
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

НАКАЗ
^57 / /  м. Тернопіль № і 7/

Про затвердження річного плану здійснення 
заходів державного контролю Відділу 
державного архітектурно-будівельного 
контролю Тернопільської міської ради 
за діяльністю суб’єктів господарювання на 2022рік

Відповідно до законів України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», «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 річний план заходів державного контролю відділу державного 
архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради за діяльністю 
суб’єктів господарювання на 2022 рік (далі річний план), що додається.

2. Головним спеціалістам -  інспекторам відділу державного архітектурно- 
будівельного контролю Тернопільської міської ради забезпечити виконання 
річного 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.

Начальник відділу

mailto:dabktmr@gmail.com


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу державного архітектурно-будівельного контролю 
Тернопільської міської ради
від 25, У/ £Ос2-ґЬ. № ІУ _____

РІЧНИЙ ПЛАН

Здійснення заходів державного контролю відділом державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради за діяльністю
суб’єктів господарювання на 2022 рік

№з/п
Найменування

суб’єкта
господарювання

Місце провадження 
господарської діяльності 

суб'єкта господарювання або 
його відокремлених 

підрозділів (назва та адреса 
об'єкта будівництва)

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи або 
реєстраційний 

номер облікової 
картки платника 

податків фізичної 
особи -  підприємця 
(серія (за наявності) 
та номер паспорта*)

Предмет здійснення 
заходу державного 
нагляду (контролю)

Ступінь
ризику

Дата
початку

здійснення
заходу

Строк
здійсне
ння
заходу

Найменуванн 
я органу 
державного 
нагляду 
(контролю)

1 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«КРЕАТОР-БУД»

Україна, 46001, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, вулиця 
ЛИСТОПАДОВА, будинок 

1/3; Тернопільська обл., 
Тернопільський район, 

Тернопільська територіальна 
громада, м. Тернопіль (станом 

на 01.01.2021) 
вул. Підволочиське шосе

.

34227060 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
стандартів і правил 
під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний

»

25.01.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради



2 УПРАВЛІННЯ
житлово-

КОМУНАЛЬНОГ
0

ГОСПОДАРСТВА

БЛАГОУСТРОЮ 
ТА ЕКОЛОГІЇ 

ТЕРНОПІЛЬСЬК 
ОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ *

Україна, 46001, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль,

. ВУЛИЦЯ КОПЕРНИКА, 
будинок 1; Тернопільська 

обл., Тернопільський район, 
Тернопільська територіальна 

громада, м. Тернопіль (станом 
на 01.01.2021), вулиця Репина 

І.; Тернопільська обл., 
Тернопільський район, 

Тернопільська територіальна 
громада, м. Тернопіль (станом 

на 01.01.2021) бульвар 
Д.Галицького, 16-18;
Тернопільська обл., 

Тернопільський район, 
Тернопільська територіальна 

громада, м. Тернопіль (станом 
на 01.01.2021), бульвар 
Данила Галицького 14

35939939 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
.стандартів і правил 
під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний 15.02.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради

3 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

ФІРМА
"ТЕРНОІШІЬБУД
ШВЕСТЗАМОВН

ИК"
ТЕРНОПІЛЬСЬК 

Ої МІСЬКОЇ 
РАДИ

Україна, 46001, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, 

ВУЛИЦЯ Ю.ОІШІЬСЬКОГО, 
будинок 6; Тернопільська 

обл., Тернопільський район, 
Тернопільська територіальна 

громада, м. Тернопіль (станом 
на 01.01.2021), вулиця Родини 

Барвінських

14055223 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
стандартів і правил 
під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний

*

10.03.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради



4 "СПЕЩАЛІЗОВА 
НА ДИТЯЧО- 
ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА 
ШКОЛА 

ОЛШПШСЬКОГ 
0  РЕЗЕРВУ 
"ЕКСТРІМ" 

ТЕРНОІШІЬСЬК 
Ої МІСЬКОЇ 

РАДИ .

