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1

ÌÈËÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÒÂÅÐÄÅ
Òåõí³÷í³ óìîâè

ÌÛËÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ ÒÂÅÐÄÎÅ
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ

HARD HOUSEHOLD SOAP
Specifications

1 ÑÔÅÐÀ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Öåé ñòàíäàðò ïîøèðþºòüñÿ íà òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî, ÿêå âèðîáëÿþòü ³ç æèðîâî¿ ñèðî-

âèíè òâàðèííîãî òà ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ã³äðîâàíèõ æèð³â àáî ¿õ ñóì³øåé òà ñèíòåòè÷íèõ æèð-
íèõ êèñëîò ìåòîäîì ëóæíîãî îìèëþâàííÿ.

Ìèëî ïðèçíà÷åíå äëÿ ïðàííÿ âèðîá³â ³ç ð³çíîìàí³òíèõ òêàíèí, à òàêîæ äëÿ ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íèõ ö³ëåé.

Âèìîãè ùîäî áåçïå÷íîñò³ ïðîäóêö³¿ ïîäàíî ó ðîçä³ë³ 6.

2 ÍÎÐÌÀÒÈÂÍ² ÏÎÑÈËÀÍÍß
Ó öüîìó ñòàíäàðò³ º ïîñèëàííÿ íà òàê³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè:
ÄÑÒÓ 2423–94 Îë³¿ ðîñëèíí³. Âèðîáíèöòâî. Òåðì³íè òà âèçíà÷åííÿ
ÄÑÒÓ 2575–94 Îë³¿ ðîñëèíí³. Ñèðîâèíà òà ïðîäóêòè ïåðåðîáêè. Ïîêàçíèêè ÿêîñò³. Òåðì³íè òà

âèçíà÷åííÿ
ÄÑÒÓ 3583–97 (ÃÎÑÒ 13830-97) Ñ³ëü êóõîííà. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè
ÄÑÒÓ 4306:2004 Îë³ÿ ïàëüìîâà. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè
ÄÑÒÓ 4439:2005 Ñòåàðèí ïàëüìîâèé. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè
ÄÑÒÓ 4562:2006 Îë³ÿ êîêîñîâà. Òåõí³÷í³ óìîâè
ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 15846–2003 Ïðîäóêö³ÿ, ùî ïîñòà÷àºòüñÿ äî ðàéîí³â Äàëåêî¿ Ï³âíî÷³ òà ïðèð³âíÿ-

íèõ äî íèõ ì³ñöåâîñòåé. Ïàêóâàííÿ, ìàðêóâàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ
ÃÎÑÒ 12.1.003–83 ÑÑÁÒ. Øóì. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè (ÑÑÁÏ. Øóì. Çàãàëüí³ âèìîãè

ùîäî áåçïåêè)
ÃÎÑÒ 12.1.005–88 ÑÑÁÒ. Îáùèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê âîçäóõó ðàáî÷åé çîíû

(ÑÑÁÏ. Çàãàëüí³ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè äî ïîâ³òðÿ ðîáî÷î¿ çîíè)
ÃÎÑÒ 12.1.007–76 ÑÑÁÒ. Âðåäíûå âåùåñòâà. Êëàññèôèêàöèÿ è îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñ-

íîñòè (ÑÑÁÏ. Øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè. Êëàñèô³êàö³ÿ òà çàãàëüí³ âèìîãè ùîäî áåçïåêè)
ÃÎÑÒ 12.2.003–91 ÑÑÁÒ. Îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñ-

òè (ÑÑÁÏ. Óñòàòêîâàííÿ âèðîáíè÷å. Çàãàëüí³ âèìîãè ùîäî áåçïåêè)
ÃÎÑÒ 12.3.002–75 ÑÑÁÒ. Ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâåííûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè

(ÑÑÁÏ. Ïðîöåñè âèðîáíè÷³. Çàãàëüí³ âèìîãè ùîäî áåçïåêè)
ÃÎÑÒ 17.2.3.02–78 Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ äîïóñòèìèõ âûáðî-

ñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. (Îõîðîíà ïðèðîäè. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà
âñòàíîâëþâàííÿ äîïóñòèìèõ âèêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí âèðîáíè÷èìè ï³äïðèºìñòâàìè)
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ÃÎÑÒ 177–88 Âîäîðîäà ïåðåêèñü. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ïåðîêñèä âîäíþ. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 790–89 Ìûëî õîçÿéñòâåííîå òâåðäîå è ìûëî òóàëåòíîå. Ïðàâèëà ïðèåìêè è ìåòîäèêè

âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé (Ìèëî ãîñïîäàðñüêå òâåðäå ³ ìèëî òóàëåòíå. Ïðàâèëà ïðèéìàííÿ ³ ìåòî-
äèêè âèêîíàííÿ âèì³ðþâàííÿ)

ÃÎÑÒ 1045–73 Æèð æèâîòíûé òåõíè÷åñêèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Æèð òâàðèííèé òåõí³÷íèé.
Òåõí³÷í³ óìîâè)

ÃÎÑÒ 2228–81 Áóìàãà ìåøî÷íàÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ïàï³ð ì³øêîâèé. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 2263–79 Íàòð åäêèé òåõíè÷åñêèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Íàòð ¿äêèé òåõí³÷íèé. Òåõí³÷í³

óìîâè)
ÃÎÑÒ 3560–73 Ëåíòà ñòàëüíàÿ óïàêîâî÷íàÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ñòð³÷êà ñòàëåâà ïàêóâàëü-

íà. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 5100–85 Ñîäà êàëüöèíèðîâàííàÿ òåõíè÷åñêàÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ñîäà êàëüöèíî-

âàíà òåõí³÷íà. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 6290–74 Áóìàãà ïà÷å÷íàÿ äâóõñëîéíàÿ äëÿ óïàêîâûâàíèÿ ïàïèðîñ è ñèãàðåò. Òåõíè÷åñ-

êèå óñëîâèÿ (Ïàï³ð äëÿ ïà÷îê äâîøàðîâèé äëÿ ïàêóâàííÿ öèãàðîê. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 7376–89 Êàðòîí ãîôðèðîâàííûé. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Êàðòîí ãîôðîâàíèé.

Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 7933–89 Êàðòîí äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîé òàðû. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Êàðòîí äëÿ

ñïîæèòêîâî¿ òàðè. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 8273–75 Áóìàãà îáåðòî÷íàÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ïàï³ð îáãîðòêîâèé. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 9808-84 Äâóîêèñü òèòàíà ïèãìåíòíàÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ä³îêñèä òèòàíó ï³ãìåíòíèé.

Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 10131–93 ßùèêè èç äðåâåñèíû è äðåâåñíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîäóêöèè ïèùåâûõ îòðàñ-

ëåé ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñïè÷åê. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ßùèêè ç äåðåâèíè òà
ìàòåð³àë³â ç äåðåâèíè äëÿ ïðîäóêö³¿ õàð÷îâèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà
ñ³ðíèê³â. Òåõí³÷í³ óìîâè)

ÃÎÑÒ 11354–93 ßùèêè èç äðåâåñèíû è äðåâåñíûõ ìàòåðèàëîâ ìíîãîîáîðîòíûå äëÿ ïðîäóê-
öèè ïèùåâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ßùèêè
ç äåðåâèíè òà ìàòåð³àë³â ç äåðåâèíè áàãàòîîá³ãîâ³ äëÿ ïðîäóêö³¿ õàð÷îâèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³
òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà)

ÃÎÑÒ 13511–91 ßùèêè èç ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà äëÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ñïè÷åê, òàáàêà
è ìîþùèõ ñðåäñòâ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ßùèêè ç ãîôðîâàíîãî êàðòîíó äëÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â,
ñ³ðíèê³â, òþòþíó ³ ìèéíèõ çàñîá³â. Òåõí³÷í³ óìîâè)

ÃÎÑÒ 13512–91 ßùèêè èç ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà äëÿ êîíäèòåðñüêèõ èçäåëèé. Òåõíè÷åñêèå
óñëîâèÿ (ßùèêè ç ãîôðîâàíîãî êàðòîíó äëÿ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â. Òåõí³÷í³ óìîâè)

ÃÎÑÒ 13515–91 ßùèêè èç òàðíîãî ïëîñêîãî ñêëååííîãî êàðòîíà äëÿ ñëèâî÷íîãî ìàñëà è ìàð-
ãàðèíà. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ßùèêè ³ç òàðíîãî ïëîñêîãî ñêëåºíîãî êàðòîíó äëÿ âåðøêîâîãî ìàñ-
ëà ³ ìàðãàðèíó. Òåõí³÷í³ óìîâè)

ÃÎÑÒ 13516–86 ßùèêè èç ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà äëÿ êîíñåðâîâ, ïðåñåðâîâ è ïèùåâûõ æèä-
êîñòåé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (ßùèêè ç ãîôðîâàíîãî êàðòîíó äëÿ êîíñåðâ³â, ïðåñåðâ³â òà õàð÷îâèõ
ð³äèí. Òåõí³÷í³ óìîâè)

ÃÎÑÒ 13841–95 ßùèêè èç ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà äëÿ õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè. Òåõíè÷åñêèå
óñëîâèÿ (ßùèêè ç ãîôðîâàíîãî êàðòîíó äëÿ õ³ì³÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Òåõí³÷í³ óìîâè)

ÃÎÑÒ 14192–96 Ìàðêèðîâêà ãðóçîâ (Ìàðêóâàííÿ âàíòàæ³â)
ÃÎÑÒ 18251–87 Ëåíòà êëååâàÿ íà áóìàæíîé îñíîâå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ (Ñòð³÷êà êëåéîâà

íà ïàïåðîâ³é îñíîâ³. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 21285–75 Êàîëèí îáîãàùåííûé äëÿ êîñìåòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Òåõíè÷åñêèå

óñëîâèÿ (Êàîë³í çáàãà÷åíèé äëÿ êîñìåòè÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Òåõí³÷í³ óìîâè)
ÃÎÑÒ 21650–76 Ñðåäñòâà ñêðåïëåíèÿ òàðíî-øòó÷íèõ ãðóçîâ â òðàíñïîðòíûõ ïàêåòàõ. Îáùèå

