П Р О Т О К О Л № 52 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
26 грудня 2018
Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук’янівська, 77)
Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінніков О.Є.,
Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Найдюк С.В.,
Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.
1. Про зміни до Звіту з фінальної оцінки, погодження додаткової угоди до
рамкової угоди, додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних
робіт за МП №14-12-14-003 «Створення житлових умов для ВПО в с. Чумаки,
Дніпропетровський район, Дніпропетровська область/KFW» та погодження
проведення тендерних процедур.
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №42 від 20.12.2018) з
пропозицією розглянути питання щодо погодження відповідних змін до Звіту з
фінальної оцінки за МП №14-12-14-003 та щодо погодження додаткової угоди
до рамкової угоди і до договору підряду з виконання будівельних робіт.
Вартість договору підряду зменшується з 7 540 771,00 грн. до 6 928 770,00 грн.
Також, Східне РП звернулось з пропозицією винести на тендер нові будівельні
роботи (стосовно зовнішніх мереж каналізації, посилення покрівлі, штукатурних
робіт).
Вартість будівельних робіт, що плануються до тендеру, склала 3 206 098,00 грн.
У зв’язку із необхідністю закупівлі нових будівельних робіт виникла
необхідність внесення змін до Звіту з фінальної оцінки МП та збільшення
вартості МП.
Вартість МП збільшується з 9 650 000,00 грн. до 11 800 000,00 грн. ( нова
запропонована вартість МП перевищує 300 тис. євро).
31.07.2017 отримано погодження KfW щодо збільшення вартості МП до суми
9 500 000,00 грн.
АпВ затверджено (протокол від 17.12.2018) уточнені обсяги робіт за діючим
договором підряду з виконання будівельних робіт; вартість будівельних робіт,
що плануються до тендеру та збільшення загальної вартості МП.
Вирішили:
1. Погодити підписання Східним РП додаткової угоди до діючого договору
підряду.
2. Погодити проведення Східним РП тендерних процедур без отримання гарантії
тендерного забезпечення.
3. Доручити Східному РП до 10.01.2019 надати необхідну інформацію щодо
підключення об’єкта до зовнішніх інженерних мереж.
4. На підставі отриманої інформації від Східного РП звернутися до KfW з
пропозицією погодити збільшення вартості МП №14-12-14-003.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової
угоди– Кадигроб С.В. Строк надання – 15.01.2019.
2. Про зміни до Звіту з фінальної оцінки, погодження додаткової угоди до
рамкової угоди, погодження додаткових угод до договорів підряду з виконання
будівельних робіт: № СР-W-1400117-KfW від 29 травня 2017 року та № СР-W1400212-KfW від 21 вересня 2018 року за МП №14-23-52-005 «Створення
житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло –
квартири)/KfW» та підписанням Договору з проектувальником на коригування
ПКД.
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №42 від 20.12.2018) з
пропозицією:
• щодо погодження додаткової угоди до договору підряду №СР-W-1400117KfW від 29 травня 2017 року стосовно уточнення обсягів будівельних робіт та
перенесення дати завершення будівельних робіт з 20.12.2018 до 20.04.2019 та
дати їх документального оформлення з 20.01.2019 до 20.05.2019.
Вартість договору збільшується з 12 321 066,00 грн. до 12 600 558,00 грн.
• щодо погодження додаткової угоди до договору підряду №СР-W-140212KfW 21 вересня 2018 року стосовно уточнення обсягів будівельних робіт та
перенесення дати завершення будівельних робіт з 30.12.2018 до 20.04.2019 та
дати їх документального оформлення з 30.01.2019 до 20.05.2019.
Вартість договору збільшується з 1 189 981,00 грн. до 1 375 168,00 грн.
Вартість МП залишається незмінною та становить 15 000 000,00 грн. (480
тис.євро)
АпВ затверджено (протокол від 12.12.2018) уточнені обсяги робіт за
переліченими вище договорами підряду та перенесення дати завершення
будівельних робіт та їх документального оформлення і зміни до звіту з фінальної
оцінки.
Вирішили:
- погодити внесення змін до Звіту з фінальної оцінки, підписання Східним РП
додаткових угод до договорів підряду з виконання будівельних робіт № СР-W1400117-KfW, № СР-W-1400212-KfW.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових угод
– Кадигроб С.В. Строк надання – 15.01.2019.
Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун

