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Результати випробувань іграшок, придбаних в торгівельній мережі м. Києва 
№ п/п Найменування продукції Виготівник/Постачальник Вимоги НД Результати випробувань Примітка 

1 Ринок "Теремки", вул. Лятошинського, 14,  Магазин "Малятко" 
1.1 

 
Іграшка дерев’яна (равлик) Китай / не вказаний Діаметр шнура більше 2,0 мм 1,85 мм Сертифікат відповідності 

відсутній 
1.2 Підвіска для коляски Не вказаний / не вказаний Корпус іграшки повинен бути 

міцним 

Довжина шнура в 
натягнутому стані не повинна 
перевищувати довжину 
шнура у вільному стані 
більше ніж на 40 % 

Доступні кромки не повинні 
мати задирок та тріщин 

Цілісність корпусу 
порушена 

Перевищення довжини 
складає 71 %  
(У вільному стані - 350 мм, 
в натягнутому - 600 мм) 

Наявність задирок 

Призначення іграшки не відпові-
дає маркуванню за віком. 
Сертифікат відповідності 
відсутній 

1.3 Іграшка (акула) 
т.м. "Imperial", арт. 22998 

Imperial Entertainment, Ltd 
Гонг Конг, (англійський ви-
готівник, не співпадає з ук-
раїнським) / ТОВ "Аміго", 
м. Донецьк б. Шевченко, 29

Іграшки не повинні збільшу-
ватися більше ніж на 50 % 

 

12 см в початковому стані.
18,5 см після занурювання 
у воду на протязі 24 годин. 
Збільшення на 54 % 

Сертифікат відповідності 
відсутній 
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№ п/п Найменування продукції Виготівник/Постачальник Вимоги НД Результати випробувань Примітка 

2 ТОВ "Край" магазин гіпермаркет "Країна" пр-т Академіка Глушкова, 13б 
2.1 Іграшка м’яконабивна 

"Ведмідь" 
ПП "Копиця", м. Ніжин, 
Вул. Космонавтів, 49/1 /  
той самий 

Іграшка та знімні деталі не 
повинні входити в циліндр 
Незнімні деталі повинні бути 
міцно прикріплені до іграшки 

Шви іграшки повинні бути 
міцними 

Не входять 

Деталі міцно прикріплені 
до іграшки 

Цілісність швів не 
порушена 

Сертифікат відповідності 
UA1.020.0082520-07 
термін дії з 26.06.2007 по 
25.06.2009 

2.2 Набір з килимка та 2 
машинок "Authentic"  

Мажоретт Таїланд Лимитед. 
Таїланд / МАЖОРЕТ 
Україна ТОВ, м. Київ, вул. 
Хвойди 18/14 корп. 7 к.  

Міграція, мг/кг: 
барію (Ba) – не більше 1000; 
кадмію (Cd) – не більше 75; 
хрому (Cr) – не більше 60; 
плюмбуму (Pb) – не більше 90

Міграція з плівки полімер-
ної з кольоровим пофар-
буванням – барію (Ba), 
кадмію (Cd), хрому (Cr), 
плюмбуму (Pb) – відпові-
дає вимогам НД 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

2.3 "Супер превращение" 
Крокодил, арт. 1СПК 

Guangzhou Artkids toys 
factory Ltd. Китай (адреса) / 
ТОВ "Фенсі Тойз", м. Київ 
вул. Мечникова, 8, кв.22 

Міграція, мг/кг: 
барію (Ba) – не більше 1000; 
кадмію (Cd) – не більше 75; 
хрому (Cr) – не більше 60; 
плюмбуму (Pb) – не більше 90 

Міграція з пластмаси зеле-
ного кольору з поверхне-
вим пофарбуванням темно-
зеленого кольору – барію 
(Ba), кадмію (Cd), хрому 
(Cr), плюмбуму (Pb) – 
відповідає вимогам НД 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

2.4 "Супер превращение" 
Пингвин, арт. 4СПП 

Guangzhou Artkids toys 
factory Ltd. Китай (адреса) / 
ТОВ "Фенсі Тойз", м. Київ 
вул. Мечникова, 8, кв.22   

