
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

НАКАЗ

^  03. 202/)^ . м. Тернопіль № _______

Про затвердження плану перевірок 
об'єктів будівництва, замовниками яких 
є фізичні особи, на II квартал 2020 року

Відповідно до закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 
року № 553, з метою забезпечення завдань, покладених на відділ державного 
архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради відповідно до 
Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю 
Тернопільської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Тернопільської міської ради від 23.09.2015 №870,
НАКАЗУЮ: ,

1. Затвердити план перевірок об'єктів будівництва, замовниками яких є 
фізичні особи на II квартал 2020 року (далі квартальний план), що додається.

2. Головним спеціалістам -  інспекторам відділу державного архітектурно- 
будівельного контролю Тернопільської міської ради забезпечити виконання 
квартального плану відповідно до вимог законодавства та забезпечити 
оприлюднення цього наказу йа офіційному веб-сайті Тернопільської міської 
ради у термін, встановлений законодавством.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу державного архітектурно-будівельного 
контролю Тернопільської міської ради

Від 03. № £ #

^План на II квартал
перевірок об'єктів будівництва, замовниками яких є фізичні особи відділом державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської

міської ради на 2020 рік

№
з/п

Назва об’єкта та його 
місце розташування

Найменування суб’єктів 
господарювання у сфері 

містобудівної діяльності та їх 
місцезнаходження (код 

ЄДРПОУ,ЩН)

Номер запису в 
Єдиному реєстрі 
документу, що 
надає право на 

виконання 
будівельних 

робіт або номер 
та дата видачі 

дозволу

Предмет 
здійснення заходу 

державного 
нагляду 

(контролю)

Ступінь
ризику

Дата
початку

здійснення
заходу

Строк
здійснення

заходу

1 Будівництво житлового 
будинку садибної 

забудови; 
Тернопільська обл., м. 

Тернопіль, 
вул. Наливайка, 00

Гр. Замора Євген Петрович; ТП 061190170212 
від 17.01.2019р.

Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері 
містобудівної 

діяльності, 
будівельних норм, 

стандартів і 
правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних робіт

СС1 2020-04-06 10

2 Будівництво житлового 
будинку садибної 

забудови; 
Тернопільська обл., м.

Г р. Замора Євген Петрович; ТП 061190170193 
Від 17.01.2019р.

Дотримання бимог 
законодавства у 

сфері 
містобудівної

СС1 2020-04-06 10



Тернопіль, 
вул. Наливайка, 00

діяльності, 
будівельних норм, 

стандартів і 
правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних робіт
3 Будівництво житлового 

будинку; Тернопільська 
обл., м. Тернопіль, 

вул. Замонастирська, 8

Гр. Гарбарчук Сергій Федорович; 
2993302719

ТП 061193430427 
від 09.12.2019р.

Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері 
містобудівної 

діяльності, 
будівельних норм, 

стандартів і 
правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних робіт

СС1 2020-05-11 10


