
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ Л 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ___________ ТОВ «Тексвош Гонсер»_____
(для юридичної особи: найменування
_______ вул.Капушанська,17Ом. Ужгород ,88015__________________________

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

________код ЄДРПОУ 37975764,КВЕД 96.01_____________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

директор Стамп Генріх Герман_____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел.0312565398 alla.lutsa@gonser-group.сот______________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

________ вул.Капушанська,17Ом. Ужгород 88015__________________

місце (адреса) 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 ---------- -------

(найменування страхової компанії,
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строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, ___________ Стамп Генріх Герман____________________________
(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: експлуатація та обслуговування__________

(найменування виду робіт 
технологічного устаткування легкої та текстильної промисловості

згідно додатку №1 до Декларації________________________________
підвищеної 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 споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(ц є х і е , дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Стамп Генріх Герман -директор_____________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, 

Словян М.П -фахівець з о/п

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

Терещенко В.Т. - механік ТОВ »Луготекс»

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Всього працюючих 45 осіб .
На підприємстві для перевірки працівників з питань охорони праці створена 
постійно-діюча комісія по перевірці знань працюючих з питань охорони праці 
Наказ №02 ОП у складі: Стамп Г.-директор, Терещенко В.Т.- механік 
ТОВ »Луготекс», Словян М.П -фахівець з о/п
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,назначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт, розроблені 
необхідні положення товариства з питань охорони праці. Працівники товариства 
проходять щоквартальні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки по 
розробленим та затвердженим інструкціям з питань охорони праці 
наказ № 05/0ї1 від 02.10 . 2017р. Працівники в повній мірі забезпечені 
спеціальним одягом та взуттям згідно норм комплектування, проходять у 
встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

авчально-методичного забезпечення)

Стамп Генріх
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду 
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ТОВ »Тексвош Гонсер» 

Додаток 1

1 Двохмґсна кабіна для обробки спреєм
2 Машина для прання та фарбування білизни
3 Машина для сушіння місткістю 25 кг
4 Пральна машина "Михаелис"
5 Пральна машина "Тонелло"
6 Пральний агрегат 109790-327
7 Пральний агрегат 109791-328
8 Пральний агрегат 109792-329
9 Прасувальна машина Malavasi

10 Стіл для прасування 1394-11-2496
11 Стіл для прасування 1394-3-2398/0
12 Стіл для прасування 1394-3
13 Стіл для прасування 1394-6
14 Центрифуга "Крантц"
15 Центрифуга "Михаелис"
16 Центрифуга "Михаелис" 2
17 Центрифуга для віджимання білизни 20 кг VZ220
18 Центрифуга для віджимання білизни 120 кг Gleitshwi 83
19 Сушильна установка TTD 200
20 Сушильна установка TTD 40
21 Швейна машина Дюркопп
22 Швейна машина PFAFF 223
23 Пральна машина "Tupesa Stone 400"
24 Пральна машина Michaelis
25 Пральна машина THW 400
26 Пральна машина THW 400
27 Пральна машина TWE 20
28 Пральна машина WE 45
29 Автоматичний паровий автомат для прасування,
ЗО Кругла теліжка для білизни
31 Мала центрифуга
32 Сушилка Mehrer
33 Велика центрифуга _
34 Манекен для обробки брюк
35 Пресс Wagner 242 //é fy ' <
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