òðåáîâàíèÿ (Çàñîáè ñêð³ïëþâàííÿ òàðíî-øòó÷íèõ âàíòàæ³â ó òðàíñïîðòíèõ ïàêåòàõ. Çàãàëüí³ âèìîãè)
ÃÎÑÒ 22477–77 Ñðåäñòâà êðåïëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ïàêåòîâ â êðûòûõ âàãîíàõ. Îáùèå òåõíè-

÷åñêèå òðåáîâàíèÿ (Çàñîáè çàêð³ïëþâàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïàêåò³â ó êðèòèõ âàãîíàõ. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³
âèìîãè)
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ГОСТ 23239–89 Кислоты жирные синтетические фракций С5 — С6, С7 — С9, С5 — С9, С10 —
С13, С10 — С16, С17 — С20. Технические условия (Кислоти жирні синтетичні фракцій С5 — С6, С7 —
С9, С5 — С9, С10 — С13, С10 — С16, С17 — С20. Технічні умови)

ГОСТ 23285–78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Техничес-
кие условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 25292–82 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия (Жири тваринні
топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования.
Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів
пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28177–89 Глины формовочные бентонитовые. Общие технические условия (Глини фор-
мувальні бентонітові. Загальні технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті використано терміни та відповідні їм визначення згідно з ДСТУ 2423,

ДСТУ 2575.

3.1 мило господарське тверде
Суміш натрієвих солей жирних кислот, корисних добавок (або без них) та води.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ
4.1 Залежно від вмісту жирних кислот тверде господарське мило поділяють на групи: І, ІІ, ІІІ.

4.2 Тверде господарське мило кожної групи можна випускати з різними назвами залежно від ре-
цептури.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Характеристики
5.1.1 Тверде господарське мило повинне відповідати вимогам цього стандарту і його треба

виробляти за технологічним регламентом або технологічною інструкцією згідно з рецептурою і тех-
нічним описом, затвердженими в установленому порядку.

5.1.2 За органолептичними та фізико-хімічними показниками господарське мило повинне
відповідати вимогам, зазначеним в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1 — Органолептичні показники господарського мила

Назва показника Характеристика мила 

Зовнішній вигляд Форма куска мила — згідно з технічним описом для мила 
конкретної назви 

Консистенція Мило тверде на дотик 
Колір Згідно з технічним описом для мила конкретної назви 
Запах Згідно з технічним описом для мила конкретної назви 

 5.1.3 Допустима на поверхні куска мила наявність вологи, що легко висихає, та забруднення
немильного походження, які можна легко зняти.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники господарського мила

Норма для мила групи 
Назва показника 

І ІІ ІІІ 
Методи випробовування 

Якісне число (маса жирних кислот у перерахун-
ку на номінальну масу куска 100 г ), г, не мен-
ше ніж 

70,5 69,0 64,0 Згідно з ГОСТ 790 

Масова частка вільного їдкого лугу, %, до номі-
нальної маси куска, не більше ніж 

0,15 0,15 0,20 Згідно з ГОСТ 790 
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5.1.4 У разі введення в мило ІІІ групи глинистих матеріалів — каоліну або бентоніту для част-
кової заміни жирів за умови збереження спожиткових властивостей мила вимоги доповнюють по-
казником «Масова частка каоліну або бентоніту, %, до номінальної маси куска, не більше ніж 7».

5.1.5 Норми для показників «Масова частка неомилюваних органічних речовин та неомилю-
ваного жиру» і «Початковий об’єм піни» подано у додатку А.

5.1.6 Зниження якісного числа для ІІІ групи мила в момент випуску з підприємства до 63,5 %
не є ознакою браку.

5.1.7 Зниження нижньої границі норми показника «Температура застигання жирних кислот»
за умови уведення синтетичних жирних кислот у рецептуру не менше 10 % для мила І та ІІ груп —
на 1 оС, для мила ІІІ групи — на 2 оС не є ознакою браку.

5.1.8 Мило, яке закладають на довге зберігання, повинно мати такі показники (під час випуску
з підприємства):

— масова частка вільного їдкого лугу, %, до номінальної маси куска, не більше ніж 0,25;
— масова частка вільної вуглекислої соди, %, до номінальної маси куска, не більше ніж 0,5;
— масова частка хлориду натрію, %, до номінальної маси куска, не більше ніж 0,5.
Інші показники мила повинні відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 5.1.2 — 5.1.5.

