.3 Проблемні питання господарської діяльності Концерну щодо 
ефективності використання майна Міноборони 

  Дослідженням встановлено, що несвоєчасна державна реєстрація 
речових прав (право власності та право користування) на об’єкти 
нерухомого майно, що належать до державного майна призводить до 
втрати контролю над окремими об’єктами нерухомого майна та їх 
фізичного знищення. 

 Згідно пп. 1 п. 1 ст. 2 Закону про державну реєстрацію речових прав №1952-IV 
визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це 
офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення 
речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 
відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

Вимогами п. 1 ст. 4 Закону про державну реєстрацію речових прав №1952-IV 
передбачено, що підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження до яких 
серед інших належать право власності та речові права, похідні від права власності: право 
господарського відання та право оперативного управління. 

Отже, лише після державної реєстрація речових прав, нерухоме 
майно стає об'єктом цивільних прав та ним може розпоряджатися 
Концерн. 

 Відповідно до ст. 19 Закону про державну реєстрацію речових прав №1952-IV 
підставою для державної реєстрації прав є: а) договори, укладені в порядку, встановленому 
законом (купівлі-продажу, зокрема при приватизації майна державних підприємств 
довічного утримання; дарування та ін.); б) свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно; в) свідоцтво про право власності, видане органами приватизації при приватизації 
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житла; г) державні акти на право власності або постійного користування на земельну 
ділянку; г) рішення суду (зокрема, про право власності на об'єкт незавершеного будівництва, 
на самочинне будівництво тощо); д) інші документи, що підтверджують виникнення, 
перехід, припинення прав на нерухоме майно (наприклад, свідоцтво про право на спадщину, 
свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів та ін.). 

  Дослідженням встановлено, що від передачі в оренду 
нерухомого майна Міноборони, що перебуває на балансі Концерну 
поповнюється в першу чергу державний бюджет, а через тривалу 
процедуру укладення договорів ФДМУ втрачаються потенційні орендарі. 

Це стосується існуючого в державі механізму передачі в оренду 
державного майна.  

 Загальні положення про найм (оренду) визначено статтями 759–786 Цивільного 
кодексу №435-IV, а щодо оренди майна (у т. ч. державного) у сфері господарювання – 
статтями 283–291 Господарського кодексу №436-IV. Організаційні відносини, пов’язані з 
передачею в оренду майна, зокрема державних підприємств, установ та організацій, їх 
структурних підрозділів, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 
перебуває в державній власності, а також майнові відносини між орендодавцями та 
орендарями щодо господарського використання державного майна, визначені Законом про 
оренду майна №2269-XII, а з 01.02.2020 - Законом про оренду держмайна №157-IX. 

Ст. 9 Закону про оренду майна №2269-XI встановлено порядок, який 
передбачає тривалу процедуру укладення договору оренди державного майна 
(навіть за умови дотримання усіма учасниками встановлених термінів 
визначеної процедури п’яти етапів): у разі наявності за результатами вивчення 
попиту лише одного бажаючого взяти майно в оренду – понад 3,5 місяця, у разі 
визначення орендаря за конкурсом – понад 5 місяців.  

У зв’язку із прийняттям нового Закону про оренду держмайна №157-IX та 
Порядку передачі в оренду майна №483, з 01.02.2020 сама процедура оренди 
майна прискорилася: завдяки новому закону тривалість всього процесу 
скоротилася до мінімум 1,5 місяця — максимум 3 місяці.  

Такі тривалі терміни не сприяли зацікавленості потенційних 
орендарів в укладанні договори оренди на державне майно. 

Крім цього, згідно зі ст. 5 Закону про оренду майна №2269-XI визначено, 
що орендодавцем нерухомого майна підприємства, установи та організації 
загальна площа якого не перевищує 200,0 м2 на одне підприємство, установу, 
організацію, може бути саме підприємство, а більше 200,0 м2– ФДМУ, його 
регіональні відділення. 

У зв’язку із прийняттям нового Закону про оренду держмайна №157-IX з 
01.02.2020, цю норму збільшено до 400,0 м2 (п. 2 ст. 4).  

Фактично, згідно з вимогами Закону про оренду майна №2269-XI та 
Закону про оренду держмайна №157-IX Концерну відводиться лише роль 
балансоутримувача майна. 

Методикою розрахунку плати за оренду №786 у п. 17 та Порядком 
передачі в оренду майна №483 у п. 132 передбачено, що у разі коли 
орендодавцем майна є ФДМУ, його регіональне відділення, орендна плата 
спрямовується за нерухоме майно: 70% в орендної плати до державного 
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бюджету, та лише 30% державному підприємству, організації, на балансі яких 
перебуває це майно. 

При цьому, Концерн здійснює нарахування орендної плати (70% та 30%) 
та ПДВ, та контролює сплату 30% та ПДВ. 

Такий розподіл орендної плати за нерухоме майно не сприяв 
зацікавленості Концерну в передачі в оренду майна, а здійснювався пошук 
інших шляхів їх використання, зокрема надавались послуги із зберігання 
ТМЦ. 

  Бухгалтерський облік та фінансова звітність щодо основних 
засобів не забезпечує надання керівництву Концерну та Міноборони 
повної, правдивої та неупередженої інформації про стан необоротних 
активів яким наділений Концерн, для прийняття відповідних 
управлінських рішень. 

Відповідно до вимог НП(С) БО 7 “Основні засоби” №92 надано 
визначення поняттю первісна, справедлива та залишкова вартість та визначено 
умови при яких можливе проведення переоцінки основних засобів. 

 Згідно п. 4 НП(С) БО 7 “Основні засоби” №92 справедлива вартість – це сума, за 
якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату, а 
первісна вартість – історична(фактична)собівартість необоротних активів у сумі 
грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених(переданих) 
,витрачених для придбання (створення) необоротних активів. При цьому, різниця між 
первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої 
амортизації (зносу) є його а залишковою вартістю. 

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова 
вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату 
балансу – п. 16 НП(С) БО 7. 

Вимогами ст. 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 №2658-III визначено, що для проведення 
переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку є обов’язковою проведення 
оцінки майна,тобто визначення їх вартості на дату оцінки на підставі договору між 
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки. 

Результати оцінки має бути підтверджено відповідним звітом про оцінку майна 
(актом оцінки майна), підписаним оцінювачем і керівником суб'єкта оціночної діяльності 
(ст. 12 Закону). Власне, справедлива вартість, указана в цьому звіті, і буде взята за основу 
для подальшої переоцінки основних засобів. 

Незважаючи на вищевказані факти, що вказують на заниження 
залишкової вартості будівель (приміщень) та споруд що обліковуються на 
рахунку 103 “Будинки та споруди” відповідно до НП(С) БО 7 “Основні засоби” 
№ 92 переоцінка об’єктів основних засобів не проводилася. 

 НП(С) БО 7 “Основні засоби” №92 у п. 16 та 17 у разі переоцінки об’єкта 
основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних 
засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта 
основних засобів визначається множенням відповідно первісної вартості суми зносу об'єкта 
основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої 
вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Якщо залишкова 
вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість 
визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної 
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(переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів, що 
продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість. 

Проте, враховуючи що переоцінка об’єктів основних засобів є 
необов’язковою, а залишкова вартості будівель (приміщень) та споруд, 
тобто їх балансова вартість, використовується під час визначення орендної 
плати та під час відчуження майна, заниження залишкової вартості 
впливає на доходи, що одержує балансоутримувач такого майна. 

Так, Законом про оренду держмайна №157-IX у п. 1 ст. 8 визначено, що 
вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є 
його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті 
визначення стартової орендної плати.  

При цьому, визначено певні умови за яких балансоутримувач 
зобов’язаний провести переоцінку об’єкта оренди або вартість об’єкта оренди 
встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості. 

 Зокрема, вимогами ст. 8 Законом про оренду держмайна №157-IX визначено, що 
балансоутримувач: 

проводить переоцінку об’єкта оренди у разі: 
- у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;  
- залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю; 
-  залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків 

його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої 
переоцінки). 

вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) 
вартості, за умови наявності однієї з таких підстав: 

- об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального 
підприємства; 

- об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону; 
- об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без 

проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий 
строк. 

Тобто, Законом про оренду держмайна №157-IX передбачено лише в 
окремих випадках проводити обов’язкову переоцінку об’єкту оренди або 
визначення його ринкової (оціночної) вартості.  

