
Проект 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

 

ПОСТАНОВА 

 

від                                 2020 р. №  

 

Київ 

 

 

Про внесення змін до Технічного регламенту безпечності іграшок 
 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151  

(Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 805), зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її 

опублікування. 

 

 

Прем’єр-міністр України     Д. ШМИГАЛЬ 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

 постановою Кабінету Міністрів України 

від                        2020 р.    №  

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Технічного регламенту безпечності іграшок 

 

1. Абзац перший пункту 2 після слова “призначена” доповнити словами 

“безпосередньо чи опосередковано”. 

2. Абзац третій пункту 66 викласти в такій редакції: 

“Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання 

субпідрядниками або дочірніми підприємствами, які ним залучаються до 

виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, вимог щодо 

не розголошення інформації, що становить предмет професійної таємниці, 

об’єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких 

органів.” 

3. В пункті 71 слова “щодо конфіденційності інформації, яка 

захищається в режимі комерційної таємниці” замінити словами “Закону 

України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” щодо не 

розголошення інформації, що становить предмет професійної таємниці такого 

органу”. 

4. В пункті 74 слово “це” замінити словами “його залучення”. 

5. В пункті 75 слова “їх місцезнаходження” замінити словами “того, є 

вони резидентами чи нерезидентами України”. 

6. У додатку 2 до Технічного регламенту: 

1) у таблиці 3 пункту 25:  

позицію: 

“Алюміній 5 625 1 406 70 000” 

замінити такою позицією: 

“Алюміній 2 250 560 28 130”; 
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у позиції Хром (VI) графи “Маса елемента у зішкрябаному матеріалі 

іграшки, мг/кг” цифри “0,2” замінити цифрами “0,053”; 

2) пункт 43 доповнити абзацом та таблицею такого змісту:  

“Граничне значення формальдегіду, що використовується в іграшках, 

наведене в таблиці 11. 

                                                                                                            Таблиця 11 
 

Найменування 

речовини 

Реєстраційний 

номер Хімічної 

реферативної 

служби (CAS) 

Граничне значення  

Формальдегід 50-00-0 1,5 мг/л (ліміт міграції) у полімерних 

іграшкових матеріалах 

0,1 мл/м3 (ліміт викидів) у дерев’яних 

іграшкових матеріалах з додаванням смоли 

30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для 

іграшок на текстильній основі 

30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для 

іграшок на шкіряній основі 

30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для 

іграшок на паперовій основі 

10 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для 

іграшок на водній основі  

 

   ”. 
 

 
7. У примітці до додатка 3 до Технічного регламенту слово “перевірки” 

замінити словом “експертизи”. 

________________ 

 
 

 


