
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                              Наказ Головного управління  

     Держпраці у Львівській області 
                                                                                   від «21» червня 2016 р. №  77 -ОД 

 
 

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

Головного управління Держпраці у Львівській області на ІІI 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 ПП «ОЛІЯР» 

Пустомитівський р-н, с.Ставчани 
КВЕД 21.20 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 
промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 
Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
 

 

01.07.2016 

 

15.07.2016 Відділ нагляду в  

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 ТзОВ «ЄВРОШПОН» 

Яворівський р-н, с.Новий Яр 
КВЕД 16.21 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

 

01.07.2016 

 

15.07.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  
Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

3 ДП "МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ" КОМПАНІЇ 
"МОЛТЕКС БІЗНЕС" 

Городоцький р-н, с. Завидовичі, урочище Крижова, 1 

КВЕД 06.20 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 
Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

01.07.2016 
 

15.07.2016 Відділ нагляду у 
гірничодобувній 
промисловості 

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  

 

4 РОЗДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "СІРКА" 

м. Новий Розділ, вул. Гірнича,2 
КВЕД 08.11. 

 

 
 

 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 
використанням. 

 

 
 

 

04.07.2016 
 

20.07.2016 Відділ нагляду у 
гірничодобувній 

промисловості 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

5 ТзОВ «БОЛГАРСЬКА КОСМЕТИКА» 

м.Самбір,вул.Карпенка-Карого,5  
КВЕД 45.46 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 
 

04.07.2016 

 

08.07.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 
застрахованих осіб, 
працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 
праці та інших нормативно-

правових актів 
Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

6 ТОВ "ЕДЕМ-РЕЗОРТ ЕНД СПА" 

Перемишлянський район, село Стрілки,  
хутір Ріпище, буд.1 

, КВЕД 55.10  

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 

04.07.2016 

 

15.07.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у 
гірничодобувній 

промисловості 
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

7 ДП "ДАТСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬ"  

КОМПАНІЇ "ПВН ХОЛДІНГ А/С" (ДАНІЯ) 
м. Сокаль, вул. Чайковського,1 

КВЕД 17.40 
 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

 

 
 

11.07.2016 

 

15.07.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 
застрахованих осіб, 

працевлаштування 
інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  
 



Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 
 

 

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 
промисловості 

Відділ нагляду в 
машинобудуванні та 

енергетиці 

Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 
 

8 ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ 

ТзОВ «ОРЛАН ТРАНС ГРУП» 
                м. Львів, вул. Пластова,4 

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 

11.07.2016 

 

19.07.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  
Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці 
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

9 ТзОВ ТВК "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ 
 "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" 
м. Львів, вул. Дж.Вашингтона,10 

КВЕД 11.05 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

11.07.2016 
 

22.07.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 
Відділ нагляду в АПК та 

СКС 
Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці 
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 



10 СТзОВ "СВІРЖ" 

Перемишлянський р-н, с.Свірж 
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,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 

11.07.2016 

 

20.07.2016 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 у гірничодобувній 

промисловості 

 

11 ТзОВ «СОТЕКО» 
Сокальський р-н, с. Волиця, вул. Зарічна,1                                                        

КВЕД 01.13 
 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

 

12.07.2016 
 

20.07.2016 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 у гірничодобувній 

промисловості 
 

12 МКП «СОКАЛЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

м. Сокаль, вул. Героїв УПА,  21 
КВЕД 35.30 

 
 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 

18.07.2016   03.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 
СКС  

 



нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 
 

Відділ нагляду в металургії, 

машинобудуванні та 
енергетиці  

Відділ                                               
нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 
13 ТзДВ «ВЛАСТА» 

м. Львів, вул. Бр.Міхновських, 11  

КВЕД 13.92 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування 

25.07.2016  29.07.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

 

14 ПП «ЛЕВКО» 

м. Кам’янка-Бузька, вул. Перемоги,40/44                        
КВЕД 18.12 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

25.07.2016  

 

05.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

 

15 ТОВ «ЯБЛУНЕВИЙ ДАР» 

 м. Городок, вул. Львівська, 274 А 
 КВЕД 10.32 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 
використанням. 

 

01.08.2016   15.08.2016 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 в  
машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 



Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

16 ТзОВ «»ТРАНС-СЕРВІС-1 

Пустомитівський р-н, с. Ставчани 
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,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 

01.08.2016   15.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку  
Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 
енергетиці  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 
промисловості 

17 ДП «ДУАТЕКС» 
м. Миколаїв, вул. Львівське шосе,3 

КВЕД 14.13 

 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

01.08.2016   15.08.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 
інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-
правових актів  

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 
енергетиці  

Відділ нагляду в АПК та 
СКС  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

18 ТзОВ «БРАМА» 

Яворівський р-н, с. Рясне-Руське, вул.Свободи,25 
КВЕД 16.23 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

01.08.2016   12.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 
СКС  



законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки 
 

 

 

19 ТзОВ «ДЕКАРЕСТ» 

м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 26 
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 

 
 

01.08.2016   15.08.2016 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 

20 ТзОВ "ЛОПАТИНСЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ 

ЗАВОД" 
Радехівський р-н, смт. Лопатин, вул. Промислова,33 

КВЕД 08.92 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 

08.08.2016 23.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  
Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 
промисловості 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 



21 ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" 

м.Львів, вул. Козельницька,15 
КВЕД 35.11 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 

08.08.2016 23.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 
енергетиці  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 
промисловості 

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

22 ДП «УГЕРСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» 
Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Ів.Франка,2 

КВЕД 11.01 

 
 

 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 
 
 

08.08.2016  22.08.2016 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 у гірничодобувній 

промисловості 
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 
енергетиці 



23 ТзОВ «АЛЕКС-ТРАНС» 

 м.Львів, вул.Городоцька,357 
КВЕД 32.21 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 
Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

 

08.08.2016 

 

19.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

24 ТзОВ"ЕКСКОМБУД"  
м. Львів, вул. Тесленка,4 

КВЕД 41.20 

 
 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки  

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

10.08.2016 19.08.2016 Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

25 ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ЛЬВІВ»  

 ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
м. Львів, Аеропорт ЦА 

КВЕД 52.23 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.08.2016 25.08.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 
Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 
енергетиці 

26 ДП «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЛІСГОСП» 
м. Дрогобич, вул. Стрийська,29 

КВЕД 02.10 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

15.08.2016 
 

26.08.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів  



 страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

27 ПП «БУДМОНТАЖ-1» 
 Старосамбірський р-н, с. Стрільбичі,  

вул. Яблунева,82 

КВЕД 41.20 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

 

15.08.2016 
 

26.08.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

 

28 ПП «ГАЛЕНЕРГО» 
 м.Львів, пр.В.Чорновола, 73 

КВЕД 43.21 
 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

 
 

15.08.2016 
 

26.08.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

29 ПІДПРИЄМСТВО  

"АГЕНТСТВО ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕКЛАМИ 
"МЕДІА-ЗАХІД" 

 БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ"МЕДІА-ЗАХІД" 

м. Львів, вул. Вол.Великого, 18/101 
КВЕД 58.14 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

22.08.2016 02.09.2016 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 

30 ТзОВ «СВАРКО УКРАЇНА» 
м. Львів, вул. Героїв УПА, 71 офіс 308                        

КВЕД 25.62 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

22.08.2016 
 

02.09.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 



 страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  
 Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

31 ФГ «ЗАХІД-ПТИЦЯ» 
Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул Озерна, 12.  

КВЕД 01.47 
 
 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 
використанням. 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування 

29.08.2016 
 

13.09.2016 Відділ нагляду в АПК та 
СКС  

Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 
енергетиці  

Відділ з питань додержання 
законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 
інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  
32 ТзОВ «МЕРКУРІЙ –ЦЕНТР-ПЛЮС» 

м. Львів, вул. Кордуби,5                        

КВЕД 43.99 
 

 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки 

29.08.2016 
 

09.10.2016 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 



  

33 КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА СПІЛКА 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТ  

 м. Камянка-Бузька, вул.Незалежності, 44 

КВЕД 68.20 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

 

29.08.2016 
 

09.10.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 
інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-
правових актів 

 

34 ТзОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» 
м. Новий Розділ, вул.Грушевського,67 

 КВЕД 29.11.3 

 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

01.09.2016   15.09. 2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 
енергетиці  

Відділ                                               
нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

35 ТОВ "ДІСКАВЕРІ-БУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
(УКРАЇНА)" 

м. Стрий,  вул. Яворницького, 41 

КВЕД 28.99  
 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

 

01.09.2016   15.09. 2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 
 Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 
енергетиці  

Відділ                                               
нагляду у гірничодобувній 

промисловості 



Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

36 КЗ ЛОР  

"ЛЬВІВСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР №2" 

м. Львів, вул. Замарстинівська,83  
КВЕД 86.10 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 
промислової безпеки 
Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

05.09.2016 

 

16.09.2016 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 на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

37 ПП «БАВАРІЯ-ТУР» 
м.Львів, вул. Городоцька,355 

КВЕД 79.11 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

05.09.2016 
 

16.09.2016  Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів  

 

38 ТзДВ «ДОБРОТВІРЕНЕРГОБУД» 
м. Камянка-Бузька, с.Матяші, вул.Центральна,14А 

КВЕД 41.20 

 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 
Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
 

05.09.2016 16.09.2016 Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду у 
гірничодобувній 
промисловості 

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 
 
 

Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

39 ТзОВ «ТАЇСІЯ» 

м. Львів, вул. Виговського,53 
КВЕД 47.11 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

12.09.2016 16.09.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 
застрахованих осіб, 



 

 

державне соціальне 

страхування  
 

 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 
праці та інших нормативно-

правових актів 

 

40 ПАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ» 

м. Львів, вул. Бескидська,44 
КВЕД 41.20 

  

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 
 

12.09.2016 23.09.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

 

41 ПРАТ "КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 
Яворівський р-н, с. Зелів, вул.Нова,1 

КВЕД 08.12 

 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 
також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 
вивченням надр, їх 

використанням. 

12.09.2016 23.09.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  
Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  
Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 
промисловості 

42 ДП «ЕКОТРАНСЕНЕРГО» 
Яворівський р-н, с.Новий Яр 

КВЕД 08.12 
 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

12.09.2016 26.09.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у 



Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

гірничодобувній 

промисловості 
Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 
енергетиці 

Відділ нагляду в 

будівництві, котлонагляді 
на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду на 
виробництві і на об’єктах 

підвищеної небезпеки  

43 ПАТ ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 
м. Київ, вул. Антоновича,51                              

КВЕД 36.00 
(під керівництвом Держпраці) 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування 

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

 

12.09.2016 

 
30.09.2016 

 
Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

  

44 ТОВ ВКФ "ДАНІ" ЛТД 
м.Львів, вул. Єрошенка, 28/10 

КВЕД 42.21 

 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової  безпеки 

12.09.2016 22.09.2016 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 

45 ДП "ЛЬВІВМІСЬКБУДІНДУСТРІЯ"  

ЗАТ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЛЬВІВМІСЬКБУД" 

м. Львів, вул. Зелена, 238 

        КВЕД 23.61    
    

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  
Дотримання вимог 

12.09.2016   23.09.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у 
будівництві, котлонагляді, 



                                                                                                                                                           законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки 
 

на транспорті та зв’язку  

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

46 ТзОВ «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ РИНОК» 

 м. Львів, вул. А.Горської, 2 
КВЕД 68.20 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 
 Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

12.09.2016 

 

23.09.2016 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  

47 ДП "НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ  
ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІРКА" 

м. Новий Розділ, вул. Гірнича,2 
КВЕД 20.59 

  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 
використанням. 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

 

14.09.2016 28.09.2016 Відділ нагляду у 
гірничодобувній 

промисловості  
Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 
Відділ нагляду в  

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 

48 ПАТ «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ» 
м. Миколаїв,  вул. Стрийське шосе,1 

КВЕД 23.51  
 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

19.09.2016 30.09.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 
промисловості  



нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 
на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в  
машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 
виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 
49 ТзОВ «ХОДОРІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 

м. Ходорів, вул. Шевченка,128 

КВЕД 10.13 

 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 
з охорони праці та 

промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 
використанням. 

19.09.2016 30.09.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 
Відділ нагляду у 

гірничодобувній 
промисловості  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 

50 ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРИЙМАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ 

ТРУБОК  
"ЕРОТРОН" 

м. Львів, вул. Антоновича,90 
 КВЕД 72.19 

 

 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

19.09.2016 23.09.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів  

 

51 ПП «ВЕНІГЕР» 
м. Львів, вул. Скрипника,40/44                        

КВЕД 46.69 
 
 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

19.09.2016 
 

30.09.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 
підвищеної небезпеки 



нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки 

52 ТзОВ «ЯПІ-ЗАХІД» 

м. Львів, просп. Свободи 6-8                                
КВЕД 56.30 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 
нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 
промислової безпеки 
Дотримання вимог 

законодавства про працю та 
загальнообов’язкове 

державне соціальне 
страхування  

19.09.2016 

 

30.092016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 
зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  
Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

53 ТзОВ "АРНІКА" 
м. Львів, вул.Ів.Франка,61 

КВЕД 71.11 
  

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

26.09.2016 
 

07.10.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

 

54 ТзОВ «ВЛАДО» 
м.Борислав,  смт  Східниця, вул.Зарічна, 3Б 

КВЕД  86.21 

 

Дотримання вимог 
законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 
законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 
промислової безпеки  

 

 

26.09.2016 
 

07.10.2016 Відділ з питань додержання 
законодавства про працю, 

зайнятість та інших 
нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

 

 

 
 


