
 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 

 

ПП 'АЛЛЄГРО-ОПТ', 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка,вул. Молодіжна, буд. 6-“А”  

код ЄДРПОУ 34201283 
 (повне найменування уповноваженої особи виробника, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ) 

в особі директора Гучмановського А.М. 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи) 

підтверджує, що  

Лампи світлодіодні  ТМ ' VIDEX ' артикулів VL -***-***, ТМ ' TITANUM ' артикулів TL*****,        

 ТМ ' NANOTEX ', ТМ ' MEMOREX ' ME******,  де ***** будь-яка буквено-цифрова абревіатура, яка 

позначає конструктивні відміності, що не впливають на показники безпеки.,  , код УКТ ЗЕД 8539 , код 

ДКПП 27.40, виробництва ПП 'АЛЛЄГРО-ОПТ', 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. 

Бережинка,вул. Молодіжна, буд. 6-“А”, код ЄДРПОУ 34201283, Україна. Вироблено на виробничих 

потужностях: ZHEJIANG AMAN LIGHTING CO., LTD. ADD: ROOM 2004.PEACEFUL 

BUILDING,NO.355 YINGBIN ROAD, LINPING,HANGZHOU,ZHEJIANG,311100,CHINA. Китай 
(повна назва продукції, тип, марка, модель, кількість, код УКТ ЗЕД, виробник) 

 

яка ввозиться в Україну в вигляді партії за документами 

(назва та позначення товаросупроводчих документів) 

виготовлена згідно з 

(назва нормативних документів) 

відповідають вимогам 

Технічного  регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1077), 

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1067) , 

Технічного регламенту обмеження  використання   деяких небезпечних речовин  в електричному та електронному 

обладнанні  (Постанова КМУ від 10 березня 2017 року № 139.) 

Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників  

(Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340) 

 (за модулем А) 

згідно з  
ДСТУ EN 55015:2014 р.5 , ДСТУ EN 61000-3-2:6 , ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016  р.5, ДСТУ EN 60598-1:2017 

ДСТУ EN 50581:2017, ДСТУ EN 60598-2-3:2014 р.3.4-3.15, ДСТУ EN 62612:2017 
 (назва та позначення нормативних документів, добровільне застосування яких є підтвердженням відповідності продукції вимогам Технічного 

регламенту) 

а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним(и) регламентом(и) 

Декларація складена на підставі: 

Технічної документації виробника 
(номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії, назва і місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності) 

 

Декларацію складено під цілковиту відповідальність  

ПП 'АЛЛЄГРО-ОПТ', 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка,вул. Молодіжна, буд. 6-“А”  

код ЄДРПОУ 34201283   

(повне найменування виробника, або його уповноваженого представника, або постачальника)  

 

 

директор  Гучмановський А.М. 
(посада особи, що склала декларацію) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

         

             М.П.                                                                                                                                           26.12.2020  

 Які виготовляються серійно та ввозяться в Україну з 26.12.2020 р.  

Дата виготовлення, модель, номер партії вказано на виробі.   

DIRECTIVE 2014/30/EU, DIRECTIVE 2014/35/EU,  DIRECTIVE  2011/65/ЄС 


