
Додаток,t1
до Порядку

ВИКОНАВЧИЙ KOM|TET НОВОВоЛИНСькоТ MtcbKoT рдди вiддiл державного apxiTeKTypHo-
будiвельного контролю

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

вlдмовА у видАчl сЕртиФlкАту
11 лютого 2О21 р. N9 ВЛ122210202822

За результатами розгляду поданоТ ВИРОБНИчЕ УпРАвлlння комундльного
госп одАрствА н ововол и нськоТ м l ськоТ рАди (о3339331 )

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноiособи або найменування юридичноТособи, яка е замовником)

о2 лютого 2021 р. Ng6,z18-23 заяви про видачу сертифiката встановлено:
неподання документiв, необхiдних для прийняття рiщення про видачу сертифiката,
а саме: Не надано виконавчу докучlентацiю в обсязi, передбаченому державними
бyдiвельними нормами,
виявлення недостовiрних вiдомостеЙ у поданих документах, а саме: - замовником
неналежним чтном BHeceHi вiдомостi в aKTi готовностi о6'екта до експлуатацiТ: п.1 -
iнформацiя стосовн9 видiв р,обiт, якi здiйснило ТзОВ "Луцька дорожна пересувна
механiзована Ko{toHa"; п.2 - iнформацiя стосовно назви час.тин або роздiлiв
документ?цiТ розробленоТ Волинським вiддiлом комплексного проектування
Державного пiдприемства - УкраТнський державний iнститут з проектування o6'eKTiB
дорожнього господарства <Укрдiпро4ор)); п.lО - не зазначено iншi витрати; п.11 -
неторектно зазначено Bapтicтb основних ф.ондiв; - в роздiлi <Будiвельнi рiшення>
пояснювальноТ записки та експертному звiтi фiлiТ Державного пiдприемства
<Спецiалiзована державна експертна органiзацiя - Центральна служба УкраТнськоТ
державноТ бYдiвельноТ експертизи> у Волинсркiй областi вiд 19.ОЗ.2О2Ор. N9 246lо3-
О0В6-20 перед,6ачено влаштування Fорожнього одягу з асфальтобетону, сумiш
гаряча, дрiбнозерниста, асфальтобетон щiльний, типу А марки l, товщиною 5 см., а в
роздiлi<Кошторисна документацiя> (локальний кошторис на будiвельнi роботи Ng 2-
1-1) зазначено: <Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз гарячих щiльних
дрiбнозер].tистих асфальтобртонних сумiчей тип А марка 1>.,

tло, згiдно з абз. 4 , 5 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвництвом o6'eKTiB, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
13.04.2011 N9 461, е пiдставою для вiдмови у видачi сертифiката

У видачi сертифiката Капiтальний ремонт вулицi Зелена в MicTi Нововолинську
волинськот областi

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



ноВебУдiвництВо'реконстрУкцiя,реставрацiя'капiталЬНИЙремонт,

Волинська обл., м. Нововолинськ, вулиця Зелена

мiсце розташування о6'екта)

вiдмовлено,

гальчик Сергiй Миколайович
i:,1рiзfirlц+. 1lv fi,rа {у:l iiа,|s"цiэtl:'l

в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва,

(Додаток 11 в редакцiТ Постанови КМ Ns 75О вiд О8.О9.2О15; iз змiнами, внесеними згjдно з

постановами Км N9 88о вjд 21.1О.2о15, N9 4о9 вiд О7.О6.2о17, N9 327 вiд 25.о4.2018}

Начальник вiддiлу державного

Пата створення: 1,1.02.2021


