
Додаток 8
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ ̂ /̂ 2̂ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ,

______ ТОВ «ХОХ -Берег Лтд» , 90242 с. В. Береги вул. Петефі 29

(для юридичної особи: найменуванняюридичної особи, місце її державноїреєстрації 

код ЄДРПОУ 20457014 . код КВЕД- 14.19. 96.01. 46.4________________________

код платникаподатківзгідно з ЄДРПОУ, код виду діяльностізгідно з КВЕД,

______________________________ Янош Фрей___________________________________

прізвище, ім ’я та по батьковікерівника; для фізичної особи —  підприємця;

прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місцепроживання, н о м е р о б л ік о в о і

карткиплатникаподатків (не зазначаєтьсяфізичними особами, які через своїрелігійніпереконання

відмовляютьсявідприйняттяреєстраційного номера обліковоїкарткиплатникаподатків та повідомили 

про цевідповідпий орган державноїподатковоїслужби і маютьвідмітку в паспорті);

тел.№ 0314142989____________________________________________________________

н ом ер телеф ону, телефаксу, адреса електронноїпош ти;

90202 м. Берегово . вул. Мочолівська 112/2 , Закарпатської обл.місце (адреса) виконання робіт 

підвншаної небозпега та/або експлуатації (жтосуванші) мшми, механіїмІЕ, утакОЕаннх підвищеної НСбСШСКИ) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Страхова компанія”Арсенал Страхування ” договір добровільного страхування 
майна № № 57.58.59-16И- ЗК________________________________________

(найменування страхової компанії,

___________ З_____ 10 жовтня 2016 р. по 17 жовтня 2017 р.______________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

____________________________ Я. ЯношФрей.____________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи —  підприємця)

ц ією  декларацією  п ідтвер дж ую  в ідповідн ість  м атеріально-технічної бази  та ум ов праці вим огам законодавства з  питань  
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких мащин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування легкої 
промисловості___________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, 
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

-машинка швейна BrotherDB2-B737-303,фірми Brother/ Японія/, рік випуску 2010 p., зав №
ЕА957677 інв.№001-0044.

машинка швейна BrotherDB2-B737-313 фірми Brother/Японія/, рік випуску 2010 p., зав № ЕА957678 
інв.№001-0045.



машинка швейна BrotherDB2-B737-313 фірми Brother/ Японія/, рік випуску 2010 p., зав № ЕА957691 
інв.№001-0046.

машинка швейна BrotherDB2-B737-313 фірми Brother/ Японія/, рік випуску 2010 p., зав № ЕА25480 
інв.№001-0047.

машинка швейна BrotherDB2-B737-313 фірми Brother/ Японія/, рік випуску 2010 p., зав № ЕА95776 
інв.№001-0048

машинка швейна BrotherDB2-B737-313 фірми Brother/ Японія/, рік випуску 2010 p., зав № ЕА957554 
інв.№001-0049.

машинка швейна BrotherDB2-B737-313 фірми Brother/ Японія/, рік випуску 2010 p., зав № ЕА957456 
інв.№001-0053.

машинка швейна JukiDDL 8700-7 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9876345 
інв.№001-0054.

машинка швейна JukiDDL 555-2 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9889558 
інв.№001-0055.

машинка швейна JukiDDL 555-2 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9879875 
інв.№001-0056.

машинка швейна JukiDDL 555-2 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR8567567 
інв.№001-0057.

машинка швейна JukiDDL 555-2 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR96789546 
інв.№001-0058.

машинка швейна JukiDDL 555-2 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GH987986 
інв.№001-0087.

машинка швейна JukiDDL 555-4 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR987064 
інв.№001-0059.

машнжа швейна JukiDDL 5554  фірми Juki /Японіяі'/, рік випуску 2010 p., зав № QR987872
інв.№001-0060.

машинка швейна JukiDDL 5550-4 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR67543789 
інв.№001-0094.

машинка швейна JukiDLN 415-4- фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR67543790 
інв.№001-0004.

машинка швейна JukiDSC 245 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR6754523 
інв.№001-0564.

машинка швейна JukiLH 1162-4 фірми Juki /Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9871267 
інв.№001-00334.

машинка швейна JukiDDL 5550N-1 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR98723421 
інв.№001-0079.

машинка швейна JukiDDL 555-2 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9877650 
інв.№001-00122.

машинка швейна JukiDDL 8700-7 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9879087 
інв.№001-00569.

машинка швейна JukiDDL 8700-7 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9876999 
інв.№001-005788.



машинка швейна JukiDDL 8700-7 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9876601 
інв.№001-00571.

GR98723421 інв.№001-0079.

машинка швейна JukiDDL 550N-1 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GR9877650 
інв.№001-00122.

машинка швейна JukiDDL 8700-7 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GE9879087 
інв.№001-00234.

машинкашвейна JukiDDL 8700-7 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GE9876999 
інв.№001-005789.

машинка швейна JukiDDL 555-4 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GE9876601 
інв.№001-00235.

машинка швейна JukiDDL 555-4 фірми Juki/Японія//, рік випуску 2010 p., зав № GE9876601 
-інв.№00і-00235:-------------------------

машинка швейна Porker -52/1 фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № Е2351 
інв.№001-00788.

машинка швейна Porker -KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав JVb 65440 
інв.№001-00786.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65425 
інв.№001-00785.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65432 
iH B .J V o O O I-0 0 7 8 4 .

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № ,65433 
інв.№001-00783.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65204
інв.№001-00782.
машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65422 
інв.№001-00781.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65438 
інв.№001-00780.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65319 
інв.№001-00779.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65322 
інв.№001-00778.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65270 
інв.№001-00777.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65383 
інв.№001-00776.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65384 
інв.№001-00775.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав № 65432 
інв.№001-00774.

машинка швейна Porker - KL65A фірми Porker /Німеччина//, рік випуску 2001 p., зав. № 65431 
інв.№001-00773.



машинка швейна ЗігаЬа -  747В фірми 8ішЬа Лталія/, рік випуску 2008 р., зав. № КМ ] 888 інв.№001- 
00772.

машинка швейна 8іпіЬа -  Ь818Р-М1 фірми 8ігаЬа Лталія/, рік випуску 2008 р., зав. № КМ 1898 
інв.№001-00771.

машинка швейна 8ігаЬа -  Ь818Р-М1 фірми 8ішЬа /Італія/, рік випуску 2008 р., зав. № КМ 1987 
інв.№001-00770.

машинка швейна 8ішЬа-Ь818Р-М1 фірми 8ігаЬа/Італія/, рік випуску 2008 р., зав. № 3456
інв.№001-00769.

машинка швейна 8ігаЬа -  Ь818Р-М1 фірми 8ігаЬа /Італія/, рік випуску 2008 р., зав. № КМ 6566 
інв.№001-00768.

машинка швейна 8ігаЬа -  Ь818Р-М1 фірми 8ігаЬа Лталія/, рік випуску 2008 р., зав. № 11М3421 
інв.Л'оОО 1-00767.

----------- т^ашинка швeйнa1Siruba^ЛJ8i?F■-M^фipми^^ruba Лталія/,фік Бипуску^008 p., зав: № RM^422--------
інв.Л'оОО 1-00766.

машинка швейна Pfaff 901-1081 фірми Pfaff Лталія/, рік випуску 2012 p., зав. № 002/029 інв.№001- 
00765.

машинка швейна В І16 фірми РґаіїЛтагіія/, рік випуску 2012 p., зав. № 002/030 інв.№001-00764.

машинка швейна С71/Р1 фірми Pfaff Лталія/, рік випуску 2012 p., зав. № 045/030 інв.№001-00763

машинка швейна В123 фірми Pfaff/Італія/, рік випуску 2012 p., зав. № 087/098 інв.№001-00762

машинка швейна Hauser фірми Hauser/Німеччина/, рік випуску 2009 p., зав № 98446 інв.№001- 
00761

машинка швейна GlobalWF9335B фірми Global /Німеччина/, рік випуску 2008 p., зав. Л'Ь 72146 
інв.№001-00760

машинка швейна Singer] 72 К1 фірми Singer /Німеччина/, рік випуску 2009 p., зав. № 08734
ІТ1П.№001-00759
машина трафаретна для нанесенняфарби на водній основі на матеріал Karusel /Німеччина/, рік 
випуску 2004 p., зав № 64032 інв.№001-00758

 ̂ машина трафаретна для нанесенняфарби на водній основі на матеріал Karusel /Австрія/, рік випуску
^  1995 p., зав № 35998 інв.№001-00757

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres /Угорщина/, рік випуску 2009 
p., зав № 345623 інв.№001-00757

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres /Угорщина/, рік випуску 2007 
p., зав № 125623 інв.№001-00756

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres /Угорщина/, рік випуску 2008 
p., зав № 24576 інв.№001-00755

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres /Угорщина/, рік випуску 2013
p., зав № 54642 інв.№00І-00754

машина термопресмашина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres 
/Угорщина/, рік випуску 2008 p., зав № 24890 інв.№001-00753

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres /Угорщина/, рік випуску 2013 
p., зав № 54567 інв.№001-00752



машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres /Угорщина/, рік випуску 2012 
p., зав № 54501 інв.№001-00751

 ̂ машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу Hopres /Угорщина/, рік випуску 2012
p., зав № 44321 інв.№001-00750

1  прес машина для виготовлення заготовки із матеріалу Stanc /Угорщина/, рік випуску 1988 p., зав №
4378 інв.№001-00749

пресмашина для виготовлення заготовки із матеріалу Stanc /Угорщина/, рік випуску‘1988 p., зав № 
4350 інв.№001-00748

пресмашина для виготовлення заготовки із матеріалу Stanc /Угорщина/, рік випуску 1983р., зав № 
1232 інв.№001-00747

пресмашина для виготовлення заготовки із матеріалу Stanc /Угорщина/, рік випуску 1984 p., зав № 
1108 інв.№001-00746

пресмашина для виготовлення заготовки із матеріалу Stanc /Угорщина/, рік випуску 1984 р., зав № 
1078 інв.№001-00745

пресмашина для виготовлення заготовки із матеріалу Stanc /Угорщина/, рік випуску 1984р., зав № 
1054

машина термопрес для виготовлення заготовки HUMAPRESSHV-1000S /Угорщина/, рік 
випуску2012, зав.№ б.н ,инв№753

машина термопрес для виготовлення заготовки ізматеріалу HUMAPRESSHV-1000/Угорщина/, рік 
випуску2012, зав.№ б.н , инв№686

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу HUMAPRESSHV-1000/Угорщина/, рік 
випуску2012, зав.№ б.н , инв №897

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу HUMAPRESSHV-1000 /Угорщина/, рік 
випуску2011, зав.№ б.н , инв №684

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу HUMAPRESSHV-1000/Угорщина/, рік
випуску2013, зав.№ б.н ,инв №898

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу HUMAPRESSHV-1000/Угорщина/, рік 
випуску2011, зав.№ б.н ,инв №685

^  машина трафаретна для нанесенняфарби на водній основі на матеріал SCHANK V-2002CX6/10 81- 
200 Німеччина зав.№ б.н.інв№895

сушаркадля швидкого сушіння покрашеного матеріалу на трафаретному столі
DRUCKTECHKKS400-4000/yгорщина/, рік випуску20П, зав. №131007/1 інв.№925

сушаркадля швидкого сушіння покрашеного матеріалу на трафаретному столі
DRUCKTECHKKS400-4000/yгорщина/, рік випуску2011, зав. №131007/2 інв.№927

сушарка для швидкого сушіння покрашеного матеріалу на трафаретному столі
SLIMELINE1260/Угорщина/, рік випуску 2012, зав. №01132/02. інв.№1002

сушарка для швидкого сушіння покрашеного матеріалу на трафаретному столі
SLIMELГNEPROУгopщинa/, рік випуску 2012, зав. №0114/012інв.№282

сушарка для швидкого сушіння покрашеного матеріалу на трафаретному столі
8ЬІМЕЬШЕ8ЕУгорщина/, рік випуску 2012, зав. №0114/0114інв.№286

машина трафаретна для нанесення фарби на водній основі на матеріал
МНМ8РЕ1270Е259Німеччина,рік випуску 2011, зав № б.н інв № 988



прес вирубочний для матеріалу КАЕУс105 , УгорщинаМНМ 8А6024/, рік випуску 2013, зав 
№ б.н, інв.№ 592

/  прес вирубочний для матеріалу КАЕУсІ 05 , Угорщина/, рік випуску 2013, зав № б.н ,інв.№ 591

прес вирубочний для матеріалу КАЕУс105 1023, Угорщина/, рік випуску 2013 , зав № б.н, інв.№ 
592

прес вирубочний для матеріалу КАЕУС105.5 1023Угорщина/, рік випуску 2013 , зав № б.н , інв.№ 
811

прес вирубочний для матеріалу КАЕУС105Е776 Угорщина/, рік випуску 2013 , зав № б.н , інв.№ 
1030

прес вирубочний для матеріалу КЛЕУС105 ,Угорщина/, рік випуску 2013 , зав № б.н , інв.№ 982

машина трафаретна для нанесення фарби на водній основі на матеріал МНМ8А6024/Німеччина/рік 
випуску 2011, зав № 1382 інв № 993

