
 

Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ Тернопільського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Білецька,1, тел. 0 352 434 610 

 

Наявність сполучення громадського транспорту:  

Тролейбусний маршрут №10: вул. Київська – пр-т Злуки – вул. Збаразька – вул. 

С.Крушельницької – вул. Руська – пр-т  Ст. Бандери – вул.15-Квітня.  

 Автобусний маршрут №19: вул. Л.Курбаса – вул. Тарнавського – пр-т Злуки – вул. 

Збаразька – вул. С.Крушельницької – вул. Руська – вул. Мазепи – вул. Карпенка – вул. 

Руська – вул. Б.Хмельницького – пр-т Злуки – вул. Тарнавського  

 Автобусний маршрут №13: вул. Симоненка – вул. Тарнавського – вул. Збаразька – вул. 

С.Крушельницької – вул. Руська – вул. Живова – пр.-т Ст. Бандери – вул. 15 Квітня  

 Автобусний маршрут №36: вул. Корольова – пр-т Злуки – вул. Збаразька – вул. 

С.Крушельницької – вул. Руська – Автовокзал –  вул. Б.Хмельницького – пр-т Злуки – 

вул.15-Квітня  

 

Інтерактивна схема руху транспорту  
 

Під’їзні шляхи до адміністративного будинку ГУ ДПС з вул. С. Крушельницької та 

вул. Білецька  

 

Місця паркування на стоянці біля адміністративного будинку ГУ ДПС на 60 паркомісць 

 

Місце парковки  

 

 

Центр обслуговування платників Козівської ДПІ Козівського управління Головного 

управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Грушевського, 48, 

тел.  0  3547 213 45 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться на стоянці перед приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Бережанської ДПІ Козівського управління Головного 

управління ДПС у Тернопільській області 

адреса:  Тернопільська область, м. Бережани, вул. Шевченка, 15, тел. 0 3548 239 12 

 

Громадський транспорт відсутній, їхати автомобільним транспортом, зупинка в центрі, 

приміщення районної державної адміністрації. Під'їзні шляхи та місця паркування 

транспортних засобів знаходяться на стоянці перед адмінбудинком райдержадміністрації 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Монастириської ДПІ Козівського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса:  Тернопільська область ,Монастириський район, м. Монастириськ, вул. Шевченка,19, 

тел. 0 3555 219 95 
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Громадський транспорт відсутній, їхати автомобільним транспортом, зупинка в центрі, 

приміщення районної державної адміністрації. Під'їзні шляхи та місця паркування 

транспортних засобів знаходяться на стоянці перед адмінбудинком райдержадміністрації 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Підгаєцької ДПІ Козівського управління Головного 

управління ДПС у Тернопільській області 

адреса:  Тернопільська область, Підгаєцький район, м. Підгайці, майдан Незалежності, 10/3, 

тел. 0 3542 211 23 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед приміщенням ДПІ на обочині проїзної частини дороги 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Кременецької ДПІ Кременецького управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, м. Кременець, вул. У.Самчука, 6, тел. 0 3546 237 91 

 

Наявність сполучення громадського транспорту – згідно графіка маршрутів міської 

автостанції. Їхати автомобільним транспортом з вул. Шевченка на вул. У.Самчука. Під’їзні 

шляхи та місця паркування транспортних засобів знаходяться на стоянці перед 

приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Збаразької ДПІ Кременецького управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, Збаразький район, м. Збараж, вул. Б.Хмельницького, 1, 

тел.  0 3550 211 20 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Зборівської ДПІ Кременецького управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса:  Тернопільська область, Зборівський  район, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 42, 

тел.  0 3540 218 89 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

http://tr.tax.gov.ua/data/material/000/273/355931/1911.JPG
http://tr.tax.gov.ua/data/material/000/273/355931/1913.JPG
http://tr.tax.gov.ua/data/material/000/273/355931/1909.JPG
http://tr.tax.gov.ua/data/material/000/273/355931/1906.JPG
http://tr.tax.gov.ua/data/material/000/273/355931/1907.JPG


Центр обслуговування платників Лановецької ДПІ Кременецького управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса:  Тернопільська область, Лановецький район, м. Ланівці, вул. Незалежності, 19а, 

тел.  0  3549 220 85 

 

Громадський транспорт відсутній, їхати автомобільним транспортом до приміщення 

районної державної адміністрації. Під'їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед адмінбудинком 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Шумської ДПІ Кременецького управління Головного 

управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, Шумський район, м. Шумськ, вул. Українська, 57, 

тел. 0 3558 211 43 

 

Громадський транспорт відсутній, їхати автомобільним транспортом, зупинка в центрі, 

приміщення районної державної адміністрації. Під'їзні шляхи та місця паркування 

транспортних засобів знаходяться перед адмінбудинком   

 

Схема проїзду 

 

 

Центр обслуговування платників Теребовлянської ДПІ Теребовлянського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, Теребовлянський район, м. Теребовля, вул. Т. Шевченка, 26, 

тел. 0 3551 223 67 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Бучацької ДПІ Теребовлянського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса:  Тернопільська область, Бучацький район, м. Бучач, вул. Галицька, 11, 

тел. 0 3544  217 09 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Підволочиської ДПІ Теребовлянського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Зелена, 1, 

тел. 0 3543 212 76 
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Громадський транспорт відсутній, їхати автомобільним транспортом до районної лікарні. 

Під'їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів знаходяться перед 

адмінбудинком ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Гусятинської ДПІ Теребовлянського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гусятин, вул. Суходільська, 2а, 

тел.   0 3557 216 88 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Чортківської ДПІ Чортківського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область,  м. Чортків, вул. Шевченка, 23, тел. 0 3552 224 05 

 

Наявність сполучення громадського транспорту – згідно графіка маршрутів міської 

автостанції. Їхати автомобільним транспортом, зупинка в центрі, приміщення районної 

державної адміністрації. Під'їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед адмінбудинком  

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Борщівської ДПІ Чортківського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса: Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів, вул. Ярослава Кондри, 5, 

тел. 0 3541 212 58 

 

Громадський транспорт відсутній, під’їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед приміщенням ДПІ 

 

Схема проїзду  

 

 

Центр обслуговування платників Заліщицької ДПІ Чортківського управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській області 

адреса:  Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Ст. Бандери, 15 б, 

тел. 0 3554 229 16 

 

Громадський транспорт відсутній, їхати автомобільним транспортом до приміщення 

районної державної адміністрації. Під'їзні шляхи та місця паркування транспортних засобів 

знаходяться перед адмінбудинком 

 

Схема проїзду  
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