Україна, 46021, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, 

ВУЛИЦЯ ТАРНАВСЬКОГО, 
будинок 22А; Тернопільська 
обл., Тернопільський район, 
Тернопільська територіальна 

громада, м. Тернопіль (станом 
на 01.01.2021), 

вулиця Тарнавського М. 
генерала

24621273 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, , 
стандартів і правил 
'під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний 15.03.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради

5 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ 
СТЮ 

"ТЕРНОПІЛЬСЬК 
А ФАБРИКА 
ХУДОЖНІХ 

МЕБЛІВ"

Україна, 46010, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, 

ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА, 
будинок 5; 46010 

Тернопільська обл., 
Тернопільський район, 

Тернопільська територіальна 
громада, м. Тернопіль (станом 

на 01.01.2021), 
вулиця Енергетична 5

42360350 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
стандартів і правил
під час виконанняІпідготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний 16.05.2022 10 Відділ 
державного 
архітектурно- 
будівельного , 
контролю 
Тернопільськ 
ої міської 
ради

»



6 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ 
СТЮ "ВЕНКОМ"

Україна, 46003, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, 

ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА 
ДАНИЛА НЕЧАЯ, будинок 

25; Тернопільська обл., 
Тернопільський район, 

Тернопільська територіальна 
громада, м. Тернопіль (станом 
на 01.01.2021), вулиця Нечая 

Д. полковника 25

43148092 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
■стандартів і правил 
під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний 04.07.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради

7 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ 
СТЮ "ГАРАЖНА 

СПІЛКА 
"ГРОМНИЦЬКОГ 

О"

Україна, 46001, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, 

ВУЛИЦЯ РУСЬКА, будинок 
23, квартира 98; 

Тернопільська обл., 
Тернопільський район, 

Тернопільська територіальна 
громада, м. Тернопіль (станом 

на 01.01.2021) 
вулиця В. Громницького

43011335 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
стандартів і правил 
під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний 05.09.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради



8 ОБСЛУГОВУЮЧ
ИЙ

КООПЕРАТИВ 
"НОВА ОСЕЛЯ"

Україна, 46008, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, 

ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 
2, офіс 5; 46001 Тернопільська 
обл., Тернопільський район, 
Тернопільська територіальна 

громада, м. Тернопіль (станом 
на 01.01.2021), 

вулиця Чернівецька 71

43055571 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
стандартів і правил 
" під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний 03.10.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради

9 ОБСЛУГОВУЮЧ
ИЙ

КООПЕРАТИВ 
«ОБСЛУГОВУЮ 
ЧИЙ ЖИТЛОВО- 
БУДІВЕЛЬНИЙ 
КООПЕРАТИВ 
«ЗАТИШНИЙ 

ДІМ»

Україна, 46018, Тернопільська 
обл., місто Тернопіль, пров. 
Цегельний, будинок 8, офіс 

88; Тернопільська обл., 
Тернопільський район, 

Тернопільська територіальна 
громада, м. Тернопіль (станом 

на 01.01.2021), 
вулиця Львівська 22,24

43900885 Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
стандартів і правил 
під ч^с виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний

»

07.11.2022 10 Відділ 
державного 
архітектурно- 
будівельного г 
контролю 
Тернопільськ 
ої міської 
ради



10 ОБСЛУГОВУЮЧ Україна, 46008, Тернопільська 43139296
и и обл., місто Тернопіль, -

КООПЕРАТИВ ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок
"НОВА ОСЕЛЯ- 2, офіс 5; Тернопільська обл.,

1" Тернопільський район,
Тернопільська територіальна ч

громада, м. Тернопіль (станом
на 01.01.2021),

*

вулиця Винниченка В. 8а

Дотримання вимог 
законодавства у 

сфері містобудівної 
діяльності, 

будівельних норм, 
стандартів і правил 
під час виконання 

підготовчих та 
будівельних робіт 

(державний 
архітектурно- 
будівельний 

контроль (нагляд)

Незначний 05.12.2022 10 Відділ
державного
архітектурно-
будівельного
контролю
Тернопільськ
ої міської
ради


