
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
вуя. Дегтярівська, 38-44, м. Київ, 04119, тел./факс 489-55-99, http: e-mail:man@man.gov.ua

від 10.01.2022р. № 172/1.1/ ^ 7

Міністерство освіти і науки України

Відповідно до вимог Порядку моніторингу стану розроблення 
(реалізації) державних інвестиційних проектів, затвердженого наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України України від 25.10.2016 
р. № 1785, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 
р. за № 1508/29638, надаємо інформацію про стан розроблення та втілення 
відібраного до реалізації Міжвідомчою комісією державного інвестиційного 
проекту «Реконструкція Учбово-рекреаційного центру «Міжнародний центр 
дитячої наукової творчості» разом з додатками, станом на 01.01.2022р.

Додатки:

1. Інформація про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного 
проекту станом на 01.01.2022р. - на 7 аркушах в 1 примірнику;

2. Фотографії об’єктів станом на 01.01.2022р.- на 12 аркушах в 1 примірнику.

Директор

j

mailto:man@man.gov.ua


Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення 
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022

(число, місяць, рік)
Реконструкція Учбово-рекреаційного центру «Міжнародний центр дитячої наукової творчості» по вул. Квітки Цісик, 14

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний центр «Мала академія наук України»
3. Найменування замовника Національний центр «Мала академія наук України»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Національний центр «Мала академія наук України»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 403 429,00
6. Назва бюджетної програми КПКВ 2201830 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція Учбово- 
рекреаційного центру «Міжнародний центр дитячої наукової творчості» по вул. Квітки Цісик, 14»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 50 000,00
8. Інформація щодо проектної організації ТзОВ ’’Інститут проектування “КОМФОРТБУД”
9. Інформація щодо підрядних організацій1 ТОВ БРФ "Відродження", ТОВ "С.В.М.-ФОРУМ", ТОВ "Центр Інженерних 
Геотехнологій", ТОВ "Центр комплексного обстеження будівельних матеріалів»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення
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Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним проектом3
Фактичні показники

Пояснення 
щодо причин 
розбіжностей 

між плановими 
і фактичними 
показниками4

Ужиті заходи 
для подолання 
відставання у 

строках/обсягахстроки вартість 
(тис. гривень)

строки
виконання

вартість 
(тис. гривень)

Об’єкт незавершеного будівництва 
знаходиться на земельній ділянці з цільовим 
призначенням 07.01 для будівництва та 
обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення, кадастровим номером 
8000000000:85:115:0001 площею 2,7012 га, 
розташованою за адресою: м. Київ, вул. Квітки 
Цісик, 14, що перебуває на праві постійного 
користування в Національного центру «Мала 
академія наук України»

- - - - - -

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним проектом3
Фактичні показники7

Пояснення 
щодо причин 
розбіжносте 

й між
плановими і 
фактичними 
показниками

4

Ужиті заходи 
для

подолання 
відставання у 
строках/обсяг 

ах3
строки

вартість
(тис.

гривень)
строки виконання (номер 
договору, дата укладення)

вартість 
(тис. гривень)

1. Проведення процедури 
закупівлі щодо проектних робіт:

- - - - - -

1.1. коригування - - - - - -
1.2. експертиза - - - - - -

1.3. затвердження проекту - - - - - -

1.4. інше - - - - - -

2. Проведення процедури



з
закупівлі щодо6:

2.1. будівельних робіт 31 грудня 
2021

24 068,19 Договір № 2705 від 21.05.2021, 
№ 2110 від 21.10.2021, строк 
виконання до 31 грудня 2021, 

Договір № 1312 від 13.12.2021, 
строк виконання до 31 грудня 

2021, Договір № 2812 від 
28.12.2021, строк виконання до 

31 грудня 2021

31 807,72 зміни
відповідно

Д О

коригування
проектно-

кошторисної
документації

проекту
2.2. устаткування, обладнання, 

меблів, інвентарю

31 грудня 
2021

14 985,83
Договір № 2705 від 21.05.2021, 
строк виконання до 31 грудня 
2021, №2110 від 21.10.2021, 
строк виконання до 31 грудня 

2021

9 816,99 зміни
відповідно

до
коригування

проектно-
кошторисної
документації

проекту

-

2.3. інших заходів 31 грудня 
2021

10 945,98

Договори № 0906 від 09.06.2021, 
№ 0106 від 01.06.2021, № 0408 
від 04.08.2021, строк виконання 

