
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

"Про внесення змін у додаток 2 до Технічного регламенту
 безпечності іграшок"

 (далі – проект постанови)

1. Мета 

Основною метою прийняття проекту постанови є підвищення рівня 
безпечності іграшок, зокрема тих, що містять у своєму складі алергенні 
ароматичні речовини, які можуть становити небезпеку для здоров'я дітей, та 
усунення технічних бар’єрів у взаємній торгівлі іграшками між Україною та 
Європейським Союзом. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постановою Кабінету Міністрів України від  28 лютого 2018 р. № 151 
затверджено Технічний регламент безпечності іграшок (далі – Технічний 
регламент), який розроблено на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок
(далі – Директива 2009/48/ЄС). 

Технічним регламентом імплементовано в національне законодавство 
положення Директиви 2009/48/ЄС в рамках виконання зобов’язань, передбачених 
статтею 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), з метою адаптації 
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Частиною третьою статті 10 Закону України "Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності" (далі – Закон) та пунктом 8 Правил розроблення проектів 
технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі 
актів законодавства Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 червня 2012 р. № 708, зазначено, що у разі розроблення 
технічного регламенту на основі акта законодавства Європейського Союзу, зміст, 
форма та структура такого технічного регламенту повинні максимально повно і 
точно відповідати змісту, формі та структурі відповідного акта законодавства 
Європейського Союзу з урахуванням можливості врегулювання конкретних 
суспільних відносин нормами актів законодавства України. 

Внесення змін у додаток 2 до Технічного регламенту зумовлене 
необхідністю приведення його у відповідність із вимогами 
Додатку ІІ до Директиви 2009/48/ЄС, до якого були внесені зміни, спрямовані на 
встановлення вищого рівня безпечності іграшок, зокрема тих, що містять у своєму 
складі алергенні ароматичні речовини, які можуть становити небезпеку для 



здоров'я дітей.
Так, протягом 2020 – 2021 років у Додаток ІІ до Директиви 2009/48/ЄС 

відповідними актами законодавства ЄС внесено зміни, а саме:
Директивою Комісії  (ЄС) 2020/2088 від 11 грудня 2020 р. про внесення змін 

до Додатку II до Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо 
маркування алергенних ароматизаторів в іграшках;

Директивою Комісії (ЄС) 2020/2089 від 11 грудня 2020 р. про внесення змін 
до Додатку II до Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо 
заборони алергенних ароматизаторів у іграшках;

Директивою Комісії (ЄС) 2021/903 від 03 червня 2021 р. про внесення змін 
до Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо конкретних 
граничних значень аніліну в певних іграшках.

Такі рішення Європейською Комісією приймались зважаючи на наукові дані 
та рекомендації Експертної групи з безпеки іграшок ЄС та її підгрупи "Хімічні 
речовини". Так перелік алергенних ароматичних речовин було доповнено 
речовинами, які є контактними алергенами та можуть становити небезпеку у разі, 
якщо концентрація таких речовин в іграшках або їх складових частинах буде 
перевищувати певні межі, та обмежено вміст аніліну в матеріалах для іграшок, що 
класифікується як канцерогенна (категорія 2) та мутагенна (категорія 2) 
відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради 
від 16 грудня 2008 р. про класифікацію, маркування та пакування речовин і 
сумішей, що змінює і скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить 
зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (СLP).

Крім того, у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 
20 січня 2021 р. № 65 "Про затвердження Технічного регламенту на косметичну 
продукцію" виникла необхідність внести відповідні зміни у 
додаток 2 до Технічного регламенту в частині посилання на відповідний 
технічний регламент.

Гармонізація норм Технічного регламенту з відповідними нормами 
Директиви 2009/48/ЄС забезпечить усунення технічних бар’єрів у взаємній 
торгівлі іграшками між Україною та ЄС, підвищить рівень безпечності іграшок до 
загальноєвропейського, посилить відповідальність виробників, імпортерів та 
розповсюджувачів за безпечність іграшок. 