5.2 Вимоги до сировини
5.2.1 Для вироблення твердого господарського мила використовують таку сировину:
— жир тваринний технічний — згідно з ГОСТ 1045;
— кислоти жирні технічного тваринного жиру недистильовані — згідно з чинною нормативною

документацією;
— жири тваринні топлені харчові — згідно з ГОСТ 25292;
— кислоти жирні харчового тваринного жиру — згідно з ГСТУ 18.34 [1];
— олія пальмова — згідно з ДСТУ 4306;
— олія пальмоядрова — за гігієнічним висновком центрального органу виконавчої влади

у сфері охорони здоров’я;
— стеарин пальмовий — згідно з ДСТУ 4439;
— кислоти жирні пальмового стеарину — згідно з чинною нормативною документацією або за

гігієнічним висновком центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
— олія кокосова — згідно з ДСТУ 4562;
— соапсток світлих олій та саломасів — згідно з СОУ 15.4-37-207 [2];
— кислоти жирні соапстоків світлих олій та саломасів — згідно з СОУ 15.4-37-208 [3];
— кислоти жирні синтетичні фракції С10 — С16 і С17 — С20 — згідно з ГОСТ 23239;
— фуз олійний — згідно з чинною нормативною документацією;
— саломас технічний — згідно з чинною нормативною документацією;
— деодистилят (олія кисла скруберна) — згідно з чинною нормативною документацією.
Дозволено уведення іншої жирової сировини за умови відповідності її жирнокислотного складу

та основних органолептичних і фізико-хімічних показників вимогам, що їх висувають до основної
жирової сировини.

5.2.2 Для вироблення твердого господарського мила застосовують такі допоміжні матеріали:
— їдкий натр — згідно з ГОСТ 2263;
— сода кальцинована технічна — згідно з ГОСТ 5100;
— сіль кухонна — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830);

Норма для мила групи 
Назва показника 

І ІІ ІІІ 
Методи випробовування 

Масова частка вільної вуглекислої соди, %, до 
номінальної маси куска, не більше ніж 

1,0 1,0 1,0 Згідно з ГОСТ 790 

Температура застигання жирних кислот, що ви-
ділені із мила (титр), оС 

36—42 35—42 35—42 Згідно з ГОСТ 790 

 

Кінець таблиці 2
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— каолін збагачений для косметичної промисловості — згідно з ГОСТ 21285;
— бентоніт — згідно з ГОСТ 28177;
— діоксид титану пігментний — згідно з ГОСТ 9808;
— пероксид водню — згідно з ГОСТ 177.
Дозволено уведення інших допоміжних матеріалів за якістю не нижчою ніж перелічені, а та-

кож запашників та добавок, що покращують спожиткові властивості мила, дозволених до викори-
стовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, згідно із затвер-
дженою рецептурою.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
6.1 Виробництво твердого господарського мила — згідно з вимогами ГОСТ 12.3.002.

6.2 Технологічне устатковання та апаратура повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.3 Відповідно до ВБН В.1.1-37-200 [4] приміщення для виробляння твердого господарсько-
го мила за вибухопожежною та пожежною небезпекою повинні відповідати класу П-1 щодо вибу-
хової, вибухопожежної та пожежної небезпеки виробляння мила господарського повинне відпові-
дати категорії В.

6.4 Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони та допустимий вміст шкідливих хімічних
речовин повинні відповідати ГОСТ 12.1.005.

Повітря робочої зони контролюють згідно з чинною документацією. Перелік шкідливих речо-
вин, що їх контролюють у повітрі робочої зони, подано в таблиці 3.

Таблиця 3 — Перелік шкідливих речовин

№ Назва речовини ГДК мг/м3 Клас небезпеки Методи випробовування 

1 Хлорид натрію  5,0 3 МУ 2914 [5] 

2 Сода кальцинована 2,0 3 МУ 4574 [6] 

3 Гідроксид натрію 0,5 2 МУ 5937 [7] 

 
6.5 Клас небезпеки шкідливих речовин визначають згідно з ГОСТ 12.1.007.

6.6 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у глинах (каолін, бентоніт) не повинні
перевищувати гранично допустимих концентрацій, встановлених у ГН 6.6.1.1-130 [8].

6.7 Норми освітлювання — згідно з ДБН В 2.5-28 [9]

6.8 Метеорологічні параметри повітря виробничих приміщень повинні відповідати
ДСН 3.3.6.042 [10], ГОСТ 12.1.005.

6.9 Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях повинні відповідати ГОСТ 12.1.003.

6.10 Працівників треба забезпечувати спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно
з вимогами ДНАОП 1.8.10-3.09 [11].

6.11 За показниками безпеки тверде господарське мило повинно відповідати гігієнічним ви-
могам: 4 клас небезпеки у разі введення в шлунок та нанесенні на шкіру тварин — згідно
з ГОСТ 12.1.007, шкіро-подразнювальної, шкіро-резорбтивної та сенсибілізувальної дії нема,
а також — вимогам СанПіН № 6026 Б [12].

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
7.1 Викид шкідливих речовин у атмосферу контролюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [13].

7.2 Ґрунт від забруднення побутовими та промисловими відходами охороняють відповідно до
вимог СанПіН 42-128-4690 [14] та ДСанПіН 2.2.7.029 [15].

