Додаток 11
до Порядку
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції
_______________ у Житомирській області______________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт
12 грудня 2018 р. № ЖТ 132183452190
Капітальний ремонт фасаду та віконних прорізів будівлі Баранівської гімназії
відділу освіти Баранівської міської ради, за адресою: вул. Соборна, 26,
м. Баранівка. Баранівський район. Житомирська область, Україна. 12701
(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об’єкта будівництва______________________________________
________ Житомирська обл.. Баранівський р-н. м. Баранівка. вул. Соборна. 26______
вид будівництва_____ Капітальний ремонт____________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта_______ 1263.3__________________________________________________
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків ('відповідальності)

СС2_____________________________________

За результатами розгляду заяви ____________ Відділу освіти_________________
(найменування або прізвище, ім’я,

__________________________ Баранівської міської ради__________________________
по батькові замовника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 30.11.2018 р. № 9906 та
доданих до неї документів встановлено, що:
1. Відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на
будівництво», робочий проект виготовлено та надано не в повному обсязі___________ і
2. В копії експертного звіту, що додана до заяви, зазначена наявність додатку на
чотирьох аркушах, що є обов’язковою частиною цього експертного звіту. Даний
додаток відсутній. Експертиза кошторисної частини не проводилась________________ •
3. В наказі про призначення відповідальної особи за виконанням будівельномонтажних робіт відсутня дата його видачі_____________________________________ і
4. В наказі про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду
відсутня дата його видачі____________________________________________________ ;
5. В наказі про призначення головного архітектора проекту відсутня дата його
видачі
(Обгрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на ви

будівельних робіт відмовлено.

Головний інспектор
будівельного нагляду
сектору по роботі
З ДОЗВІЛЬНИМИ ДОКУМ

м. п.

(посада)

Циганок Андрій Володимирович
(прізвище, ім’я та по батькові)

у - л Д о д а т о к 11 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015 із змінами,
■П о з Постановами КМУ № 879 від 21.10.2015, № 404 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018