машина трафаретна для нанесення фарби на водній основі на матеріал НЕВВЕСКЕК МГМІ- 
83105/ Німеччина/рік випуску 2011, зав № бн. інв № 997

^  машина трафаретна для нанесення фарби на водній основі на матеріал МНМ 8А8074 
Німеччина/рік випуску 2011, зав № 1180 інв № 307

машина трафаретна для нанесення фарби на водній основі на матеріал МНМ8Р10Німеччина/рік 
випуску 2015, зав № 2197 інв №307

машина термопрес для виготовлення заготовки НиМАРКЕ88НУ-1000 /Угорщина/, рік випуску 
2012, зав.№ б.н , инв№317

машина термопрес для виготовлення заготовки НиМАРКЕ88НУ-1000 /Угорщина/, рік випуску 
2012, зав.№ б.н , инв№318

машина термопрес для виготовлення заготовкиіз матеріалу НиМАРКЕ88НУ-1000 /Угорщина/, рік 
випуску 2012, зав.№ б.н , инв№311

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу НиМАРКЕ88НУ-1000 /Угорщина/, рік 
випуску 2012, зав.№ б.н , инв№313

машина термопрес для виготовлення заготовки із матеріалу НиМАРКЕ88НУ-1000 /Угорщина/, рік 
^  випуску 2012, зав.№ б.н , инв№ 312

машина термопрес для виготовлення заготовкиіз матеріалу НиМАРКЕ88НУ-1000 /Угорщина/, рік 
випуску 2012, зав.№ б.н , инв№594

прес вирубочний для матеріалу HIDR.SZAB.GEP СІ05 /Угорщина/, рік випуску 2012, зав.№ б.н , 
инв№ 983

прес вирубочний для матеріалу HIDR.SZAB.GEPC105/Угорщина/, рік випуску 2012, зав.X® б.н , 
инв№ 660

Трафаретная машина НЕВВЕСКЕК ВЬ-0410-5370/Німеччина/, рік випуску 2015, зав.№ 1501767, 
инв№ 10032

ПрінтерЕР80М8С-Р9200для нанесення зображення на метеріал/ Японія/, рік випуску 2015, 
зав.№239991 , инв№ 10033

ТермопрессМАсрІ279 для нанесення зображення на матеріал , Англія/, рік випуску 2015, 
зав.№37623 , инв№ 10034

Термопресс для нанесення малюнку на матеріал M0NT1ANT0NI0CALANDEK 75-Т,Італія/, рік 
випуску 2015, зав.№201632 , инв№ 10035



Інші відомості:
Інженер з охорони праці Змаженко Василь Іванович

Наказом від 12.03.2017 № 14 створено службу охорони праці та затверджено про 
положення про службу охорони праці

Наказом від 12.03.2017 № 12 затверджено -  посадові інструкції: для директора, для 
головного бухгалтера, для заступника директора по виробництву, для головного 
енергетика, для інженера з охорони праці, для відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, для начальника цеху, для 
палагоджувальника.

-з охорони праці — Інструкція по охороні праці для палагоджувальника машин та 
обладнання, Інструкція -  Загальні заходи безпеки, Інструкція по наданню першої 
медичної допомоги, для машиніста компресора, для відповідального за справний стан 
та безпечну експлуатацію посудин пі;о працюють під тиском, комірника, при роботі на 
персональних комп’ютерах, прибиральника виробничих приміщень, при роботі на 
швейній машинці, при роботі на фарбувальному верстаті-каруселі, при роботі на гумо 
пресі, при роботі на розкрійному станкові, при роботі на трафаретному верстаті електрика, 
водія автонавантажувача, вантажника.

- Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці в Закарпатському центрі підготовки і перепідготовки кадрів. Протокол від 
18.07.2014 року.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці. Протокол від 10.04.2017 року.

З працівниками підприємства проводяться вступні та планові інструктажі з охорони 
праці., згідно вимог закону України «Про охорону праці.
В наявності є паспорти, інструкції з експлуатації на заявлене устаткування

- Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту.
- В наявності нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, 

розроблені навчально-методичні документи, а саме -  Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з

т підвищеною небезпекою, положення про організацію виконання робіт підвищеної
небезпеки,Г"” Ш^доження про службу охорони праці», положення «Про 
уповноваженого трудового колективу»

—
(підпис)

фрей я.
(ініціали та прізвище)

МП “ ’’квітня 2017р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держгірпромнагляду об 2017 р. №

...........
/