7.3 Стічні води треба очищувати і вони повинні відповідати СанПіН 4630 [16].
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8 ÏÀÊÓÂÀÍÍß
8.1 Òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî âèïóñêàþòü ó âèãëÿä³ êóñê³â íîì³íàëüíîþ (óìîâíîþ) ìàñîþ â³ä

100 ã äî 500 ã.
Â³äõèë ôàêòè÷íî¿ ìàñè êóñêà ìèëà â³ä íîì³íàëüíî¿ íå º îçíàêîþ áðàêó çà óìîâè çáåð³ãàííÿ

ÿê³ñíîãî ÷èñëà.
Òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî âèïóñêàþòü áåç îáãîðòêè òà â îáãîðòö³.
Ìèëî ãîñïîäàðñüêå îáãîðòàþòü â îäíîøàðîâó îáãîðòêó ç ëàì³íîâàíîãî ïàïåðó, ïðîçîðèõ, íà-

ï³âïðîçîðèõ òà íåïðîçîðèõ ìàòåð³àë³â, çã³äíî ç ÷èííîþ íîðìàòèâíîþ äîêóìåíòàö³ºþ. Îáãîðòêà
ìîæå áóòè õóäîæíüî îôîðìëåíà.

Óïàêîâóâàòè ìèëî â îáãîðòêó ìîæíà ïî ê³ëüêà êóñê³â.

8.2 Ìèëî ïàêóþòü ñóìàðíîþ íîì³íàëüíîþ (óìîâíîþ) ìàñîþ íå á³ëüøå 30 êã.
Ìèëî ïàêóþòü ó ÿùèêè äîùàí³ íåðîçá³ðí³ çã³äíî ç ÃÎÑÒ 10131, â äåðåâ’ÿí³ áàãàòîîá³ãîâ³ ÿùè-

êè — çã³äíî ç ÃÎÑÒ 11354.

8.3 Òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî ïàêóþòü òàêîæ ó ÿùèêè ç ãîôðîâàíîãî êàðòîíó çã³äíî
ç ÃÎÑÒ 13511, ÃÎÑÒ 13512, ÃÎÑÒ 13516, ÃÎÑÒ 13841, ÿùèêè ç òàðíîãî êàðòîíó — çã³äíî
ç ÃÎÑÒ 13515, êàðòîíí³ êîðîáêè ç ãîôðîâàíîãî êàðòîíó — çã³äíî ç ÃÎÑÒ 7376, êàðòîíó äëÿ êîðîáîê —
çã³äíî ç ÃÎÑÒ 7933, ïëàñòìàñîâ³ áàãàòîîá³ãîâ³ ÿùèêè — çã³äíî ç ÷èííîþ íîðìàòèâíîþ äîêóìåíòàö³ºþ.

8.4 Äîçâîëåíî âèêîðèñòîâóâàòè çâîðîòíó òàðó. Çâîðîòíà òàðà ïîâèííà áóòè ÷èñòà, ñóõà, íå
ìàòè ñòîðîííüîãî çàïàõó, çàáåçïå÷óâàòè çáåðåæåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ òà â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÷èííî¿
íîðìàòèâíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

8.5 Òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî äëÿ ðàéîí³â ç³ ñïåöèô³÷íèìè êë³ìàòè÷íèìè óìîâàìè ïàêóþòü
çã³äíî ç ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 15846.

8.6 Äîùàí³ ÿùèêè îáòÿãóþòü ïî êðàþ äðîòîì àáî ñòàëåâîþ ïàêóâàëüíîþ ñòð³÷êîþ çã³äíî
ç ÃÎÑÒ 3560.

8.7 Êîæíà êîðîáêà ïîâèííà áóòè îêëåºíà ïàïåðîâîþ ñòð³÷êîþ ç îáãîðòêîâîãî ïàïåðó çã³äíî
ç ÃÎÑÒ 8273, ïàïåðó äëÿ ïà÷îê — çã³äíî ç ÃÎÑÒ 6290, ì³øêîâîãî ïàïåðó — çã³äíî ç ÃÎÑÒ 2228, êëå-
éîâîþ ñòð³÷êîþ — çã³äíî ç ÃÎÑÒ 18251.

8.8 Äîçâîëåíî âèêîðèñòîâóâàòè ³íø³ âèäè òàðè, ïàêîâàííÿ ³ ìàòåð³àëè ÿê â³ò÷èçíÿíîãî, òàê
³ ³ìïîðòíîãî âèðîáíèöòâà, äîçâîëåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷èííî¿ íîðìàòèâíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ çàáåçïå÷óþòü çáåðåæåííÿ
ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ ï³ä ÷àñ òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ.

9 ÌÀÐÊÓÂÀÍÍß
9.1 Ìàðêóþòü äåðæàâíîþ ìîâîþ àáî ìîâîþ, îáóìîâëåíîþ ó êîíòðàêò³ íà ïîñòà÷àííÿ.

9.2 Íà êîæíîìó êóñêó ìèëà áåç îáãîðòêè àáî ó ïðîçîð³é îáãîðòö³ ïîâèíåí áóòè ÷³òêèé øòàìï
³ç çàçíà÷àííÿì:

— çíàêà òîâàð³â òà ïîñëóã àáî íàçâè ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà;
— ñêîðî÷åíî¿ íàçâè ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà (72 %, 70 %, 65 % òîùî);
— ïîçíàêè öüîãî ñòàíäàðòó.

9.3 Íà êîæíîìó êóñêó ìèëà ó íàï³âïðîçîð³é òà íåïðîçîð³é îáãîðòö³ äîçâîëåíî çàçíà÷àòè ñêî-
ðî÷åíó íàçâó ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà (72 %, 70 %, 65 % òîùî).

