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ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА НАБОРУ МАРКЕРІВ 
КОЛЬОРОВИХ, ВИГОТОВЛЕНИХ 

«HEFEI WENTAI HEXAGON CO., LTD»

Суб’єктам господарювання, що реалізують на ринку України 
імпортовані маркери, необхідно надати споживачам необхідну, доступну, 
достовірну та своєчасну інформацію в супровідній документації, що 
додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим 
способом. Це потребує проведення досліджень марковання маркерів на 
відповідність вимогам законодавства України, перед їх реалізацією. 
Разом із тим, імпортерам на території України, під час надходження 
партії маркерів та/або перед її реалізацією необхідно перевірити 
відповідність їх якості вимогам, заявленим виробником у 
зовнішньоекономічному контракті. Це обумовлює необхідність 
проведення незалежних досліджень у експертних організаціях.

Об’єктом досліджень обрано набір маркерів кольорових, упакованих 
в єдину упаковку для роздрібної торгівлі, виготовлені «HEFEI WENTAI 
HEXAGON TRADING CO., LTD» у Китайській Народній Республіці. 
Предметом дослідження є процедура експертизи набору маркерів 
кольорових. Під час проведення дослідження застосовано методи: 
аналітичний (за документами, маркованням); органолептичний 
(візуальний, обстеження); фізичний (вимірювальний із використанням 
лінійки металевої 0^300 мм); порівняння, фотографічний (з 
використанням основної камери смартфона Xiaomi Redmi Note 4), 
узагальнення.

Метою публікації є отримання відповідейі на питання товарознавчої 
експертизи:

а) чи відповідає марковання набору маркерів «HEFEI WENTAI 
HEXAGON TRADING CO., LTD», артикулу WT-6013 вимогам чинних на 
території України нормативно-правових актів?
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б) чи відповідає набір маркерів «HEFEI WENTAI HEXAGON 
TRADING CO., LTD», артикулу WT-6013 вимогам до якості, заявленим 
виробником у контракті № 5293?

Товарознавчу експертизу набору маркерів «HEFEI WENTAI 
HEXAGON TRADING CO., LTD», артикулу WT-6013 (далі по тексту -  
набір маркерів) проведено відповідно до розробленої програми 
експертизи. За результатами ідентифікації встановлено, що для 
проведення експертизи надано один набір маркерів артикулу WT-6013, 
що складається із двох маркерів -  червоного та синього кольорів. Набір 
упакований у єдину упаковку (пакет із полімерного матеріалу із липкою 
стрічкою), що не підлягає перепакуванню для роздрібної торгівлі. Набір 
маркерів: виготовлено «HEFEI WENTAI HEXAGON TRADING CO., 
LTD.» у Китайській Народній Республіці (відповідно до реквізитів 
марковання); імпортовано у ТОВ «АТБ-маркет», Україна.

Аналізуючи нормативно-правові акти, що встановлюють вимоги до 
марковання нехарчової продукції на території України визначено 
наступне: у статті 15 Закону України № 1023-XII Про захист прав 
споживачів встановлено вимоги до інформації про продукцію; згідно 
Наказу Міністерства економіки № 104 Про затвердження Правил 
роздрібної торгівлі непродовольчими товарами визначені вимоги до 
інформації про товари іноземного виробництва (які реалізуються на 
території України), яка має надаватися споживачам. Отже, за 
визначеними вимогами нами перевірялося марковання наявне на наборі 
маркерів. Аналізуючи наявне марковання на зворотній стороні пакета 
набору маркерів визначено, що воно відповідає п. 1 статті 15 Закону 
України № 1023-XII та п. 16, розділу І Наказу Міністерства економіки 
№ 104, адже дана інформація надається споживачеві згідно із 
законодавством про мови, а саме українською мовою. Результати 
дослідження відповідності марковання набору маркерів вимогам чинних 
на території України нормативно-правових актів представлені у табл. 1.

Таблиця 1 -  Характеристика реквізитів марковання на зворотній 
стороні пакета набору маркерів «HEFEI WENTAI HEXAGON TRADING 
CO., LTD», артикулу WT-6013

Реквізити згідно вимог 
Закону України № ІСІВ-КП та 

Наказу Міністерства 
економіки № 104

Фактичні дані

Назва товару Маркер, Арт., WT-6013
Найменування або відтворення 
знака для товарів і послуг, за 
якими вони реалізуються

Хефей Вентай Гексагон Трейдінг 
Компані Лімітед

Дані про основні властивості 
продукції, номінальну кількість 
(масу, об’єм тощо), умови 
використання

2 шт. Матеріал: Пластик, кольорові 
чорнила
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Реквізити згідно вимог 
Закону України № ІСІВ-КП та 

