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гоаготодавця вимогам законодавства з питань
іромислової безпеки
гті про роботодавця
ТОВ «Фуджікура Футомотів Україна Львів»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

код ЄДРПОУ 38964781________________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ,

код КВЕД 27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;
код КВЕД 27.11 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний);
код КВЕД 27.12 виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
код КВЕД 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.__________________________________
код виду діяльності згідно з КВЕД,

Генеральний директор

Оніші Хіроя______________________________________________________ _
прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця:

телефон: +38(097) 471 15 99; +38 (0671 471 84 12:__________________________________________________
електронна пошта: уа$у1.Ь1а(1куі@,еи.1иіікуга.сот:
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

22800 Вінницька область, м Немирів, вулиця Соборна, будинок 224;______________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
підвищеної небезпеки)

механізмів, устаковання

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.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і
дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________________________________ не проводився____________________________________________
Я, Оніші Хіроя. що діє на пі лставі Статуту___________________________________________________
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:
навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою:
навантажувач 8ТІІХ КХ50-15, 2006 року випуску, заводський номер 515054008144
штабелер 8Т ІІХ ЕСУ-814, 2006 року , заводський номер 330221600165
країна виробник Німеччина.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
їх марка, дата виготовлення, країна походження, які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Всього 2 робочих місця, з них на 2 існує підвищений ризик виникнення травм.
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА :

Адреси виробничих об'єктів (підрозділів):
Вінницька область, м Немирів, ву^?. Соборна, 224, площа приміщення 2805 кв.м
-лабораторія;
УІ л, №

Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс”

Янковий Олександр Петрович

склад сировинних матеріалів;
- склад готової продукції;
- технічний відділ;
- відділ виробництва (що включає лише дільницю монтажу):
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів), інші відомості

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Фуджікура Аутомотів
Україна Львів» Оніші Хіроя пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони
праці та промислової безпеки, (Протокол № 01-01 від 25Л2.2017 року) виданий ПП «Західний
навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки»;
Начальник технічного відділу Гринда Ігор Федорович пройшов навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці та промислової безпеки, (Протокол № 01-01 від 25.12.2017 року)
виданий ПП «Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки»;
Старший майстер зміни відідлу виробництва Коцар Х.М. в ПП “Західний навчальноінформаційний 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
“Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки”,
Комірник (водій навантажувача) Андрущак Тарас Вікторович пройшов навчання та перевірку
знань з безпечних методів і прийомів робіт при обслуговуванні навантажувачів з переміщенням
вантажів, (Протокол №17 від 05.03.2018р.) виданий Вінницьким учбово-курсовим комбінатом ДП
ТОВ «Синтез-Союз»;
Водій навантажувача Кашуба Сергій Дмитрович пройшов навчання та перевірку знань з
безпечних методів і прийомів робіт при обслуговуванні навантажувачів з переміщенням вантажів
(Протокол №39 від 27.03.2018р.) виданий ДП навчально-виробничий комбінат ТОВ «ДА-Допомога»;
Начальник відділу охорони праці Ференц Володимир Миронович пройшов навчання та перевірку
знань законодавчих актів з охорони праці та промислової безпеки, (протокол № 068 від 02.10.2015
року) виданий ТОВ «Західноукраїнський навчальний центр «Спеціаліст»;
Інженер з охорони парці Романишин Оксана Василівна пройшла навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці та промислової безпеки, (протокол № 149 від 09.06.2016 року)
виданий Департаментом охорони здоров’я Львівської області;
Наявність служби охорони праці:
На підприємстві наказом № 4-03/16-ОП від 30.03.2016 року створений відділ охорони праці
Наказом № 5-03/16-ОП від 30.03.2016 року затверджено та введено в дію Положення про систему
управління охороною праці на підприємстві.
Наказом № 1-10/19-ОП від 20.02.2018р затверджено та введено в дію Положення про відділ охорони
праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань
охорони праці, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки)

Перед прийняттям на роботу всі працівники проходять обов’язковий медичний огляд, у відповідності
до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений Наказом МОЗ
України № 246 від 21.05.2007року.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та введені в дію
керівні документи з охорони праці. Наказом від 27.01.2016 року № 2-01/16-ОП затверджено та введено
в дію Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань працівників з охорони праці
ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів».

/ 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. Для
працівників навчання проводиться згідно із затвердженим планом-графіком.
Інформація про інструкції з ОП:
Наказом від 30.11.2015 року № 9-ПІ «Про затвердження посадових інструкцій підприємства»
затверджені посадові інструкції відділу охорони праці;
Розроблено та затверджено Наказом № 2-12/15-ОП від 15.12.2015 року відповідні інструкції для
проведення інструктажів з охорони праці для працівників які виконують роботи підвищеної
небезпеки за професіями та по видам робіт.
При прийомі на роботу працівники проходять вступний інструктаж з питань охорони праці та
пожежної безпеки, вступний інструктаж проводиться за програмою розробленою службою охорони
праці із урахуванням особливостей виробництва. Про проведення вступного інструктажу з питань
охорони праці та пожежної безпеки робляться відповідні записи в журналах реєстрації, а також у
документі (контрольному листі) про прийняття працівника на роботу.
Програма вступного інструктажу затверджена наказом № 2-01/16-ОП від 27.01.2016 року.
Всі підрозділи забезпечені нормативно-правовими актами та відповідними інструкціями для
проведення на робочих місцях первинного, повторного та цільового інструктажів з охорони праці (у
разі потреби), а також журналами для реєстрації інструктажів.
Всі працівники підпирємства забезпечуються безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та засобами
індівідуального захисту. Перелік засобів захисту та норми видачі працівникам спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту затверджені наказом № 1-10/19-ОП від
20.02.2018 року.
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення)

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 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості»;
6. Постанова КМУ від 26.10.2011р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищенної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищенної небезпеки.
7. Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007р. «Про порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій».
8. НПАОП 0.00-1.30-01 ПБРзІП Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями;
9. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій.- К.;Основа, 2003
с.308
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