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На Вrrш лист вiд 10.t)З.2021 0З/OЗ та на викOнання договор},вiд 11.0_].2021 N'l 7i7
напрilвля€мо прL)It)кOлtl дослiджень шрифтовогсr оформлення (N972З/1_ N!72Зl8 вiд

з1.0з.2021)та iнфорМУСN,Iо про результатлt лабr.lраторнI,1х дос.цiджень наданих ИИ кТСП>

зразкiв пiлручникiв: Farnily and Friends З Class Book 12rrd edition) (авт. Tamzin TlrorTrpsort i
Naorni Sirrrtrrorrs) та Falrrily alrd Friеrrd__s_З Workbook_ (2trd gdition) (irBT. Liz Driscclll; на

вiдповiднiсl,ь вимогамri ЩСанпiн 5,5.6.1_]8-2007 <Щержавнi caHiT,apHi прttвLIла i Hc,lpMlt.

Гiгiснiчнi в}IмOги до друковансlТ пролукцiТ д-ця дiтерi> (далi ДСанпiн 5,5.6.1з8-2007),

1. пiдручник Цa+ilrr_ qцd Ц].Tie_nds" 3 С!рýý Цgqk (?цd,.gditiqr:). (авт._ Tarrrzin

T}ronipson i Naolrri Sitrrtnolrs):
. вихiднi вiдомостi вiдсутнi повнiстю. тому встановити вирrrбника. тиrrографiю.

використаний папiр, гарнiтуру шрифту неможлив€, Що € порушенням вимог ДСТУ
<Видання, Вихiднi вiдомостi>:

о шрифтове оформлення основного тексту на бiлому фонi не вiдповiдас вимогам

ДСанГiiН 5.5.6-1 38-2007 за MicTKicTK-l шрифту;
. шрифТове сl(lормлення основнt]гс) тексту на кольOрОвому фсlнi не вiдповiдil(,вltмOгам

ДСанПiН 5.5.6-1З8-2007 за MicTKicTKr та розмi1_1ом шrрифту:

. шррId)тове оформлення JOдаткового текст}, на бi.;ltlrty фt-rнi вiдповiдас в},1}1ога\i

ДСirнПiН 5.5.6- 1 j 8-2007:
о шрифтове офllрмлення додаткоRого TeKt]Ty Htl кольоров(rму фонi не вiдповiдаrt

вимOгам дсанпiн 5.5.6_1з8-2007 за пtiсткiстю та розмiром шрифт,ч:

. запах зразку - -] бали. папitrl просвiчуе зображення на зворOтному боui cTclpiнt]K- (

порушенням вимог п. 7.3.1. ДС'анПiН 5,5,6-138-2007:
о виявлено забороненi прийоми шрифтового о(лормлення основного тексту (BHBopiTHlri,i

шрифт на кольоровому cPclHi: стор. 90. 127: кольоровi фарб!i на кt]льорt]воNtу фонi:

стор. 19. з1. 42.4з. 66. 72,7().84" 90. 91. ]0з. 108" 126: група шрrлфтiв HoBi vlалt,l

KOHTpacTHi на Ko:rbopoвoмy та cipoMy фонi: стор. 18. 54. 78. 102. l43. 128-129. текст на

тl]ьо,\ шпальтах: стор. _i0" 55). с порушепням вимог пп. 5.1.7, 5.з.1. та 5.3.2 ЩСанПiН
5.5.6- 1_]8-2007:

. вllкt]ристано незtlтивне скрiплення блокiв пiлруTникУ з м'як(lк) односторонньt]-

кольOрсrвок) картоннсrю обкладr.тнкою. крiплення на пруrкrтнi. що е грубIlм
порушення}1 виNlог гl. 5.1.7 ДСанПiН 5.-5.б-1 -]8-2007.

э. Пiдрч.rняк Fanlilyjrnd Friепds З Wclrkbtlok (2пd eclitiorr) (авт. T_.iz Dгiscoll):

о Br.rxiдHi вiдопtостi вiлсl,тнi пi-lBHicTK-l. TоNI), BcTaHoBIlTI,I виробника. тl,rпограс}iк-l.

ts1.1цOpl{c,lilHt-tЁr пattip. r,:rpHiTypy шрлrфту неможJLlве. що € пор\,шенняNr вltмог fiСТУ
кВttдання. Blrxi днi вiдомt-lс.тi > :

. шрифтове оформлення основного тексту на бiлому фонi не вiдповiдаt] вlIмогам

fl СанПiН 5. -5.6- 1 З 8 -2007 заr мiсткiстю шрифту;
. шрI.rфТове оформлення основного текстУ на кольоровому фонi не вiдповiда€ в1INIогам

ДСанПiН 5.5.6-t38-2007 за мiёткiстю та розмiром шрифту;



шрлrфтове осРоршrлення додаткового тексту на кольоровому фонi не вiдповiдаt:
виNtогам flСанПiН 5.5.6-1З8-2007 за мiсткiстю та розмiром шриdlту;

запах зразк_у - З бали. папiр просвiчус зображення на звOротному боцi cTolэiнoк. €

порушенням вимог п. 7.З.1. ЩСанПiН 5.5.6-1З8-2007;
. виявлено заборсlненi прtti{t)млt шрl.tфтового оформлення основнOгt] т,екст}, (BttKolrttcTitHit

група шрифтiв HoBi мало KoHTpacTHi на cipoMy фонi: стор. 13. 19. 25. 2941" 51. 7З. 85.

95. l0l. 117. (1?4.125. |26^|2'7.128.129" l30.1З1. 1З2. 133. 1З4)" с порушенням в}IмOг

rr. 5.З.2 ДСанПiН 5.5.6- 1 38-2007;
о RIlявлено порyrшення шрl-тфтового оформлення основног() тексту (використанr_r

забороненi проптлси на cipoMy фонi на дiлянках. перелбаченIlх для письN{il: стор, 1З" 19"

]_5. 29. ззл j5. 4|.17.51. _57. б3. 69" 7з. 85. 91. 95. 10l. 107. 11З. 117.1,24-Iз4). що €

порушенням вlIмог п. 5.1.7 ЩСанПiН 5.5.б-1 З8-2007:
.- викоi]LIстано незшивне скрiп,;tення блокiв пiдрl,чнику з м'якою односторонньо-

кольоровою картонною обклirдлtнкою. скрiплення на пружннi. щО с грубим
порушенням в!Iмог п. 5.1.7 l[СанПiН 5,5.6-1ЗВ-2007.

В ходi проведення випробувань та лабораторнlлх дослiджень зразки зруйновано.
Експертниr1 BIlcHoBoK: за сукупнiстю встановлених грубих порушень

шрифтового оформлення та полiграdliчного виконання пiдручникiв Farrrily arrd Frierrcls З

Class Bclok (2rrd editiorr) (авт. Tanrzin Thorrrpsorr i Naorni Sirrrmons) та Гцп_i_]а,.в_rd .Гliе_цd;. ]
Worlrboolt (2nd edition) (авт. Liz Driscoll) вимогам flСанПiН 5.5.6.1j8-2007 <ffержавнi

caHiTapHi правила i норми. Гiгiенiчнi вимоги до друкованоi продукцiТ для дiтей>. наявнiсть
вllсокого рiвня стороннього заtпttх_у. недопустимl,tli спосiб скрiплення пiдр,ч'IнI,tкiв.

наявнiсть полiграфiчних дефектiв. повна вiлс_чтнiсть вl.тхiдних BiдtlMt-lcTer'i Lцt]до ттlпографiТ

та виготовлIовача" невiдповiднiсть влrмогам ДСТУ <_Вr.rдання. tsрrхiднi вiдомостi>) мOrttна

KoHcTaTyBaTLr загрозу для здоров'я дiтей (учнiв З кл;rсiв) надilних зрtiзlсiв пiдручнlткiв T;t

можлt-lве кt,lнтрафактне (не rtrпограсРське) псlхсlдження наданLtх зразкiв.
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