
Додаток 11

до Порядку

викондвчий KoMITBT нововолинськоТ ш4tськоj рдпи вiддiл держqвного apxiTeKTypHo-
будiвельного контролю

(найменування органу, який прийняв рiшення про BiдMoвy у видачi сертифiката)

ВIДМОВА У ВИДАЧl СЕРТИФlКАТУ
11 лютого 2о21 о. N9 Вл1222,1о2о1893

За результатами розгляду поданоТ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛlННЯ КОМУНАЛЬНОГО
господАрствА нововолинськоi MlcbKoT рАди (033з9331)

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

01 лют9го 2021 р. Ne4/18-23 заяви про видачу сертифiката встановлено:
неподання документiв, необхiдних для прийняття рiцJення про видачу сертифiката,
а саме: Не надано виконавчу документацiю в обслзi, передбач,ен9му державними
будiвельними нормами,
виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих документах, а саме: - замовником
неналежним чином BHeceHi вiдомостi в aKTi готовностi о6'екта до експлуатац!Т: п.1 -
iнформацiя стосовно видiв робiт, якi здiйснило ПП "|Vед9 цЦпрцeмtтво
сантехмонт.аж>; п.2 - iнформацiя стосовно назви частин або роздiлiв докуrylентацiТ

розробленоТ Волинським вiддiлом комплексного лроектування Державного
пiдприемства - УкраТнський qержавний iнститyт з проектування o6'eKTiB дорожнього
господарства <Укрдiпродор>; п.6 - некоректно в,казанi ocHoBHi потазники о6'екта;
п.10 - не зазначено iншi витрати; п.11 - некоректно,зазначено BapTicTb основних
фондiв.,
невiдповiднiсть о6'екта проектнiй документацiТ на будiвництво такого о6'екта таl
або вимогам будiвельних норм, стандартiв i правил, а саме: - в роздiлi <Будiвельнi

рiшення> пояснювальноТ записки та експертному звiтi фiлiТ Дерцавного
пiдприемства ..Спецiалiзована держачна експертна органiза,цiя - Центрqльна служба
УкраТнськоТ державноТ будiвельноТ експертизи> у Волинськiй областi вiд 16.1О.202Ор.

N9 919/оз-о44в-2о передбачено влаштування дорожнього одягу з асфальтобетонУ,
сумiш гаряча, дрiбнозерниста, асфальтобетон щiльний, типу Б марки l, товtлиною 5

см., а в роздiлi <Кошторисна документацiя> (локальний кошторис на будiвельнi
роботи N9 2-1-1) qазначено: "Улаш
щiльних дрiбнозернrстих асфальтобетонних сумiшей тиг Б марка 1>; -

затвердженою п роектною до кументацiею передбачено встан о вл ен цlд9р9ддЦ
знакiв в кiлькостi 8 шт., пiд час огляду об'е5та виявлено, що встановлено тiльки 5

дорожнiх знакiв. ,

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



13.о4.2011 N9 461, е пiдставою для вiдмови у видачi сертифiката

У ВИДаЧi Сертифiката Капiтальний ремонт вулицj макарова вjд пко+оо до пк1+8о в
MicTi Нововолинську ВолинськоТ областi

(назва о6'екта згiдно з проектом, характер будiвництва:
Капiтальний ремонт

нове будiвництво, реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт,

Волинська обл., м. Нововолинськ, вулиця Макарова

мiсце розташування об'екта)

вiдмовлено.

Начал ьни к вiддiлу державного
арх iTeKTyp н о-6удi вел ьн о го

Гальчик Сергiй Миколайович
,.l"ttrli 1;,l1,1,,;,*. lill',,.l ,;.it ii1) ili lTil|..i]ii J

виконавчого

посада)

о в €динiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
ння:,11.о2.2о21

(Додаток 11 в редакцiТ Постанови Км N9 75О вiд О8.О9.2О15; iз змiнами, внесеними згiдно з
Постановами КМ N9 88о вiд 2,t.10.2015, N9 409 вlд о7.о6.2о17, N9 527 вiд 25.о4.2о18}

ськоТ MicbKoT
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