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Сьогодні проблемним залишаються питання чіткого визначення вимог до 

безпечності та якості шкіряних взуттєвих матеріалів в Україні. Ситуація, що 

склалася, значною мірою зумовлена недосконалим нормативно-правовим 

забезпеченням якості та безпечності дитячого взуття, яке побудовано на 

пострадянській системі і принципово відрізняється, а іноді і суперечить 

вимогам, які висуваються у Європейському союзі та світі [1]. 

Основні вимоги до безпечності дитячого взуття, що введені і діють в 

Україні, обумовлені вимогами до взуттєвих матеріалів і викладені в СанПіН 42-

125-4390-87 від 01.07.1987 р. «Вкладення хімічних волокон в матеріали для 

дитячого одягу і взуття відповідно до їх гігієнічних показників» [2].  

В Україні гігієнічні вимоги, згідно яких повинно виготовлятись дитяче 

взуття, прописані в ДСанПіН 3.3-182-2012. від 29.12.2012 «Матеріали та вироби 

текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» [3].  

У Європейському союзі нормативно-правове забезпечення безпечності та 

якості дитячого взуття включає Рішення Комісії 2009/563/EC від 9 липня 2009 

«Про встановлення екологічного критерію для присвоєння екологічного 

маркування взуття» [4]. 

Нормативне забезпечення безпечності та якості дитячого взуття 

відповідно до вимог Митного союзу визначає СанПіН 2.4.7/1.1.1286-03 от 

20.07.2003 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека» визначено вимоги до 

взуттєвих матеріалів згідно органолептичних, санітарно-хімічних, фізико-

гігієнічних та токсиколого-гігієнічних показників взуття [5]. 

Порівняльна характеристика нормативних вимог безпечності та якості 

взуттєвих матеріалів, з яких виготовляється дитяче взуття в Україні та світі, 

наведена в табл. 1. 

За результатами порівняльної характеристики слід вказати на подібність 

вимог України та Митного союзу щодо безпечності матеріалів для внутрішніх 

деталей взуття. На відміну від вимог Євросоюзу, які не регламентують вимоги 

до взуттєвих матеріалів, з яких виготовляють підкладку і устілку, в Україні та 
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Митному союзі не допускається використання штучних та синтетичних 

матеріалів для виготовлення підкладки для закритого взуття для дітей до 7 

років (ясельного та дошкільного віку) та штучного хутра (байки) для дітей до 3 

років. 

 

Таблиця 1– Нормативні вимоги до безпечності та якості шкіряних матеріалів 

Показники 
Нормативи  

України [3] Євросоюзу [4] Митного союзу (Росії) [5] 

Вимоги до матеріалів 

Підкладка виготовлена із:  

 штучних та синтетичних 

матеріалів в відкритому 

взутті 

 штучних та синтетичних 

матеріалів в закритому 

взутті 

 штучного хутра та байки 

 

не допускається для 

дітей до 7 років 

 

не допускається для 

дітей до 7 років 

 

не допускається для 

дітей до 3 років 

 

 

 

не 

регламентується 

 

не допускається для всієї 

статевовікової групи  

не допускається для 

дітей ясельного та 

дошкільного віку   

не допускається для 

дітей ясельного віку   

Устілка виготовлена із:  

 штучних та синтетичних 

матеріалів  

 текстильних матеріалів 

з хімічних волокон більше 

20 % 

 

не допускається для 

дітей до 7 років 

 

не регламентується 

 

 

не  

регламентується 

не допускається для 

дітей ясельного та 

дошкільного віку   

не допускається для 

дітей ясельного та 

дошкільного віку   
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