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До високої якості — разом

Äèòèнñòво вàжко уявèòè бåç ³грàшок. Щå 10-15 
рок³в òоìу нàéкрàщèì ïодàрункоì дëя хëоïчèкà 
буëà рàд³окåровàнà ìàшèнкà, à дëя д³вчèнкè — 
ëяëüкà Бàрб³. Ïрàвдà, é нèн³ ëяëüкè, ñхож³ нà нåї, 
доñèòü ïоïуëярн³. Нèн³ д³вчàòкà ïроñòяòü ëяëüку 
ЛОЛ, à хëоïчèкè — квàдрокоïòåрà. У ïродàжу 
ç’явèëàñя нåçë³чåннà к³ëüк³ñòü åëåкòроннèх 
гàджåò³в. Яñкрàв³ é куìåдн³, швèдк³ñн³ òà 
роçвèвàюч³, ïëàñòèков³, гуìов³ чè ì’як³ — ³грàшкè 
є нåв³д’єìною чàñòèною жèòòя кожної дèòèнè. 

Обсяги ринку іграшок 
в Україні нині до
сягають дивовиж

них масштабів. Цікаво, що 
іграшки стали частіше ку
пувати не в спеціалізова
них магазинах (на які все 
ж припадає найбільша 
частка покупок — 63%), а 
на заправках, у книжкових 
магазинах, кіосках, рин
ках (14%), також іграшки 
купують у супермаркетах 
та в Інтернеті. 

Однак вражає не 
стільки різноманіття ігра
шок, скільки засилля то

варів сумнівної якості.
«За нашими спосте

реженнями, на ринку 
України близько поло
вини іграшок не відпо
відає встановленим ви
могам законодавства. 
Ми зафіксували випадки, 
коли іграшки є підроб
кою, коли на них немає 
ніяких документів, мар
кування не містить усіх 
визначених вимог, а по
купцеві надають інфор
мацію, десь скопійовану 
або взяту з Інтернету», — 
стверджує виконавча ди

ректорка Української асо
ціації індустрії іграшок 
Наталія Іваненко.

На жаль, в Україні не 
завжди вдається про
вести належну експерти
зу дитячих іграшок. Дуже 
часто експерти орієн
туються на європейську 
систему RAPEX, яка по
трібна для оповіщення 
про небезпечні товари 

нехарчового призначен
ня. В ЄС усі країни вно
сять у цю базу небезпечні 
товари, і це дає змогу ви
являти підробки та мінімі
зувати ризики.

Одними з найбільш 
небезпечних іграшок, 
згідно з цією системою, 
стали ляльки, схожі на 
знамениту «Барбі», в яких 
міститься надмірна кіль
кість шкідливих речовин. 
Також ляльки досі зали
шаються товаром, який 
найчастіше підробляють 
на ринку.

Як зазначають у гро
мадській організації 
«Всеукраїнська асоціа
ція з питань захисту прав 
споживачів «Споживча 
довіра», небезпеку також 
можуть становити іграш
ки з блоками живлення. 
«Багато іграшок мають 
гострі краї. Блоки жив
лення — найчастіше про
сто на клямці. Якщо ди
тина ковтає батарейку, 
крім того, що вона може 
вдавитися, відбуваєть
ся шкідливий вплив бата

рейки на організм», — по
яснює експерт.

Ще одна небезпека — 
м’які іграшки. Пластикові 
частини іграшки (очі, ніс 
тощо) мають бути щіль
но закріплені, також слід 
звертати увагу на міц
ність швів, щоб у дитини 
не було доступу до напо
внювача. Слайм, «лизун», 
пластичні глини, осно
вним компонентом яких є 
тетраборат натрію, — ще 
одна категорія потенцій
но небезпечних іграшок. 
Проковтування або вди
хання бору може приз
вести до хімічного опіку 
слизових і внутрішніх ор
ганів дитини.

Висновок: будьте мак
симально уважні при ви
борі іграшок і ретель
но оглядайте товар, аби 
убезпечити вашу дитину.

