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Перелік скорочень 

СМЗ – синтетичні миючі засоби 
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                У побутовій хімії фосфати почали масово використовувати в  1960-х 

роках. Однак через 25 років учені довели їхній шкідливий вплив, тому багато 

країн поступово  відмовлялися від цієї сполуки. 

                У більш ніж 50 розвинених країнах світу у 80-90 рр. були введені 

законодавчі обмеження або повна заборона на використання фосфатних 

пральних порошків1.  

                В Німеччині, Італії, Австрії, Норвегії, Швейцарії і Нідерландах 

використовують лише порошки без фосфатів.  

               У Бельгії налічується більше 80% порошків, що не містять фосфатів, в 

Данії – 84%, Фінляндії і Швеції – 90%, Франції – 50%, Великобританії – 

50%,  Іспанії – 65%, Греції – 66% і Португалії – 35%. У Японії вже до 1986 

року в пральних порошках фосфатів не було взагалі. Закони про заборону 

фосфатів у прально-миючих засобах діють в Республіці Корея, на Тайвані, в 

Гонконгу, Таїланді і в Південно-Африканській Республіці. У США такі 

заборони охоплюють більшість усіх штатів2.  

Кількість безфосфатних порошків на споживчих ринках країн Європи: 

 

              

 

 

 

 

 

 

     

                  Розпочата в Західній Європі війна екологів з фосфатами змусила 

компанії вкладати кошти в розробку нових, безфосфатних технологій. 
                                                           
1
 http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=142:-doc&catid=56:2010-08-30-14-35-

37&Itemid=79 
2
 http://ua.korrespondent.net/journal/1385982-korrespondent-mij-do-dir-miyuchi-zasobi-iz-fosfatami-vid-yakih-

vidmovilasya-evropa-poki-shcho-trimayut-o 

Країна % 

Данія 84% 

Фінляндія 90% 

Швеція 90% 

Франція 50% 

Великобританія 50% 

Іспанія 65% 

Греція 66% 

Португалія 35% 
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               Світова гігієнічна наука визначила три основні 

напрямки для зниження токсичності пральних порошків: 
 

 Замість фосфатів для пом'якшення води фірма Henkel (Німеччина) і 

Procter&Gamble (США) розробили рецептуру на базі цеолітів (Патент 

від 1973 року). І тільки через 10 років в 1982 році було розпочате їхнє 

масове виробництво. На даний час безфосфатні порошки на базі 

цеолітів займають від 50% до 100% ринку в 40 розвинених країнах 

світу.  

 

 Замість порошків в окремих країнах широко пропагуються рідкі миючі 

засоби (США, Канада). При більш високій екологічній безпеці рідкі 

миючі засоби мають понижену миючу здатність і в 5-6 раз вище 

гігієнічної норми концентрацію поверхнево-активних речовин. Крім 

того, рідкі миючі засоби можна використовувати лише в м'якій воді. 

 
 

 Світова хімічна наука намагається створити ідеальний за гігієнічною 

безпекою миючий засіб без поверхнево-активних речовин. З цією 

метою проводяться дослідження з розробки доступної технології з 

розщеплення молекул кластерів води (відносно) великих розмірів на 

більш дрібні частини - так звана активована вода3. 

 

Тенденція законодавчих  обмежень  використання 

синтетичних миючих засобів: 

— ЄС —  скорочення викидів  фосфору  регулюється Директивою 

UWWTD-91/271.  Для виконання Директиви UWWTD-91/271 країна-член ЄС 
                                                           
3
 http://www.eco.lviv.ua/household-chemical-goods-safety.html 
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обирає можливий напрям щодо мінімізації викидів у водойми — заборону 

фосфатних миючих засобів або будівництво спеціальних дорогих очисних 

споруд; скорочення застосування фосфатних добрив; ліквідація ерозії ґрунту 

та ін.  

— АВСТРІЯ — прийнято два законодавчих акти у 1985 р. — обмежено 

вміст фосфору до < 6% в пральних порошках.                                                У  1987 р. 

- до < 5%. З 1995р.- без фосфатів. 

— БЕЛЬГІЯ —  у 1988 році була підписана  Угода  між  Асоціацією 

виробників мила і миючих засобів та Урядом про виробництво повністю 

безфосфатних миючих засобів. У 2001 році був прийнятий закон про 

заборону пральних порошків, що містять більше 0,5 % фосфору. З 1991 р. в 

Бельгії не застосовуються фосфатні миючі засоби. 

— ДАНІЯ — за добровільною згодою в 1992 р. в країні застосовувалося 

50 % безфосфатних миючих засобів, у 2002 р. — 90%; 

— НІМЕЧЧИНА — Закон про поетапне скорочення і повну заборону 

застосування фосфатних миючих засобів4:                                                     

 від 1 січня 1984р. - про скорочення вмісту фосфатів у порошках на 50 %; 

 з 1986р. - Закон про заборону застосування фосфатних пральних 

порошків. 

