П Р О Т О К О Л № 12 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
19 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 зміни до Звіту з фінальної оцінки за МП № 14-63-20-007 «Створення
житлових умов для ВПО в м. Дергачі, Харківська область (соціальний
гуртожиток)/KfW» та додаткових угод договорів підряду.
Суть питання: Східне РП звернулося (протокол №10 від 14.03.2019) з
пропозицією погодити зміни до Звіту з фінальної оцінки за МП № 14-63-20-007
«Створення житлових умов для ВПО в м. Дергачі, Харківська область
(соціальний гуртожиток)/KfW» та дві додаткові угоди: додаткова угода №7 до
договору підряду № СР-W-1400033-KfW від "24" травня 2017 року; додаткова
угода № 2 до договору підряду № СР-W-1400233-KfW від "05" жовтня 2018 року.
Обидві додаткові угоди змінюють об’єми та види робіт у зв’язку з їх
уточненням та необхідністю виконати додаткові роботи. Запропонована вартість
робіт за додатковою угодою № 7 буде складати 11 295 907 грн. Запропонована
вартість робіт за додатковою угодою № 2 буде складати 1 920 872 грн.
Загалом вартість будівельних робіт за МП збільшується на 689 997,00 грн.
Збільшення вартості робіт зроблено за рахунок внутрішніх ризиків та зменшення
консультаційних послуг, у зв’язку з чим Звіт з фінальної оцінки мікропроекту
потребує відповідних коригувань.
Зазначені зміни ініційовані АпВ (протокол від 07.03.2019).
Вирішили:
- погодити Звіт з фінальної оцінки зі змінами;
- погодити додаткову угоду № 7 до Договору підряду № СР-W-1400033-KfW
від "24" травня 2017 року;
- погодити додаткову угоду № 2 до договору підряду № СР-W-1400233-KfW
від "05" жовтня 2018 року.
Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу Звіту з
фінальної оцінки МП та обох додаткових угод – Кадигроб C.В. Строк надання –
02.04.2019.
Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.О. Дергачова