Міграція, мг/кг: 
барію (Ba) – не більше 1000; 
кадмію (Cd) – не більше 75; 
хрому (Cr) – не більше 60; 
плюмбуму (Pb) – не більше 90

Міграція з пластмаси чор-
ного кольору з поверхне-
вим пофарбуванням жовто-
оранжевого кольору – 
барію (Ba), кадмію (Cd), 
хрому (Cr), плюмбуму (Pb) 
– відповідає вимогам НД 

Сертифікат відповідності 
відсутній 
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№ п/п Найменування продукції Виготівник/Постачальник Вимоги НД Результати випробувань Примітка 
2.5 "Супер превращение" Краб, 

арт. 10СПК 
Guangzhou Artkids toys 
factory Ltd. Китай (адреса) / 
ТОВ "Фенсі Тойз", м. Київ 
вул. Мечникова, 8, кв.22 

Міграція, мг/кг: 
барію (Ba) – не більше 1000; 
кадмію (Cd) – не більше 75; 
хрому (Cr) – не більше 60; 
плюмбуму (Pb) – не більше 90

Міграція з пластмаси жов-
того кольору з поверхне-
вим пофарбуванням черво-
ного кольору – барію (Ba) 
не більше 100, кадмію (Cd), 
хрому (Cr), плюмбуму (Pb) 
– відповідає вимогам НД 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

2.6 Жаба деревна червоноока, 
арт. 6727 

Не вказаний / "Европлей",  
г. Ильичёвск, ул. 
Промышленная, 2а 

Шви іграшки повинні бути 
міцними 

Цілісність швів порушена Сертифікат відповідності 
відсутній 

2.7 Машина, арт. 909 Китай KIN-YAT 
INDASTRIAL CO LTD, 
Гонг Конг / СП ТОВ "Нью 
Файв Лтд" м. Київ,  
вул. Комінтерну, 15 

Привідний механізм 
повинен бути не доступний 

Доступні кромки не повинні 
мати задирок та тріщин 

Привідний механізм не 
доступний 

Наявність задирок 

Сертифікат відповідності 
UA1.020.0002698-07 
Термін дії закінчився 11.01.2008 

2.8 Жаба маленька, арт. 103 ТОВ "Селена", Київська обл. 
с. Софіївська Борщагівка, 
вул. Садова, 56 / той самий 

Незнімні деталі повинні 
бути міцно прикріплені до 
іграшки 

Деталі міцно прикріплені 
до іграшки 

Сертифікат відповідності 
UA1.003.0090185-08 Термін дії з 
18.06.2008 по 06.04.2011  
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№ п/п Найменування продукції Виготівник/Постачальник Вимоги НД Результати випробувань Примітка 
3 Універмаг «Московський», пр-т 40-річчя Жовтня, 104, ПП Чернишенко І. І.  

3.1 Іграшка каталка-телефон 
музична, арт. 868 А  

YiWu Jiayu Imp.& 
Txp.Co.Ltd Китай / той 
самий 

Доступні кромки не повинні 
мати задирок та тріщин 

Контакт для підключення "+" 
виводу  повинен бути утоп-
лений на глибину 0,5-1,0 мм 

Наявність задирок 

Контакт не утоплений 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

3.2 Яйце динозавра Не вказаний / не вказаний Іграшки не повинні збільшу-
ватися більше ніж на 50 % 

65 мм в початковому стані. 
100 мм після занурювання у 
воду на протязі 24 годин. 
Збільшення на 54 % 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

3.3 Брязкальця в асортименті – 
4 шт.  

