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мо доречно виділити дитяче мило, що не повинно мати в складі 
синтетичні речовини та виготовлятися, із суворим дотриманням 
чинних вимог [2]. 

Отже, потенційним споживачам слід рекомендувати звертати 
особливу увагу на інгредієнти складу рідкого гігієнічного засо-
бу, щоб придбавати чи дарувати якісний товар для догляду за 
тілом. 
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Споживач зайшовши до магазину бачить дуже багато різних 
видів прасок. Неможливо уявити побут будь-якої сім‘ї без цієї 
малогабаритної електричної техніки [1]. Умовно всі існуючі на 
сьогоднішній день праски можна поділити на такі групи: прості; 
з вбудованим розприскувачем і терморегулятором; парові; до-
рожні. За типом електричні праски поділяють на такі: з термо-
регулятором; з терморегулятором та розпилювачем; з терморе-
гулятором та зволожувачем парою; з терморегулятором, зволо-
жувачем парою та розпилювачем. За масою електричні праски 
побутові поділяють на легкі, середні, важкі. В залежності від 
ергономічності використання праски поділяють на: звичайні; 

http://www.veseldom.com/uk/miyuchi-zasobi/sklad-dityachogo-mila/
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ергономічні. Електричні праски побутові за матеріалом по-
криття робочої поверхні підошви поділяють на такі: зі сплавів 
алюмінію; зі сплавів нержавіючої сталі; з титану; з керамічним 
покриттям; з металокераміки. Електричні праски побутові за 
способом живлення поділяють на дротові; бездротові. Елект-
ричні праски побутові за потужністю поділяють на такі: підви-
щеної потужності; помірної потужності; малої потужності [1–4]. 

Праски класичні представлені у простому варіанті і мають 
невелику функціональність. Мають терморегулятором, за допо-
могою якого регулюється нагрів підошви. Звичайна праска не 
оснащена пристосуванням для зволоження білизни, і при його 
використанні цей процес проводиться ручним способом. Сьо-
годні дані моделі випускаються невеликими партіями, оскільки 
такий вид непридатний для прасування щільної білизни і не 
користується особливою популярністю у споживачів. Праски з 
розприскувачем стали найпершими моделями, в яких зволожую-
чий пристрій було вбудовано в прилад. Дорожні праски є 
малогабаритними для того, щоб зручно було перевозити у валі-
зах і призначені для подорожей. Їх функціональні можливості 
обмежені. Парові праски цей вид приладу який прекрасно засто-
совується для сухого та вологого прасування. Має отвори через 
які на тканину надходить пар. Чим більше отворів, тим більше 
пари потрапляє на тканину, тому що це впливає на швидкість 
прасування, особливо грубих тканин. 

Щоб вибрати праску потрібно звернути увагу на технічні 
характеристики: потужність, матеріал підошви, систему подачі 
пари тощо. Праски великої потужності (1 900–2 400 Вт), прила-
ди з малою потужністю (менше 1 600 Вт) призначені для нечас-
того використання. [1]. Покриття алюмінієве нагрівається дуже 
швидко, але схильне до деформації, на підошві часто з‘явля-
ються подряпини, які можуть заважати прасувати синтетичні 
тканини. Нержавіюча сталь легко очищається та має гарне ков-
зання, такий прилад рекомендують сучасні виробники. Праски з 
покриттям робочої поверхні підошви з титану виготовляють 
компанії «Rowenta», «Panasonic». Перевагами титанового по-
криття є: підвищена міцність – на поверхні не утворюються 
подряпини, тріщини, відколи; довговічність; антипригарні влас-
тивості; відмінне ковзання по тканині; рівномірний нагрів; недо-
ліки: велика вага; висока вартість; тривалий розігрів. Праски з 
робочою поверхнею із металокерамічного і керамічного мате-
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ріалу відмінно прасують будь-який вид тканин і мають гарне 
ковзання. Очистити підошву можна звичайною губкою з водою. 
Емалеве покриття дуже крихке і це «мінус» такого матеріалу. 
Металокераміку використовують популярні компанії, а саме: 
«Braun» (Ceramic-jet), «Rowenta», «Philips» «Siemens» (Granit), 
«Tefal» [1, 3, 4]. 

За останні два десятки років можливості традиційних прасок 
кардинально розширилися. Не змінившись у розмірах, сьогодні 
праска це не тільки прасувальна система, але і парогенератор, і 
зволожувач тканини з можливістю самоочищення. Так, сьогодні 
при виборі праски має значення вже не тільки матеріал підошви, 
але і її дизайн та форма, вага приладу, ергономіка рукоятки. 
Праски із загостреним носиком краще випрасовують тканину 
між гудзиками, кишенями, складками, а «тупоносими» моделя-
ми прасок комфортніше гладити велику за площею тканину. 
Легкою праскою простіше маневрувати, але при прасуванні 
щільної тканини доведеться докласти більше зусиль, щоб її 
притискати до поверхні. Рукоятка праски повинна бути зручною 
в обхваті і неслизькою. Професіонали часто використовують ру-
коятки із натуральної пробки, у продажу краще шукати моделі з 
гумовими вставками на ручці. Вибираючи праску, підніміть її – 
в такому положенні вона не повинна завалюватися ні вперед, ні 
назад, інакше рука під час прасування буде сильно втомлю-
ватися. Потужний пар, стійка до подряпин підошва, ергономіка 
конструкції – це ті параметри, на які слід звертати увагу при 
виборі праски [5]. 
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Україна – один з найбільших світових виробників меду, а 
також другий (після Китаю) найбільший експортер меду до ЄС. 
Зокрема, у 2016 р. частка України становила близько 19 % у за-
гальних поставках меду до ЄС. Обсяги експорту меду до ЄС 
зросли більше ніж у чотири рази протягом останніх п‘яти років 
[1].  

Тарифна квота на мед – одна з найбільш затребуваних, яка 
зазвичай вичерпується українськими виробниками вже протягом 
першого місяця року. Фактичні обсяги експорту меду до ЄС 
перевищують розмір тарифної квоти у кілька разів. Так, у 
2016 р. Україна поставила до ЄС 36,8 тис. т натурального меду 
на суму майже 65 млн євро. Основні споживачі українського 
меду в ЄС: Польща, Німеччина, Франція, Бельгія, Угорщина. 
Конкуренти України на ринку ЄС – Китай, Аргентина, Мексика, 
Нова Зеландія [1].  

При ввезенні меду до країн ЄС необхідно дотримуватися пра-
вил, що гарантують його безпечність. А саме здійснювати конт-
роль: речовин, що забруднюють харчові продукти; залишків 
пестицидів; простежуваності; безпечності харчових продуктів 
тваринного походження, призначених для споживання люди-
ною; залишків ветеринарних препаратів. Разом із тим дотри-
муватися вимог стосовно: маркування харчових продуктів; ме-
ду, призначеного для споживання людиною, в т. ч. показники 
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