Інформація про хід виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі
навчального корпусу № 5 МНУ ім. В.О. Сухомлинського за адресою:
пл. Адміралтейська (Комунарів), 1, м. Миколаїв, Миколаївської обл.»
№
Заходи
Період виконання
Виконання
з/п
1. Прийняття рішення вченою радою Протокол № 12 від
Виконано
про проведення ремонту та
20.01.2016 р.
створення комісії з підготовки
ремонту (голова Шитюк М.М.)
2. Отримання Експертного звіту від № 15-1007-15 від
Виконано
ДП «Спеціалізована Державна
04.02.2016 р.
експертна
організація
–
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи»
3. Затвердження
проектноНаказ № 111 від
Виконано
кошторисної документації
17.03.2016 р.
4. Підготовка
документації
та
Оголошення від
Виконано
проведення тендерної процедури
14.04.2016 р.,
Відміна торгів
державних закупівель
розкриття
08.06.2016 р., звіт
19.05.2016 р.
14.06.2016 р.

5.

6.

Проведення тендерної процедури
державних закупівель

Проведення тендерної процедури
публічних закупівель в системі
«Prozorro»

(терміни згідно з ст.10
ЗУ «Про державні
закупівлі»)

(абзац 6 п.1 ст.30 ЗУ
«Про державні
закупівлі»)

Оголошення від
18.07.2016 р.,
розкриття
18.08.2016 р.

Виконано
Відміна торгів
06.09.2016 р., звіт
07.09.2016 р.

(терміни згідно з ст.10
ЗУ «Про державні
закупівлі»)

(абзац 7 п.1 ст.30 ЗУ
«Про державні
закупівлі»)

Оголошення від
15.09.2016 р.,
розкриття
26.10.2016 р.

Виконано
Оголошення про
намір укласти
договір від
02.11.2016 р.

(терміни згідно з ст.10
ЗУ «Про публічні
закупівлі»)

7.

8.

9.

Укладання договору з переможцем
торгів та реєстрація його в органах
державного казначейства
Укладання
договору
про
авторський нагляд та реєстрація
його в органах державного
казначейства
Укладання договору про технічний

№ 380-11 від
22.11.2016 р.

Виконано

№ 14.11.16/114 від
05.12.2016 р.

Виконано

№ 131/16 від

Виконано

нагляд та реєстрація його в
органах державного казначейства
10. Отримання дозволу на початок
робіт
в
органах
Державної
архітектурно-будівельної інспекції
(реєстрація декларації про початок
робіт)
11. Лист
від
ПрАТ
«БК
«Житлопромбуд-8» про проектнокошторисну документацію

14.12.2016 р.
МК 083163470250
від 12.12.2016 р.

Виконано

№ 1511 від
15.03.2017 р.

Виконано (лист
до проектної
організації від
17.03.2017 р. №
01-12/09/392)
Виконано (листвідмова від
12.05.2017 р.
№ 01-12/01/680)
Виконано

12. Лист
від
ПрАТ
«БК
«Житлопромбуд-8» про зміну
кошторисної заробітної плати

№ 1640 від
04.05.2017 р.

13. Лист ректорату до ПрАТ «БК
«Житлопромбуд-8» про надання
інформації про хід виконання робіт
14. Лист
від
ПрАТ
«БК
«Житлопромбуд-8» про додаткові
роботи

№ 01-12/09/946 від
03.07.2017 р.

15. Листи від проектної організації
про
необхідність
проведення
коригування
проектнокошторисної документації
16. Лист від ректорату до проектної
організації
про
замовлення
коригування
проектнокошторисної документації
17. Лист від ректорату до ПрАТ «БК
«Житлопромбуд-8»
(надсилання
копій
відповідей
проектної
організації)
18. Укладання
договору
на
коригування
проектнокошторисної
документації
по
об’єкту та реєстрація в органах
державного казначейства
19. Листи від ректорату до проектної
організації про надання інформації
щодо
виконання коригування

№ 40 і 41 від
11.08.2017 р.

№ 1877 від
02.08.2017 р.

Виконано (лист
до проектної
організації від
04.08.2017 р. №
01-12/09/1084)
Виконано

№ 01-12/09/1103 від
14.08.2017 р.

