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Віжмюсгі про роботодавця ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна Львів» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

79017. Львів , вул. Й.Сліпого. 13 код ЄДРПОУ 38964781 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу. 

Генеральний директор Оніші Хіроя 

УоІоДутуг ГЄГЄПІ8 <уо1о<іутуг.Гегепі8(й),ец.ГиііЬ:ига.сот> 
адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, платника 

рсЕСтраційний номер облікової картки податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
Склад сировинних матеріалів і готової продукції на території заводу 

Львівська обл. Яворівський р-н, сПідрясне. вул. Євронеііська. 1 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 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) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не ПРОВОДИВСЯ 

я , Оніші Хіроя 
(дата проведення аудиту) 

(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

Найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), дата 
виготовлення, країна походження, які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного 
дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 

навантажувачі марки 8ТІЬЬ 10 шт, країна виробник Німеччина. 
ЗТІЬЬ КХ50-13 -2005р . 
8 Т І Ь Ь Е К - 11 -2005р . 
8ТІЬЬ РМ-17І -2005р . 
8 Т І Ь Ь Е Х - 2 0 -2008р . 
8ТІЬЬ ЕОУ-14 -2002р . 
8ТІЬЬ РМ-Х14 -2008р . 
8ТІЬЬ К50-15 -2005р . 
8ТІЬЬ Е0У14 -2004р . 
8ТІЕЕ РМ-Х14 -2008р . 
8ТІЬЬ Е0У14 -2004р . 

10 робочих місць. 

Кількість будівель і споруд (примішеньї 
підрозділів): 
- Лабораторія 
- Склад сировинних матеріалів 
- Склад готової продукції 
- Технічний відділ 

Р А В 
ї'ів (цехів, дільниць, структурних 

ЦЕНТР 
№ 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКАЛ 
Анняламі •ЬВОВА 

- Відділ виробництва: (Дільниця нарізки; Дільниця підготовки; Дільниця монтажу). 

Інші відомості: 
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки: 



Оніші Хіроя - генеральний директор. 
Полпанок Тарас Борисович - заступник начальника відділу планування. 
Волчак Любомир Ярославович - завідувач складу. 
Рюмін Ілля Вадимович - завідувач складу 
Хацьор Сергій Іванович - завідувач складу 
Турило Володимир Васильович - комірник 

Наявність служби охорони праці: 
На підприємстві наказом № 4-03/16-ОП від 30.03.2016 року створений відділ охорони праці та затверджено 
Положення про відділ охорони праці. 
Наказом № 5-03/16-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 № 01-15 від 07.12.2017 року в 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 № 07-25 від 21.02.2018р щодо безпечного виконання робіт на висоті. 
Протокол № 01-24 від 01.03.2018р щодо загальних питань з охорони праці. Протокол № 02-46 від 
22.02.2018р та Протокол № 02-486 від 20.02.2017р навчання з питань електробезпеки. Протокол № 17-299 
від 15.11.2017р та Протокол № 17-280/1 від 26.09.2017р навчання водіїв навантажувачів. 

На підприємстві наказом від 20.02.2018 року № 1-10/19-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 № 2-01/16-ОП від 27.01.2016 року. 

Експлуатаційна документація: 
На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування, 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 № 1-10/19 -ОП від 
20.02.2018 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; 

Оніші Хіроя 
{ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обдіку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
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