П Р О Т О К О Л № 2 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
15 січня 2019
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., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П.,
Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Подуфалова О.О.
1.
Про погодження додаткових угод до договорів підряду №СР-W1400134 -KfW від 24 травня 2017 року та №CP-W-1400229- KfW від 17 вересня
2018 року за МП №14-63-00-001 «Покращення умов надання соціальних послуг
у КУ «Вовчанський спеціальний будинок – інтернат». Капітальний ремонт
будівель та приміщень, м. Вовчанськ, Харківська область/KfW».
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №03 від 15.01.2019) з
пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткових угод до
договорів підряду з виконання будівельних робіт № CP-W-1400134-KfW від
24.05.2017 та №CP-W-1400229-KfW від 17.09.2018 за МП №14-63-00-001
«Покращення умов надання соціальних послуг у КУ «Вовчанський спеціальний
будинок – інтернат». Капітальний ремонт будівель та приміщень, м. Вовчанськ,
Харківська область/KfW» у зв’язку з завершенням будівельних робіт та
необхідністю уточнення обсягів виконаних будівельних робіт.
Вартість Договору підряду №СР-W-1400134 -KfW від 24.05.2017 збільшується з
7 240 037,00 грн. до 7 275 481,00 грн.
Вартість Договору підряду №СР-W-1400229 -KfW від 17. 09.2018 збільшується
з 640 337,00 грн. до 692 766,00 грн.
АпВ затверджено (протокол від 03.01.2019 року) уточнені обсяги робіт за
договорами підряду №СР-W-1400134 -KfW та №СР-W-1400229 -KfW.
Вирішили: погодити підписання Східним РП додаткових угод до договорів
підряду №СР-W-1400134 -KfW та №СР-W-1400229 -KfW.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових
угод– Кадигроб С.В. Строк надання – 29.01.2019.
2.
Про погодження додаткових угод до договорів підряду № СР-W1400080-KfW від 10 серпня 2016 року, № СР-W-1400142-KfW від 10 липня 2017
року та № СР-W-1400225-KfW від 05 жовтня 2018 року за МП №14-12-10-007
«Створення житлових умов для ВПО в м. Верхньодніпровськ,
Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область/KfW».

Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №03 від 15.01.2019) з
пропозицією розглянути питання щодо:
• Погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання
будівельних робіт № СР-W-1400080-KfW від 10 серпня 2016 року у зв’язку
із уточненням обсягів будівельних робіт.
Вартість договору збільшується з 6 228 059,00 грн. до 6 499 626,00 грн.
• Погодження додаткових угод до договорів підряду з виконання
будівельних робіт № СР-W-1400142-KfW від 10 липня 2017 року та № СРW-1400225-KfW від 05 жовтня 2018 року у зв’язку з завершенням
будівельних робіт та необхідністю уточнення обсягів виконаних
будівельних робіт.
Вартість договору підряду № СР-W-140142-KfW збільшується з
1 628 366,00 грн. до 1 662 482,00 грн.
Вартість договору підряду № СР-W-1400225-KfW зменшується з
1 014 950,40 до 781 615,00 грн.
АпВ затверджено (протокол від 09.01.2019 року) уточнені обсяги робіт за
вказаними вище договорами.
Вирішили: погодити підписання Східним РП додаткових угод до договорів
підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400080-KfW; № СР-W1400142-KfW; № СР-W-1400225-KfW.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових
угод– Кадигроб С.В. Строк надання – 29.01.2019.
3.
Про погодження додаткових угод до договорів підряду № СР-W1400029-KfW від 08 серпня 2016 р. та № СР-W-1400239-KfW від 09 листопада
2019 р. за МП № 14-63-26-003 «Створення житлових умов для ВПО в cмт.
Золочів, Золочівський район, Харківська область (соціальний гуртожиток) /
KfW».
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №03 від 15.01.2019) з
пропозицією розглянути питання щодо додаткових угод до договорів підряду №
СР-W-1400029-KfW від 08 серпня 2016 р. та № СР-W-1400239-KfW від 09
листопада 2019 р. за МП № 14-63-26-003 «Створення житлових умов для ВПО в
cмт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (соціальний гуртожиток) /
KfW» у зв’язку з завершенням будівельних робіт та необхідністю уточнення
обсягів виконаних будівельних робіт.
Вартість договору підряду № СР-W-1400029-KfW зменшується з
6 908 885,00 до 6 816 005,00 грн.
Вартість договору підряду № СР-W-1400239-KfW збільшується з
1 351 034,4 грн. до 1 443 221,00 грн.
АпВ затверджено (протокол від 09.01.2019 року) уточнені обсяги робіт за
вказаними вище договорами.

Вирішили: погодити підписання Східним РП додаткових угод до договорів
підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1400029-KfW; № СР-W1400239-KfW.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткових
угод– Кадигроб С.В. Строк надання – 29.01.2019.
4.
Про створення Тендерного комітету за проектом «Надання
соціальних послуг у громаді», фінансованого за кошти гранту Японії через
Світовий банк.
Суть питання: відповідно до Операційного посібника проекту «Надання
соціальних послуг у громаді» є необхідність у створенні Тендерного комітету та
затвердженні положення про нього.
Виконавчий директор
наступний склад комітету:

Лактіонов

А.О.

запропонував

затвердити

голова – координатор проекту Матюшко Є.М.
заст. голови – фінансовий менеджер Пінчук Ю.С.
секретар – закупівельник Ковтун К.Ю
члени: консультант з управління якістю будівельних робіт
Красовський О.П., консультант - закупівельник Нестеренко І.В.; консультант з
розвитку потенціалу, навчання та зв’язків з громадськістю Дергачова К.О.
Вирішили:
- Створити Тендерний комітет за проектом «Надання соціальних послуг у
громаді» та затвердити Положення про Тендерний комітет;
- затвердити наступний склад комітету:
голова – координатор проекту Матюшко Є.М.
заст. голови – фінансовий менеджер Пінчук Ю.С.
секретар – закупівельник Ковтун К.Ю
члени: консультант з управління якістю будівельних робіт Красовський О.П.,
консультант - закупівельник Нестеренко І.В.; консультант з розвитку
потенціалу, навчання та зв’язків з громадськістю Дергачова К.О.
Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун

