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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань, охорони
ці та промислової безпеки
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Фуджікура Аутомотів Україна Львів»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

79017, Львівська обл., місто Львів, вулиця Й. Сліпого, будинок 13___________________________________________
місце її держ авної реєстрації,

код ЄДРПОУ 38964781___________________________________________ _________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

Код КВЕД 27.32
Код КВЕД 27.11
Код КВЕД 27.12
Код КВЕД 68.20
Код КВЕД 33.12
Код КВЕД 33.20

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний);
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
Установлення та монтаж машин і устатковання.____________________________________________
код виду діяльності згідно з КВЕД,

Оніші Хіроя_____________________________________________________________________________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника;

тел. 067 471 82 12: 067-471-84-19;
електронна пошта: уо1огіутуг.Гегеп^5(я'.еи.Ги.іікига.сот; апйгіі.сЬогпіі(й)еи.їиіікига.сот
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

22800, Вінницька обл.. Немирівський район, м. Немирів, вулиця Соборна, будинок 224
місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно з п. З та додатком 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на
об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року, страхування не
здійснюється, оскільки відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Оніші Х іроя_________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт
верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття
або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників (п. 7 додатку 6 до ПКМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107)

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
370 робочих місць, з них на 8 існує підвищений ризик виникнення травм

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
- Лабораторія
- Склад сировинних матеріалів
- Склад готової продукції
- Технічний відділ
- Відділ виробництва (що включає лише дільницю монтажу)
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(Найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і
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Ін ш і відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки:
Ференц Володимир Мироиович, призначений наказом № 04-01/1 від 24.12.2015 року.

Наявність служби охорони праці:
На підприємстві наказом № 4-ОЗ/Іб-ОП від 30.03.2016 року створений відділ охорони праці та затверджено
Положення про відділ охорони праці.
Наказом № 5-ОЗ/Іб-ОП від 30.03.2016 року затверджено Положення про систему управління охороною праці на
підприємстві.

Інформація про інструкції з ОП:
Наказом від 30.11.2015 року № 9-ПІ «Про затвердження посадових інструкцій підприємства» затверджені
посадові інструкції відділу охорони праці. Наказом № 2-12/15-ОП від 15.12.2015 року затверджені Інструкції з
охорони праці за професіями та видами робіт.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Генеральний директор Хіроя Оніші, протокол № 01-01 від 25.12.2017 року в ПП “Західний навчальноінформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки”; начальник технічного відділу Гринда І.Ф.,
фахівець з інформаційних технологій Задорожний А.Р., протокол № 01-01 від 25.12.2015 року в ПП “Західний
навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки”; майстер зміни відділу виробництва
Коцар Х.М. в ПП “Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки”,
протокол № 01-03 від 01.06.2016 року; майстер зміни відділу виробництва Чіх Б.В., протокол №01-02 від
11.05.2017 року в ПП “Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки”;
завідувач складу Овсянкін Ю.О., начальник відділу якості Мацигін А.Б., протокол №01-08 від 25.10.2016 року
в ПП “Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки”; інженер з охорони
праці Ференц В.М., протокол №068 від 02.10.2015 року в ТОВ "Західноукраїнський навчальний центр
“СПЕЦІАЛІСТ”.
Начальник технічного відділу Гринда І.Ф., головний енергетик Гузар Б.І. пройшли навчання щодо організації
та безпечного виконання робіт на висоті, протокол № 01-02В від 25 грудня 2015 року, протокол №01-09В від
25.10.2016 року, виданий ПП “Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової
безпеки”.
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Західний
експертно-технічний центр”, протокол № 07-41/1 від 03.04.2017 року щодо безпечного виконання робіт на
висоті.
На підприємстві наказом від 27 січня 2016 року № 2-ОІ/Іб-ОП затверджено та введено у дію Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці ТОВ “ФУДЖІКУРА
АУТОМОТІВ УКРАЇНА ЛЬВІВ”.
У цьому Положенні затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці. Кожного року для
працівників проводиться навчання згідно із затвердженим планом-графіком.
З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці: вступний, первинний, повторний позаплановий та
цільові інструктажі у разі потреби. Результати проведення вступного інструктажу реєструються в «Журналі
реєстрації вступного інструктажу з охорони праці». Результати проведення первинного, повторного,
позапланового та цільового інструктажів реєструються у «Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці», які ведуться у кожному відповідному структурному підрозділі.
Програма вступного інструктажу затверджена наказом № 2-ОІ/Іб-ОП від 27.01.2016 року.

Експлуатаційна документація:
На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на устатковання, обладнання, машини,
механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничих дільницях.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів» забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту. Перелік засобів захисту та норми видачі працівникам спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту затвердженні наказом № 3-12/15 -О П від
29.12.2015 року.

Пояси запобіжні типу ПЛК1-М пройшли випробування в ДП «Західний експертно-технічний центр
Держпраці», Протокол №0091.17-П 114.18164, затверджений 18.12.2017 року;
Стропи з плетеного шнура 1СШ2 пройшли випробування в ДП «Західний експертно-технічний центр
Держпраці», Протокол №0092.17-П 113.18163, затверджений 18.12.2017 року;

Нормативно-правова , матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань
охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівників загальних професій різних галузей промисловості».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки».
8. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій. - К.: Основа, 2003. - 308 с;
9. Зеркалов Д.В. Стан безпеки праці в світі. Охорона праці: Науково- виробничий щомісячний журнал, 2008,
N0 11, с. 31-33.
10. Зеркалов Д.В. Система менеджменту охорони праці і промислової безпеки. Охорона праці: Наукововиробничий щомісячний журнал, 2008, N0 11, с. 23-26.
11. Зеркалов Д.В. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ІЬ 0-08Н 2001. Охорона
праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, N0 5, с. 2-12.

(Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчальноексплуатаційної
методи1 ^

__________ Оніші Хіроя
(ініціали та прізвище)

« (о » лютого 2018 р.

Декларація зареєстрована у ж урналі обліку суб’єктів господарюва
Держ праці £>£
О Л _______ 20 Д у. № ^