Зазначене в свою чергу збільшує важливість правильного визначення 
балансової (залишкової) вартості об’єкта оренди, оскільки вимогами п. 52 
Порядку передачі в оренду майна №483 визначено, що стартова орендна плата 
на першому аукціоні, для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого 
перевищує один місяць, зазначається в розрахунку за місяць оренди та 
становить 1% вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до 
вищевказаної ст. 8 Закону про оренду держмайна № 157-IX. 

Так, для прикладу, РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях за новим Законом про оренду держмайна №157-IX та Порядком 
передачі в оренду майна №483 передано лише два нових об’єкти оренди та 
щодо одного об’єкту аукціон відмінено, стартову орендну плату за якими 
визначалося виходячи із залишкової вартості. 

Зокрема, під час проведення аукціону 17.11.2020 (№UA-PS-2020-10-22-
000031-3) стартову орендну плату у сумі 523,75 грн або 1,29 грн за 1 м2 об’єкта 
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оренди – приміщення ательє загальною площею 406,6 м2 у м. Ужгород по вул. 
Добрянського, 6 розраховано виходячи із 1% від залишкової вартості об’єкта 
52 374,98 грн (первісна вартість 146 830,00 грн) При цьому, за результатами 
аукціону переможець – ТзОВ “Еквіталь” запропонував орендну плату 2 000,00 
грн (без ПДВ) або 4,92 грн за 1 м2 та з ним РВ ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях укладено договір оренди від 10.12.2020 
№06-20. 

Аналогічно, під час проведення аукціону 17.11.2020 (№UA-PS-2020-10-
22-000032-3) стартову орендну плату у сумі 667,69 грн або 1,24 грн за 1 м2 
об’єкта оренди – магазину №63 площею 539,2 м2, у м. Ужгород, вул. Острівна 
9а розраховано виходячи із 1% від залишкової вартості об’єкта 66 768,74 грн 
(первісна вартість 248 589,00 грн). При цьому, за результатами аукціону 
переможець – ТзОВ “Еквіталь” запропонував орендну плату 2 500,00 грн (без 
ПДВ) або 4,63 грн за 1 м2 та з ним РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях укладено договір оренди від 10.12.2020 №07-20. 

Слід відмітити, що у 2 вищевказаних аукціонах, окрім переможця, 
ТзОВ “Еквіталь”, брав участь лише один учасник - фізична особа-підприємець 
Лозян Ірина Володимирівна, які фактично не змагалися між собою, початкові 
цінові пропозиції не збільшували. 

В цей же, час, під час під час проведення аукціону 16.06.2021 (№UA-PS-
2021-05-21-000080-1), результати якого скасовано, стартову орендну плату у 
сумі 592,79 грн або 1,93 грн за 1 м2 об’єкта оренди – вбудованих приміщень 
їдальні літ. «А» у м. у м. Ужгород, пл. Пушкіна, 2 площею 307,1 м2 розраховано 
виходячи із 1% від залишкової вартості об’єкта 59 279,00 грн (первісна вартість 
101 624,00 грн). При цьому, за результатами аукціону, у якому приймало участь 
уже 7 учасників,переможець – Фізична особа-підприємець Шершун Ярослав 
Юрійович запропонував орендну плату 60 300,00 грн (без ПДВ), а наступних3 
учасники відповідно 60 200,00 грн, 60 000,00 грн та 49 999,99 грн або за 1 м2 – 
196,35 грн, 196,03 грн, 195,38 грн та 162,81 грн. 

Аналогічно, для прикладу, у Закарпатській області у м. Мукачево 
здаються в оренду 3об’єкти нерухомості ( вбудоване приміщення (ательє) на 
вул. Духновича, 2 площею 77,8 м2, приміщення магазину №8 «Військова книга» 
на пл. Кирила і Мефодія (Миру), 12-14 площею 52,7 м2 та приміщення магазину 
(маг. №9) на вул. Молодіжна (Г. Ленінграду), 29 площею 391,8 м,2) місячна 
орендна плата за березень 2021 року яких становить відповідно 304,10 грн, 
234,65 грн та 50,40 грн за 1 м2 та залежала від цільового призначення.  

При цьому, залишкова вартість цих об’єктів складає 42 444,95 грн, та 
занижена у 70-98 разів порівняно з їх експертною вартістю (вартість складає 
3 634 528,00 грн.), а в загальному по Концерну залишкова вартість об’єктів, що 
здаються в оренду занижена у рази (від 16,42 до 84,36 разів). 

Тобто, можна припустити, що у разі проведення Концерном до початку 
процедури оренди – проведення аукціону, переоцінки об’єктів оренди і 
приведення їх залишкової вартості до справедливої вартості – тобто збільшення 



168 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

їх вартості від 16,42 до 84,36 разів, аналогічно, збільшилася б стартова місячна 
орендна плата. 

 Не прийняття на рівні Концерну рішення про переоцінку 
потенційних об’єктів оренди до початку процедури торгів з оренди, 
призвело до того, що Концерн вже втрачає потенційні доходи від оренди 
майна за діючими договорами оренди. 

При цьому, на офіційному сайті ФДМУ (сайт www.spfu.gov.ua) розміщена 
інформація (Перелік першого типу (з проведення аукціону)) про ще 36 об’єктів, 
які пропонуються Концерном  для передачі в оренду площею 14 418,3 м2 (за 3 
об’єктами інформація не повна). 

Із них лише 5 об’єктів площею 243,8 м2 підлягають переоцінці відповідно 
до вимог ст. 8 Законом про оренду держмайна №157-IX у зв’язку із тим, що 
залишкова (балансова) вартість об’єкта оренди дорівнює нулю або становить 
менше 10% його первісної вартості.  

Інші, 28 об’єктів, щодо яких є повна інформація, площею 14 174,5 м2 

включені із залишковою вартістю 1 792 156,61 грн, яка буде враховуватися при 
визначенні стартової орендної плати за місяць – 1% від залишкової вартості та 
становитиме за 1 м2 – від 0,22 до 5,54 грн, або в середньому 1,22 грн 
((1 732 877,61 грн х 1%)/14 174,5 м2). 

 Отже, не прийняття на рівні Концерну “Військторгсервіс” 
рішення про переоцінку потенційних об’єктів оренди до початку 
процедури аукціонів з оренди, ідентифіковано як ризик заниження доходів 
від оренди за 28 об’єктами нерухомого майна, внаслідок заниження 
орендної плати під час проведення аукціонів через відсутність конкуренції. 

Крім цього, при відчуженні об’єктів нерухомого майна відповідно до 
Порядку відчуження державних об'єктів № 803 передбачено, що ФДМУ 
перераховує до державного бюджету кошти, одержані від продажу нерухомого 
майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, яка 
перераховується на банківський рахунок суб’єкта господарювання, що є 
балансоутримувачем майна. 

 Відповідно до п. 4, 6 НП(С)БО 7 “Основні засоби” № 92 визначено, що основні 
засоби це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання 
їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) та об'єкт основних засобів визнається 
активом, якщо існує імовірність того, що підприємство/установа отримає в 
майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути 
достовірно визначена. 

Відповідно до Класу 1. “Необоротні активи” Інструкції про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 №291 визначено, що на рахунках цього класу, в тому числі 10 “Основні засоби” з 
відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух 
необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві 

http://www.spfu.gov.ua/
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господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у 
довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу. 
 

 Одним з основних проблемних питань на сьогоднішній день, є 
погашення заборгованості перед контрагентами, з якими Концерном було 
укладено договори постачання продуктів харчування для потреб Збройних 
Сил України. На даний час, заборгованість Концерну перед контрагентами 
становить більше 12 млн. грн., з яких більше 2 мільйонів становить ТОВ 
“Росторг -Інвест“. 

Проблема погашення заборгованості перед контрагентами потребує 
негайного вирішення з метою недопущення блокування розрахункових 
рахунків Концерну та забезпечення стабільної господарської діяльності. 

 В провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва 
знаходиться справа №826/17075/17 за адміністративним позовом Концерну 
“Військторгсервіс” до ГУ ДФС у м. Києві про визнання нечинними та 
часткове скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 
більше 13 млн. грн. По справі судом призначено експертизу проведення якої 
доручено судовому експерту Житомирського відділення Київського НДІ 
судових експертиз Герасимчук Н.А. На даний час, експертиза закінчилася і по 
ній винесено висновок, яким встановлено, що повідомлення-рішення 
податкових органів частково не відповідають дійсності. Однак, існує загроза 
збільшення податкового боргу. Суд триває. Призначено додаткову експертизу. 
Справу зупинено. 

