
Додаток 11

до Порядку

викондвчий KoMlTE], нововолинськоТ MlCbKo[ рАди вiддiл державного архiтектурно-булitlеrrьного
контролю

(tlаймеrrування органу, який прийняв рiшення про вiдмову у вилачt серl ифiка,га)

вlдмовА у видАчl сЕртиФlкАту
12 липня 2О21 р, Nе ВЛ12221О7О74О1

За результатами розгляду поданоl' КОМУНАЛЬН Е Н ЕКОМ ЕРЦlЙ Н Е П lДПРИ€МСТВО
, 1-1ововолинськА цЕнтрАл ьнА MlcbKA лlкАрня" (0 19вз016)

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи або ttайменування юридично'i особи, яка € замовником)

07 липня 2021 р. Nq11/14-2З заяви про видачу сертифiката встановлено:
неподання доку}rентiв, необхiдних для прийняття рiщення про видачу
сертифiката, а саме: - поданий проект виконання робiт не вiдповiдас ДБН А.З,1-5:2016
<Органiзацiя будiвельного виробництва>; - поданий загальний журнал робiт не вiдповiдас
додатку Д (обов'язковий) ДБН А.З.1-5:2016 <Органiзацiя будiвельного виробництва"; -

вiдсутнi спецiальнi журнали обов'язкове ведення яких передбачено ДБН А.З.1-5:2016

"органiзацiя будiвельного виробництва>; - вiдсутнi акти випробування устаткування,
iнженерних систем, мереж та обладнання - надана викоtlавча документацiя ведеться
неналежним чином, зокрема журнал вхiдного контролю конструкL(iй, виробiв, матерiалiв та

устаткування; журнал авторського нагляду; акти на закриття прихованих робiт; - вiдсутнjй
планt-графiк виконання робiт з авторського нагляду; - не в повному обсязi наданО

сертифiкати вiдповiдностi матерiалiв використаних на об'сктi; - вiдсутня виконавча

локумент,ацiя, яка велась субt-tiдрядною органiзацiсю * Волинським обllасним
сгlецiалiзованим ремонтно-будiвельним пiдприсмством гlротипожежних робiт
Добровiltьного пожежного товариства УкраТни.,

виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих докуl,lентах, а саме: замовником
неналежним чином BHeceHi вiдомостi в aKTi готовностi об'скта до експлуатацi'i, а саме: п.1-
не вказано субпiдрядника (Волинське обласне спецiа.гliзоване ремогtтно-будiвельне
пiдприсмство протипожежних робiт Добровiльгtого пожежного товариства Укра'l'ни) та

види викогtаних ним робiт,
що, згiдно з абз. 4 , 5 п. 27 Порядку прийняття
об'сктiв, затвердженого постановою Кабiнету
пiдставою для вiдмови у видачi сертифiката

в експлуатацiю закiнчених будiвництвом
MiHicTpiB Укра'lни вiд 1З.04.2011 Ns 461, с

У Lзидачi сертифiката Реконструкцiя примiщення першого поверху хiрург|чно-

травматологiчного корпусу комунального некомерцiйного пiдприсмства "НововолинСька

ценlральна MicbKa лiкарня" для вiддiлення едglрsl9цЩеtsiлк-/lад l чноl допомоги на

гlр.[lеремоl и,7 в м,Нововоrlинську, Волинськоl' обllасl i



Реконструкцi я

(назва об'скта згiдно з проектом, характер будitзпиrlr-ва:

rtoBe будiвництво, реконструкцiя, рес r аврацiя, капi tальttий peMol{l,

громада, гq. Нововолинськ (станом на 01.01.2021), проспект Перемоги,7
45400, Волинська обл., Во Волинський район, Нововолинська терит lальна

мiсце розташування об'екта)

вiдмов,llено

Гальчик Сергiй Миколайович

bKoi

iTBopeHo в €динiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.

tДодаток 77 в редакцii Постановп КМ Ns 75О вiд О8,О9.2О75; iз змiнамu, внесеними згiдно з
Постановамп КМ Np 88О вiд 21.7О.2О15, Ns 4О9 вiд О7.О6.2О77, Np 327 вiд 25.О4,2О78}

Начальник вiддiлу державного
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