до 31 грудня 2021

8 375,29 зміни
відповідно

до
коригування

проектно-
кошторисної
документації

проекту
2.3.1. авторський нагляд 31 грудня 

2021
172,79

Договір № 0906 від 09.06.2021, 
строк виконання до 31 грудня 

2021

172,45 зміни
відповідно

Д О

коригування
проектно-

кошторисної
документації

проекту
2.3.2. технічний нагляд 31 вересня 

2021
1 194,06 Договір № 0106 від 01.06.2021, 

строк виконання до 31 вересня 
2021

1 194,06 зміни
відповідно

до
коригування
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проектно-
кошторисної
документації

проекту
2.3.3. утримання служби 
замовника, послуги інженера- 
консультанта

31 грудня 
2021

2 146,53

Договір № 0408 від 04.08.2021, 
строк виконання до 31 грудня 

2021

2 146,53 зміни
відповідно

до
коригування

проектно-
кошторисної
документації

проекту
2.3.4. коригування проектної 
документації

31 грудня 
2021

6 636,77

Договори № ПКД030221 від 
26.05.2021 та №2409 від 

24.09.2021 (строк виконання до 
31 грудня 2021)

4 066,42 зміни
відповідно

до
коригування

проектно-
кошторисної
документації

проекту
2.3.5 інше 31 грудня 

2021
795,83

Договір № 0906-1 від 09.06.2021, 
№ 0410 від 04.10.2021, № 1110 

від 11.10.2021, 46610 від 
21.10.2021 (строк виконання до 

31 грудня 2021)

795,83 зміни
відповідно

Д О

коригування
проектно-

кошторисної
документації

проекту
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Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним 
проектом3

Фактичні показники8 Пояснення щодо причин 
розбіжностей між 

плановими і фактичними 
показниками4

Ужиті заходи для 
подолання 

відставання у 
строках/обсягах"строки

вартість
(тис.

гривень)

строки
виконання

вартість 
(тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, 
усього, у тому числі:

- “ - - -

1.1. коригування - - - - - -
1.2. експертиза - - - - - -
1.3. затвердження проекту - - - - - -
1.4. інше - - - - - -

2. Виконання, усього, 
у тому числі:

31.12.2021 50 000,00 31.12.2021 50 000,00 зміни відповідно до 
коригування проектно- 

кошторисної 
документації проекту

2.1. будівельних робіт; 31.12.2021 24 068,19 31.12.2021 31 807,72 зміни відповідно до 
коригування проектно- 

кошторисної 
документації проекту

2.2. придбання устаткування, 
обладнання, меблів, 
інвентарю

31.12.2021 14 985,83 31.12.2021 9 816,99 зміни відповідно до 
коригування проектно- 

кошторисної 
документації проекту

2.3. інших: 31.12.2021 10 945,98 31.12.2021 8 375,29 зміни відповідно до 
коригування проектно- 

кошторисної 
документації проекту

2.3.1. утримання служби 
замовника, послуги інженера- 
консультанта

31.12.2021 2 146,53 31.12.2021 2 146,53 зміни відповідно до 
коригування проектно- 

кошторисної
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документації проекту
2.3.2. технічний нагляд 31.12.2021 1 194,06 31.12.2021 1 194,06 зміни відповідно до 

коригування проектно- 
кошторисної 

документації проекту
2.3.3. авторський нагляд 31.12.2021 172,79 31.12.2021 172,45 зміни відповідно до 

коригування проектно- 
кошторисної 

документації проекту
2.3.4. коригування проектної 
документації

31.12.2021 6 636,77 31.12.2021 4 066,42 зміни відповідно до 
коригування проектно- 

кошторисної 
документації проекту

2.3.5. інше 31.12.2021 795,83 31.12.2021 795,83 зміни відповідно до 
коригування проектно- 

кошторисної 
документації проекту

3. Разом (1 + 2) - 50 000,00 - 50 000,00 - -
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Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)
План

фінансування 
на 2021 рік

У тому числі за місяцями

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)

5000,00 3000,00 5000,00 4000,00 3000,00 7000,00 22000,00 1000,00

Розподіл  асигнувань відповідно д о  доведеного М інф іном  пом ісячного плану асигнувань
затвердж ен о 5000,00 3000 ,00 5000,00 4000 ,00 3000,00 7000,00 22000,00 1000,00

Касові видатки
- - - - - 26,80 7 604,27 3 367,04 2 926,08 5 426,52 11 058,90 19 590,39

Додатки: 1. Фотографії об’єктів10.

Директор
(найменування посади керівника відповідального 

виконавця/балансоутримувача)

(найменування посади уповноваженого керівника 
структурного підрозділу головного розпорядника 

бюджетних коштів)

(підпис)

м. п.

Лісовий О.В. 
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



Фотографії станом на 01.01.2022р.

час 11.00, адреса: м. Київ, вул. Квітки Цісик, 14

Проект: «Реконструкція Учбово-рекреаційного центру «Міжнародний Центр 
дитячої наукової творчості» по вул. Квітки Цісик, 14»
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