 В провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва 
знаходиться справа №640/15745/20 за позовом ГУ ДПС у м. Києві до 
Концерну “Військторгсервіс” про стягнення податкового боргу за 
податковими повідомленнями-рішеннями на загальну суму 19 млн. грн. По 
справі призначено експертизу. 

Окрім того, в провадженні ДВС знаходиться ряд і інших виконавчих 
проваджень про стягнення з Концерну “Військторгсервіс” заборгованості з 
врахуванням витрат на виконавчі провадження, що також ставить в залежність 
розблокування рахунків концерну за умови погашення заборгованості перед 
такими Стягувачами. 

 Концерном “Військторгсервіс” ведеться претензійно-позовна 
робота по витребуванню з чужого незаконного володіння державного 
нерухомого майна Концерну, яке було незаконно відчужено колишнім 
керівником Концерну Пукіром П.Н. в період 2005-2012 років. 
Проблематикою даних справ є те, що не дивлячись на те, що в минулому 
нерухоме майно, яке є предметом позовів було у господарському віданні 
Концерну, Міністерством оборони України або органами військової 
прокуратури подаються позови до набувачів нерухомого майна про 
витребування нерухомого майна виключно у власність Міністерства оборони 
України без права господарського відання Концерну, що фактично не гарантує 
повернення в майбутньому відсуджених об’єктів державної нерухомості в 



170 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

господарське відання Концерну навіть на підставі окремого наказу 
Міністерства оборони України. При цьому, Концерн проводить претензійно-
позовну роботу, витрачає час та грошові кошти на відрядження юристів до 
судів по справам, результат яких для Концерну не несе ніяких позитивних 
юридичних наслідків у вигляді одержання рішення про повернення нерухомого 
майна у господарське відання. 

  На балансі Концерну “Військторгсервіс” знаходяться гуртожитки 
за адресою, м. Київ, провулок Бородянський, 3 та вул. Уманська, 7. 
Проблемою використання даних гуртожитків є те, що мешканці гуртожитків 
відмовляються від укладання договорів на користування житловими 
приміщеннями та оплати комунальних послуг, з мотивів відсутності 
економічної обґрунтованості розміру платежів, що покладає на Концерн 
додаткові витрати. 

На даний час триває робота щодо приведення усіх правовстановлюючих 
документів гуртожитку, що розташований за адресою: м. Київ, провулок 
Бородянський 3, та житлових будинках за адресою: м. Київ, вулиця Уманська 7, 
у відповідність до вимог законодавства України. 

Концерном виготовлена вся технічна документація на будівлю 
гуртожитку і житлові будинки (по квартирно) та отримано свідоцтво на право 
власності на вищевказану будівлю (приміщення, квартири). 

На завершальному етапі знаходиться розроблення проекту на земельну 
ділянку майнового комплексу в цілому за адресою: м. Київ, провулок 
Бородянський 3, зокрема, документи перебувають на погодженні в Київській 
міській раді, після чого очікується отримання витягу з Держгеокадастру для 
реєстрації в Єдиному державному реєстрі. 

По закінченню вищевказаних робіт Концерном будуть подані документи 
на розмежування землі, яка відведена під будівлю гуртожитку, що в 
подальшому надасть можливість передати зазначений гуртожиток у 
комунальну власність. 

Проблемним питанням по житловим будинкам (приміщенням), що 
розташовані по вул. Уманська, 7, в м. Києві, є те, що станом на сьогоднішній 
день мешканцями не в повному обсязі сплачується плата за надані комунальні 
послуги, в результаті чого, Концерн несе додаткові витрати. 

 Через арешт рахунків, Концерн не має можливості: 
сплачувати заробітну плату працівникам Концерну, проводити оплату 

відпускних, грошових коштів при звільненні працівників, що призводить до 
порушення їх трудових прав та законних  інтересів і загрожує судовими 
позовами про стягнення грошової компенсації при звільненні, що покладає на 
Концерн додаткові грошові зобов’язання. Концерн також не має можливості 
належним чином оплачувати податки, збори та інші обов’язкові платежі до 
бюджету.  

оплачувати судові збори за подачу позовних заяв до суду, апеляційних 
та касаційних скарг на рішення судів, що загрожує вступом в законну силу 
судових рішень, які в свою чергу будуть пред’явлені Стягувачами до органів 
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виконавчої служби, що в подальшому потягнуть на нові арешти розрахункових 
рахунків Концерну. 

Таким чином, питання розблокування розрахункових рахунків Концерну є 
основним для відновлення нормальної господарської діяльності Концерну. 

 Заходи з оформлення (поновлення та виготовлення) необхідної 
технічної та правовстановлюючої документації на нерухоме майно і 
земельні ділянки, що перебувають на обліку Концерну в другому півріччі 
2020 року та протягом 2021 року не проводились. Ззміна керівництва 
Міністерства оборони України й відкликання довіреностей на право проведення 
відповідних заходів, а також запровадження карантинних заходів у зв’язку з 
розповсюдженням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

Відсутність нотаріально завіреної довіреності від Міністра оборони 
України на ім’я Генерального директора та працівників Концерну суттєво 
впливає на роботу по відновленню правовстановлюючих документів на об’єкти 
нерухомості та земельні ділянки.  

  На попереднього керівника Концерну (Козонака В.М.), призначеного на посаду 
Генерального директора Концерну 25 серпня 2020 року (наказ МОУ від 25.08.2020 № 32-
ДП), нотаріально посвідчену довіреність від Міністра оборони України було надано 
лише 06.05.2021 року (через 8 місяців). 

 Для отримання нотаріально посвідченої довіреності від Міністра оборони 
України на ім’я ЧИСТЯКОВОЇ Т.О. Концерном було надіслано відповідного листа 
(№ 07/1375 від 30.08.2021). 

 Не визначення статусу нерухомого майна та земельних ділянок, 
які знаходяться на окупованих територіях, а саме: на території АР Крим та 
в містах Донецьк, Луганськ і Олександрівськ Луганської області. 

На сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях (АР Крим) та 
в зоні проведення ООС знаходиться філія “Кримське управління військової 
торгівлі”, яка була наділена державним майном Міністерства оборони України, 
та входить до складу активів Концерну, за рахунок якого, зокрема, було 
сформовано статутний капітал Концерну, та п’ять державних підприємств 
Міністерства оборони України, що входять до складу Концерну: ДП МОУ 
“Центральна військова туристична база “Севастополь”, ДП МОУ “Центральна 
військова туристична база “Кічкіне”, ДП МОУ “Кримське управління 
військової торгівлі”, ДП МОУ “Військовий радгосп “Азовський”, ДП МОУ 
“Центральний військовий санаторій “Ялтинський”. 

Внаслідок відсутності можливості здійснити будь-яку фактичну 
перевірку діяльності філії, в тому числі шляхом інвентаризації майна (останні 
результати інвентаризації було надано станом на 31.12.2013), Концерн не 
володіє достовірною інформацією про вартість та кількість активів філії 
“Кримське управління військової торгівлі”, в зв’язку з чим немає можливості 
внесення відповідних змін до Статуту Концерну. 

 Відомість про наявність правовстановлюючої та технічної документації на 
нерухоме майно та земельні ділянки, що перебувають на обліку Концерну у Додатку № 31. 

 Значна кількість майна, у тому числі й нерухомого, що перебуває 
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на балансі Концерну потребує ремонту, а деяка перебуває у аварійному 
стані. 

Є нагальна потреба щодо надання дозволу щодо його списання або 
виділення коштів на проведення ремонтно-відновлювальних робіт з метою 
збереження державного майна. 

 Не дивлячись на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 09 
вересня 2020 р. № 814 “Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної 
власності” було внесено зміни до Порядку списання об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 
щодо списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого 
майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у 
необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта 
господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. 
гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до Порядку, 
Головним управління майна та ресурсів було надіслано доручення стосовно обов’язкового 
надсилання на погодження до Головного управління переліку майна, яке планується до 
списання за рішенням керівника підприємства (№ 503/8/10742 від 11.12.2020). 

