Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
РІШ ЕН Н Я
про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки
відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України засвідчує, що
державне

підприємство

"Київський

обласний

науково-виробничий

центр

стандартизації, метрології та сертифікації" (вул. Січневого прориву, 84, м. Біла
від Я /

Церква, 09113) наказом

2016 p. № Н £>£ призначено

органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам
Технічного

регламенту

безпечності

Кабінету Міністрів України від

іграшок,

11.07.2013

затвердженого
№

515,

постановою

і йому присвоєно

ідентифікаційний номер UA.TR.062.
Сфера призначення на 2 арк. наведена в додатку до цього рішення та є
його невід'ємною частиною.
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С. 1. Кубів

Додаток
до рішення про призначення органу з
оцінки відповідності

С Ф ЕРА П РИ ЗН А Ч ЕН Н Я
ор ган у з оцінк и в ід п ов ід н ості на здій сн ен н я оцінк и в ід п ов ід н ості

вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 № 515
(далі - Технічний регламент)
державного підприємства «Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
Порядковий
номер

Види продукції із зазначенням
категорій та/або груп продукції
(якщо вони визначені в
технічному регламенті) чи інших
деталізованих визначень
продукції

Процедури оцінки
відповідності 3
посиланням на
положення технічного
регламенту чи додатки до
нього, в яких визначені ці
процедури

Додаткові
відомості про
сферу
призначення,
якщо це
вимагається
технічним
регламентом

1
1

2
Велосипеди, заввишки не більше
ніж 435 міліметрів
Самокати (крім елетричних, та тих,
що призначені для дітей з масою
тіла більше ніж 50 кілограмів),
педальні автомобілі
Коляски для ляльок, візки
іграшкові
Ляльки та одяг для них (крім
ляльок декоративних та
призначених для колекціонерів)
Моделі транспортної техніки (крім
моделей-копій для дорослих та
призначених для колекціонерів)
Набори для моделювання та
малювання, в тому числі для
хімічних дослідів
Конструктори
Іграшки у вигляді тварин або
інших істот (крім людей)
Іграшки музичні
Головоломки (крім ГОЛОВОЛОМОК 3
кількістю елементів понад 500, або
без малюнка, або призначені для
фахівців)
Іграшки із снарядами та іграшкиснаряди з пристроєм для

3
модуль В, визначений
пунктами 57-60
Технічного регламенту,
що відовідаює модулю В
(експертиза типу),
затвердженому
постановою Кабінету
Міністрів України
від 13.01.2016 № 95 «Про
затвердження модулів
оцінки відповідності, які
використовуються для
розроблення процедур
оцінки відповідності, та
правил використання
модулів оцінки
відповідності»
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Директор департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
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запускання (крім виробів та ігор,
до складу яких входять метальні
снаряди з гострими наканечниками
(набори дротиків з металевими
наконечниками)
Іграшкова зброя (крім точних
копій пневматичних рушниць та
пістолетів та тих, у яких
використовується стиснений газ,
пращей та катапультів, луків для
стрільби завдовжки більше ніж
120 сантиметрів)
Іграшки, що імітують спортивний
інвентар та іграшки-м'ячі
Іграшки, що призначені для гри на
воді, в тому числі надувні
Іграшки поліграфічні, в тому числі
іграшки-книжки
Всі види іграшок електричних
(крім іграшок, що працюють від
джерела електричного струму з
номінальною напругою понад
24 В та призначені виключно для
використання в освітніх цілях під
наглядом дорослих осіб)
Ігри настільні
Гойдалки, похилі жолоби та
аналогічні іграшки побутового
призначення для активних занять у
закритих приміщеннях і на
відкритому повітрі (крім
обладнання для ігрових
майданчиків, призначених для
громадського користування)
Костюми ігрові, костюми
карнавальні та маски, іграшки для
свят і урочистостей (крім
декоративних предметів та
ялинкових прикрас)
Іграшки, що призначені для
малювання: крейда, фарба,
фломастери, олівці
(в дерев'яному корпусі)
Матеріали для штампування або
тиснення, пластилін

Директор департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

JI. М. Віткін