Не вказаний / не вказаний Міграція стиролу, мг/дм3 – 
не більше 0,01 

 
 
 

Корпус брязкальця повинен 
бути міцним 

Міграція стиролу з плас-
тмас червоного та зеле-
ного кольорів – не більше 
0,002 мг/дм3  

Цілісність корпусу пору-
шена 

Призначення іграшки не відпові-
дає маркуванню за віком. 
Сертифікат відповідності 
відсутній 

3.4 Іграшковий мобільний 
телефон  

Джи Янг Гон Индастриал 
Лтд, Китай / ТОВ Фортуна 
Мажор, Одеса, Україна  

Доступні кромки не повинні 
мати задирок та тріщин 

Контакт для підключення "+" 
виводу  повинен бути утоп-
лений на глибину 0,5-1,0 мм 

Наявність задирок 

Контакт не утоплений 

Сертифікат відповідності 
відсутній  

3.5 Іграшка-робот 
"Fighter King", арт. 28001 

Китай / не вказаний Корпус іграшки повинен бути 
міцним 

Цілісність корпусу 
порушена 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

№ 2.7

№ 2.6 

№ 2.8
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№ п/п Найменування продукції Виготівник/Постачальник Вимоги НД Результати випробувань Примітка 

4 ТОВ "Квіза-Трейд" магазин "Велика кишеня", пр-т Академіка Глушкова, 36 
4.1 Надувной круг "Бэтмен", 

арт. 96004 
Best Way (Hong Rjng) 
International Ltd., Китай  / 
ЗАТ "Рейтинг", м. Київ, вул. 
М. Грушевського, 28/2 н/п 
№ 43 

Неповоротні клапани 
повинні забезпечити 
герметичність іграшки 

Зварні шви надувних 
іграшок повинні бути 
міцними 

Забезпечує  

Цілісність швів порушена 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

4.2 Надувная игрушка " Надув-
ной дельфин", арт. 81718 

Best Way (Hong Rjng) 
International Ltd., Китай. / 
ЗАТ "Рейтинг", м. Київ, вул. 
М. Грушевського, 28/2 н/п 
№ 43 

Неповоротні клапани 
повинні забезпечити 
герметичність іграшки 

Зварні шви надувних 
іграшок повинні бути 
міцними 

Забезпечує  

Цілісність швів порушена 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

№ 3.1 № 3.2 № 3.3

№ 3.4

№ 3.5
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№ п/п Найменування продукції Виготівник/Постачальник Вимоги НД Результати випробувань Примітка 
4.3 Круг для малышей с 

сидением, арт. 97024  
Best Way (Hong Rjng) 
International Ltd., Китай / 
ЗАТ "Рейтинг", м. Київ, вул. 
М. Грушевського, 28/2 н/п 
№ 43 

Неповоротні клапани 
повинні забезпечити 
герметичність іграшки 

Зварні шви надувних ігра-
шок повинні бути міцними 

Не забезпечує 

Цілісність швів порушена 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

4.4 Надувний круг для 
плавання, арт. JL046074N 

Shanghai Long Plastic 
Products Co. Ltd, Китай / 
ДП "Ексімп" 

Неповоротні клапани 
повинні забезпечити 
герметичність іграшки 

Зварні шви надувних ігра-
шок повинні бути міцними 

Не забезпечує 

Цілісність швів не 
порушена 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

4.5 Детский плотик –сидящий 
наездник, арт. 59570NP 

Китай / не вказаний  Неповоротні клапани 
повинні забезпечити 
герметичність іграшки 

Зварні шви надувних ігра-
шок повинні бути міцними 

Не забезпечує 

Цілісність швів не 
порушена 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

4.6 Іграшка м’яконабивна 
"Лисенок Лёлик морячок", 
арт.LA 8444 

Yanghou Arron Toys Co. Ltd, 
КНР  / ПП "ВЕС і Д" 49000, 
м. Дніпропетровськ, а/с 361

Шви іграшки повинні бути 
міцними 

Цілісність швів порушена Сертифікат відповідності 
відсутній 

4.7 Лялька з аксесуарами "Хлоя-
уболівальниця", серія "Братс-
Футбол", арт. 106623 

MGA Entertainment, Inc., 
Китай / ТОВ "Паритет-
Тойс", м. Київ, 
вул. Ак. Туполева, 17 

Міграція, мг/кг: 
барію (Ba) – не більше 1000; 
кадмію (Cd) – не більше 75; 
хрому (Cr) – не більше 60; 
плюмбуму (Pb) – не більше 90

