П Р О Т О К О Л № 51 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
18 грудня 2018
Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук’янівська, 77)
Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О.,
Овчінніков О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю.,
Красовський О.П., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.
1. Про погодження додаткових угод до договорів підряду з виконання
будівельних робіт: №СР-W-1400120-KfW від 29 травня 2017 року та №СР-W1400232 -KfW від 10 жовтня 2018 року за МП № 14-23-52-006 «Покращення
умов надання послуг шкільної освіти для громади м. Токмака. Першочергові
заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІст. №5,
навчання громади. Токмацький район, Запорізька область / KfW».
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №41 від 13.12.2018) з
пропозицією:
•
щодо погодження додаткової угоди до договору підряду № СР-W1400120-KfW від 29 травня 2017 року стосовно уточнення та приведення у
відповідність фактично виконаних та документально зафіксованих обсягів
будівельних робіт.
Вартість договору збільшується з 6 389 998,00 грн. до 6 423 881,00 грн.
•
щодо погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання
будівельних робіт № СР-W-1400232-KfW від 10 жовтня 2018 року стосовно
уточнення та приведення у відповідність фактично виконаних та
документально зафіксованих обсягів будівельних робіт.
Вартість договору зменшується з 1 359 997,20 грн. до 1 314 749,00 грн.
АпВ затверджено (протокол від 07.12.2018) уточнені обсяги робіт за
переліченими вище договорами.
Вирішили: Погодити підписання Східним РП додаткових угод до
договорів підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400120-KfW, №
СР-W-1400232-KfW.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових
угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 15.01.2018.
2. Про погодження додаткових угод до договорів підряду з виконання
будівельних робіт: №СР-W-140087-KfW від 10 жовтня 2016 року та №СР-W140226-KfW від 21 вересня 2018 року за МП №14-12-14-009 «Створення
житлових умов для ВПО в м. Вільногірськ, Дніпропетровська область / KFW».
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №41 від 13.12.2018) з
пропозицією:
•
щодо погодження додаткової угоди до договору підряду №СР-W140087-KfW від 10 жовтня 2016 року стосовно уточнення обсягів будівельних

робіт та перенесення дати завершення будівельних робіт з 20.11.2018 до
30.12.2018 та дати їх документального оформлення з 20.12.2018 до 30.01.2019.
Вартість договору зменшується з 5 629 236,00 грн. до 5 481 406,00 грн.
•
щодо погодження додаткової угоди до договору підряду №СР-W140226-KfW від 21 вересня 2018 року стосовно уточнення та приведення у
відповідність фактично виконаних та документально зафіксованих обсягів
будівельних робіт.
Вартість договору зменшується з 987 954,00 грн. до 833 572,00 грн.
АпВ затверджено (протокол від 12.12.2018) уточнені обсяги робіт за
переліченими вище договорами та перенесення дати завершення будівельних
робіт та їх документального оформлення за договором №СР-W-140087-KfW .
Вирішили: Погодити підписання Східним РП додаткових угод до договорів
підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400087-KfW, № СР-W1400226-KfW.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових
угод – Кадигроб С.В. Строк надання – 15.01.2019.
3. Про погодження змін до Звіту з фінальної оцінки за МП №13-80-2-046
«Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення
додаткових місць в ДНЗ № 809 Дарницького району м. Києва/KfW» та
підписання додаткової угоди до Рамкової угоди.
Суть питання: Київське РП звернулося (протокол №26 від 12.12.2018) з
пропозицією щодо погодження змін до Звіту з фінальної оцінки за МП №1380-2-046 «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення
додаткових місць в ДНЗ № 809 Дарницького району м. Києва/KfW» та
підписання додаткової угоди до Рамкової угоди у зв’язку зі зменшенням
вартості мікропроекту та збільшенням вартості послуг авторського нагляду.
Вартість послуг авторського нагляду становить 34 066,00 грн.
Вартість МП зменшується з 6 630 000,00 грн. до 6 000 000,00 грн.
АпВ затверджено (протокол від 12.12.2018) зменшення вартості мікропроекту
та зміни до Звіту з фінальної оцінки.
Вирішили: Погодити зміни до Звіту з фінальної оцінки та укладання
Київським РП додаткової угоди до Рамкової угоди.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з
фінальної оцінки та додаткової угоди – Бродзінський А.М. Строк надання –
15.01.2018.
Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун

