
 

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

перевірок суб’єктів господарювання  (виробничих об’єктів) 

Головного управління Держпраці у Львівській області 

за  4 - ий  квартал  2015 р. 

 

№ 

з/п 

 

Назва суб’єкта господарювання 

(виробничого об’єкта), юридична 

адреса, місцезнаходження, КВЕД 

Предмет  перевірки 

Дата перевірки 

 
Структурні підрозділи,  які планується 

залучити до проведення перевірки  
Відмітка про виконання 

Початок 

 

Закінчення 

 

1 ТзОВ «Радехівський цукор»,  

с.Павлів, Радехівського р-ну 

 КВЕД 10.81. 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів з 

охорони праці 

23.11.2015р. 27.11.2015р. Відділ нагляду в АПК та СКС. 

Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах підвищеної 

небезпеки. 

Виконано 

Акт №13/22/071/0109 

від 27.11.2015 

2 ТОВ "Бадер Україна",  

м. Городок, вул. Заводська, 5   

КВЕД 19.20. 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів з 

охорони праці 

23.11.2015р. 27.11.2015р. Відділ нагляду в АПК та СКС.  

Відділ нагляду на виробництві і 

об’єктах підвищеної небезпеки. 

Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці 

Виконано  

Акт №13/12/066/0105 

від 27.11.2015 

3 Державне підприємство 

«Старосамбірське мисливське 

господарство», 

 м.Старий Самбір, вул. Дрогобицька,2  

КВЕД 02.40. 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів з 

охорони праці 

07.12.2015 11.12.2015р. Відділ нагляду в АПК та СКС.  

Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. 

Виконано  

Акт №13/26/035/0145 

від 09.12.2015 

Акт №13/26/033/0146 

від 08.12.2015 

Акт 313/26/071/0150 

від 11.12.2015  

4 ТзОВ «Міжнародна клініка 

відновного лікування» 

 м.Трускавець,  

вул. Помірецька,37 

 КВЕД 86.10 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

07.12.2015р 11.12.2015р. Відділ нагляду в АПК та СКС.  

Відділ нагляду на виробництві і 

об’єктах підвищеної небезпеки.  

Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. 

Виконано  

Акт №13/08/033/0156 

від 10.12.2015 

Акт №13/08/073/0172 

від 11.12.2015 

Акт №13/08/051/0177 

від 09.12.2015 

5 ТОВ «Трускавецький водоканал» 

м.Трускавець,  

вул.Ів.Франка,59 

КВЕД 36.00; 37.00 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

14.12.2015р 18.12.2015р. Відділ нагляду в АПК та СКС. Відділ 

нагляду у гірничодобувній 

промисловості. 

 Відділ нагляду на виробництві і 

об’єктах підвищеної небезпеки. 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

Виконано  

Акт №13/08/040/0182 

від 16.12.2015 

Акт №13/08/071/0187 

від 18.12.2015 

Акт №13/08/101/0219  

від 18.12.2015 



та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

та інших нормативно-правових актів 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

 

6 ТзОВ «Сокме»,  

смт.Жвирка, Сокальського району.  

КВЕД 31.09. 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

 

14.12.2015р 18.12.2015р. Відділ нагляду в АПК та СКС.  

Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці.  

Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-правових актів 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

 

Виконано  

Акт №13/25/091/0183 

від 15.12.2015 

Акт №13/25/081/0190 

від 18.12.2015 

Акт №13/25/066/0195 

від 17.12.2015 

Акт №13/25/035/0207 

від 18.12.2015 

Акт №13/25/050/0214 

від 18.12.2015 

Акт №13/25/102/0231  

від 18.12.2015 

7 ТОВ «Агенство економічної 

безпеки» «ЕФОРТ»  

м.Львів,  

вул.Героїв УПА,72.  

КВЕД 80.10. 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

 

14.12.2015р 18.12.2015р. Відділ нагляду в АПК та СКС. 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-правових актів 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

 

Виконано  

Акт №13/01/065/0179 

від 18.12.2015 

Акт №13/01/017/0220  

від 18.12.2015 

8 Управління магістральних 

газопроводів «Львівтрансгаз» ПАТ 

«Укртрансгаз»,  

м.Львів, вул. Рубчака, 3 

КВЕД 49.50: 

- Стрийське ВУПЗГ  
УМГ «Львівтрансгаз»  

ПАТ «Укртрансгаз»,  

Львівська обл.,  

м. Стрий, вул. Сколівська,3, 

 КВЕД 60.30.2; 

- Опарське ВУПЗГ  

УМГ «Львівтрансгаз»  

Перевірка стану охорони 

праці та промислової 

безпеки 

 

 

   03.11.2015р. 23.11.2015р. Відділ нагляду на виробництві і 

об’єктах підвищеної небезпеки 

 

Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв’язку 

 
Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та енергетиці 

 

Відділ нагляду в гірничодобувній 

промисловості 

 

 

Виконано 

Акт №13/20/087/0014 

від 04.11.2015 

Акт №13/27/087/0017 

від 10.11.2015 

Акт №13/20/087/0021 
від 17.11.2015 

Акт №13/07/087/0027 

від 17.11.2015  

Акт №13/13/0087/0028 

від 20.11.2015 

Акт №13/01/087/0223 

від 18.12.2015 



ПАТ «Укртрансгаз»,  

Львівська обл.  

Дрогобицький р-н,  

с. Опари,  

КВЕД 60.30.2; 

- Бібрське управління магістральних 

газопроводів УМГ «Львівтрансгаз»  

ПАТ «Укртрансгаз»  

Львівська обл.,  

Перемишлянський р-н, м. Бібрка,  

КВЕД 60.30.2, 

- Угерське виробниче відділення 

ремонтних і сервісних послуг УМГ 

«Львівтрансгаз»  

ПАТ «Укртрансгаз»,  

Львівська Стрийський р-н,  

с. Угерсько, 

 КВЕД 45.21.1 

 

 

 

9 ТОВ з іноземними інвестиціями 

«Хенкель Баутехнік» 

  Львівська область м.Миколаїв, 

вул.Львівське шосе,5   

 КВЕД 41.20 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

07.12.2015 25.12.2015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

 Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-правових актів 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

Виконано 

Акт №13/18/046/0196 

від 17.12.2015 

Акт №13/18/024/0158 

від 10.12.2015  

10 ТзОВ «Приватбуд плюс» 

м.Львів,вул..Дорошенка,29 КВЕД 

41.20 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

02.11.2015 06.11.2015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Виконано  

Акт №13/01/045/0016 

від 04.11.2015 

11 ПП «Кантрансбуд»  

м.Львів, вул.Героїв УПА, 73 

КВЕД 41.20 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

09.11.2015 13.11.02015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Виконано  

Акт №13/01/045/0026 

від 12.11.2015  

13 ТзОВ «БК «Прогрестехбуд» 

м.Львів, вул.Героїв УПА, 72 

КВЕД 41.20 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

16.11.2015 19.11.2015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Виконано  

Акт №13/01/047/0073 

від 18.11.2015 

14 ТзОВ «Магік 

м.Львів,  

вул.Нечуй-Левицького, 6/13 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

14.12.2015 17.12.2015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку.  

Відділ нагляду в машинобудуванні 

Виконано 

Акт №13/01/046/0184 

від 15.12.2015 



КВЕД 41.20 з охорони праці 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

 

та енергетиці. 

Відділ нагляду на виробництві і 

об’єктах підвищеної небезпеки. 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-правових актів 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

 

Акт №13/01/117/0189 

від 16.02.2015 

Акт №13/01/051/0192 

від 15.12.2015 

Акт №13/01/021/0206 

від 17.12.2015  

15 ЛД УДППЗ "Укрпошта"  

м. Львів, вул. Словацького,1 

 КВЕД 53.10  

- Центр поштового зв’язку №1  

м. Львів, вул. Словацького,1 

 КВЕД 53.10 

- Центр поштового зв’язку № 2  

 м. Самбір,  

пр. Св. Павла Конюшкевича, 1  

КВЕД 53.10 

- Центр перевезення пошти  

м. Львів,  

вул. Городоцька,284  

КВЕД 53.10  

- Центр поштового зв’язку № 3  

м. Дрогобич,  

вул. Д. Галицького,  

21 КВЕД 53.10 

-  Центр поштового зв’язку № 6  

 м. Буськ,  

майдан Незалежності, 6  

КВЕД 53.10  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

23.11.2015 11.12.2015 Відділ нагляду в 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 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

 

Виконано  

Акт №13/01/052/0102 

 від 26.11.2015 

Акт №13/14/052/0120  

від 27.11.2015 

 Акт №13/03/052/0132 

від 03.12.2015 

Акт №1301/063/0151 

від 24.11.2015 

Акт №13/11/052/0155 

від 08.12.2015 

Акт №13/01/050/0162 

від 09.12.2015 

Акт №13/01/052/0170 

від 10.12.2015 

Акт №13/01/101/0169 

 від 11.12.2015 

16 ТзОВ «Танк-Транс»,  

Львівська область,  

м. Городок,  

вул.Івасюка, 2г, 

КВЕД 49.41 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

09.11.2015 13.11.2015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Виконано  

Акт №13/12/049/0023 

від 13.11.2015 

17 ТзОВ «Тр-Транс»,  

Львівська обл.,  

Городоцький район,  

с. Черлянське Передлісся,  

вул.. Угрівська, 72, 

КВЕД 49.41 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

 

16.11.2015 19.11.2015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Виконано  

Акт 313/12/049/0081 

від 18.11.2015 

 



18 ЛКП «Львівелектротранс», 

м. Львів, вул.Сахарова, 2. 

КВЕД 49.31 

 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

07.12.2015 11.12.2015 Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Відділ нагляду в машинобудуванні 

та енергетиці. 

Відділ нагляду на виробництві і 

об’єктах підвищеної небезпеки. 

Виконано  

Акт №13/01/049/0165 

від 11.12.2015 

19 ПАТ «Львівський жиркомбінат» 

м. Львів вул. Городоцька, 132  

КВЕД 10.42 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

01.12.2015р.  11.12.2015р. Відділ нагляду на виробництві і 

об'єктах підвищеної небезпеки. 

Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. 

Відділ нагляду у гірничодобувній 

промисловості. 

 

Виконано  

Акт №13/01/117/0137 

від 04.12.2015 

Акт №13/01/077/0138  

від 04.12.2015 

Акт №13/01/078/0139 

від 04.12.2015   

Акт №13/01/050/0140 

від 04.12.2015 

Акт №13/01/091/0143 

від 04.12.2015  

Акт №13/01/051/0148 

від 04.12.2015 

Акт №13/01/063/0152 

від 04.12.2015 

   Акт №13/01/078/161 

від 09.12.2015 

Акт №13/01/077/0163 

від 09.12.2015 

20 ПАТ"Львівський хімічний завод" 

м. Львів вул. Рахівська, 16 

КВЕД 20.11 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

14.12.2015р.  25.12.2015р. Відділ нагляду на виробництві і 

об'єктах підвищеної небезпеки. 

Відділ нагляду в будівництві, 

котлонагляді на транспорті та зв'язку. 

Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. 

Відділ нагляду у гірничодобувній 

промисловості. 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-правових актів 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

 

 

Виконано 

Акт №13/01/050/0185 

         від 15.12.2015  

Акт №13/01/078/0186 

від 16.12.2015 

Акт №13/01/051/0191 

від 17.12.2015 

Акт №13/01/077/0201 

від 17.12.2015 

Акт №13/01/063/0203 

від 17.12.2015 

Акт №13/01/091/0218 

від 18.12.2015 

Акт №13/01/077/0234 

від 22.12.2015 

Акт №13/01/081/0239 

від 24.12.2015 

Акт №13/01/078/0241 

від 24.12.2015 

Акт №13/01/019/0230 

від 21.12.2015 



21 ТзОВ « КЕН-ПАК» 

м. Яворів, вул. Маковея,62 

КВЕД 28.72.0 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

26.11.2015р. 30.11.2015р. Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. 

Виконано  

Акт №13/29/067/0124 

від 30.12.2015 

22 ТзОВ „  Клінгспор ” 

м. Великі Мости, 

вул. Львівська, 2б 

КВЕД 26.81.0 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

07.12.2015р. 

 

11.12.2015р. Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. 

Виконано  

Акт №13/25/035/0157 

від 11.12.2015 

Акт №13/25/067/0160 

від 11.12.2015 

23 ПАТ"КОНВЕЄР"  

м. Львів, вул.Шевченка, 317 

КВЕД 28.74 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

 

14.12.2015 18.12.2015 Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ нагляду в 

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 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

Виконано 

Акт №13/01/067/0178 

від 18.12.2015 

Акт №13/01/040/0205 

від 18.12.2015 

Акт №13/01/053/0202  

від 17.12.2015 

24 

ТзОВ «Галицька кабельна компанія» 

м. Львів, вул. Шевченка,323 

КВЕД 38.32 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці 

Дотримання вимог 

законодавства про працю 

та загальнообов’язкове  

державне соціальне 

страхування 

 

21.12.2015р. 25.12.2015р. Відділ нагляду в машинобудуванні та 

енергетиці. Відділ нагляду в 

будівництві, котлонагляді на транспорті 

та зв'язку. 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-правових актів 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства застрахованих осіб, 

працевлаштування інвалідів, з питань 

дитячої праці та інших нормативно-

правових актів 

 

Виконано 

Акт №13/01/067/0235 

від 23.12.2015 

Акт №13/01/024/0251 

від 25.12.2015  

                                                            