Íà îáãîðòö³ òðåáà çàçíà÷àòè:
— çíàê òîâàð³â òà ïîñëóã àáî íàçâó ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà;
— ñêîðî÷åíó íàçâó ãîñïîäàð÷îãî ìèëà (72 %, 70 %, 65 % òîùî);
— íîì³íàëüíó ìàñó êóñêà;
— äàòó âèãîòîâëåííÿ (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê);
— ñòðîê çáåð³ãàííÿ;
— øòðèõîâèé êîä ïðîäóêö³¿;
— ïîçíàêó öüîãî ñòàíäàðòó.

9.4 Òðàíñïîðòíó òàðó ìàðêóþòü çã³äíî ç ÃÎÑÒ 14192 ³ç íàíåñåííÿì ìàí³ïóëÿö³éíîãî çíàêà «Áå-
ðåãòè â³ä âîëîãè».
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9.5 Íà êîæíó òðàíñïîðòíó îäèíèöþ òðåáà íàíîñèòè ìàðêîâàííÿ, ùî ì³ñòèòü:
— íàçâó ìèëà, ãðóïó;
— íàçâó êðà¿íè-âèðîáíèêà;
— çíàê òîâàð³â òà ïîñëóã òà íàçâó ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà, éîãî þðèäè÷íó àäðåñó, øòðèõî-

âèé êîä;
— ê³ëüê³ñòü êóñê³â ìèëà â îäèíèö³ òðàíñïîðòíî¿ óïàêîâêè ç çàçíà÷àííÿì ñóìàðíî¿ íîì³íàëü-

íî¿ ìàñè êóñê³â;
— äàòó âèãîòîâëåííÿ (ì³ñÿöü, ð³ê);
— ñòðîê çáåð³ãàííÿ;
— íîìåð ïàðò³¿;
— ïîçíàêó öüîãî ñòàíäàðòó.
Äîçâîëåíà äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ (ôàêñ, òåëåôîí òîùî).

9.6 ²íôîðìàö³þ ùîäî ìàðêîâàííÿ, ó ðàç³ ïîñòà÷àííÿ íà åêñïîðò, îáóìîâëþþòü óãîäîþ àáî êîí-
òðàêòîì.

10 ÏÐÀÂÈËÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓÂÀÍÍß ² ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß
10.1 Òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî òðàíñïîðòóþòü óñ³ìà âèäàìè òðàíñïîðòó â êðèòèõ òðàíñïîð-

òíèõ çàñîáàõ, à òàêîæ â óí³âåðñàëüíèõ êîíòåéíåðàõ çã³äíî ç ïðàâèëàìè ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â,
÷èííèìè íà öèõ âèäàõ òðàíñïîðòó.

Ó ðàç³ ïåðåâåçåííÿ àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì ìèëî òðåáà çàõèùàòè â³ä àòìîñôåðíèõ
îïàä³â.

Ìèëî òðàíñïîðòóþòü ó òðàíñïîðòíèõ ïàêåòàõ çã³äíî ç âèìîãàìè ÃÎÑÒ 21650, ÃÎÑÒ 22477,
ÃÎÑÒ 23285, ÃÎÑÒ 26663.

10.2 Òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî òðåáà çáåð³ãàòè â ñóõèõ, çàêðèòèõ, äîáðå ïðîâ³òðþâàíèõ ïðè-
ì³ùåííÿõ (âèðîáíèêà ³ ñïîæèâà÷à). Íå äîçâîëåíî çáåð³ãàòè ìèëî ïîðÿä ç ðå÷îâèíàìè, ùî âïëèâà-
þòü íà éîãî îðãàíîëåïòè÷í³ ³ ô³çèêî-õ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè (äîáðèâà, âèá³ëþâà÷³ òîùî).

10.3 Ï³ä ÷àñ íåìåõàí³çîâàíîãî óêëàäàííÿ ÿùèêè ç ìèëîì òðåáà ñêëàäàòè øòàáåëÿìè âèñîòîþ
íå á³ëüøå í³æ 3 ì, ç â³äñòàííþ ì³æ íèìè íå ìåíøå í³æ 0,06 ì äëÿ öèðêóëÿö³¿ ïîâ³òðÿ. Ó ðàç³ óêëà-
äàííÿ â øòàáåë³ äîçâîëåíà ïðîêëàäêà ì³æ ÿùèêàìè.

10.4 Ó ðàç³ ìåõàí³çîâàíîãî óêëàäàííÿ âèñîòà øòàáåëÿ ÿùèê³â ç ìèëîì — íå á³ëüøå í³æ 2,6 ì.

11 ÌÅÒÎÄÈ ÊÎÍÒÐÎËÞÂÀÍÍß
11.1 Â³äáèðàííÿ ïðîá, âèçíà÷àííÿ îðãàíîëåïòè÷íèõ òà ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â — çã³äíî

ç ÃÎÑÒ 790.