Виконано

№ 01-12/09/1103 від
14.08.2017 р.

Виконано

Договір №
17.08.15/29к від
17.09.2017 р.

Виконано

№ 01-12/09/1542 від
07.11.2017 р.;
№ 01-12/09/1545 від

Виконано

проектно-кошторисної
документації

08.11.2017 р.;
№ 01-12/09/1579 від
15.11.2017 р.
20. Укладання
договору
з
ДП № 15-0760-07 від
«Спеціалізована
Державна
29.11.2017 р.
експертна
організація
–
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи»
на проведення експертизи проекту
за всіма напрямами
21. Експертний звіт щодо виявлення № 15-0760-17 від
помилок
та
необхідність
27.12.2017 р.
доопрацювання
проектної
документації
22. Повідомлення
Управління
Державного
архітектурнобудівельного
контролю
про зміну даних у зареєстрованій
декларації про початок виконання
будівельних робіт
23. Доопрацювання
проектної
документації
проектною
організацією, органами технічного
нагляду, підрядником
24. Лист-замовлення
до
ДП
«Спеціалізована
Державна
експертна
організація
–
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи»
на проведення експертизи після
усунення зауважень
25. Укладання
договору
з
ДП
«Спеціалізована
Державна
експертна
організація
–
Центральна служба Української
державної будівельної експертизи»
26. Довідка про витрати, понесені по
об’єкту будівництва
27. Отримання Експертного звіту від
ДП «Спеціалізована Державна
експертна
організація
–
Центральна служба Української

МК №
102180781379 від
19.03.2018 р.

Виконано

Виконано
(передано
експертизою
проектній
організації)
Виконано

до 25.03.2017 р.

Виконано

№ 01-12/01/05/315
від 26.03.2018 р.

Виконано

Договір
№ 15-0103-18
(15-0760-17) від
04.04.2018 р.

Виконано

На вимогу
експертизи
(04.05.2018 р.)
№ 15-0103-18
(15-0760-17) від
10.05.2018 р.

Виконано
(05.05.2018 р.)
Виконано

28.

29.

30.

31.

32.

33.

державної будівельної експертизи»
Повідомлення про проходження № 1337/22.01.03-07
коригування
Управління
від 16.05.2018 р.
Державного
архітектурнобудівельного контролю
Лист до проектної організації про № 01-12/09/541 від
надання комплекту проектно18.05.2018 р.
кошторисної
документації
у
відповідності до зауважень після
проведеного коригування.
Додаткова угода з підрядною
№ 5 від
організацією ПрАТ «Будівельна
30.05.2018 р.
компанія «Житлопромбуд-8» про
розірвання Договору № 380-11 від
22.11.2016 р. на проведення
капітального ремонту навчального
корпусу.
Додаткова угода про розірвання
№ 4 від
Договору № 14.11.16/114 від
31.05.2018 р.
05.12.2016 р. на виконання
авторського нагляду.
Додаткова угода про розірвання
№ 4 від
Договору
№
131/16
від
31.05.2018 р.
14.12.2016 р.
на
проведення
технічного нагляду.
Проведення тендерної процедури
Оголошення від
публічних закупівель в системі
12.06.2018 р.
Інформацію про хід
«Prozorro»

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

проведення закупівлі
можна переглянути за
посиланням
https://prozorro.gov.ua/
tender/UA-2018-06-07002814-a

34. Укладання договору з переможцем
№ 110-07 від
Виконано
торгів та реєстрація його в органах
17.07.2018 р.
державного казначейства
35. Укладання
договору
про
№ 190718/24 від
Виконано
авторський нагляд та реєстрація
24.07.2018 р.
його в органах державного
казначейства
36. Укладання договору про технічний
№ 34 від
Виконано
нагляд та реєстрація його в
23.07.2018 р.
органах державного казначейства
Замовник (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)

у випадках:
- незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду;
- незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду;
- неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу
права на будівництво об’єкта іншому замовнику, зміну генерального
підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і
технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про
коригування проектної документації
та інших випадках
несе відповідальність відповідно до Закону України «По відповідальність за
правопорушення у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» та інших законодавчих актів.

