
Додаток 11

до Порядку

контролю

(найменування органу, який прийняв рiшення про вiлмову у вилачi cept ифiкаl а)

вlдмовА у видАчl сЕртиФlкАту
12 липня 2О21 р. Nq ВЛ1222107О7380

За результатами розгляду поданоТ Комунальне некомерцiйне пiдприсмство
"Нововолинська центральна MicbKa лiкарня" (019ВЗ016)

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

07 липня 2021 р. Ng12/14-2З заяви про видачу сертифiката встановлено:
неподання докуtчtентiв, необхiдних для прийняття рiшення про видачу
сертифiката, а саме: - поданий проект виконаннi робiт не вiдповiдас ДБН А.З,1-5:2016
<Органiзацiя будiвельного виробництва"; - вiдсутнi спецiальнi журнали обов'язкове
ведення яких передбачено ДБН А.3,1-5:2016 <Органlзацiя будiвельного виробництва"; -

вiдсутнi акти випробування устаткування, iнженерних систем, мереж та обладнання; -

надана виконавча документацiя ведеться неналежним чином, зокрема загальний журнал
робiт; журнал вхiдного контролю конструкцiй, виробiв, матерiалiв та устаткування; журнал
авторського нагляду; акти на закриття прихованих робiт; - вiдсутнiй план-графiк
виконання робiт з авторського нагляду; - не в повному обсязi надано сертифiкати
вiдповiдностi матерiалiв використаних на об'еKTi; - вiдсутня виконавча документацiя, яка
велась субпiдрядною органiзацiсю - Волинським обласним спецiалiзованим ремонтно-
булiве.rlьним пiлприсмством протипожежних робiт Добровiльного пожежного товариства
Ук pa'iH и,

що, згiдно з абз. 4 п,2] Порядку прийняття в експrlуатацiю закiнчених будiвниц,гвом
об'сктiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1З,04.2011 Ns 461, с

пiдставою для вiдмови у видачi сертифiката

У видачi сертифiката Капiтальний ремонт примiщень для кабiнету комп'ютерноl'томографil
вiддiлення комунального некомерцiйного пiдприсмства "Нововолинська центральна MicbKa

лiкарня" для вiддiлення екстреноТ (невiдкладноl') медичноТ допомоги на проспектi
Перемоги,7 в м,Нововолинську Волинсько'f областi"

(назва об'екта згiдно з проектом, характер будiвницr,ва:

Капiтальний ремонт
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'€кта)



вlдмов.r]ено,

цькоi ради

Гаrtь,iик Ccpl iй Мико.llайович

но в €динiй лержавнiй електроннiй сист.емi у сферi будiвництва.
12.o7.2o2I

{Р,одаток 71 в редакцii Постановu Км Ns 75о вiд ОВ.О9.2О75; iз змiнамu, внесеними зriдно зПостановамц КМ Np 88О вiд 27.7О.2О75, Ns 4О9 вiд о7,о6,2о1,7, Ns 327 вiд 25.О4.2О78}
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