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Отже, перевагами офіційно імпортованих в Україну телевізо-
рів «Samsung Electronics» є: значний вибір локальних додатків 
«Smart TV» з широким вибором відео-контента і ТВ-каналів; 
своєчасне оновлення додатків; доступ і коректна робота всіх 
локальних сервісів, послуг та контента «Samsung Smart TV»; 
кваліфікована інформаційна підтримка контакт-центра 7 днів на 
тиждень; якісне й безкоштовне гарантійне обслуговування [3, 5]. 
А головною «перевагою» неофіційного телевізора є суттєва його 
дешевизна, тому обирати споживачам. 
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Сучасна людина працює практично 12 годин на день, тому 
приготування їжі має займати мінімум часу, страви мають бути 
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корисними, поживними та смачними [1]. Сьогодні мультиварка 
є вкрай потрібним і зручним побутовим приладом для людини. 
За допомогою мультиварки можна швидко приготувати їжу. 
Мультиварка – це кухонний пристрій, який фактично є багато-
функціональною каструлею з антипригарним покриттям, яка 
працює від електрики. Мультиварки відносять до електропо-
бутових приладів, які прийнято поділяти за такими ознаками: 
розташуванням нагрівального елементу (знизу; по сторонам; 
знизу, зверху та по сторонам); типом керування (механічний, 
електронний, сенсорний); наявністю функціональних деталей 
(звуковий сигнал про закінчення приготування їжі або його від-
сутність; індикатор зворотного відліку часу; знімна або незнімна 
кришка; підсвічування і розмір дисплею; функція автоматичного 
вимкнення) [2]. У нижній частині пристрою знаходиться дис-
ковий нагрівальний елемент. За допомогою процесору можна 
вибрати необхідну програму для приготування конкретної їжі 
[1]. 

Мультиварка може мати від 5 до 40 і більше вбудованих 
програмних режимів. Зазвичай прилад дозволяє змінювати час 
приготування за певних програм та змінювати температурний 
режим. Основними програмами є: варка, жарка та випічка. 
Стосовно варки, вода нагрівається до температури кип‘ятіння, 
пізніше подається звуковий сигнал, коли користувач має поклас-
ти продукти у кип‘ячену воду. Дана програма може бути вико-
ристання для варки макаронів, пельменів, хінкалі, вареників, та 
будь-яких інших продуктів які готуються в кип‘яченій воді. 
Нагрівання чаші до заданої температури та підтримання тепла. 
Даний режим розрахований для термообробки продуктів без 
великої кількості води. Жарити можна як з відкритою так і 
закритою кришкою; рис та гречку. Нагрівання води до тем-
ператури кип‘ятіння і підтримання температури поки зайва вода 
випарується. В багатьох конструкція приготування припиня-
ється за таймером, який відраховує попередньо заданий час. 
Дана програма використовується для приготування рису, 
гречки, гороху; плов. Підтримується сильне кипіння, а після 
його завершення починається етап пропікання, коли темпера-
тура підвищується і відбувається інтенсивне зажарювання про-
тягом 5–10 хвилин; варка на пару. Для використання цього ре-
жиму необхідна решітка яка є в наборі аксесуарів до мульти-
варки, вона вкладається в чашу для приготування їжі, а на неї 
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розміщуються продукти. В цього режимі можна приготувати 
овочі, котлети, м‘ясо, рибу, або зварити яйця чи розігрівати со-
сиски; йогурт. Цей режим слабкого і тривалого температурного 
впливу на продукти [3]. 

Об‘єм чаші має досить велике значенні при виборі мульти-
варки. Взагалі є чаші від 2 до 6 літрів. Для 2–3 людей буде 
достатньо мультиварки з об‘ємом 2–3 літри, для великої сім‘ї 
рекомендовано брати 5–6 літрову. Потужність мультиварок 
коливається від 400 Вт до 1 000 Вт. Як правило чим більша чаша 
тим більша потужність. Панель користувача може бути сенсор-
ною або на кнопках. У комплекті до мультиварки, як правило, є 
інструкція, книга рецептів, мірний стакан, ложка і посудина для 
приготування їжі на пару. 

Найчастіше на прилавках магазинів можна побачити мульти-
варки таких брендів: «Moulinex», «Panasonic», «Philips», 
«Gorenje», «Redmond», «Delfa», «DEX», «Scarlett», «Rotex», 
«Polaris», «Shivaki», «Vitek», «Saturn», «Le Chef» [1]. 

Багато людей вважає, що мультиварка нічим не відрізняється 
від пароварки, але пароварка проводить саме парову обробку їжі 
і пар виходить через відповідні отвори, а мультиварка дає змогу 
пару випаровуватись і тим самим зберігає смакові якості страв 
[4]. 

Таким чином, мультиварка є необхідною частиною життя 
сучасної людини. За допомогою цього приладу ми зможемо збе-
рігати свій час і готувати смачні, корисні та поживні продукти 
харчування. 
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Сучасний ринок косметичних товарів налічується широкий 
асортимент мила рідкого різноманітних торгових марок. Рідке 
мило використовують в домашніх умовах, на виробництві, в 
офісах, у приміщеннях громадського харчування, в медичних 
закладах тощо. Cьогодні рідке мило є одним з найбільш вжива-
них побутових засобів. Головна його перевага – зручність 
експлуатації [1].  

Рідке туалетне мило – це прозорий спиртово-водний розчин 
ароматизованого калійного жирового мила, що містить до 20 % 
жирних кислот, 10–20 % етилового спирту, до 1 % ароматиза-
тора і воду. Спирт додають у рідкі туалетні мила для зниження 
їхньої в‘язкості, забезпечення прозорості, а також для змен-
шення гідролізу мила і зниження температури замерзання. У 
виробництві рідких туалетних мил застосовують соняшникову, 
соєву, коріандрову й інші рідкі світлозабарвлені рослинні олії, 
що містять не більш 5 % стеаринової і пальмітинової кислот, а 
також кокосову олію або відповідну фракцію добре фракціоно-
ваних синтетичних жирних кислот. Не рекомендується вводити 
до рецептури рідких туалетних мил бавовняну олію, тому що 
під час зберігання, особливо за низьких температур, у них буде 
утворюватися осад. Кокосову олію в рідкі туалетні мила вводять 
у кількості 25–50 % від жирової суміші, щоб забезпечити необ-
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