Концерном 01.04.2021 на адресу Головного управління було надіслано відповідного 
листа (№ 03/582) щодо надання дозволу на списання майна, яке відслужило встановлені 
терміни, первісна (переоцінена) вартість яких не перевищує 10 тис. гривень, відповіді не 
отримано. 

 

 На сьогоднішній день, згідно наказу Міністра оборони України від 
25.06.2005 № 358 (зі змінами та доповненнями) статутний капітал 
Концерну становить 42 336,1 тис. грн., а згідно даних бухгалтерської 
звітності (на 31.12.2019 – остання звітна дата) – 39 390,00 тис. грн., що не 
відповідає дійсності. 

В Концерні було створено робочу групу яка мала дослідити порушене 
питання та підготувати пропозиції щодо приведення Статутного капіталу 
Концерну до вимог законодавства, і надати їх до Органу управління майном – 
Головного управління майна та ресурсів. Роботу не завершено.  

 Довідка щодо проблем формування статутного капіталу у Додатку № 32. 

Вирішення зазначеного вище питань потребує сприяння Органу 
управління майном. 

 Концерном 31.07.2020 в особі начальника філії “Військторг” 
Артьомовим С.В. було укладено договір оренди №1 транспортного засобу 
марки “SSАNG YONG”, модель “REXTON RX270XD”, державний номер: 
АА1515IO з ТОВ “Росторг-Інвест” з порушенням вимог законодавства, 
зокрема, без згоди Органу управління (Міністерства оборони України). 

По факту незаконного укладення договору оренди №1 транспортного 
засобу, ТВО Генерального директора Концерну “Військторгсерівіс” 
Козонаком В.М., 27 серпня 2020 року було прийнято наказ “Про призначення 
службового розслідування”. Результати службового розслідування викладені у 
Акті службового розслідування, який затверджено 01.09.2020 року. 

Зазначеними результатами проведеного службового розслідування було 
встановлено факти грубого порушення з боку начальника філії “Військторг” 
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Артьомова С.В. вимог законодавства при укладенні договору оренди 
транспортного засобу. Зокрема, вказаний договір було укладено без 
погодження Концерну “Військторгсервіс” та згоди Уповноваженого органу 
управління, що суперечить Статуту Концерну, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України від 15.11.2018 №574 “Про внесення змін до 
Статуту Концерну “Військторгсервіс”. 

 Пунктом 4.5. Статуту Концерну визначено, що Концерн володіє та 
користується належним йому майном вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не 
суперечать законодавству України та меті його діяльності, за погодженням з 
Уповноваженим органом управління.  

Крім того, результатами проведеного службового розслідування було 
встановлено, що транспортний засіб марки “SSАNG YONG”, модель “REXTON 
RX270XD”, державний номер: АА1515IO, на момент передачі на філію 
перебував в належному технічному стані та потребував лише поточного 
ремонту, що свідчить про відсутність підстав для його передачі в оренду з 
мотивів необхідності проведення вартісного відновлювального ремонту. 

Також, договір було укладено на вкрай невигідних для Концерну 
“Військторгсервіс” умовах. 

Укладення 31.07.2020 договору оренди № 1 транспортного засобу 
свідчить про пряме перевищення з боку начальника філії “Військторг” 
Артьомова С.В. своїх повноважень, як керівника філії, та містить ознаки 
кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу 
України (зловживання владою або службовим становищем). 

По факту можливого вчинення з боку начальника філії “Військторг” 
Артьомова С.В. кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 
Кримінального кодексу України, Концерн звернувся з окремою заявою до 
Військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України. 
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ІІІ. ВИСНОВКИ 

За результатами проведеного аудиторського дослідження Концерну, 
щодо діяльності, пов’язаної із забезпеченням ЗС України та інших військових 
формувань продукцією (товарами, роботами, послугами) встановлено, що 
діяльність Концерну фактично зводилася для забезпечення власних потреб.  

Концерн не здійснює (за виключенням поодиноких фактів надання 
послуг) та не планує діяльності щодо забезпечення потреб, інтересів ЗС 
України та інших військових формувань у товарах, роботах та послугах, а 
неякісна організація участі Концерну у процесі виконання договору між 
Міноборони України та Концерном “Військторгсервіс” щодо постачання 
продуктів харчування до військових частин була однією із основних причин 
збиткової діяльності Концерну у 2020 – 2021 роках. 

Забезпечення потреб ЗС України у товарах, роботах, послугах у разі 
запровадження воєнного стану, на рівні Концерну та його Філій (за 
винятком включення “Північної” філії до реалізації мобілізаційного плану) 
взагалі не заплановано, не визначено та до Філій не доведено. 

Відсутність затверджених фінансових, стратегічних планів та цілей 
розвитку Філій, як відокремлених структурних підрозділів, не сприяло 
забезпеченню створення умов для ефективного управління та належного 
контролю за використанням державного майна. 

Організаційна структура Концерну та завдання структурних підрозділів 
не направлені на досягнення основної мети діяльності, а необґрунтовані 
рішення керівництва Концерну стосовно ведення діяльності у сфері торгівлі, 
ресторанного господарства та послуг, туризму та відпочинку; низькі показники 
укомплектованості кадрами, у тому числі з відповідними рівнем освіти та 
досвіду з врахуванням особливостей у сфері торгівлі, виробництва, 
обслуговування; не конкурентний рівень оплати праці, необґрунтовані рішення 
керівництва Концерну, які приймались стосовно управління штатною 
структурою (трудовими ресурсами) негативно впливали на розвиток 
відповідних напрямків діяльності Концерну. 

Виконання керівництвом Концерну “Військторгсервіс” функціональних 
обов’язків по відношенню до підприємств – учасників зводилось лише до збору 
фінансової звітності, необхідної для подання відповідних консолідованих звітів 
Концерном до Уповноваженого органу управління. 

Отже, мета створення суб’єкта господарювання Концерну 
“Військторгсервіс” та його структурних підрозділів – Філій втратила 
практичне значення для Міноборони через:  

 не конкурентну спроможність філії здійснювати забезпечення ЗСУ, 
інших військових формувань продукцією та задоволення особистих потреб 
військовослужбовців, членів їх сімей і інших громадян відповідними товарами 
та послугами; 

 неможливість надання з боку Міноборони переваг при реалізації 
проєктів з організації діяльності, через відсутність відповідних норм 
законодавства; 
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 згортання основної діяльності Концерну внаслідок збитковості 
окремих закладів торгівлі та ресторанного господарства;  

 отримання питомої ваги прибутків від здачі в оренду нерухомого 
майна та надання послуг із зберігання ТМЦ. 

В той же час слід зазначити, що у Концерну є наявний потенціал для 
розвитку основної діяльності в результаті подальшого: 

здійснення прибуткової діяльності шляхом реалізації 
військовослужбовцям та іншим категоріям населення товарів (у т.ч. військового 
призначення); 

збільшення асортименту товарів (продукти харчування, засоби гігієни, 
побутова хімія, канцелярські товари, товари військового призначення 
(фурнітура, тощо); 

розвитку виїзної торгівлі (полігони, навчальні центри, зона виконання 
завдань військових частин під час їх участі в Операції об'єднаних сил); 

вжиття заходів щодо приведення договірних відносин у відповідність до 
вимог чинного законодавства України. 

порушення питання щодо передачі Засновнику будівель та земельних 
ділянок, які не використовуються у господарській діяльності. 

Основними причинами збиткової діяльності були: 
часта зміна керівництва Концерну (Філій)  
відсутність фінансового планування діяльності Філій та плану розвитку 

Концерну; 
необґрунтовані рішення стосовно скорочення надання послуг (торгівлі, 

харчування та ін.), виробництва будівельних конструкцій; штатних структур 
(трудових ресурсів), які призвели до занепаду торгівлі та скорочення 
виробництва; 

неякісна організація участі Концерну (Філій) у процесі виконання 
договору між Міноборони України та Концерном “Військторгсервіс” щодо 
постачання продуктів харчування до військових частин; 

зниження обсягів роздрібної торгівлі та фактичне закриття у 2021 році 
закладів роздрібної торгівлі; 

приховання/недоотримання доходів від діяльності складського 
господарства, про що твердять факти кримінальних проваджень відносно 
посадових осіб філій Концерну та недоотримання фінансових ресурсів; 

не конкурентний рівень оплати праці працівників (не застосовується 
матеріальне заохочення за підсумками роботи, заробітна плата працівників 
Концерну в рази нижча, ніж середня заробітна плата по Україні). 

