
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                              Наказ Головного управління  

     Держпраці у Львівській області 

                                                                                   від «22»березня  2016 р. № 31-ОД 

План  

проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів)  

Головного управління Держпраці у Львівській області на ІІ квартал 2016 року 

 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання (виробничого 

об’єкта), фактичне місце 

знаходження (місце 

провадження господарської 

діяльності), КВЕД 

Предмет перевірки Дата перевірки Структурні підрозділи, 

які планується залучити 

для проведення 

перевірки 

Початок Закінчення 

1 2 3 4 5 6 

1 ПАТ «ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНОВАЦІЙ» 

м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7 

КВЕД 68.2 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

 

04.04.2016 

 

08.04.2016 Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

2 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА"МЕДІСАН"  

ЛІКУВАЛЬНО-САНАТОРНОЇ ВІДНОВЛЮЮЧОЇ 

АСОЦІАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ 

РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА " 

САНАТОРІЙ "МОЛДОВА" 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

 

 

04.04.2016 

 

08.04.2016 Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  



 Львівська обл.,   

м. Трускавець, вул. Городище, 12 

КВЕД 85.11. 

 

 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів 

 

3 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПТИЦЯ" 

Жидачівський р-н, с. Репехів, вул. Квітнева, 2   

КВЕД 01.11 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

04.04.2016 -  08.04.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

 

4 ДП НАК "НАДРА УКРАЇНИ" 

"ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ" 

м. Львів, пл. Міцкевича, 8 

КВЕД 43.13 
 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

04.04.2016 

 

22.04.2016 Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці 

 Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 



 на транспорті та зв’язку 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

5 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                м. Львів, вул. Горбачевського, 10 

КВЕД 84.11 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

04.04.2016 15.04.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

6 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 “ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

м. Львів, вул. Наукова, буд.7                                                        

КВЕД 72.19 
 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки  

 

11.04.2016 

 

22.04.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  

 

 

 

7 ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ ПРИ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"  

м. Львів, вул. Степана Бандери, 14  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

11.04.2016  15.04.2016 Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

 Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 



КВЕД 85.31 

 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 "КОМПАНІЯ "ЕВРИКА"  
с. Чишки, Пустомитівського р-ну 

КВЕД 46.70 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

11.04.2016 21.04.2016 Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

 

9 КП "ПАРК "КУРОРТНИЙ"  

м. Трускавець,  вул. Бориславська, 1  

КВЕД 91.04 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

18.04.2016   22.04.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

10 ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРДІПРОДОР"-

"ЗАХІДДІПРОШЛЯХ" 

м. Львів, вул. Володимира Великого, 54 

КВЕД 71.11 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

18.04.2016 29.04.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

 



промислової безпеки 

11 ТЗОВ "КОМАНДОР" 

м. Самбір, вул. Ринок, 13 

КВЕД 96.02 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

18.04.2016 29.04.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

 

12 ТЗОВ "ВОДОЛІЙ С.П."  

м. Трускавець, вул. І.Мазепи, буд.33, офіс 16 

КВЕД 11.07 
 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.05.2016   13.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

13 ЛЬВІВСЬКА ГІМНАЗІЯ "ПРЕСТИЖ" З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 м. Львів, вул. Ветеранів, 11 
 КВЕД 85.31 

 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

10.05.2016   13.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів 

 

 Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 



підвищеної небезпеки  

 

14 ТЗОВ  "КРОНО-УКРАЇНА" 

м. Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, 62 

КВЕД 28.29 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.05.2016 23.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

 Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

 

 

15 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 "ФГ "ГАЛИЦЬКА АРТІЛЬ" 

м. Львів, вул. Тернопільська, 3/14 

КВЕД 52.29 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.05.2016 20.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

 

 



16 ТЗОВ "БУРОВА КОМПАНІЯ "ГОРИЗОНТИ" 

м. Львів, вул. Січових Стрільців,12/9 

КВЕД 43.13 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.05.2016 30.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

17                 ВИРОБНИЧІ ОБ’ЄКТИ  

ДП  «Івано-Франківськ-Пропан» 

ПАТ «Івано-Франківськгаз», які  розташовані на 

території Львівської області:  

1.Дільниця АГЗП м. Львів: 

- автомобільний газозаправний пункт 

(АГЗП),  м. Львів, вул. Шевченка, 321; 

- автомобільний газозаправний пункт 

(АГЗП), Жовківський район, смт. Куликів, 

вул. Львівська, 1. 

2.Дільниця ГНС Радехівська: 

- ГНС «Радехів», Радехівський район, с. 

Станин, вул. Польова, 7. 

3.Рава- Руська дільниця з реалізації 

скрапленого газу: 

- ГНП « Рава-Руська»,  Жовківський район, 

м. Рава-Руська. 

4.Сокальська дільниця з реалізації 

скрапленого газу: 

- ГНП «Гірник», Сокальський район, с. 

Межиріччя. 

