
Додаток 11

до Порядку

ВИКоНАВЧИЙ KoM|TET НоВоВоЛИнСькоТ MlcbKoi рдди вiддiп дqржа""ого архi,ел,ур"о-
будiвельного контролю

(найменування органу, який прийняв рilчення про вiдмову у видачi сертифiката)

вlдмовА у видАчl сЕртиФ]кАту
1,t лютого 2о21 D. N9 вл1222102о1554

За резул ьтатами розгляду поданоТ ВИ,РОБН ИЧ F УП РАВЛ l Н НЯ КОМУНАЛ ЬНОГО
господАрствА нововолинськоТ м lcbKoT рАди (о3359331)

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи або найменування юридичноi особи, яка е замовником)

О1 лютого 2021 р. Ng3/18-23 заяви про видачу сертифiката встановлено:
неподання документiв, необхiдних для прийняття рiщення про видачу сертифaката,
а саме: Не надано виконqвчу докууентацiю в обсязi, передбаченому державними
будiвельними нормами,
виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих документах, а саме: - замоВником
неналежним чином BHeceHi вiдом9стi в aKTi гоJовностi g6'екта д9 експлУатацiТ: п.1 -
iнформацiя стосовно видiв робiт, якi здiйснило ПП <<Мале пiдприемство
сантехмонтаж>; п.2 - iнформацiя стосовно назви частин або роздi]гliв документацiТ
розробленоТ Волинським в]ддiлом комплексного проектування ПержiвНого
пiдприемства _ УкраТнський державний iнститут з проектування o6'eKTiB дорожньоГо
гoспoдapcTBa(<УKpдiпpoдop'';п.10-Heзaзнaчeнoi
зазначено BapTicTb осн9вних фондiв; - в основних технiко-економiчних п9казниКiХ
проекту, роздiлi кБудiвельнi рiшення> пояснювальноI записки та експерТНому зВiТi

фiлiт державного пiдприемства <Спецiалiзована державна екqпертн3 оргаНi3ацiя -
центральна служба УкраIнськоТ державноТ будiвельноТ експертизи> У Волинськiй
областi вiд 2з.о4.2о2ор. N9 546,/0З-О238-2О передба:ено влаштування дорожнього

з ьтобе, iш гаря тобетон щiльний
Б ю5см.,ав iлi <кошторисна я>> (локальний

кошторис на вельнi роботи N9 2-1-1) зазначено: <<Ула в

товlциною 4 см iз гарячих щiльних др,iбнозернистих асфальтобетонних сУмiшёЙ ТИП

А марка 1>>,

що, згiдно з абз. 4 , 5 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвництвом o6'eKTiB, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

1З.о4.2о11 N9 461, е пiдставою для вiдмови у видачi сертифiката

у видачi сертифiкзlз Капiтальний ремонт вулицi Грiнченка в MicTi Нов9волинСЬКУ

волинськот областi
(назва о6'екта згiдно з проектом, характер будiвництва:



Капiтальний ремонт
нове будiвництво, реконструкчiя, реставрацiя, капiтальний ремонт,

Волинська обл., м. Нововолинськ, вулиця Грiнченка

мiсце розташування о6'скта)

вiдмовлено.

Начальник вiддiлу державного
архiтектурно-6удi вел ьно го

виконавчого ком
Гальчик Сергiй Миколайович
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в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
11.о2.2о21

(Додаток 11 в редакцiТ Постанови КМ Ns 75О вiд 08.О9.2О15; iз змiнами, внесеними згiдно з

постановами КМ N9 88о вiд 21.1о.2о15, N9 409 вjд о7.о6.2о17, N9 327 вiд 25.о4.2о18}

Т MicbKoT


