П Р О Т О К О Л № 9 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
5 березня 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., Дергачова К.О., Дзінька І.Я., Донська К.Б., Ковтун К.Ю.,
Матюшко Є.М., Найдюк С.В., Нестеренко І.В., Піднебесна К.І., Пінчук Ю.С.,
Подуфалова О.О.
1. Про погодження двох додаткових угод до договорів підряду та відповідних
змін до Звіту з фінальної оцінки за МП № 14-23-52-005 «Створення житлових
умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло – квартири) /
KfW».
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №08 від 21.02.2019) з
пропозицією погодити дві додаткові угоди: додаткову угоду № 5 до договору
підряду № СР-W-1400117-KfW від "29" травня 2017 року; додаткову угоду № 2
до договору підряду № СР-W-1400212-KfW від «21» вересня 2018 року.
Додатковою угодою № 5 змінюються об’єми та види робіт у зв’язку з їх
уточненням та необхідністю виконати додаткові роботи. Запропонована вартість
робіт буде складати 12 778 891,00 грн. Вартість будівельних робіт згідно з ДУ
№5 збільшується на 178 333,00 грн.
Додатковою угодою № 2 змінюються обсяги робіт у зв’язку з їх уточненням
та необхідністю виконати додаткові роботи. Запропонована вартість робіт буде
складати 1 477 297,00 грн. Вартість будівельних робіт згідно з ДУ № 2
збільшується на 102 129,00 грн.
Зазначені зміни ініційовані АпВ (протокол від 15.02.2019).
Вартість МП залишається незмінною. У зв’язку зі зміною вартості
будівельних робіт Звіт з фінальної оцінки мікропроекту потребує відповідних
коригувань.
Вирішили:
- погодити Звіт з фінальної оцінки зі змінами;
- погодити додаткову угоду № 5 до договору підряду № СР-W-1400117-KfW
від "29" травня 2017 року;
- погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № СР-W-1400212-KfW
від «21» вересня 2018 року.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з
фінальної оцінки МП та обох додаткових угод – Кадигроб C.В. Строк надання –
19.03.2019.

2. Про зміни до Звіту з фінальної оцінки за МП № 14-12-35-001 «Створення
житлових умов для ВПО в м. Павлоград, Дніпропетровська область (соціальний
гуртожиток та соціальне житло – квартири) / KfW» та погодження двох
додаткових угод до договорів підряду у зв’язку із уточненням обсягів та
необхідністю виконання додаткових робіт.
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол № 08 від 21.02.2019) з
пропозицією збільшити вартість МП та внести відповідні зміни до Звіту з
фінальної оцінки, а також погодити дві додаткові угоди: додаткову угоду № 9 до
договору підряду № СР-W-1400128-KfW від "25" травня 2017 року; додаткова
угода № 2 до договору підряду № СР-W-1400228-KfW від "21" вересня 2018
року.
Додатковою угодою № 9 коригуються об’єми робіт та визначається перелік
будівельних робіт, які виконуються внаслідок уточнення об’ємів робіт. Вартість
робіт збільшується на 785 248,00 грн. і складає 13 467 058,00 грн.
Додаткова угода № 2 надається після закінчення підрядником будівельних
робіт згідно договору і приводить у відповідність обсяги фактично виконаних на
об’єкті робіт. Вартість робіт збільшується на 19 763,00 грн і становить
1 077 545,00 грн.
Зазначені зміни ініційовані АпВ (протокол від 21.02.2019).
Вартість МП збільшується та становить 15 400,000 тис. грн.
Вирішили:
- погодити Звіт з фінальної оцінки зі змінами;
- погодити додаткову угоду № 9 до договору підряду № СР-W-1400128-KfW
від "25" травня 2017 року;
- погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № СР-W-1400228 -KfW
від "21" вересня 2018 року.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з
фінальної оцінки МП та обох додаткових угод – Кадигроб C.В. Строк надання –
19.03.2019.
3. Про погодження двох додаткових угод до договорів підряду за МП № 14-1214-009 «Створення житлових умов для ВПО в м. Вільногірськ, Дніпропетровська
область / KfW» у зв’язку із подовженням терміну дії договорів.
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол № 09 від 01.03.2019) з
пропозицією розглянути питання щодо погодження додаткової угоди № 10 до
договору підряду № СР-W-1400087-KfW від "10" жовтня 2016 року та додаткової
угоди №3 договору підряду № СР-W-1400226-KfW від "21" вересня 2018 року з
подовженням терміну дії (МП № 14-12-14-009 «Створення житлових умов для
ВПО в м. Вільногірськ, Дніпропетровська область / KfW»).

У зв'язку з очікуванням коригування ПКД та проходження будівельної
експертизи термін завершення будівельних робіт за договорами підряду № СРW-1400087-KfW від "10" жовтня 2016 року та № СР-W-1400226-KfW від "21"
вересня 2018 року встановити 12 травня 2019 року, а саме: підрядна організація
повинна завершити будівельні роботи в повному обсязі не пізніше 12 квітня
2019 року та надати на оплату останній акт виконаних робіт узгоджений з
замовником, інженером з технічного нагляду та інженером з впровадження не
пізніше 12 травня 2019 року.
АпВ звернулося з проханням підписання додаткових угод до договорів підряду
(протокол від 27.02.2019 року).
Вартість МП не змінюється.
Вирішили:
- погодити додаткову угоду № 10 до договору підряду № СР-W-1400087-KfW
від "10" жовтня 2016 року з датою завершення її дії 12 травня 2019 року;
- погодити додаткову угоду № 3 до договору підряду та № СР-W-1400226-KfW
від "21" вересня 2018 року з датою завершення її дії 12 травня 2019 року.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу обох
додаткових угод – Кадигроб C.В. Строк надання – 19.03.2019.
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