
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2007 року N 41 

Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за 

автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол) 

Я, Головний державний санітарний лікар України Бережнов Сергій Петрович, проаналізувавши ситуацію, що 

склалася на ринку країни з реалізацією населенню омивачів скла, до складу яких входить метиловий спирт 

(метанол), що може несприятливо впливати на здоров'я людей, та керуючись статтею 9 Закону України "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постановляю: 
1. Підприємствам, установам, організаціям, іншим суб'єктам підприємницької та господарської діяльності 

незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності припинити виробництво та реалізацію населенню для 

використання в побуті засобів для догляду за автотранспортом, до складу яких входить метиловий спирт (метанол), 

в т. ч. омивачів скла. 
2. Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним 

лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з 

особливим режимом роботи: 
2.1. Посилити державний нагляд за виконанням вимог санітарного законодавства при виробництві, зберіганні, 

транспортуванні та реалізації населенню засобів для догляду за автотранспортом, звернувши особливу увагу на 

недопущення використання в побуті продукції, що містить у своєму складі метиловий спирт (метанол). 
2.2. Провести комплексну перевірку наявності в торговельній мережі засобів для догляду за автотранспортом в т. 

ч. омивачів скла на предмет вмісту в них метилового спирту (метанолу), а також наявності відповідної інформації в 

етикетках щодо вмісту в них цієї речовини. Реалізацію засобів для догляду за автотранспортом, що містять 

метиловий спирт (метанол) заборонити. Про результати перевірки інформувати Департамент державного санітарно-

епідеміологічного нагляду до 01.02.2008 року. 
2.3. При здійсненні медико-санітарного контролю у пунктах пропуску на державному кордоні, а також на території 

країни, застосовувати передбачені законодавством заходи щодо недопущення завезення та реалізації населенню 

зазначеної продукції. 
2.4. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо небезпечності використання засобів для догляду за 

автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол), в т. ч. омивачів скла. 
2.5. Довести постанову до керівників підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарської та 

підприємницької діяльності незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, що виробляють і 

реалізують засоби для догляду за автотранспортом, в т. ч. омивачі скла. 
3. Головам експертних комісій відкликати видані науково-дослідними установами та закладами державної 

санепідслужби України висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виробництво і реалізацію 

населенню засобів для догляду за автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол), в т. ч. омивачів скла, і 

передбачають їх реалізацію в оптово-роздрібній торгівлі та використання в побуті. 
4. Звернути увагу голів експертних комісій на неприпустимість порушення санітарного законодавства, яке 

регламентує реалізацію в оптово-роздрібній торгівлі та використання в побуті шкідливих речовин. 
4.1. У разі виявлення при проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи засобів для догляду за 

автотранспортом вмісту в них метилового спирту (метанолу), застосовувати передбачені законодавством заходи та 

інформувати Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 
5. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду довести постанову до керівників науково-

дослідних установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади в установленому порядку. 



6. Контроль за виконанням постанови покладаю на першого заступника головного державного санітарного лікаря 

України Пономаренка А. М. 

  

Головний державний 
санітарний лікар України  

  
С. П. Бережнов  

 


