
Корисна інформація  для споживачів про мийні засоби 

У наш час вже неможливо уявити собі побут, без щоденного використання 

різноманітних  мийних засобів. Але, не можна забувати і про те, що, купуючи продукцію, 

необхідно звертати увагу і на інформацію, яку виробник повинен розмістити на упаковці 

продукції відповідно до вимог Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого 

Постановою КМУ від 20.08.2008 року № 717 із внесеними змінами ПКМУ від                    

12.06.2013 року № 408. Технічним регламентом визначено, що  ʤʠʡʥʠʡ ʟʘʩʽʙ - будь-яка 

речовина або препарат, що містить мило та/або інші поверхнево-активні речовини, 

призначені для прання або очищення. Мийний засіб може бути у формі рідини, порошку, 

пасти, бруска, плитки, таблетки тощо. 

 ɺʠʤʦʛʠ  ʊʝʭʥʽʯʥʦʛʦ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʫ ʧʦʰʠʨʶʶʪʴʩʷ ʥʘ: 
�¾ мийні засоби, призначені для прання або очищення та введені в обіг на 

території України  для потреб споживача (користувача); 

�¾ мийні засоби, призначені для замочування, полоскання, підкрохмалювання, 

апретування, пом’якшування або вибілювання виробів з тканин; 

�¾ мийні засоби, призначені для очищення поверхонь, матеріалів, виробів, 

механізмів, механічних пристроїв, транспортних засобів та допоміжного обладнання, 

інструментарію, апаратури тощо; 

�¾ інші мийні засоби, призначені для використання під час прання та очищення 

  

Купуючи мийні засоби, мало хто замислюється, яку небезпеку для здоров’я може 

становити засіб, що має надмір хімічних речовин. Більшість споживачів переконані: якщо 

товар продають, то він придатний для використання. На жаль, це не так. Отож, важливо 

при придбанні товару, звертати увагу на наявність маркування.  Відповідно до вимог п. 11 

Технічного регламенту, ʤʠʡʥʠʡ ʟʘʩʽʙ ʤʘʨʢʫʻʪʴʩʷ ʰʣʷʭʦʤ ʥʘʥʝʩʝʥʥʷ ʥʘ ʟʦʚʥʽʰʥʶ 

ʧʦʚʝʨʭʥʶ ʧʘʢʦʚʘʥʥʷ ʯʠ ʝʪʠʢʝʪʢʫ ʥʘʧʠʩʫ ʯʽʪʢʠʤʠ ʣʽʪʝʨʘʤʠ, ʱʦ ʥʝ ʟʤʠʚʘʶʪʴʩʷ ʧʨʦʪʷʛʦʤ 

ʩʪʨʦʢʫ ʧʨʠʜʘʪʥʦʩʪʽ ʪʘʢʦʛʦ ʟʘʩʦʙʫ, ʽʟ ʟʘʟʥʘʯʝʥʥʷʤ: 
�¾ найменування та інформації про призначення мийного засобу; 

�¾ торговельної марки (за наявності) або торговельного знака, найменування, 

місцезнаходження та номера телефону виробника мийного засобу або його 

уповноваженого представника; 

�¾ інформації про склад мийного засобу; 

�¾ адреси, зокрема електронної пошти (за наявності), та номера телефону, за 

якими можна одержати технічний опис інгредієнтів; 

�¾ інструкції із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень згідно із 

законодавством, а в разі їх відсутності - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 

“Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги”; 

�¾ маси нетто чи об’єму; 

�¾ дати виготовлення; 

�¾ строку придатності; 

�¾ умов зберігання (в разі потреби). 

Темін придатності або зберігання мийних засобів - це інтервал часу, протягом 

якого виробник гарантує, що вироблена продукція зберігає свої споживчі властивості у 

разі додержання відповідних умов зберігання законодавством.   

Вибираючи мийні засоби, не варто купувати низькоякісну продукцію на 

стихійному ринку, в невідомому магазині та в упакованні, на якому не зазначено склад 

товару. Під час вибору, не слід орієнтуватися на рекламу чи назву торгівельних марок. 

Найкраще,  звернути увагу і бути зосередженим на читанні етикеток та огляді самої пачки. 


