Додаток 11
до Порядку

виконАвчий KoM|TET нововолинськоТ мlськgI РАДИ Вiддiл державного архiтектурно-будiвельного
контролю

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

вlдмовА у видАчl сЕртиФlкАту
О7 червня 2О21 р. Ne ВЛ12121О52844О

3а результатами розгляду поданот Комунальне некомерцiйне пiдприсмство
"Нововолинська центральна MicbKa лiкарня" (019ВЗ016)
(прtзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи або найменування юридично't'особи, яка е замовником)

'

28 травня 2021 р. Nq9/14-2З заяви про видачу сертифiката встановлено:

неподання документiв, необхiдних для прийняття рiшення про видачу
сертифiката, а саме: - поданий проgкт виконання робiт не вiдповiда€ ДБН д.З,1-5:2016

"Органiзацiя будiвелчного виробництва>; - поданtJй загальний журнал робiт не вiдповiдас
ДОДаткУ А (обов'язковиЙ) ДБН А.З.1-5:2016 <Органiзацiя будiвельного виробництва>; Вiдсутнi спецiальнi журнали обов'язкове ведення яких передбачено ДБН д.З.1-5:2О16
"О,рганiзацiя будiвельного виробництва>; - вiдсутнi акти випробування устаткування,
iнженерних сисfеy, мереж та обладнання - надана виконавча документацiя ведеться
не.належним чином, зокрема журнал вхiдного контролю конструкцiй, виробiв, матерiалiв та
устаткування; журнал авторського нагляду; акти на зак.риття прихованих робiт; - вiдсутнiй
план-ГРафiк виконання робiт з арторсько,го нагляду; - не в повному обсязi надано
сертифiкати вiдповiдностi матерiалiв вико,ристаних на об'сктi; - вiдсутня виконавча
ДоКуменJацiя, яка ве4ась субпiдрядною органiзацiсю - Волинським обласним
спецiалiзованим ремонтно-будiв9льним пiдприсмст.вом протипожежних роб.lт
Добровiльного пожежного товариства УкраТни.,
виявлення недостовiрних вiдот,lостей у поданих документах, а caple: - замовником
неналеж.ним чином BHeceHi вiдомостi в aKTi готовностi об'екта до експлуатаБiнформацiя стосовно видiв робiт, якi здiйснило ТзОВ
"Рай-Буд"; не вказано субпiдрядника
документацi'i розробленоl'приватним пiдпри€мством <lнторенерго>; п.6.1 - некоректно
вказано ocHoBHi технiко-економiчнi показники за проектом та за результатами технiчноТ
iнвентаризацiТ; п.11 - некоректно зазначено BapTicTb основних фондiв.,
их будiвництвом
об'сктiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд 1З,04,2011 Ne 461, с
пiдставою для вiдмови у видачi сертифiката
У видачi сертифiката Реконструкцiя примiщення першого поверху хiрургiчно-

,puururonorir*oro

ло

чопr"a"ла

центральна MicbKa лiкарня" для вiддiлення екстреноТ (невiдкладноТ) медичноl'допомоги на
пр.Перемоги,7 в м.Нововолинську, ВолинськоТ областi
(назва о6'скта згiдно з проектом, характер будiвництва:

Реконструц,цiя
нове будiвництво, реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт,

Волинська обл,, Володимир-Волинський район, Нововолинська територiальна громада, м.
Нововолинськ (станом на 01.01.2021), проспект Перемоги , 7
мiсце розташування об'екта)

вlдмовлено.

Начальник вiддiлу державного
Нововолинсько'[
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в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.

.Щата створення: 07.06,2021

{Додаток 17 в редакцii Постановu КМ Ns 75О вiд О8,О9.2О75; iз змiнамu, внесеними згiдно з
Постановами КМ Ns 88О вiд 27.1О.2О75, Ns 4О9 вiд О7.О6.2О17, Ng З27 вiд 25.О4.2О78}