Контроль 
за якістю дитячих 

іграшок буде посилено
Голова Держпродспо

живслужби Владислава 
Магалецька та її заступ
ниця Анна Андрущак зу
стрілися з президентом 
громадської спілки «Укра
їнська асоціація індустрії 
іграшок» Павлом Овчин
никовим та виконавчою 

директоркою асоціації 
Наталією Іваненко й обго
ворили питання взаємодії 
Держпродспоживслужби 
та асоціації за напрямком 
захисту дітей від товарів 
сумнівної якості.

Як відмічалося під 
час обговорення, за ре
зультатами аналізу відо
мостей системи опера
тивного сповіщення про 
небезпечну продукцію 
Європейського Союзу 
«RAPEX» встановлено, що 
серед найпоширеніших 
видів продукції, яка ста
новить загрозу суспіль
ним інтересам, є іграшки.  
Частка неякісних іграшок 
становить понад 40% ви
падків від усієї кількос
ті продукції, що занесена 
до цієї системи. Неякісні 
іграшки можуть призво
дити до травмування ді
тей, а також викликати в 
них алергічні реакції.

Під час зустрічі її учас
ники порушували питання 
здійснення ефективного 
контролю ринку іграшок 
— не лише спеціалізова
них мереж, а й невеликих 
точок продажу продукції. 
Крім того, обговорюва
лась можливість розроб
ки пропозицій щодо ор
ганізації спільної роботи 
з митною службою.

Нові можливості метрології

Відділ повірки і калібрування 
засобів вимірювальної тех
ніки  механічних та геоме

тричних величин ДП «Черкаси
стандартметрологія» проводить 
повірку законодавчо регульова
них ЗВТ.  Відділ має у своєму роз
порядженні 41 тонну еталонних 
гир класу точності М1, транспор
тування яких до місця експлуата
ції неавтоматичних зважувальних 
приладів — автомобільних ваг — 
забезпечують п’ять пересувних 
повірочних лабораторій. 

З 1 липня 2020 року надано 
чинності новому стандарту 
ДСТУ 8875:2019 Автомобіль

ні цистерни для нафтопродуктів. 
Методика повірки змінилася. Зо
крема введено обмеження щодо 
застосування вагового метода та 
стосовно технічних вимог до са
мих транспортних мір місткості.

Відповідно до зазначеного 
стандарту на станції повірки ав
томобільних цистерн для нафто
продуктів та харчових продуктів 
ДП «Черкасистандартметрологія» 
застосовано об’ємний метод по
вірки за допомогою мірників но
мінальної ємності 1000 дм3, 500 
дм3, додаткових іншої номінальної 
місткості та шкального 170 дм3.

Відповідно до галузі уповно
важення відділ проводе по
вірку зазначених автоцис

терн  загальним об’ємом до 50 м3.

Останнім часом підприєм
ством за власний кошт при
дбано сучасний неавто

матичний зважувальний прилад 
— ваги лабораторні спеціального 
класу точності з найбільшою гра
ницею зважування 5,2 кг та набір 
гир класу точності Е1. Зазначені 
еталони мають найвищі метроло
гічні властивості у Черкаської об
ласті.

Відповідно до програми тех
нічного переоснащення  ДП 
«Черкасистандартметроло

гія» придбало новий еталон — лі

чильник проточний для скрапле
ного газу «Shelf», який забезпечує 
можливість проведення повірки 
всіх типів паливороздавальних 
колонок для скрапленого газу на 
сучасному рівні.

Метрологічні підрозділи ДП 
«Черкасистандартметро
логія» постійно, до введен

ня в країні карантинних заходів, 
займалися просвітницькою робо
тою серед студентів навчальних 
закладів області шляхом прове
дення екскурсій, лекцій та співбе
сід у лабораторіях підприємства.

Зазвичай ознайомлення з ро
ботою метрологічних підроз
ділів, демонстрація сучас

ної еталонної бази починається з 
відвідування музейної експозиції 
старовинних засобів вимірюваль
ної техніки, які застосовувалися в 
1920 сторіччях, та ознайомлення 
з історією роботи метрологічної 
служби на Черкащині. Демонстра
ція старовинних засобів вимірю
вальної техніки завжди викликає 
жвавий інтерес відвідувачів.