 

Система внутрішнього контролю та управління ризиками має суттєві 
недоліки, що не сприяло належній організації управління Концерном та 
негативно вплинуло на своєчасне виявлення недоліків у веденні 
бухгалтерського обліку, забезпечення достовірності фінансової звітності, 
призвело до фінансових та інших нефінансових порушень. 
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Надані до аудиту документи, що регламентують організацію системи 
внутрішнього контролю Концерну, розроблені лише з метою виконання вимог 
щодо їх наявності. 

У періоді, що підлягав дослідженню, єдину систему управління, 
координації і централізації функцій науково-технічного і виробничого 
розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної, іншої діяльності 
Учасників Концерну не запроваджено. 

Ефективність використання матеріальних ресурсів Концерном не 
забезпечувалась, результати відповідно до встановленої мети створення не 
досягнуті, статутні завдання, плани і вимоги щодо діяльності не виконувались. 

Цілі і завдання не деталізовані на рівні структурних підрозділів. 
Порушення, виявлені за результатами попередніх аудиторських заходів 

систематично повторювались. 
Отже, відсутність ефективної системи внутрішнього контролю призвела 

до значних втрат матеріальних ресурсів та сприяла виникненню корупційних та 
репутаційних ризиків у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності 
Концерну та його структурних підрозділів.  

За результатами аналізу отриманої інформації надані рекомендації 
(пропозиції) щодо покращення системи управління діяльністю, запровадженню 
внутрішнього контролю та процесу управління ризиками. 

Вказаний висновок ґрунтується на зібраних аудиторських доказах із 
застосуванням методів, методичних прийомів і процедур, що забезпечують 
обґрунтованість висновків. 
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IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ (ПРОПОЗИЦІЇ) 

Для вдосконалення (покращення) фінансово-господарської діяльності та 
мінімізації ризикових напрямків керівництву Концерну надаються: 

 

4.1 Рекомендації 

Критичні  
1. З метою ефективного використання будівель, запобігання їх руйнування, 

які не використовуються в господарській діяльності Концерну порушити 
клопотання перед Командуванням сил логістики Збройних Сил України щодо 
передачі їх до КЕВ (КЕЧ районів) в межах зони їхньої діяльності; 

2. З метою належного розпорядження нерухомим майном та земельними 
ділянками здійснити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно; 

3. Для приведення залишкової вартості нерухомого майна до його 
справедливої вартості провести їх переоцінку відповідно до ст. 7 Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» від 12.07.2001 №2658-III. 

Важливі 
4. З метою зменшення збиткової діяльності закладів торгівлі та 

ресторанного господарства проаналізувати їх діяльність за І півріччя 2021 року 
визначити заходи щодо збільшення прибутковості або розглянути питання 
доцільності їх подальшого функціонування. За наслідками вищевказаного, 
забезпечити відповідно до вимог п. 5.10.3 Положень про філію та Методичними 
рекомендаціями з питань складання стратегічних планів розвитку №971 
розроблення та погодження в Концерні стратегічного плану розвитку Філій. 

5. З метою створення конкуренції та збільшення доходів від оренди майна, у 
разі оголошення інформації про проведення аукціонів з оренди, забезпечити 
проведення заходів у засобах масової інформації та мережі Інтернет, а також 
розміщення на об’єктах нерухомого майна оголошень щодо інформування про 
майбутні аукціони; 

6. З метою усунення розбіжностей між Концерном “Військторгсервіс” та 
відповідними КЕВ (КЕЧ району) надати (за наявності) останнім документи в 
частині земельних ділянок, будівель (приміщень) та споруд, які підтверджують 
наявність та рух фондів (копії актів приймання (передачі), актів списання та 
розбирання, договорів купівлі-продажу), як це передбачено в п. 5.16 Положення 
про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення № 448. 

Бажані 
7. Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 64 Господарського кодексу №436-IV 

розробити та належним чином затвердити положення про відокремлені 
структурні підрозділи – дільниці Філій визначивши функції, права та обов'язки 
структурних підрозділів; 

8. Забезпечити подання та розміщення на офіційному сайті Концерну 
“Військторгсервіс” повної інформація про заклади торгівлі та ресторанного 
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господарства, перелік майна, що пропонується для передачі в оренду чи для 
надання послуг зберігання. 

 

В частині що стосується філії “Центральна” Концерну 
“Військторгсервіс”. 

 щодо ризику втрати активів - надати до керівництва Концерну 
матеріали оглядів аварійних споруд та визначити подальшу доцільність 
утримання або повернення фондів;  

 щодо ризику зайвих витрат при відшкодування витрат відрядженим 
працівникам - розробити та затвердити Положення про відрядження; 

 щодо ризику недоотримання коштів від надання послуг - розробити та 
затвердити калькуляції вартості послуг стояки авто; 

 щодо ризику втрати торгівельних запасів, за відсутності належного 
контролю за кількісним номенклатурним обліком - завести кількісний та 
номенклатурний облік запасів у торгівлі; 

 щодо ризику недостовірного відображення подій у бухгалтерському 
обліку, розкритті інформації про фінансовий стан Філії у фінансовій звітності  - 
ініціювати звернення до Концерну щодо можливості внесення змін 
(коригувань) до бухгалтерської звітності; 

 щодо ризику втрати активів (дебіторська заборгованість) - відновити 
претензійно-позовну роботу (у тому числі поновити строки виконання 
виконавчих листів); 

 щодо ризику втрати активів (дебіторська заборгованість) - створити 
резерв сумнівних боргів та забезпечити облік на позабалансовому рахунку 
071 “Списана дебіторська заборгованість”; 

 для мінімізації руху готівкових коштів Філії - забезпечити 
переведення Хмельницького підрозділу виключно на безготівкові розрахунки; 

 

В частині, що стосується філії “Південно-Центральна” Концерну 
“Військторгсервіс”. 

 привести у відповідність договірні відносини, що мають ознаки 
оренди нерухомості, до вимог орендного законодавства; 

 здійснити передачу на баланс Концерну фондів та земель, які не 
використовуються у діяльності, з метою повернення фондів Засновнику - 
Міністерству оборони України; 

 запровадити на регулярній основі вибіркові перевірки (щомісячні, 
щоквартальні, раптові тощо) господарської діяльності у підрозділах Філії, у 
ході яких проводити перевірки стану ведення обліку, фактичну наявність майна 
та наявність документальних підтверджень його використання. Результати 
перевірок оформлювати актом та оголошувати наказами; 

 з метою уникнення недостовірного відображення сум кредиторської 
та дебіторської заборгованості Підприємства в бухгалтерському обліку, яка має 
суттєвий вплив на фінансовий результат, вдосконалити систему надходження 
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первинних документів та своєчасного їх відображення в регістрах 
бухгалтерського обліку; 

 відновити відсутні та оформити належним чином існуючі первинні 
документи; 

 провести інвентаризацію взаєморозрахунків з дебіторами і 
кредиторами та відобразити її результати в обліку. 

 

В частині, що стосується Черкаськоїфілії Концерну “Військторгсервіс”. 
 розглянути можливість в перспективі впровадження на Філії видів 

діяльності, що стосується забезпечення ЗС України та інших військових 
формувань продукцією (товарами, роботами, послугами); 

 врахувати результати аудиту у плані управління ризиками та 
запровадити відповідні заходи контролю. 

 

В частині, що стосується філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс”. 
 прийняти рішення щодо проведення переоцінки основних засобів, 

залишкова вартість яких становить 0,00 грн. та відображення результатів цієї 
переоцінки в обліку. 

 розглянути можливість в перспективі впровадження на Філії видів 
діяльності, що стосується забезпечення ЗС України та інших військових 
формувань продукцією (товарами, роботами, послугами). 

 врахувати результати аудиту у плані управління ризиками та 
запровадити відповідні заходи контролю. 

 

В частині, що стосується філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс”. 
 проведення якісної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; 
  здійснити чіткий розподіл майна за матеріально відповідальними 

особами; 
  здійснити ідентифікацію майна з урахуванням якісних, технічних та 

експлуатаційних показників з присвоєнням інвентарних номерів із занесенням 
зазначеної інформації до інвентарних карток основних засобів. 

