
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління  

Держпраці у Львівській області 

від «21» вересня 2016 р. №  110 -ОД 

 

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

Головного управління Держпраці у Львівській області на ІV 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 МИКОЛАЇВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 

81600, Львівська обл., м. Миколаїв,  

вул. Грушевського, 16 Б 

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 

03.10.2016 

 

14.10.2016 

 

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 

2 ПАТ “ ІСКРА“                    

79066, м. Львів,  вул. Вулецька, 14                     

КВЕД 27.40 

 

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. 

03.10.2016 

 

14.10.2016 Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  



Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду у 

гірничодобувній 

промисловості 

3 ТзОВ "МОНДІ  ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" 

81700, Львівська обл., м. Жидачів,  

 вул. Фабрична, 20  

КВЕД 17.21  

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

03.10.2016 14.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці 

4 ПАТ "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ" 

80086, Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець 

КВЕД 19.20  

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

03.10.2016 21.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у вугільній 

промисловості 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

5 ПАТ "ГАЛИЧФАРМ" 

79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8  

КВЕД 21.20 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

03.10.2016 

 

14.10.2016 Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 



інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів 

6 ТзОВ "ЕЛЕКТРОКОНТАКТ УКРАЇНА" 

81200, Львівська обл.,м. Перемишляни,  

вул. Топольна, 1 

КВЕД 29.31 

 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

03.10.016 

 

14.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в 

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

7 ДП "САНАТОРІЙ  "КРИШТАЛЕВИЙ ПАЛАЦ" 

82200, м. Трускавець, вул.Суховоля,35 

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 

 

10.10.2016 

 

21.10.2016 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 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

8 ТзОВ "УКРСВІТ 2008"  

79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 5 В 

КВЕД 41.20 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

10.10.2016 

 

19.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку  



з охорони праці та 

промислової безпеки 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці 

9 ПП "АВТОТРАНСКОМ" 

79067, м Львів, вул. Богданівська, 15 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 

 

10.10.2016 19.10.2016 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 у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

10 ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» 

80250, Львівська обл., Радехівський р-н, 

с. Павлів, просп. Юності,  39 

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, а 

також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

 

10.10.2016 

 

14.10.2016 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 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 



11 ТзОВ « РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» 

80250, Львівська обл., Радехівський р-н, 

с. Павлів, просп. Юності,  39 

КВЕД 46.36 

 

 

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 

10.10.2016 

 

21.10.2016 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 в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

12 ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН 

"ЛЬВІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "  

ЛЬВІВСЬКОГО УЧБОВО-ВИРОБНИЧОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ  

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ                                                                                                       

79058, м. Львів,  вул. Торф’яна,4                                       

КВЕД 27.12 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.10.2016 14.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

13 ПП  "ІВЗО" 

79005, м. Львів, просп. Т.Шевченка, 34 

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 

10.10.2016 14.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

 



14 ТзОВ  БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІТОМ" 

82482, м.. Моршин, вул. Д. Галицького, 10, корп..А 

 КВЕД 41.20  

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

10.10.2016 14.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

 

15 ТОВ “ ДМЗ “ КАРПАТИ ” 

81652, м. Новий Розділ, вул. Ходорівська,  4 

КВЕД 30.20 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

11.10.2016 

 

21.10.2016 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 

16 ККВП "БАРВІНОК" 

81400, Львівська обл., м. Самбір,  

вул. ВАЛОВА,  13 

КВЕД 47.19 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

17.10.2016 28.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

17 ТзОВ  “ГАЛ-КАТ ”  

 79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 20     

КВЕД 38.32 

38456790 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 

промислової безпеки. 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

  

17.10.2016 27.10.2016 Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

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 на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 



18 КЗ «САМБІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» 

821400, Львівська обл. 

м. Самбір, вул.Шпитальна,14 

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 

17.10.2016 21.10.2016 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 

19 ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

"ГОТЕЛЬ"ВЛАСТА" 

79007, м. Львів, вул. Клепарівська,  30 

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 

 

 

17.10.2016 26.10.2016 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 в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

20 ТзОВ "РОСИНКА" 

81652, Львівська обл.,м. Новий Розділ,  

просп. Шевченка, 36 

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 

17.10.2016 26.10.2016 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 

 

21 ПП "ЛАЙМА" 

80193, Львівська обл., м. Червоноград,  

м. Соснівка, вул. Лісна, 26/1  

КВЕД 56.30 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

17.10.2016 26.10.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  



Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

22 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

79008, м. Львів, вул. Високий Замок, 4 

КВЕД 59.11  

 (по ЄДР-припинено діяльність) 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.10.2016 

 

20.10.2016 

 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

23 ТзОВ "СТРИЙСЬКИЙ ГРАВІЙНИЙ ДРОБИЛЬНО-

СОРТУВАЛЬНИЙ ЗАВОД" 

82428, Львівська обл., Стрийський р-н,  

с. Піщани 

     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. 

 

25.10.2016 

 

04.11.2016 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 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

24 ТзОВ "А.ОМЕГА" 

81600, Львівська обл., м. Миколаїв,  

вул. Д. Галицького, 15 А/24 

КВЕД 41.20 

30123825 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

31.10.2016 11.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 



нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

25 ПП "МАКСИМУМ К" 

80600, Львівська обл., м. Броди,  

вул. Залізнична,  40А 

КВЕД 46.90 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

31.10.2016 11.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 

26 КП "ЧЕРВОНОГРАДТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"                                                                                                                                                                                                      

80100, Львівська обл., м. Червоноград 

вул. Промислова, 1                                                 

КВЕД 35.30 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

 

31.10.2016 11.11.2016 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 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

27 ТзОВ "СЕ-ГАЛ ПЛЮС" 

79038, м. Львів, вул. Садівнича, 37/4 

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 

31.10.2016 11.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

28 ПП "ГЛАДІАТОР ІН" 

79022, м. Львів, вул. Виговського, 29 А 

КВЕД 61.10  

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

31.10.2016 04.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 



33753827 

 

державне соціальне 

страхування 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

 

29 ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» 

80000, Львівська обл., м. Сокаль,  

вул. Б. Хмельницького,  26 

КВЕД 05.10  

32323256 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

31.10.2016 

 

18.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ                                               

нагляду у вугільній 

промисловості 

30 ТзОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОПРОЕКТ"                                                                                                                                                                                                

79005, м.Львів, вул. Ш. Руставелі, 7 

КВЕД 71.11 

37740832 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

 Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

01.11.2016  08.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

31 ТзОВ "ЕЛПІС" 

79024,  м. Львів, 

 вул. Б. Хмельницького, 195 

КВЕД 47.73 

23882505 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

 Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки  

01.11.2016 11.11.2016 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 

32 ТзОВ "АТЛАС ТАК" 

79044, м. Львів, вул. Сахарова, 43 

КВЕД 46.73 

38244053 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

02.11.2016 11.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

 



33 ПАТ "УКРНАФТА» 

04053, м.Київ, Несторівський пров.3-5 

(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, а 

також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

 

03.11.2016 23.11.2016 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 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

34 ТзОВ "ЗАХІДЕНЕРГОБУД" 

79015, м. Львів, вул. .Героїв УПА, 72 

КВЕД 06.10 

34418636 

 

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. 

07.11.2016  

 

18.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

 

35 КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» 
82100, Львівська обл., 

 м. Дрогобич, вул.Федьковича,1 
КВЕД 36.00 

 
 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

07.11.2016 18.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 



з охорони праці та 

промислової безпеки, а 

також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

36 ТзОВ «ВУД  ІНДАСТРІС" 

81700, Львівська обл. 

м. Жидачів, вул. Гніздичівська, 8 

КВЕД 16.21 

38729123 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.11.2016   22.11.2016 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 

37 ТзОВ «ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ» 

79044, м. Львів, вул.Ген. Чупринки, 58/ 6 

КВЕД 41.20 

38895397 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

10.11.2016   18.11.2016 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  

38 ТЗОВ "БРАШ" 

81473, Львівська обл., Самбірський р-н,  

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

14.11.2016 25.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 



с. Ралівка, вул. Гоголя, 20 

КВЕД 29.32 

33914746 

 

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. 

 

 

 

 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

 

39 ТзОВ "ЛЕМКИ БІЗНЕС-ЦЕНТР" 

79019, м. Львів, вул. Лемківська, 15А 

КВЕД 56.10  

38056924 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

14.11.2016 25.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

40 ТзОВ "НЕЙЧРАЛ ФАРМАСЮТІКАЛС" 

79012, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 42 

КВЕД 47.91 

38959565 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

14.11.2016 18.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

41 ТзОВ «ВІКНАБУД» 

81053, Львівська обл.,  м. Новояворівськ,  

 вул. Ів. Мазепи,  6  

КВЕД 22.23 

30328888 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

14.11.2016   23.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів  



з охорони праці та 

промислової безпеки 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

42 ТЗОВ “ФАКРО ОРБІТА” 

81050, Львівська обл., смт. Шкло, 

вул.Сагайдачного,48 

КВЕД 25.72 

31754918 

 

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. 

14.11.2016   25.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

43 БРОДІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

80600, Львівська обл.,м. Броди, 

вул. Юридика, 22 

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 

14.11.2016 25.11.2016 Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

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 

44 ПАТ  "УКРЗАХІДВУГЛЕБУД" 

80100, Львівська обл., м. Червоноград,  

вул. Будівельна, 1А 

КВЕД 42.99 

177158 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

14.11.2016 

 

25.11.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду у вугільній 

промисловості 



нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

45 ПІДПРИЄМСТВО "ШАНС"  

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "МЕДІА-ЗАХІД" 

79012, м. Львів, вул. Сахарова, 42 

КВЕД 58.13 

33419529 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці  та 

промислової безпеки 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

21.11.2016 02.12.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ нагляду в АПК та 

СКС 

46 ТзОВ ВП "АВТОПРОМСЕРВІС" 

79016, Львівська обл, м. Перемишляни, 

 вул. Міжгірська , 4а 

КВЕД 41.10  

05421969 

 

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. 

21.11.2016 02.12.2016 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 гірничодобувній 

промисловості 

 

47 ДП "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ"  

ІСГ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН УКРАЇНИ" 

80455., Львівська обл., Кам`янка-Бузький р-н, 

с. Неслухів 

КВЕД 01.25 

496923 

 

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 

21.11.2016 02.12.2016 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  



вивченням надр, їх 

використанням. 

Відділ нагляду у вугільній 

промисловості 

48 РАДЕХІВСЬКА РАЙСПОЖИВСПІЛКА 

80200, Львівська обл.,м. Радехів, 

вул. Львівська, 31 

КВЕД 52.63 

01757834 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

28.11.2016 09.12.2016 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 в  

машинобудуванні та 

енергетиці 

49 ПАТ "ЛЬВІВГАЗ" 

79039, м. Львів, вул. Золота, 42 

КВЕД 35.22 

3349039 

 

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. 

05.12.2016 14.12.2016 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 

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

50 ТзОВ "ГОРИЗОНТИ" 

79005, м. Львів, вул. Ак. Павлова, 6Ц/7 

КВЕД 06.20 

36828617 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

05.12.2016  09.12.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 



з охорони праці та 

промислової безпеки,а 

також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

Відділ нагляду на 

виробництві і об’єктах 

підвищеної небезпеки 

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

51 ТзОВ “ УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА ”   

82100, м. Дрогобич, вул. Тураша, 20     

КВЕД 28.99 

 

 

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  

 

05.12.2016 

 

14.12.2016 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 

Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці 

52 ТзОВ "ВЕСТ АРТ ГРУП" 

79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 45, оф. 11 

КВЕД 73.11  

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки  

05.12.2016 09.12.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

Відділ нагляду в АПК та 

СКС  

 



53 ТзОВ "ЛЕОАВТОТРАНС" 

79035, м. Львів, вул. Пасічна, 127 

КВЕД 49.41 

38915004 

 

 

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 

05.12.2016 16.12.2016 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 

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

54 СОКАЛЬСЬКА РАЙСПОЖИВСПІЛКА 

80000, Львівська обл. ,м. Сокаль,  

вул. В. Стуса, 1 

КВЕД 52.63 

01758087 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

05.12.2016 16.12.2016 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 в  

машинобудуванні та 

енергетиці  

55 КВТП “ХЛІБОДАР”  

ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 

81555, Львівська обл., смт. Великий Любінь, 

 вул. Ів.Франка, 5 

КВЕД 10.71 

30124682 

 

 

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 

12.12.2016 16.12.2016 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 



також ведення робіт, 

пов'язаних з геологічним 

вивченням надр, їх 

використанням. 

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці 

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

56 ТзОВ «ГЕОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЛЬВІВ» 

79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 18, кв. 6 

КВЕД 06.20 

31978102 

 

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  

12.12.2016 21.12.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів  

Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

 

57 ТзОВ "ГІКС БУР" 

79018, м. Львів, вул. Героїв УПА, 33 

КВЕД 43.13 

36739187 

 

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  

12.12.2016 21.12.2016 Відділ з питань додержання 

законодавства 

застрахованих осіб, 

працевлаштування 

інвалідів, з питань дитячої 

праці та інших нормативно-

правових актів Відділ                                               

нагляду у гірничодобувній 

промисловості 

 

58 ТзОВ "ЕРГОБУД" 

80381, Львівська обл., м. Дубляни, 

вул. Інститутська, 3/4 

КВЕД 41.20 

 

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки 

12.12.2016 23.12.2016 Відділ нагляду у 

будівництві, котлонагляді, 

на транспорті та зв’язку 



Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Відділ нагляду в  

машинобудуванні та 

енергетиці 

Відділ з питань додержання 

законодавства про працю, 

зайнятість та інших 

нормативно-правових актів 

59 ТзОВ "ТРАНСЕКОЗАХІД" 

79058, м. Львів, просп. Чорновола, 67А 

КВЕД 20.59  

 

 

 

Дотримання вимог 

законодавства про працю та 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування  

Дотримання вимог 

законодавства та 

нормативно-правових актів 

з охорони праці та 

промислової безпеки  

12.12.2016   

 

23.12.2016 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  

 

 