Зàвждè в³дкрèò³ 
до ñï³ëкувàння, 

çàïрошуєìо до ñï³вïрàц³.
(0472) 37-45-56, 33-30-40.

Права споживачів
ЗАХИЩАТИМЕ 
НОВИЙ ЗАКОН
М³нåконоì³кè оïрèëюднèëо ïроєкò нової рåдàкц³ї 
Зàкону «Ïро çàхèñò ïрàв ñïожèвàч³в». Як 
ïов³доìèëè в М³н³ñòåрñòв³ роçвèòку åконоì³кè, 
òорг³вë³ òà ñ³ëüñüкого гоñïодàрñòвà Укрàїнè, 
ïрèéняòòя цüого ïроєкòу ñïрàвèòü ïоçèòèвнèé 
вïëèв, оñк³ëüкè новèé докуìåнò доïоìожå 
доñягòè ñуì³ñноñò³ ì³ж ñèñòåìàìè çàхèñòу ïрàв 
ñïожèвàч³в Укрàїнè òà ЄÑ, ï³двèщèòè р³вåнü 
çàхèñòу ïрàв ñïожèвàч³в у ñфåр³ åëåкòронної 
òорг³вë³, çìåншèòè нàвàнòàжåння нà б³çнåñ шëяхоì 
уñунåння çàñòàр³ëèх норì ³ç çàконодàвчого àкòу, 
ï³двèщèòè роëü гроìàдñüкèх об’єднàнü ñïожèвàч³в 
у ñèñòåì³ çàхèñòу ïрàв ñïожèвàч³в, ï³двèщèòè 
р³вåнü ñïожèвчої грàìоòноñò³ нàñåëåння, уñунуòè 
ìожëèвоñò³ дëя нåчåñнèх коìåрц³éнèх ïрàкòèк òà 
ïåрåдбàчèòè çàïровàджåння ìåхàн³çìу доñудового 
(àëüòåрнàòèвного) врåгуëювàння ñïожèвчèх ñïор³в.

Створена ще у 1991 році система захисту прав спо
живачів зазнала певних деструктивних змін, що 
призвело до її істотної невідповідності аналогіч

ній системі країн ЄС та невідповідності кращим євро
пейським практикам. На сьогодні можна виділити де
кілька сфер, прогалини в регулюванні яких призводять 
до численних випадків порушення прав споживачів, а 
споживач при цьому опиняється фактично сам на сам 
із проблемами порушеного права. Так, неврегульова
ні питання захисту споживчих прав у сфері електро
нної торгівлі, відсутні дієві механізми захисту від нечес
ної торговельної діяльності, неефективний захист прав 
споживачів при гарантійному обслуговуванні продукції 
тощо. Також у чинному Законі «Про захист прав спожи
вачів» існують норми, які взагалі не працюють, або є за
надто обтяжливими для бізнесу. 

Проєктом також закладається підґрунтя для участі 
громадських об’єднань споживачів у захисті прав спо
живачів та їх залучення до досудового вирішення спо
живчих спорів, пропонується імплементувати низку за
конодавчих актів ЄС, визначити принципи, на яких 
ґрунтується захист прав споживачів відповідно до прин
ципів ЄС, поширити дію Закону України «Про захист 
прав споживачів» на сферу харчової продукції в части
ні економічних прав споживача (у разі порушення умов 
договору купівліпродажу (доставки) харчової продукції 
в інтернетмагазинах, при позначенні ціни продажу хар
чової продукції) та низка інших новацій. 

У разі прийняття цей Закон набере чинності з 1 січ
ня 2022 року, крім пункту 17 частини першої статті 31 та 
статті 39, які наберуть чинності та будуть застосовувати
ся після прийняття відповідного законодавчого акту, що 
визначатиме порядок створення та умови функціонуван
ня органів позасудового вирішення спорів між спожива
чем та суб’єктом господарювання.

Гармонізуючи законодавчу базу

Актуально!

Від учорашньої Барбі до сучасної ЛОЛ,
АБО ЧОМУ ДИТЯЧІ ІГРАШКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
ВЕЛИКИМ ФАКТОРОМ РИЗИКУ
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