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
23 квітня 2019 р. № ЖТ 132191130915
______Будівництво та облаштування фізкультурно-оздоровчого комплексу______
___________ «Плавальний басейн» в смт. Романів, вул. Медична, 2-А___________
(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об’єкта будівництва ________________________________________
_______ Житомирська обл., Романівський р-н. смт Романів, вул. Медична, 2-А________
вид будівництва______ Нове будівництво_______________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта_______ 1265.2____________________________________________________
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків (відповідальності)

СС2_______________________________________

За результатами розгляду заяви _________________________________________
(найменування або прізвище, ім’я,

________________ Романівської дитячо-юнацької спортивної школи________________
по батькові замовника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 10.04.2019 р. № 3382 та
доданих до неї документів встановлено, що:
1. Згідно даних завдання на проектування тому 1 проекту, що поданий разом із
заявою, проектні рішення мають бути розроблені в дві стадії: «Проект» та «Робоча
документація», проте до Управління подано лише проектну документацію в стадії
«Проект»__________________________________________________________________ ;
Доводимо до відома, шо відповідно до ч.2 п. 11.2 «Порядку розроблення проектної
документації

на

будівництво

об'єктів»

затвердженого

наказом

Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
16.05.2011 № 45 зі змінами, для об’єктів, що за класом наслідків належать до об’єктів із
середніми

наслілками

(СС2),

за

рішенням

замовника

проектування

може

здійснюватися в дві або три стадії_____________________________________________ ;
2. В завданні на проектування тому 1 проекту, що поданий разом із заявою,
відсутні дати складання, погодження проектантом, не завірені його печаткою, а також
відсутня дата затвердження замовником цього завдання. Разом з тим сторінка проекту з
інформацією, що проект розроблено відповідно до чинних норм, правил і стандартів не
підписана та не засвідчена печаткою проектувальника____________________________ ;
3. в містобудівних умовах та обмеженням для проектування №12 від 20.11.2017
гранично доступна висотність будинків, будівель та споруд у метрах - 12 метрів, також

максимально

доступний відсоток

забудови земельної ділянки - 35%. а згідно основних

техніко-економічних показників Тому 2 проекту та показників по генплану Тому 1
проекту висота - 12.920 м та відсоток забудови - 39% відповідно___________________.
(Обгрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.
Головний інспектор
будівельного нагляду
сектору по роботі
з дозвільними документ
(посада)

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

м .п .
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