11.2 Ïîêàçíèêè áåçïåêè ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà, ïîäàí³ ó 6.11, âèçíà÷àþòü â³äïîâ³äíî äî âèìîã
÷èííèõ íà Óêðà¿í³ ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê òà ðåêîìåíäàö³é.

12 ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÉÌÀÍÍß
12.1 Òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî ïðèéìàþòü ïàðò³ÿìè.
Âèçíà÷àþòü ïàðò³þ çã³äíî ç ÃÎÑÒ 790.

12.2 Ïðàâèëà ïðèéìàííÿ — çã³äíî ç ÃÎÑÒ 790.

12.3 Ïîêàçíèêè «Ìàñîâà ÷àñòêà íåîìèëþâàíèõ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí òà íåîìèëþâàíîãî æèðó»
³ «Ïî÷àòêîâèé îá’ºì ï³íè» ãàðàíòóº ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê ³ âèçíà÷àº íà ñòàä³¿ ïîñòà÷àííÿ ïðî-
äóêö³¿ íà âèðîáíèöòâî.

12.4 Ïîêàçíèêè áåçïåêè ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà, ïîäàí³ ó 6.11, êîíòðîëþþòü ï³ä ÷àñ çàïðîâà-
äæóâàííÿ ïðîäóêö³¿ ó âèðîáíèöòâî, ï³ä ÷àñ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿ òà çà âèìîãàìè îðãàí³â Äåðæ-
ñàíåï³äåìíàãëÿäó Óêðà¿íè îðãàíàìè, àêðåäèòîâàíèìè ÌÎÇ Óêðà¿íè.

12.5 Êîæíó ïàðò³þ ñóïðîâîäæóþòü îäíèì äîêóìåíòîì, ùî çàñâ³ä÷óº ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿.
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13 ÃÀÐÀÍÒ²¯ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ
13.1 Âèðîáíèê ãàðàíòóº â³äïîâ³äí³ñòü òâåðäîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà âèìîãàì öüîãî ñòàíäàð-

òó çà óìîâè äîòðèìóâàííÿ âèìîã òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ.

13.2 Ãàðàíò³éíèé ñòðîê çáåð³ãàííÿ òâåðäîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà — 12 ì³ñÿö³â ³ç äíÿ éîãî âè-
ãîòîâëåííÿ.

13.3 Ñòðîê çáåð³ãàííÿ òâåðäîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà âñòàíîâëþº âèðîáíèê ³ çàçíà÷àº ó òåõ-
í³÷íîìó îïèñ³ äëÿ ìèëà êîíêðåòíî¿ íàçâè.

13.4 Ãàðàíò³éíèé ñòðîê çáåð³ãàííÿ òâåðäîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà, ÿêå çàêëàäàþòü íà äîâãå
çáåð³ãàííÿ, 24 ì³ñÿöÿ ç äíÿ éîãî âèãîòîâëåííÿ.

ÄÎÄÀÒÎÊ À
(äîâ³äêîâèé)

Ô²ÇÈÊÎ-Õ²Ì²×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÌÈËÀ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ ÒÂÅÐÄÎÃÎ

Íîðìè äëÿ ìèëà ãðóïè 
Íàçâà ïîêàçíèêà 

² ²² ²²² 
Ìåòîäè âèïðîáîâóâàííÿ 

Ìàñîâà ÷àñòêà íåîìèëüíèõ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí 
òà íåîìèëüíîãî æèðó, %, äî ìàñè æèðíèõ êèñëîò, 
íå á³ëüøå í³æ 

2,0 3,5 Çã³äíî ç ÃÎÑÒ 790 

Ïî÷àòêîâèé îá’ºì ï³íè, ñì3, íå ìåíøå í³æ 300 Çã³äíî ç ÃÎÑÒ 790 

ÄÎÄÀÒÎÊ Á
(äîâ³äêîâèé)

Á²ÁË²ÎÃÐÀÔ²ß
1 ÃÑÒÓ 18.34–99 Êèñëîòè æèðí³ õàð÷îâîãî òâàðèííîãî æèðó. Òåõí³÷í³ óìîâè
2 ÑÎÓ 15.4-37-207:2004 Ñîàïñòîê. Òåõí³÷í³ óìîâè
3 ÑÎÓ 15.4-37-208:2004 Êèñëîòè æèðí³ ñîàïñòîê³â ñâ³òëèõ îë³é òà ñàëîìàñ³â. Òåõí³÷í³ óìîâè
4 ÂÁÍ Â.1.1-37-200–2004 Ïåðåë³ê ïðèì³ùåíü ³ áóä³âåëü ï³äïðèºìñòâ îë³éíî-æèðîâî¿ ïðîìèñ-

ëîâîñò³ ç âèçíà÷åííÿì ¿õ êàòåãîð³é ³ êëàñ³â âèáóõîïîæåæîíåáåçïå÷íèõ çîí, çàòâåðäæåí³ çàñòóïíè-
êîì ì³í³ñòðà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè 23.12.04 ð.

5 ÌÓ 2914–83 Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ôîòîìåòðè÷åñêîìó èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèè õëî-
ðèñòîãî íàòðèÿ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû (Ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè ùîäî ôîòîìåòðè÷íîãî âèì³ðþâàííÿ
êîíöåíòðàö³¿ õëîðèäó íàòð³þ â ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè), çàòâåðäæåí³ ÌÎÇ ÑÐÑÐ 06.09.83 ð.