Наказу Міністерства 
економіки № 104

Фактичні дані

Відомості про вміст шкідливих 
для здоров’я речовин, які 
встановлені нормативно- 
правовими актами, та 
застереження щодо 
застосування окремої продукції, 
якщо такі застереження 
встановлені нормативно- 
правовими актами

Відсутня, адже набір маркерів 
«HEFEI WENTAI HEXAGON 
TRADING CO., LTD», артикулу 
WT-6013, згідно висновку державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи об’єкт експертизи 
відповідає встановленим медичним 
критеріям безпеки/показникам 
згідно вимог ДСанПін 5.5.6.012-98, 
СанПиН 14-123-4240-86

Дата виготовлення Дата виготовлення: грудень 2017 р.
Відомості про умови зберігання Не потребує особливих умов 

зберігання

Правила та умови ефективного і 
безпечного використання 
продукції

За відсутності слідів пошкодження 
або браку виріб придатний до 
використання після закінчення 
зазначеного терміну придатності 
протягом 1 року

Строк придатності (строк 
служби) товару (наслідків 
роботи), відомості про 
необхідні дії споживача після їх 
закінчення, а також про 
можливі наслідки в разі 
невиконання цих дій

Термін придатності: 1 рік

Найменування та 
місцезнаходження виробника 
(виконавця, продавця) і 
підприємства, яке здійснює 
його функції щодо прийняття 
претензій від споживача, а 
також проводить ремонт і 
технічне обслуговування

Виробник, адреса виробника:
Хефей Вентай Гексагон Трейдінг 
Компані Лімітед.
2 Тайху Іст Роад, Хефей Анху КНР. 
Тел.0086-551-63443426.
Імпортер, адреса імпортера:
ТОВ «АТБ-маркет», вул. Василя 
Сухомлинського, 76, смт 
Слобожанське, Дніпровський район, 
Дніпропетровська область, 52005, 
Україна, тел.: (056) 373-06-68

Підсумовуючи результати проведеного дослідження марковання 
набору маркерів визначено, що споживач, який придбає об’єкт 
експертизи іноземного виробництва, отримає необхідну, доступну,
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достовірну та своєчасну інформацію, що подана на пакеті набору 
маркерів зі зворотної сторони у доступній та наочній формі щодо 
характеристик зазначених у табл. 1. Означене відповідає вимогам Закону 
України № 1023-XII та Наказу Міністерства економіки № 104. Нанесений 
штриховий код 2999200010514 (зі зворотної сторони пакета, у нижній 
частині), забезпечить простежуваність набору маркерів.

Для відповіді на друге питання експертизи нами проведений: аналіз 
наданого замовником експертизи контракту. Встановлено, що вимоги до 
якості наведені у п. 2.2 контракту. На наступному етапі дослідження 
нами проведений візуальний огляд та обстеження набору маркерів (2 шт 
-  червоний та синій) для співставлення їх з вимогами до якості, 
заявленими виробником у контракті. Визначено, що маркери червоний та 
синій з пишучим вузлом. Колір кришки та ковпачка-заглушки червоного 
та синього маркерів вказує на колір чорнил, відповідно червоний та 
синій. За результатами проведених вимірювань ширини ліній червоного 
та синього маркерів із набору маркерів визначено, що ширина лінії 
червоного та синього маркерів становить 2 мм. Згідно проведених 
досліджень яскравості та насиченості кольору чорнила червоного та 
синього маркерів із набору маркерів встановлено: чорнило червоного та 
синього маркерів швидко сохне, має яскравий, насичений колір; чорнило 
червоного та синього маркерів під час нанесення на поверхню не 
розмазуються, лягають рівною лінією. Однак, лінія червоного маркера 
менш чітка та рівна, ніж лінія синього маркера. За результатами 
дослідження кріплення кришки до корпусу червоного та синього 
маркерів із набору маркерів визначено, що кришка червоного та синього 
маркерів не спадає з корпусу під дією власної ваги.

Підсумовуючи результати проведених досліджень набору маркерів 
(2 шт -  червоний та синій) та співставлення їх з вимогам заявленими 
виробником у контракті, встановлено що набір маркерів відповідає 
вимогам щодо якості, заявленим виробником у контракті.

Таким чином, реалізовуючи програму експертизи, нами 
сформульовані відповіді на питання експертизи:

а) марковання набору маркерів «HEFEI WENTAI HEXAGON 
TRADING CO., LTD», артикулу WT-6013 відповідає вимогам чинних на 
території України нормативно-правових актів, а саме Закону України 
№ 1023-XII та Наказу Міністерства економіки № 104;

б) набір маркерів «HEFEI WENTAI HEXAGON TRADING CO., 
LTD», артикулу WT-6013 відповідає вимогам до якості, заявленим 
виробником у контракті, згідно отриманих результатів досліджень.
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