Міграція з шкіри штучної 
чорного, білого та  блакит-
ного кольорів, плівки полі-
мерної прозорої безбарвної 
– барію (Ba), кадмію (Cd), 
хрому (Cr) , плюмбуму (Pb) 
– відповідає вимогам НД 

Сертифікат відповідності 
відсутній  

4.8 Автомобіль з радіокеруван-
ням "Chrysler Aspen"  

Guandong Xinghui Plastic 
Industry Co. Ltd, КНР /  
ПП "Торговий дім 
Ломакіна", м. Київ, вул. 
Маршала Гречка 1/11 

Корпус іграшки повинен бути 
міцним 

Привідний механізм 
повинен бути не доступний 

Цілісність корпусу 
порушена 

 
Привідний механізм не 

доступний 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

4.9 Нарукавники "Arm Bands" Дистриб’ютор Bestway 
Europe s.r.l., країна-походжен-
ня – Китай / не вказаний 

Рівень запаху – не більше 2 
балів 

Рівень запаху – 4 бали.  Сертифікат відповідності 
відсутній  
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№ п/п Найменування продукції Виготівник/Постачальник Вимоги НД Результати випробувань Примітка 
5 ТОВ "Квіза-Трейд" магазин "Велика кишеня",  Лятошинського, 14 

5.1 Велосипед для дітей WMT 08  "Мадіка Лимитед" Китай / 
ФОП Ханик А.Я. м. Львів, 
вул. Водогінна 2/307 

Має бути стійким до 
перекидання 

Зазори між колесами та кор-
пусом повинні бути менше 
5 мм або більше 12 мм  

Перекидається 

Зазор більше 5 мм та 
менше 12 мм 

Сертифікат відповідності 
відсутній  

5.2 Іграшка (курча) 
т.м. "Imperial"  

Imperial Entertainment, Ltd 
Гонг Конг  / ТОВ "Аміго", 
м. Донецьк, б. Шевченка, 29

Сировина та матеріали 
повинні бути чистими та 
неінфікованими   

Іграшка забруднена Сертифікат відповідності 
відсутній 

5.3 М’яконабивна іграшка 
"Ведмідь", арт. WT1280-L  

Китай / ФОП Ханик А.Я., 
м. Львів 

Шви іграшки повинні бути 
міцними 

Цілісність швів порушена Сертифікат відповідності 
відсутній 

5.4 Іграшка м'яконабивна, 
арт. 300935 

Не вказаний / Не вказаний Міграція, мг/кг: 
барію (Ba) – не більше 1000; 
кадмію (Cd) – не більше 75; 
хрому (Cr) – не більше 60; 
плюмбуму (Pb) – не більше 90

Міграція з шкіри штучної 
чорного кольору – барію 
(Ba), кадмію (Cd), хрому 
(Cr) , плюмбуму (Pb) – 
відповідає вимогам НД 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

5.5 Ігровий набір 
(мікрохвильова піч з 
аксесуарами), арт. 16276LD 

Super Leader IND LTD., 
Китай / ПП "МегаТойс",  
м. Одеса, 
вул. М. Арнаутська, 64 

Сировина та матеріали 
повинні бути чистими та 
неінфікованими   

Корпус іграшки повинен бути 
міцним 

Іржавий гвіздок всередині 
іграшки 

Цілісність корпусу не 
порушена 

Сертифікат відповідності 
відсутній 

5.6  Прорізувач-брязкальце з 
водою "Метелик" 

Санд Бонд Інтернешнл 
Компані Лімітед, КНР 
(адреса) / ТОВ "Актив 
Трейд", м. Київ, 
пр-т Визволителів, 3 

Іграшки не повинні 
виступати за нижню  
площину шаблону 

Не виступає Сертифікат відповідності 
відсутній 
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Примітка: Випробування іграшок проводились на відповідність вимогам ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Общие требования безопасности и 
методы контроля",  ДСТУ EN 71-1:2006 "Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні і фізичні властивості" та ДСТУ EN 71-3:2005 
"Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів" 
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