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
14 січня 2020 р. № ЖТ 132200130655
Будівництво багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку
___________ з вбудованими нежитловими приміщеннями в с. Оліївка,___________
вул. Євгена Р и хліка,15.4. Житомирського району. Житомирської області
(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об’єкта будівництва_______________________________________
_____ Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Євгена Рихліка. 15.4_____
вид будівництва______Нове будівництво_______________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта_______ 1122.1____________________________________________________
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків (відповідальності)

СС2_______________________________________

За результатами розгляду заяви ________ Державне підприємство_____________
(найменування або прізвище, ім’я,

_________________ Міністерства оборони України «Укрвійськбуд»_________________
по батькові замовника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 28.12.2019 р. № 5492/2019 та
доданих до неї документів встановлено, що:
1.
) Не подано в повному обсязі документи, необхідні для отримання дозволу, що
суперечить частині 3 ст.37 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" та
додатку 10 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466
(відсутня проектна документація);
2.
) Не
вірно вказано найменування об’єкту будівництва (відповідно до п.8
«Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів»
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України 16.05.2011 № 45, назва об’єкта
будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на
проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування, відображати вид
будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце
розташування.
У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.
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