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Продовження таблиці 1

1 2 3 4
оком, зі слабо-зеленим, 
жовтим або блакитним 
відтінком

неозброєним оком, зі
слабо-блакитним
відтінком

Масова частка 
діоксиду 
кремнію, %

Гравіметричний
70,4-74,1 71

Масова частка 
оксиду алюмінію 
та оксиду 
заліза,%, не 
більше

Комплексонометр
ичний

2,0 1,8

Масова частка 
оксиду
кальцію,%, не 
більше

Комплексний

0,4 0,25

Масова частка 
оксиду сірки,%, 
не більше

Гравіметричний
0,3 0,2

Масова частка 
оксиду натрію,%

Титрування 23,2-26,9 25,3

Отже, за результатами проведеної експертизи встановлено, що силікат 
натрію розчинний є продукцією ОАО «Домановский ПТК» Республіки 
Білорусь і за основними органолептичними та фізико-хімічними показниками 
відповідає вимогам контракту.
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Те, що всього 160 років тому було винайдено як простий засіб 
перевезення для немовлят, сьогодні є «Hightech», а іноді і статус-символом. 
Кошик із верби на колесах (перші з колясок дитячих) трансформувався в 
дизайнерські «карети» під назвою «Sportwagen Rimini» або «Chicago air» з 
різними відкидними або змінними механізмами [1]. Однак якість колясок 
дитячих не завжди відповідає вимогам батьків, які їх купують та експлуатують 
[2]. За результатами проведених тестів експерти заявили [2], що більшість
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колясок мають належну міцність кріплень. Німецький інститут з прав 
споживачів (Stiftung Warentest) під час проведення тестів [3] прийшов до 
висновку: знайти найкращу коляску, що задовольняє всім вимогам, на жаль, 
неможливо. Отже, враховуючи, що більшість колясок дитячих на ринку 
України закордонного виробництва, й важливими залишаються питання 
пов’язані з дослідженням показників споживних властивостей, а також 
з ’ясуванням причин утворення дефектів, тому тема публікації є актуальною.

Об’єктом досліджень обрано коляску дитячу для прогулянок, 
торговельної марки «Geoby», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала в 
експлуатації. Предметом дослідження обрано показники споживних 
властивостей та процедура її експертизи. Під час проведення експертизи 
використано такі методи: аналітичні (за документами та маркованням); 
органолептичні (візуальний, обстеження); фізичний (вимірювальний з 
використанням лінійок металевих 0Е300 мм; 0^1000 мм та рулетки
вимірювальної 0-3000 мм, ціна поділки 1,0 мм); фотографічний (з 
використанням цифрової камери «Samsung Galaxy Grand Prime»).

Експертизу проведено для отримання відповідей на такі питання: чи 
відповідають елементи збірних одиниць коляски дитячої торговельної марки 
«Geoby», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала в експлуатації, вимогам 
нормативних документів? чи відповідає комплектація, тип, модель коляски 
дитячої торговельної марки «Geoby», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала 
в експлуатації, даним зазначеним в інструкції з експлуатації та на офіційному 
сайті «Geoby®»? чи відповідають розміри коляски дитячої торговельної марки 
«Geoby», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала в експлуатації, даним 
зазначеним на сайті «Geoby®»? встановити причину руйнування задньої стійки, 
зі сторони гальма лівого колеса коляски дитячої торговельної марки «Geoby», 
моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала в експлуатації.

Відповідно до розробленої програми експертизи встановлено:
а) об’єктом ідентифікації є коляска дитяча з комбінованим кузовом, 

призначена для прогулянок дітей від народження до трьох років, торговельної 
марки «Geoby», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала в експлуатації (за 
результатами візуального огляду, аналізу інструкції з експлуатації [4], 
марковання);