             Одночасно були введені штрафи за наднормативний викид фосфору в 

стічні води. Витрати на створення безфосфатних пральних порошків склали 

250 млн. $, а на розробку обладнання та промислової технології — 210 млн. $ 

(9 років); впровадження повної очистки стічних вод від фосфору, витрати — 

150 млрд. $; 

                                                           
4
 EU ENVIRONMENT DIRECTORATE 
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— ІРЛАНДІЯ — за добровільною угодою з 2002 р. виробляються 

тільки безфосфатні миючі засоби; 

— ФРАНЦІЯ —  у 1991 році Секретаріат Охорони навколишнього 

середовища законодавчо обмежив  вміст фосфору в порошках до < 6,2%, 

одночасно кожен виробник зобов'язувався надавати на ринок одну марку 

повністю безфосфатних пральних порошків; 

— ФІНЛЯНДІЯ — на основі прийнятого Закону в 1992 р. про перехід 

на дотримання Директив ЄС (рекомендацій) щодо скорочення надходження 

фосфору у водойми промисловість добровільно припинила виробництво 

фосфатних миючих засобів, і в даний час в країні застосовується 90 % 

безфосфатних миючих засобів; 

— ШВЕЙЦАРІЯ — законодавчо обмежено вміст фосфору в миючих 

засобах з 1990 р.: пральні порошки < 0.75 р г/кг; засоби для посуду < 6 %; 

інші миючі засоби < 5 %; в країні в даний час 90 % миючих засобів - 

безфосфатні5; 

— НІДЕРЛАНДИ — на підставі добровільної угоди починаючи з 1987 

р. відбулося скорочення застосування фосфатних миючих засобів і з 1990 р. в 

країні використовуються тільки безфосфатні порошки; застосовується 

ефективна система очищення стічних вод від фосфору; 

— ГРЕЦІЯ ТА ІСПАНІЯ — з 1989-1991рр. свідоме і добровільне 

скорочення виробництва фосфатних СМЗ; одночасно в прибережних 

курортно-туристичних регіонах і водозбірних ареолах річок прийняті 

регіональні обмеження на застосування фосфатних СМЗ; в даний час в Греції 

застосовується 66 % безфосфатних СМЗ, а в Іспанії — 65 %. Згідно з 

                                                           
5
 EU ENVIRONMENT DIRECTORATE 
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Директивою ЄС — UWWTD (Директива очищення комунальних стічних вод) 

— в цих країнах застосовуються штрафні санкції за порушення норм вмісту 

фосфатів у стічних водах, що надходять від окремих споживачів; 

— ПОРТУГАЛІЯ — з 1993 р. відбувається скорочення застосування 

фосфатних СМЗ, особливо в прибережних районах; 

— АВСТРАЛІЯ — тільки на добровільних засадах скорочено 

застосування фосфатних СМЗ з 1988 р. на 90 %; застосовуються штрафні 

санкції; 

— США — обмеження фосфатних СМЗ почалося в 1968 році і в даний час 

в більшості штатів введені заборони на їх застосування і посилені вимоги 

щодо вмісту фосфору в стічних водах; багато штатів застосовують штрафні 

санкції. Проблема фосфатів щорічно слухається в Сенаті з 1967 року, 

Президент контролює і координує вирішення цієї проблеми, для чого 

залучені: Комітети і Міністерства екології, національної безпеки, охорони 

здоров’я, оборони, воєнно-морських сил, надзвичайних ситуацій, ядерного 

регулювання; НАСА, Академія Наук, Технологічні центри та Університети. 

Проблема є обов’язковою для вивчення в школах і вищих навчальних 

закладах, проводиться щоденне інформування населення про стан водойм; 

— ЯПОНІЯ — комбінація Законодавчих актів і масова  добровільна 

відмова від застосування фосфатних СМЗ дозволила з 1986 року повністю 

виключити використання фосфатних СМЗ в країні; 

— КИТАЙ — законодавчо заборонено застосування фосфатних СМЗ на 

40 % території, де необхідний захист прісноводних водойм. Уряд країни 

проводить жорстку політику щодо обмеження негативного впливу миючих 

засобів на прісноводні і морські водойми. 
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ІНШІ ДІЇ З ОБМЕЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОСФОРУ НА ВОДОЙМИ: 
 
 

 У ФРАНЦІЇ діє екологічний податок на продаж фосфатних СМЗ — 

по 0,5 — 0,6 $, або до 3 % від ціни. 

 В НІМЕЧЧИНІ з 1990 р. діє екологічний штраф за підвищений вміст 

фосфору в стічних водах; щорічна сума штрафів становить 250-300 

млн. $, з них 50 млн. $ використовуються на функціонування служб 

контролю, інші кошти — на екологічні програми та технічне 

забезпечення очисних систем. 

 

                  В КРАЇНАХ, ДЕ ОБМЕЖЕНО ВИКОРИСТАННЯ ФОСФАТНИХ СМЗ, на 

ринок було виведено безфосфатні миючі засоби на основі цеолітів та 

сополімерів. Однак вчені встановили істотний негативний їхній вплив на 

навколишнє середовище та здоров’я людей. У цих умовах уряди країн і ЄС 

поставили завдання розробити нове покоління більш безпечних миючих 

засобів. Введення в ЄС Програми РЕАСН, яка передбачає моніторинг за 

хімічними речовинами в природі і визначає жорсткі граничні норми, 

викликала негативну реакцію хімічної індустрії, в т.ч. виробників миючих 

засобів, які визнали свою нездатність створити більш безпечну побутову 

хімію. Введення в практику Програми РЕАСН в ЄС перетворилося в 

широкомасштабну дискусію між комісіями ЄС і хімічною індустрією, 

результатом якої з’явився компроміс:                                       «Угода щодо 

Примирення» з основними тезами6: 

 вводяться норми гігієнічної безпеки миючих засобів, контроль і 

відповідальність; 

                                                           
6
 PHOSPHATES and ALTERNATIVE Detergent Builders — Final Report. 
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 проте забруднення фосфором водойм залишається істотною 

проблемою для ЄС; 

 до отримання висновку експертів, в ЄС триває реалізація раніше 

прийнятих Програм, Законів, Угод; 

 індустрія миючих засобів зобов’язана продовжувати наукові 

дослідження щодо створення більш безпечної побутової хімії; 

Комісія ЄС інформує та попереджає хімічний бізнес про введення в 

майбутньому нових, більш жорстких гігієнічних і екологічних обмежень на 

миючі засоби. 

 

Інформацію підготувала Оксана Савчук, 

аналітик ЄІДЦ  