6 ÌÓ 4574–88 Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ôîòîìåòðè÷åñêîìó èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèè åäêèõ
ùåëî÷åé è êàðáîíàòà íàòðèÿ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû (Ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè ùîäî ôîòîìåòðè÷íîãî
âèì³ðþâàííÿ êîíöåíòðàö³¿ ¿äêèõ ëóã³â ³ êàðáîíàòó íàòð³þ â ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè), çàòâåðäæåí³
ÌÎÇ ÑÐÑÐ 30.03. 88 ð.

7 ÌÓ 5937–91 Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ôîòîìåòðè÷åñêîìó èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèè àýðî-
çîëÿ åäêèõ ùåëî÷åé â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû (Ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè ùîäî ôîòîìåòðè÷íîãî âèì³ðþ-
âàííÿ êîíöåíòðàö³¿ àåðîçîëþ ¿äêèõ ëóã â ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè)

8 ÃÍ 6.6.1.1-130–2006 Äîïóñòèì³ ð³âí³ âì³ñòó ðàä³îíóêë³ä³â Cs-137 ³ Sr-90 ó ïðîäóêòàõ õàð÷ó-
âàííÿ ³ ïèòí³é âîä³, çàòâåðäæåí³ íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè 03.05.2006 ð.
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9 ÄÁÍ Â 2.5-28–2006 ²íæåíåðíå îáëàäíàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä. Ïðèðîäíå ³ øòó÷íå îñâ³òëåííÿ,
çàòâåðäæåí³ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Óêðà¿íè â³ä 15.05.2006 ð., ¹ 168

10 ÄÑÍ 3.3.6.042–99 Ñàí³òàðí³ íîðìè ì³êðîêë³ìàòó âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü, çàòâåðäæåí³ ïî-
ñòàíîâîþ Äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè â³ä 1.12.99 ð. ¹ 42

11 ÄÍÀÎÏ 1.8.10-3.09–98 Òèïîâ³ ãàëóçåâ³ íîðìè áåçïëàòíî¿ âèäà÷³ ïðàö³âíèêàì ñïåö³àëüíî-
ãî îäÿãó, ñïåö³àëüíîãî âçóòòÿ òà ³íøèõ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó â õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³.
Íàêàç Äåðæíàãëÿäîõîðîíïðàö³ 10.06.98 çà ¹ 115

12 ÑàíÏ³Í ¹ 6026 Á–91 Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû ïî ïðîèçâîäñòâó è ïðèìåíåíèþ òîâà-
ðîâ áûòîâîé õèìèè (Ñàí³òàðí³ ïðàâèëà òà íîðìè ç âèðîáëÿííÿ òà çàñòîñóâàííÿ òîâàð³â ïîáóòîâî¿
õ³ì³¿), çàòâåðäæåí³ çàì³ñíèêîì Ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ë³êàðÿ ÑÐÑÐ 12.08.91 ð.

13 ÄÑÏ 201–97 Äåðæàâí³ ñàí³òàðí³ ïðàâèëà îõîðîíè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñöü â³ä
çàáðóäíåííÿ õ³ì³÷íèìè ³ á³îëîã³÷íèìè ðå÷îâèíàìè, çàòâåðäæåí³ ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 09.07.97 ð. ¹ 201

14 ÑàíÏèÍ 42-128-4690–88 Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû ïî îõðàíå ïî÷âû îò çàãðÿçíåíèé
áûòîâûìè è ïðîìûøëåííûìè îòõîäàìè (Ñàí³òàðí³ ïðàâèëà òà íîðìè ç îõîðîíè ´ðóíòó â³ä çàáðóä-
íåííÿ ïîáóòîâèìè òà âèðîáíè÷èìè â³äõîäàìè), çàòâåðäæåí³ ÌÎÇ ÑÐÑÐ 05.08.88 ð.

15 ÄÑàíÏ³Í 2.2.7.029–99 Ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè ùîäî ïîâîäæåííÿ ç ïðîìèñëîâèìè â³äõîäàìè òà
âèçíà÷åííÿ ¿õ êëàñó íåáåçïåêè äëÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, çàòâåðäæåí³ ïîñòàíîâîþ Ãîëîâíîãî äåð-
æàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè ¹ 29 â³ä 01.07.99 ð.

16 ÑàíÏ³Í 4630–88 Ñàí³òàðí³ ïðàâèëà òà íîðìè îõîðîí³ ïîâåðõíåâèõ âîä â³ä çàáðóäíåííÿ,
çàòâåðäæåí³ ÌÎÇ ÑÐÑÐ 04.07.88 ð.

Êîä ÓÊÍÄ  71.100.70
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãðóïè, çáåð³ãàííÿ, ìàðêóâàííÿ, ìåòîäè êîíòðîëþâàííÿ, îðãàíîëåïòè÷í³, ô³çèêî-

õ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè, ïàêóâàííÿ, òâåðäå ãîñïîäàðñüêå ìèëî, òàðà, òðàíñïîðòóâàííÿ.
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