б) коляска дитяча містить всі збірні одиниці та їх основні елементи згідно 
вимог пп. 1.2, табл. 1 ГОСТ 19245-93 [5]: шасі (складну раму (шасі), ручку 
керування коляскою, амортизаційний пристрій, гальмівний пристрій (гальмо), 
чотири одинарних колеса з шинами); кузов закритий (короб (люлька), тент 
закритий, фартух з оглядовим вікном та вітрозахисний щиток, триточкові паски 
безпеки, ручки для перенесення кузова, матрац); кузов відкритий (жорстку 
спинку з елементами жорсткості, а також з важелем для регулювання нахилу 
спинки, сидіння жорстке з набивкою, плечові та поясні паски, боковини кузова, 
підніжку, тент);
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в) зовнішній вигляд, комплектація (наявні: ручка; підніс для батьків; 
козирок; столик для дитини; продовження сидіння; підніжка; кнопка для 
складання; важіль для регулювання нахилу спинки; гальмо; утеплений чохол 
для ніг; матрац; дощовик; корзини мала та велика), тип (для прогулянок), 
особливості (три положення спинки: «сидяче», «напівлежаче», «лежаче»; 
столик (що знімається) для ігор з підставкою для стаканчика, який одночасно 
виконує роль захисного огородження; столик з шухлядкою і підставкою для 
стаканчика для батьків, розташований на ручці коляски; регульована підніжка 
для ніжок дитини; колеса з псевдогуми; амортизаційна підвіска; гальмівна 
система, розміщена на задніх колесах; великий капюшон з оглядовим віконцем 
для нагляду за дитиною; паски безпеки; наявність механізму, що дає 
можливість складання коляски однією рукою (шляхом натиснення однієї 
кнопки, розташованої на ручці коляски) відповідають моделі «C879C-X-R4LZ» 
коляски дитячої торговельної марки <^еоЬу», згідно інструкції з експлуатації 
[4] та каталогу колясок [6]. Наявні відмінності у відтінку кольору усіх 
комплектуючих, а також кольору спиць конструкції коліс із пластичної маси;

г) розміри об’єкта дослідження відповідають даним встановленим 
виробником для коляски дитячої торговельної марки <^еоЬу», моделі «С879С- 
X-R4LZ» [6]: довжина (у складеному вигляді) -  33 см; ширина (у складеному 
вигляді) -  58 см; висота (у складеному вигляді) -  105 см; довжина (у
розкладеному вигляді) -  103 см; ширина (у розкладеному вигляді) -  58 см; 
висота(у розкладеному вигляді) -  98 см; діаметр коліс -  21,5; ширина шасі -  
57 см; висота ручки -  100 см;

д) причиною руйнування задньої стійки коляски дитячої торговельної 
марки <^еоЬу», що перебувала в експлуатації, є прикладання зусилля, що за 
величиною перевищило допустиме експлуатаційне, а також конструктивні 
особливості виробу.

Таким чином, нами отримано відповіді на питання експертизи:
а) елементи збірних одиниць коляски дитячої торговельної марки 

<^еоЬу», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала в експлуатації, відповідають 
вимогам пп. 1.2, табл. 1 ГОСТ 19245-93;

б) комплектація, тип, модель коляски дитячої торговельної марки 
<^еоЬу», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала в експлуатації, відповідає 
даним зазначеним в інструкції з експлуатації та на офіційному сайті <^еоЬу®». 
Наявні відмінності у відтінку кольору усіх комплектуючих, а також кольору 
спиць конструкції коліс із пластичної маси;

в) розміри коляски дитячої торговельної марки <^еоЬу», моделі < ^ 8 7 9 ^  
X-R4LZ», що перебувала в експлуатації, відповідають даним зазначеним на 
сайті <^еоЬу®» (каталозі колясок для прогулянок, моделі «C879C-X-R4LZ»);

г) руйнування задньої стійки, з боку гальма лівого колеса коляски 
дитячої торговельної марки <^еоЬу», моделі «C879C-X-R4LZ», що перебувала 
в експлуатації, відбулося з причин прикладання зусилля, що за величиною
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перевищує допустиме експлуатаційне та через конструктивні особливості 
виробу.
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Як відомо, більшість видів рослинних барвників володіють унікальними 
поліфункціональними властивостями, що одночасно дозволяє їх 
використовувати у декількох галузях промисловості -  фармацевтичній, 
харчовій, парфумерно-косметичній, текстильній та інших. Прикладом може 
служити звіробій звичайний. Це багаторічна трав’яна рослина, яка поширена по
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