
ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть продукцii вимогам

технiчного безпечностi iгпашок
1. Продукцiя iTM

(унiкальний номер чи код iграшки

2. НаЙменування та адреса виробника або його уповноваженого представника: ТОВ ТСЦ (ФIМТЕК-
УКРАiНА)>, код е!РПОУ 31456176, адреса: УкраТна, 02002. м. КиТв, вул. Микiльсько-Слобiдська,6, кв.49,
що дiе на пiдставi доручення вiд 1 1.02.2020р. ЛЪ1 l/02 Компанii <Micro Mobility Systems AG>, Bahnhofstrasse
10, Klisnacht, СН-8700, Sclrwitzerland (Швейцарiя), виробнича площа: (ZHONGSHAN MARGO SpoRTS
REQUISITES СО., LTD), NO. 8 WEST WENCHENG ROAD XIAOLAN TOWN ZНОNGSF{ДN CITY,
GUANGDONG PR P.R.CHINA

уповновая{еного

З. Ц" декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiда,чьнiсть виробника Компанii кМiсrо
МоЬ AG) Bahnhofstrasse 10 Kiisn сн-8700 sclrwitzerland

4. Опис об'скта декларацii (iдентифiкацiя iграшки, яка забезпечус ii простежуванiсть), включаючи кольорове
зображення достатньоТ чiткостi для iдентифiкацii iграшки (кольоровi фото додzlються до декJIарацiТ на Щодатку Nлl).
5. Об'скт декларацiТ, описаний у гryнктi З, вiдповiдас вимогам таких технiчних регламентiв
технiчttuй оезпечносml ПКМУ вid 2В.02.20]В ]vbl51

техн

6. Посилання на застосованi нацiональнi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв або посилання на
стосовно яких HlcTb EN

] изначении о з оцiнки вiдповiдностi ОС ТОВ кСан-Станда UA.TR.059
з рессцом призначе}t[ж орган

виконав ем
типового

вlдповlдностl

та видав lKaT Ns CET-UA,059-058-20 вiд l6.03.2 до 16.0з.2
lрки типу, дата видачl, TepMlH

8. .Щодаткова iнформацiя: протокол випробувань NsOЗ/014 вiд 10.0З.2020р., виданий ВЛ ТОВ НЩК кСан_
Стандарт>,65020, м. Одеса, вул.Сперидонiвська, 13, атестат акредитацiТ ЛГ9201666 TepMiHoM дii
вiд 25.10.20l9p., висновок дерlкавноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи j\Ъ602-123-20-3l18З1 вiд 29.11.2016p.,
виданиЙ {ержавною слуя<бою Украiни з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту прав

м. л.Б
та дата протоколtв назва

Пiдписано вiд iMeHi у 31456l
м л. Микi ь

ня чповноваженого

тсц <ФtмтЕк-укрАiнА> Ц4цвоцовД.В.
(i t l iц i alu пt а п pi звutце)

N| lсце на облiк декларацiТ про вiдповiднiсть
Щекларацiя iднiсть взята на облiк у добровiльному порядку в органi з оцiнки вiдповiдностi ОС ТОВ Н.ЩК <Сан-
Стандарт>, УкраТна, 04050, м,Киiв, вул.Глибочицька, З2Б, офiс 147, реестрацiйний Л! UA.TR,059 (декrrарацiя дiйсна протягом
TepMiHy дii до внесення змiн в конструкцiю, склад або технологiю виробництва)

lковии цоме а Nь UA.TR.059.D.058_20
6" березня 2020р.

березня 2022р.
: достовlрнrсть зазна перевlрити:

> Тел.(044) 228

Пiнччк I.B.
(tнiцiаlч пш прiзвutцс)(пilпuс)
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