 

В частині, що стосується філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс”. 
 спільно з апаратом управління Концерну “Військторгсервіс” 

визначити розмір зареєстрованого капіталу, який має обліковуватися у 
бухгалтерському обліку філії “Південна”, завести аналітичний облік в розрізі 
видів забезпечення. 

 проведення якісної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; 
  здійснити чіткий розподіл майна за матеріально відповідальними 

особами; 
  здійснити ідентифікацію майна з урахуванням якісних, технічних та 

експлуатаційних показників з присвоєнням інвентарних номерів із занесенням 
зазначеної інформації до інвентарних карток основних засобів. 
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4.2 Пропозиції 

З метою усунення виявлених недоліків і порушень керівництву 
Концерну пропонується проаналізувати позитивні та негативні сторони, 
відпрацювати план усунення недоліків та організувати його виконання, 
прийняти рішення, шляхом проведення заходів контролю та управління 
(наприклад: службове розслідування, перевірка, визначення винних осіб або 
відсутність останніх, звернення до органу управління та правоохоронних 
органів, подання цивільних позовів, облікування фактів недостачі основних 
засобів, посадових осіб, винних у порушеннях, притягнути до відповідальності 
тощо) щодо: 

 втрати боржників у зобов’язанні внаслідок безпідставного обліку у 
складі активів зобов’язань по яким відсутня можливість проведення 
претензійно-позовної роботи: 

прострочена довгострокова дебіторська заборгованість на 
суму9 951,0 тис грн., яка не підтверджена первинними документами та 
обліковується в бухгалтерському обліку з 31.03.2014; 

кошти на суму 295,57 тис грн в установах банків, які знаходяться у 
стані ліквідації; 

безнадійна заборгованість на суму79,21  тис грн ТОВ “Кременчуцький 
військторг” який був ліквідований та станом на сьогоднішній день стягнути 
кошти  неможливим 

 ризику втрати коштів, отриманих від послуг зберігання (фактично - 
прихована оренда) у разі порушення питання законності договорів у судовій 
площині;на суму 23 008,2 тис  грн. 

 ризику втрати боржника у зобов’язанні та втрати активу у разі не 
вжиття негайних заходів реагування: відновлення термінів позовної давності, 
претензійно-позовної роботи на суму 6 733,72 тис грн. 

 кредиторської заборгованості Концерну перед постачальниками 
продуктів відповідно до тендерних поставок за договором, в розмірі 
10 937 635,19 грн.; 

 виникнення (створення) податкового боргу в розмірі 4 092 793,76 грн. 
 

В частині, що стосується філії “Центральна” Концерну 
“Військторгсервіс”. 

 повного виконання рекомендації за попередніми аудиторськими 
дослідженнями; 

 недоотримання коштів на загальну суму 33,40 тис. грн. (Філією 
недоотримано - 10,02 тис. грн., державним бюджетом - 23,38 тис. грн.), через 
заниження орендованих площ; 

 недоотримання Філією коштів на загальну суму 37,11 тис. грн., 
внаслідок безоплатного використання сторонніми особами приміщень Філії (м. 
Чортків, вул. Коновальця, 2) у власній діяльності, без укладання правочину; 
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 недоотримання коштів Філією на суму 32,95 тис. грн., внаслідок 
безпідставного зменшення розміру оплати по акцептам (договорам зберігання), 
шляхом застосування до правочинів пільг під час дії карантину; 

 нестачі майна в торгівлі на суму 140,38 тис. грн.; 
 нестачі складових частин тарного складу на суму 23,22 тис. грн., який 

знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Чехова, 7а.; 
 нестачі металевої конструкції на суму 3,25 тис. грн., яка рахується за 

адресою Вінницька обл., м. Гайсин, вул. 1 Травня, 115.; 
 нестачі цегляної будівлі “пожежний щит” (площею 6,1 кв.м.) та 

металевої конструкції “навіс” (площею 218,4 кв.м.) за адресою Вінницька обл., 
м. Гайсин, вул. Південна, 19; 

 нестачі 4-х воріт в будівлі “гаражі за адресою Вінницька обл., м. 
Гайсин, вул. Південна, 19;  

 нестачі навісу пилорами літ. Х (площею 65,5 кв.м.) на суму 
5,61 тис. грн. у м. Вінниця, вул. Чехова, 7а; 

 втрати технічних документів (паспорту) будівлі, яка рахується за 
Філією та знаходиться за адресою Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Шевченко, 
67; 

 незаконного (самовільного) розміщення на території Філії споруди 
(магазину) та металевого контейнера, за адресою Вінницька обл., м. Гайсин, 
вул. Соборна, 42 та за адресою Вінницька обл., Барський район, с. Балки, вул. 
Леніна, 49 - зовнішнього рекламного банера; 

 бетонної площадки (площею 78,1 кв.м.) та площадки (площею 
4,0 кв.м.) за адресою Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Соборна,42; 

 провести суцільну, об’єктивну та повну інвентаризацію державного 
нерухомого майна Філії, за результатами якої прийняти відповідні рішення;  

 припинення порушення безоплатного користування приміщеннями 
Філії загальною площею 4120,2 кв.м.; 

 комплектності та технічного стану автомобілів, на яких відсутні 
комплектуючі; 

 призначити встановленим законодавством порядком матеріально-
відповідальних осіб за рухоме та нерухоме майно Філії, а також іншими ТМЦ; 

 технічну документацію нерухомого майна Філії привести у 
відповідність до реального стану справ. При необхідності провести звірки 
облікових даних з відповідними органами; 

 розробити та здійснити повідомну реєстрацію колективного договору 
Філії; 

 забезпечити щомісячне повідомлення працівників про розміри оплати 
праці та наявність підписів отримувачів заробітної плати у відомостях; 

 забезпечити виплату заробітної плати працівникам у встановлені 
колективним договором строки (але не рідше двох разів на місяць); 

 ініціювання звернень до Фонду державного майна України для зміни 
не вірно встановлених орендних площ; 



182 
Примірник № 2 

ТУВА в/ч бп МОУ та ГК ЗСУ № 234/40/6/15 від 01.10.2021 Роман ПАСІЧНИК 

 

 ініціювати питання до Концерну щодо зняття із обліку будівлі їдальні 
№4 (площею 448,0 кв.м.) вартістю 28,07 тис. гривень. 

 

В частині, що стосується філії “Південно-Центральна” Концерну 
“Військторгсервіс”. 

 недоотримання коштів на загальну суму 16,13 тис. грн., внаслідок 
безоплатного надання у користування матеріальних ресурсів у період з 
01.11.2020 по 30.06 2021, які мають надаватися лише на платній основі, а саме 
ТОВ Багатопрофільна фірма “ШАНС” LTD – 5,97 тис. грн., ФОП Кліменко Р.О. 
– 10,16 тис грн.; 

 недостачі основних засобів на загальну суму 92,56 тис. грн., а саме, 
громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дунайська, 47 - на загальну суму 
89,70 тис. грн., будівлі складу ПММ площею 13,5 кв.м. за адресою:             
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 7 – 2,06 тис.грн., павільйону 
«Снежок» площею 4,0 кв.м. за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3 – 
0,80 тис. грн.; 

 незаконних видатків на загальну суму 10,0 тис. грн., а саме помилково 
зарахованих коштів ТОВ АЛМІ-ТРЕЙД; 

 ризику незаконних витрат на загальну суму 569, 14 тис. грн., 
внаслідок безпідставного витрачання коштів без відповідних первинних 
документів ( відсутності додаткової угоди, акту звірки взаєморозрахунків, 
рахунку на оплату тощо); 

 вжити заходи щодо захисту інтересів держави: 
щодо використання TOB “Телевізійні кабельні мережі “Всесвіт” для 

розміщення офісу, зберігання майна  та стоянки автомобілів приміщень за 
адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Гвардійська, 1, загальною 
площею 869,8 кв.м. без укладання відповідного договору; 

щодо використання ФОП Добровою М.Н. під розміщення магазину з 
продажу промислових товарів приміщення першого поверху  №27 за адресою: 
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Д. Коротченка, 2-в площею 77,0 кв.м. 
без укладання відповідного договору; 

щодо проведених в порушення вимог Порядку надання згоди на 
здійснення невід’ємних поліпшень № 686 реконструкцій державного 
нерухомого майна з боку ФОП Бродовською Л.М., ФОП Кліменко Р.О. та ФОП 
Косого М.С. у орендованих приміщеннях. 

