
Додаток,t1
до Порядку

виконА й KoMITBT воволи MlcbKoT р,

будiвельного контролю

(наЙменУванНяорганУ,якиЙприЙняврiшенняпровiдмовуувидачiсертифiката)

вlдмовА у видАчl сЕртиФlкАту
1О лютого 2О21 р. N9 ВЛ12221О129ЗО4

За результатами розгляду поданот ви роFн ич Е,уп рдвл l н ня комундл ьного
господдрствд нововолинськоТ мlськоi рдди (озззgззt)

(прiзвич.lе, iм'я та по батьковi фiзичноi особи або найменування юридичноТ особи, яка е замовником)

29 сiчня 2О21 р. Ne2/18-23 заяви про видачу сертифiката встановлено:

неподання докумгiв, необхiдних для прийняття рiщення про видачу сертифiката,

а саме: - lип виконання робiт вхiдного кцlи,

виробiв, м iалiв та нал виконання бетонних iT - обов'язкове

ведення яких передбачено
на виконавча ентацlя ься неналежним чином, зо а загальний

ал т та журнал авторського нагляду; - вiдсутнiй план- ik виконання

тз :ого нагляду; - не в повному обсязi надано серт iкати вiдпов

матеоiалiв використаних на o6'eKTi.,

виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих документах, а саме: - замовником

неналежним чином BHeceHi BiдoM9cTi
ацiя стосовно iB робiт, якi здiйснило ЦЛjl!Цале п иемство

Сантехмонтаж>>; п.2 - i я стосовно назви частин або лiв

ленот Волинським iлом комплексного прэgдIуЕанffi жавного

мства - УкраТнський жавний iH ня o6'eKTiB нього

ва <<У >>; п.5 - зазначений та закiнчення
вельнi роботи з вництва о6'екта

aTi О3.О8.2О20р., а ?9бЦ!енШ9
Битрати; п.11 - некоректно зазначено BapтicTb основних

Hix знакiв в кiлькостi 13 шт., пiд ,1ас ог о6'екта виявлено встановлено



тiльки 10 дорожнiх знак]в.,
що, згiдно з абз. 4 ,5 , б п.27 Порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвництвом o6'eKTiB, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
13.о4.2о11 N9 461, е пlдставою для вiдмови у видачi сертифiката

у видачi сертифiката Капiтальний ремонт вулицi Молодiжна (вiд вулицi Козацькот до
вулицi ВолинськоТ) в MicTi Нововолинську ВолинськоТ областi

(назва об'екта згiдно з проектом, характер будiвництва:

Капiтальний ремонт
нове будiвництво, реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт,

Волинська обл., м. Нововолинськ, вулиця Молодiжна

мiсце розташування о6'екта)

вiдмовлено.

Начальник вiддiлу державного
архiтектурно-6удi вел ьного

виконавчого
Гальчик Сергiй Миколайович

l п gi ll ill л l iltl, i i."1'ti,|,il |l,.]l tj;],f t.,{iJi]i j
:оТ MicbKoT

посада)

в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
я: 1о.02.2021

(Додаток 11 в редакцiТ Постанови КМ N9 75О вiд Оs.О9.2О15; iз змiнами, внесеними згiдно з

постановами Км N9 88о вiд 21.1О.2о15, N9 4О9 вiд о7.о6.2о17, N9 з27 вiд 25.О4.2О18}
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