
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка,1, 46001 тел.: (0352) 52-32-83; факс (0352)52-33-23; +380674473617; 
+380674473684; e-mail: dabktmr@gmail.com web: ternopilcity.gov.ua

/Л  О-/. 2 0 2 1  о/к

Про затвердження плану перевірок 
об'єктів будівництва, замовниками яких 
є фізичні особи, на І-ІІ квартал 2021 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 І-ІІ квартал 2021 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 на офіційному веб-сайті Тернопільської міської 
ради у термін, встановлений законодавством.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗ
м. Тернопіль №______

Начальник відділу

mailto:dabktmr@gmail.com


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ відділу державного 
архітектурно-будівельного контролю 
Тернопільської міської ради 
№ £
від 04. 202/

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

міської ради на 2021 рік

№
з/п

Назва об'єкта 
будівництва, його місце 
розташування та адреса

Найменування суб'єктів 
господарювання у сфері 
містобудівної діяльності

Реєстраційний 
номер в реєстрі 

будівельної 
діяльності на 

Порталі Єдиної 
державної 

електронної 
системи у сфері 

будівництва

Предмет
здійснення

заходу
державного

нагляду
(контролю)

Ступінь
ризику

Дата
початку

здійснення
заходу

Строк
здійснення

заходу

1 Будівництво 
індивідуального 
житлового будинку; 
Тернопільська обл., м. 
Тернопіль, провулок 
Галицький, 20

Гр. Романюк Олександр 
Миколайович

ТП051210104118 
від 05.01.2021

•

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних 
норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготрвчих та 

будівельних 
робіт

СС1 2021-02-15 Ш



2 Будівництво виробничо- 
складських приміщень; 
Тернопільська обл., м. 
Тернопіль,
вулиця Микулинецька,99а

і

.

Гр. Наконечна Наталія 
Володимирівна

ТП051210116949 
від 16.01.2021

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних 
норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
робіт

СС1 2021-03-02 10

3 Будівництво складської 
будівлі; Тернопільська 
обл., м. Тернопіль, вулиця 
Гайова, 54в

Гр. Вівчар Іван 
Володимирович

ТП0512007143 70 
від 17.07.2020

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних 
норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
робіт

СС1 2021-03-17 10

4. Будівництво магазину 
автозапчастин; 
Тернопільська обл., м. 
Тернопіль, вулиця 
Будного С., 42а

Гр. Багрій Ігор 
Володимирович

ТП051200903540 
від 03.09.2020

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних

СС1 2021-04-01 10



•

норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
робіт

5- Будівництво автомийки 
самообслуговування та 
автосервісу; 
Тернопільська обл., м. 
Тернопіль, вулиця 
Текстильна, 30В

Гр. Дворський Навло 
Віталійович

ТП051200910539 
від 10.09.2020

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних 
норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
робіт

СС1 2021-04-15 10

6. Реконструкція 
нежитлової будівлі під 
торгово-офісну будівлю 3 
адміністративно- 
побутовими 
приміщеннями; 
Тернопільська обл., м. 
Тернопіль, проспект 
Бандери Степана 
27а, 23а

Г р. Пипа Олексій 
Анатолійович

ТП051201026175 
від 26.10.2020

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних 
норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
робіт

СС1 2021-05-05 10



7. Реконструкція складу 
зберігання цукру №2 
літера "3"; Тернопільська 
обл., м. Тернопіль, 
вулиця Микулинецька, 
116

Гр. ГІетрик Андрій 
Михайлович

V

ТП 061201530497 
від 01.06.2020

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних 
норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
робіт

СС1 2021-05-20 10

8 . Будівництво торгової 
будівлі (магазину); 
Тернопільська обл., м. 
Тернопіль, вулиця 
Карпенка М.

Гр. Корніенко Анастасія 
Іванівна

ТП051201215842 
від 16.12.2020

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних 
норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
робіт

СС1 2021-06-02 10

9. Будівництво 
багатоквартирного 
житлового будинку; 
Тернопільська обл., м. 
Тернопіль, вулиця 
Чернівецька, 51/4

Гр. Михайлюк Володимир 
Танасович

ТП012201217831 
від 23.12.2020

Дотримання 
вимог 

законодавства у 
сфері 

містобудівної 
діяльності, 

будівельних

СС2 2021-06-16 10



норм, стандартів 
і правил під час 

виконання 
підготовчих та 

будівельних 
_____ робіт_____

і . А, Ігімиііііі