5.Старосамбірська дільниця з реалізації 

скрапленого газу: 

- ГНП «Стрілки», Старосамбірський район, 

смт. Стрілки; 

- автомобільний газозаправний пункт 

(АГЗП), м. Дрогобич, вул. Самбірська, 83 

КВЕД 52.48 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.05.2016 30.05.2016 Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 



18 ТЗОВ «НОВА ПОШТА» 

м. Полтава, вул. Фрунзе,57 

КВЕД 49.41 

(під керівництвом Держпраці) 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки  

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

 

11.05.2016 31.05.2016 Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів 

19 ТЗОВ "ГЕТЬМАН" 

м. Стрий, вул. Замкова, 1 

КВЕД 13.92 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

12.05.2016 

 

26.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

20 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСВО "ВАЛАНА" 

м. Самбір, вул. Валана, 26 

КВЕД 47.11 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

12.05.2016 

 

26.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

 

21 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРВОНОГРАДВОДОКАНАЛ»  

м. Червоноград, вул. Л.Українки, 1А 

КВЕД 36.00 
 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

16.05.2016 

 

27.05.2016 Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 



Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості  

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

 

22 КП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

АПТЕКА "МИКОЛАЇВ-ФАРМАЦІЯ"  

м. Миколаїв, вул. Мазепи, 11  

КВЕД 47.73 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

16.05.2016   20.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

 

23 ПАТ  "ВІРНІСТЬ" 

м. Сокаль, вул. Українська, 66  

КВЕД 14.31 

 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

 

 

16.05.2016  20.05.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 



24 ТЗОВ "ЗУБР"  

Бродівський район, с. Заболотці, вул. Шпитальна, 7 

 КВЕД 01.47 

 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

23.05.2016   27.05. 2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

 

25 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

м. Львів, вул. Високий замок, 4 

КВЕД 59.11  

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

30.05.2016   10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  

 

26 КОЛЕКТИВНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЕНЕРГОМОНТАЖ" 

м. Львів, вул. Архипенка, 11/15 

КВЕД 42.99 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

 

30.05.2016 10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 



27 МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"НОВОЯВОРІВСЬКВОДОКАНАЛ"        

м. Новояворівськ, вул. Пасічника,1 

КВЕД 37.00 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

30.05.2016 10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

 

28 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

"УКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАУКОВО-

РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ 

"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"          

м. Львів, площа Соборна,.3А 

КВЕД 72.19 

  

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці тав 

промислової безпеки 

30.05.2016 10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

29 ВАТ "СТРІЛКІВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 

Старосамбірський район, с.Стрілки 

КВЕД 46.72  

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

30.05.2016 10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів, 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

30 ТЗОВ "ПАРА" 

м. Львів, вул.І.Франка, 7 

КВЕД 55.10 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

30.05.2016 10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 



з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

31 ТЗОВ "ЛЕВАНДІВКА-АВТО" 

м. Львів, вул. Рудненська, 14 А 

КВЕД 49.41 

  

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

30.05.2016 10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку  

32 КООПЕРАТИВНЕ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ  

ПІДПРИЄМСТВО  "ЮЛІЯ" 

Самбірський район, с. Ваньковичі 

КВЕД 10.85 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

30.05.2016 10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

33 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДНІСТЕР"  

м. Львів, вул. Дністерська, 16 

 КВЕД 81.10 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

 

 

06.06.2016   10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  



34 ТЗОВ "ЕЛСИ" 

 м. Львів, вул. Некрасова,57/102 

КВЕД 46.52 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової  безпеки 

06.06.2016 17.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

35 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"БОРИСЛАВВОДОКАНАЛ"                                                                                                                                                                                                                

м. Борислав, вул. Володимира Великого, 229А                                

КВЕД 36.00 
 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

06.06.2016 

 
17.06.2016 

 
Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  

36 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СОСНІВКАЖИТЛОКОМУНСЕРВІС"  

м.Червоноград, м. Соснівка, вул. Грушевського, 28         

КВЕД 81.10    

    
                                                                                                                                                           

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

06.06.2016   10.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  

 



37 ТЗОВ "ТКС МОЛЛ МАРКЕТ" 

м. Трускавець, вул.Суховоля, 54А 

КВЕД 68.20 
  

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 

промислової безпеки 

 

08.06.2016 

 

17.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

38 ТЗОВ “ЛАБОРАТОРІЯ "НОВА МОДЕЛЬ" 

м. Львів, вул. Станція Личаків, 1 

КВЕД 71.11 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

13.06.2016 23.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

39 ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 

м. Львів, вул. Козельницька, 3,  

КВЕД 35.13 

(під керівництвом Держпраці)  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

 

13.06.2016 

 

01.07.2016 Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

 

 

 



40 ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

 м. Київ, бульвар Шевченка,18 

КВЕД 61.10 

(під керівництвом Держпраці)  

 
 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

 

13.06.2016 

 

01.07.2016 Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

41 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРИСЛАВСЬКИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"                                                                                                                                                        

м. Борислав, пров. Губицький,1                                

КВЕД 28.11 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

 

13.06.2016 

 

24.06.2016 Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

42 ПАТ «ШАХТА «НАДІЯ» 

Сокальський район, с.Сілець 

КВЕД  05.10  

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки  

 

 

13.06.2016 

 

01.07.2016 Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у вугільній 

промисловості  

 



43 ПАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ 

І АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ" 

м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 116 

КВЕД 23.91  

 
 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

 

13.06.2016 

 

24.06.2016 Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів 

44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 "МОРШИНСЬКИЙ САНАТОРІЙ "ПРОЛІСОК" ДЛЯ 

ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ"                                                                                                                                                            

м. Моршин, вул. Проліскова,10                        

КВЕД 86.10 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

20.06.2016 -  

 

24.06.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості  

45 ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" 

 м. Львів, вул. Пластова, 10 

КВЕД 45.20 
 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

21.06.2016 

 

05.07.2016 Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 

енергетиці  

 



загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

 

Відділ нагляду на  

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів 

 

 

 