 технічну документацію та облік нерухомого майна, земельних ділянок 
Філії привести у відповідність до реального стану справ. При необхідності 
провести звірки облікових даних з відповідними органами; 

 ініціювання звернень до Фонду державного майна України для зміни 
не вірно встановлених орендних площ; 

 ініціювати питання до Концерну щодо подальшого обліку та 
використання нежитлових одноповерхових прибудованих будівель загальною 
площею 224,2 кв. м.  за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Д. 
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Коротченка, 24-а та загальною площею 248,3 кв. м. за адресою: Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Д. Коротченка, 24-б, нежитлових приміщень 
магазину №10 загальною площею 78,1 кв.м. розташованих у будівлі їдальні за 
ГП №6 військового містечка №117, за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв 
України, 60/1, які фактично використовувались військовою частиною А2802, 
кіоску (складу) площею 91,0 кв.м. за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв 
України, 65.; 

 укласти договір оренди з КЕВ м. Миколаїв на використання 
приміщення будівлі №16 загальною площею 55,00 кв.м. військового містечка 
№100; 

 переглянути розмір добових, привести їх до економічно 
обґрунтованих розмірів; 

 завести кількісний та номенклатурний облік запасів у торгівлі. 
 

В частині, що стосується Черкаської філії Концерну “Військторгсервіс”. 

 прийняти рішення щодо недоотримання фінансових ресурсів на 
загальну суму 50 093,26 грн. Вноситься повторно. 

 прийняти рішення щодо ризику виведення зі складу загального 
(основного) фонду земель оборони, оформлення правовстановлюючих 
документів, отримання кадастрових номерів та внесення до Публічної 
кадастрової карти України 2-х земельних ділянок загальною площею 1,589 га. 
Вноситься повторно. 

 прийняти рішення щодо врегулювання правових підстав 
господарської діяльності Філії на землях КЕВ м. Біла Церква в 4-х населених 
пунктах загальною площею 2,4831 га. Вноситься повторно в новій редакції. 

 прийняти рішення щодо ризику втрати боржника в зобов’язанні та 
втрати активу Філії – дебіторської заборгованості на суму 16 851,60 грн. 

 прийняти рішення щодо усунення розбіжностей в кількості та площах 
будівель між КЕВ та Філією. 

 прийняти рішення щодо оформлення права власності на 100% 
нерухомого майна Філії за Міноборони, та іншого речового права за 
Концерном. 

 

В частині, що стосується філії “Східна” Концерну “Військторгсервіс”. 
 прийняти рішення щодо остаточного виконання пропозицій №№1-8, 

10, внесених в аудиторський звіт від 27.09.2019 №234/1/31/32. 
 прийняти рішення щодо встановлених під час дійсного аудиту 

порушень, що призвели до втрат на загальну суму 799,58 тис. грн. 
 прийняти рішення щодо встановлених під час дійсного аудиту 

порушень, що не призвели до втрат. 
 прийняти рішення щодо встановлених під час дійсного аудиту 

неефективних управлінських рішень. 
 прийняти рішення щодо встановлених під час дійсного аудиту 

ризиків. 
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 прийняти рішення щодо встановлених під час дійсного аудиту інших 
порушень та недоліків. 

 

В частині, що стосується філії “Північна” Концерну “Військторгсервіс”. 

 вжиття заходів щодо погашення дебіторської заборгованості на 
суму 422, 70 тис. грн., яка рахується за ТОВ “МІГНОНЕТТЕ”; 

 повернення переданого в оренду автомобіля Ssang Yong залишковою 
вартістю 81,21 тис. грн; 

 приведення у відповідність до вимог законодавства договорів 
зберігання, які мають ознаки оренди; 

 оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки 
загальною площею 2,272 га (смт. Гончарівське) з відображенням їх за обліком. 

 

В частині, що стосується філії “Південна” Концерну “Військторгсервіс”. 

вжити заходи щодо: 
 недоотримання коштів на загальну суму 1 002 114,86 грн.,  

469 662,00 грн. внаслідок надлишково зайнятих площ приміщень, ніж 
передбачено договорами про надання послуг зі зберігання з 10 контрагентами 
(виявлено порушень 665 310,00 грн. – прийнято рішень 195 648,00 грн.); 

304 050,00 грн. внаслідок надмірно зайнятих площ території за 
договорами надання послуг зі зберігання транспортних засобів 7 контрагентами 
(виявлено 329 400,00 грн. - прийнято рішень 25 350,00 грн.); 

165 840,00 грн. внаслідок безпідставного застосування за договором 
зберігання меншої вартості палето-місця, ніж передбачено застосовувати за 
договором Публічного зберігання ТМЦ, встановленому на сайті Концерну 
“Військторгсервіс” (застосовувалася вартість 40,00 грн., замість 60,00 грн. для 
м. Одеса); 

44 243,31 грн. внаслідок безпідставного користування нерухомим майном 
орендарем після закінчення терміну дії договорів оренди за 2 договорами з 
Чорноморською селищною радою Лиманського району Одеської області; 

18319,65 грн. внаслідок безпідставного користування ресурсами 
(об’єктом нерухомості) за договором комісії, який за рішенням суду (справа 
№ 916/515/20) визнаний таким, що не регулюється нормами у сфері 
посередницьких послуг; 

 незаконних витрат коштів на загальну суму 12 740 249,08 грн., 
6 898 548,27 грн. внаслідок втрат земель оборони за фактом присвоєння 

кадастрових номерів стороннім особам на земельні ділянки загальною площею 
17122,00 кв. м;  

5 413 741,35 грн. втрата боржників у зобов’язанні внаслідок рахування в 
обліку безнадійної дебіторської заборгованості ПП “Детокс +”, державна 
реєстрація припинення юридичної особи якої відбулася 18.10.2018; 
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254 515,95грн. втрата боржників у зобов’язанні внаслідок списання з 
обліку дебіторської заборгованості без проведення інвентаризації, видання 
наказу про оголошення результатів претензійно-позовної роботи; 

96 051,00 грн. внаслідок незаконного покриття витрат інших контрагентів 
за договорами про надання посередницьких послуг у приміщеннях магазинів 
Філії (витрати на утримання приміщень, нарахування та виплати заробітної 
плати, перерахування податків, сплати вартості спожитих комунальних послуг 
та енергоносіїв); 

64 784,20 грн. накладення та сплати штрафних санкцій за порушення 
законодавства про патентування, про норми регулювання обігу готівки та про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг, які допущені працівниками Філії та 
підлягають відшкодуванню за рахунок винної особи; 

9 219,51 грн. внаслідок надлишкової виплати заробітної плати колишнім 
працівникам Філії (14 працівників, яких звільнено у 2012-2020 роках); 

3 389,00 грн. внаслідок безпідставно оплачених підзвітних сум у 
загальному розмірі 3 389,00 грн. колишніми працівниками Філії (звільнені 
протягом 2012-2021 років), які отримали аванс на відрядження/господарські 
витрати та не повернули надміру витрачені кошти;  

 недостач ресурсів на загальну суму 3 776 070,89 грн., 
3 575 451,72 грн. недостача продуктів харчування, які за даними 

бухгалтерського обліку залишилися після завершення участі у Процесі 
забезпечення продуктами харчування за договором з Міноборони України від 
13.02.2020 №286/2/20/3; 

200 619,17 грн. недостача майна, яке зберігалося в будівлі колишнього 
готелю “Вітязь” та пошкоджено/відсутнє під час здійснення ремонтних робіт 
орендарем ПП “Дім побутових послуг”; 

порушень, які не призвели до втрат на загальну суму 10 466 550,85 грн., 
5 176 579,23 грн. завищення в обліку боргових зобов'язань внаслідок 

рахування в обліку кредиторської заборгованості перед Концерном 
“Військторгсервіс” за отримані 2017 році необоротні активи за видом витрат 
“Братислава” (2 923 132,51 грн.) та “Кривий Ріг” (2 253 446,72 грн.), у той час 
коли об’єкти нерухомості, розташовані у Миколаївській, Дніпропетровській та 
Кіровоградській областях в жовтні 2020 року передані до філії “Південно-
Центральна”; 

4 261 152,03 грн. завищення в обліку дебіторської заборгованості, яка 
виникла за фактом передачі земельних ділянок та об’єктів нерухомості, 
розташованих у Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 
в жовтні 2020 року до філії “Південно-Центральна”; 