3. Основні положення проекту акта

Проектом постанови передбачається внести зміни у додаток 2 до Технічного 
регламенту: 

доповнивши його новими алергенними ароматичними речовинами, які 
можуть становити небезпеку для здоров'я дітей, шляхом встановлення заборони 
на їх використання; 

доповнивши перелік алергенних ароматичних речовин дозволених для 



використання в певних межах;
встановивши обмеження граничних значень нової хімічної речовини, що 

міститься в іграшках та є небезпечною для здоров’я дітей; 
доповнивши посиланням на Технічний регламент на косметичну продукцію, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 65.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють: 
Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";
постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151 "Про 

затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок";
постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 65 "Про 

затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує фінансування з державного чи 
місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю з 
метою отримання пропозицій та зауважень до нього заінтересованих сторін.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної, і не потребує 
розгляду уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування. 
Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими 
громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із 
захисту державної мови.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності і не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій.

Проект постанови потребує погодження із Спільним представницьким 
органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним 
представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань 
профспілок на національному рівні.

7. Оцінка відповідності

Проект постанови за предметом правового регулювання належить до сфери 
технічного регулювання, стандартизації, оцінки відповідності, метрології та 



метрологічної діяльності, які охоплюються положеннями статті 56 Угоди про 
асоціацію та належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС.

Проект постанови не містить норм, що порушують права та свободи, 
гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
Про е к т п о с т а н о в и н е п о т р е бу є п р о в е д е н н я г р ом а д с ь ко ї 

антидискримінаційної експертизи.
У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Громадська гендерно-
правова експертиза не проводилась.

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась. 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проекту постанови надасть змогу досягнути поставлених цілей 
шляхом гармонізації норм Технічного регламенту з відповідними нормами 
Директиви 2009/48/ЄС, що у свою чергу повинно забезпечити: усунення 
технічних бар’єрів у взаємній торгівлі іграшками між Україною та ЄС; 
підвищення рівня безпечності іграшок до загальноєвропейського; посилення 
відповідальності виробників, імпортерів та розповсюджувачів за безпечність 
іграшок.

Критеріями ефективності реалізації проекту постанови є:
забезпечення наявності на ринку іграшок, у складі яких будуть менші обсяги 

алергенних ароматичних речовин, що в свою чергу дозволить забезпечити вищий 
рівень захисту здоров’я споживачів такої продукції, зокрема дітей; 

безпека навколишнього середовища, а також задоволення інтересів 
виробників, імпортерів та розповсюджувачів іграшок;

краще розуміння бізнесом відповідних норм і практик ЄС і, як результат – 
підвищення можливості захисту своїх економічних інтересів на ринку України та 
ЄС;

зменшення виявлення на ринку шляхом державного ринкового нагляду і 
контролю нехарчової продукції іграшок, які є небезпечними.

Впровадження вимог проекту постанови державними органами не потребує 
додаткових витрат з бюджету. 

Реалізація проекту постанови не матиме вплив на розвиток регіонів, 
підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, 
рівень зайнятості населення; екологію, обсяг природних ресурсів, рівень 
забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 
утвореними відходами. 



Можливі ризики та шляхи їх мінімізації: ризики відсутні.

Вплив реалізації проекту постанови на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона
Вплив реалізації акта 
на заінтересовану 

сторону
Пояснення очікуваного впливу

Споживачі іграшок позитивний Можливість свідомого вибору 
безпечних іграшок. Підвищення 
рівня захисту від небезпечної 
продукції, зокрема іграшок, які 
можуть становити загрозу життю та 
здоров’ю дітей

Іноземні суб’єкти 
господарювання, які 
планують реалізовувати або 
вже реалізують іграшки на 
території України

позитивний Можливість вільного надання 
продукції на території України

Вітчизняні суб’єкти 
господарювання, які 
виробляють іграшки для 
реалізації на території 
України та поза її межами

позитивний Усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі, отримання вітчизняними 
виробниками, що виготовляють 
безпечні іграшки, переваг за 
рахунок більшого регуляторного 
тиску на виробників аналогічних 
низькоякісних товарів

Перший віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр економіки України       Юлія СВИРИДЕНКО
____ _____________ 20   р.