1 028 819,59 грн. завищення в обліку боргових зобов'язань внаслідок 
рахування в обліку кредиторської заборгованості внаслідок зарахування коштів 
на облік (замість їх повернення), які надходили від контрагентів за 
користування місцями під розміщення 20-футових контейнеров по вул. Рожевій 
у смт Авангард після відклику довіреності начальнику Філії на вчинення 
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юридичних дій від імені Міноборони, передбачених договором доручення від 
14.06.2016 № 1; 

 ризиків в управлінні коштами на загальну суму 429 418,04 грн., 
183 317,50 грн. ризик втрат коштів в результаті попередньої оплати 

вартості комунальних послуг та енергоносіїв та створення дебіторської 
заборгованості, за об’єктами нерухомості, які передані до філії “Південно-
Центральна”, внаслідок спливу терміну позовної давності та не здійснення 
своєчасної претензійно-позовної роботи; 

130 329,35 грн. ризик втрат коштів в результаті здійснення авансових 
платежів та неотримання належних товарів та послуг (розрахунки з 
постачальниками); 

58 919,74 грн. ризик втрати активів внаслідок не витребування 
дебіторської заборгованості контрагентів на загальну суму за користування 
місцями під розміщення 20-футових контейнерів по вул. Рожевій у смт 
Авангард після відклику довіреності начальнику Філії на вчинення юридичних 
дій від імені Міноборони, передбачених договором доручення від 14.06.2016 
№ 1; 

31 096,54 грн. ризик недоотримання ресурсів внаслідок здійснення 
авансового платежу (3 контрагенти) під час участі у Процесі забезпечення 
продуктами харчування за договором з Міноборони України від 13.02.2020 
№286/2/20/3 та неотримання належних товарів та послуг; 

12 103,55 грн. ризик завищення в обліку боргових зобов'язань за фактом 
отримання коштів за проживання та не здійснення відповідних бухгалтерських 
проведень щодо наданих послуг (розрахунки за надані послуги); 

11 730,36 грн. ризик завищення в обліку вартості активів внаслідок 
недоотримання коштів від надання послуг проживання (розрахунки за надані 
послуги); 

1 921,00  грн. ризик недоотримання фінансових ресурсів внаслідок не 
вжиття заходів стосовно повернення судового збору за фактом відхилення 
апеляційної скарги. 

 своєчасного проведення претензійно - позивної роботи стосовно 
погашення простроченої дебіторської заборгованості (у т.ч. ФОП Калліопін 
Р.О. -94999,94 грн., ФОП Прийма О.М. -40000,00 грн., ТОВ “Якість життя 
Плюс”- 30802,80 грн.). 

 погашення заборгованості з виплати заробітної плати перед 
працівниками Філії у сумі 927 982,29 грн.  

  фактів встановлених розбіжностей в обліку будівель та споруд 
провести звірку об’єктів нерухомого майна, що перебувають на балансі Філії, з 
відповідними КЕВ міст (КЕЧ районів). За результатами звірки привести у 
відповідність бухгалтерський облік. 

 оформлення свідоцтва на право власності на будівлі та споруди, 
розташовані у м. Білгород-Дністровський Одеської області по 
вул. Кочубинського, 42, вул. Військової Слави, 16а, вул. Пушкіна, 21; по 
вул. Набережна, 6а у с. Молодіжне Овідіопольського району Одеської області; 
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по вул. Набережна, 5Д у с. Курортне Білгород-Дністровського району Одеської 
області, у м. Арциз та м. Болград Одеської області. 

 списанню будівлі їдальні (м. Одеса, вул. Гагаріна,19) та здійснення 
відповідних облікових записів. 

 укладання договору оренди нерухомого майна на нежитлові 
приміщення комбінату побутового обслуговування загальною площею 248,3 
кв. м., розташованих по Гвардійська, 40/51 смт. Чорноморське Лиманського 
району Одеської області. 

 факту нанесення збитків державі приватним підприємством “Дім 
побутових послуг” (демонтаж міжкімнатних перегородок, зняття підлоги та 
системи опалення, знищення іншого рухомого невід’ємного майна), який 
використовував будівлю колишнього готелю “Вітязь” (м. Одеса, проспект 
Шевченка, №8/5) за договором оренди та розпочав ремонтні роботи за 
дозволом на невід’ємні поліпшення, який скасований у судовому порядку, 
провести оцінку стану орендованого майна та прийняти відповідне рішення. 

 прийняття управлінського рішення стосовно об’єкту незавершеного 
будівництва на території бази відпочинку “Приморськ” (Одеська область, 
Білгород-Дністровський район, смт Курортне, вул. Набережная, 5д). 

 факту здійснення додаткових витрат на суму 20 608,66 грн. за 
результатами розгляду справи № 495/9074/19, які виникли за фактом 
несвоєчасного виконання рішення суду, прийняти відповідне управлінське 
рішення щодо винних посадових осіб Філії стосовно відшкодування завданої 
Концерну “Військторгсервіс” шкоди. 

 виконання Основних засад здійснення внутрішнього контролю №1062 
врегулювати внутрішніми документами питання щодо внутрішнього 
середовища, управління ризиками, здійснення заходів контролю, 
інформаційного та комунікаційного обміну, моніторингу. 

 

Відповідно до вимог пп. 3, 4 п. 13 Розділу І, та п. 4 Розділу ХІІ Порядку 
проведення внутрішнього аудиту № 475, , затвердженого наказом Міністерства 
оборони України від 15.12.2020 № 475. про виконання вищенаведених 
рекомендацій та пропозицій письмово проінформувати Територіальне 
управління внутрішнього аудиту військових частин, безпосередньо 
підпорядкованих Міністерству оборони України та Головнокомандувачу 
Збройних Сил України, з поданням інформаційної довідки про стан 
впровадження рекомендацій і виконання пропозицій та завірених в 
установленому порядку копій первинних, розпорядчих та інших документів, які 
підтверджують виконані заходи. 

До донесень (інформаційної довідки) додавати завірені в установленому 
порядку копії первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують 
виконані заходи. Термін – до 01.11.2021. 

У разі неповного впровадження рекомендацій/виконання пропозицій 
надавати донесення (інформаційну довідку) щокварталу до 20 березня,  
20 червня, 20 вересня та 20 грудня (до повного впровадження 
рекомендацій/виконання пропозицій). 
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Інформація для комунікації 

Територіальне управління внутрішнього аудиту військових частин, 
безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та 
Головнокомандувачу Збройних Сил України: 

03168, м. Київ-168, Повітрофлотський, 6. 
тел./факс +38 (044) 243-44-74, (фарлеп) 25-908  
e-mail: mod-audit@dod.ua 

Додатки 1. Протокол обговорення проєкту аудиторського звіту, на __ арк. 
 2.Додатки та робочі матеріали, згідно опису, тільки до 1 та 3 

примірника 
Звіт складено у трьох примірниках: 

1 прим. Територіальне управління внутрішнього аудиту військових 
частин, безпосереднього підпорядкованих Міністерству оборони 
України та Головнокомандувачу Збройних сил України. 

2 прим. Державне господарське об'єднання Концерн “Військторгсервіс” 
3 прим. Державне бюро розслідувань, за територіальною належністю. 

Керівник аудиторської групи: 
Заступник начальника відділу аудиту управління коштами, обліку та звітності  
Територіального управління військових частин, безпосередньо 
підпорядкованих Міністерству оборони України та Головнокомандувачу 
Збройних Сил України 
  (посада) 

підполковник                                    Роман ПАСІЧНИК 
(військове звання)                                                            (підпис)                                                                               (ім’я, прізвище) 

“01” жовтня 2021 року 

Ознайомлений(-а): 
та підтверджую, що всі первинні та зведені документи, які були використані при 
проведенні дослідження, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткових (інших) 
документів, що свідчать про діяльність підконтрольного суб’єкта за період, що підлягав 
аудиторському дослідженню, немає. 
 
ТВО Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” 
      (посада) 
 

                                        Тетяна ЧИСТЯКОВА 
(військове звання)                                                             (підпис)                                                                                (ім’я, прізвище) 

“01” жовтня 2021 року 

Примірник аудиторського звіту отримав (-ла): 
ТВО Генерального директора Концерну “Військторгсервіс” 
      (посада) 
 

                                        Тетяна ЧИСТЯКОВА 
(військове звання)                                                            (підпис)                                                                               (ім’я, прізвище) 

 

“01” жовтня 2021 року 
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