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Як тут не зга даць доб рым сло вам на шых пра ба буль, якія 

за бяс печ ва лі сям'ю эка ла гіч на чыс тым і зда ро вым адзен нем. 

Ця пер у чыс тым вы гля дзе на ту раль ную тка ні ну, як, на пэў на, 

і каў ба су, не зной дзеш. Пас ля апра цоў кі яна на бы вае та вар-

ныя ўлас ці вас ці, але страч вае част ку сва ёй на ту раль нас ці.

ГІГ РА СКА ПІЧ НАСЦЬ 
І ПА ВЕТ РА ПРАНІКА ЛЬНАСЦЬ

Гэ та тое, чым час цей за ўсё гра шыць адзен не, якое нам 

пра па ну юць. Гіг ра ска піч насць — гэ та здоль насць ма тэ ры я-

лу па глы наць і ад да ваць віль гаць. Ка лі гэ та га ня ма, уз ні кае 

ад чу ван не ча ла ве ка ў фут ля ры — не ў пе ра нос ным сэн се, 

пра які пі саў Ан тон Чэ хаў, а ў пра мым. І гэ та вель мі дрэн-

на ўздзей ні чае на са ма ад чу ван не і, ад па вед на, зда роўе, 

па чы на ю чы ад скур ных за хвор ван няў і за кан чва ю чы пра-

студ ны мі.

Да рэ чы, са мую вы со кую гіг ра ска піч насць ма юць ваў ня-

ныя тка ні ны. Пры ро да да зва ляе жы вё лам вы жы ваць у спя-

ко ту і ў хо лад, у суб тро пі ках і ў пус ты нях. Пры нар маль най 

віль гот нас ці на ва коль на га па вет ра ваў ня ныя ва лок ны мо-

гуць па глы наць да 17 % віль га ці, а пры вы со кай — да 40 %. 

Вы со кай сту пен ню гіг ра ска піч нас ці — да 40 % — ва ло да юць 

так са ма шоўк і віс ко за, на па ло ву ме ней гэ тая здоль насць 

у лё ну і ўся го 8 % мае ба воў на. Гіг ра ска піч ныя тка ні ны ў 

аб са лют на су хім па вет ры не тра цяць ва ду ім гнен на: пра цэс 

вы сы хан ня ідзе па воль на. Акра мя па каз чы ка гіг ра ска піч нас-

ці гі гі е ніс ты ацэнь ва юць так са ма па вет ра пра ні каль насць і 

па рап ра ні каль насць ма тэ ры я лаў. Доб рыя тка ні ны мо гуць 

па глы наць віль гаць, пра пус каць вы па рэ нні і па вет ра.

Але шмат пры кла даў, ка лі гэ та га не ад бы ва ец ца, за ўва-

жае на чаль нік ад дзе ла дзярж на гля ду за вы ка нан нем 

па тра ба ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў і стан дар таў Алег 

БУ РА КОЎ.

— За дзевяць ме ся цаў на мі бы ло пра кант ра ля ва на на 

ад па вед насць па тра ба ван ням тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт-

на га са ю за 1732 най мен ні пра дук цыі з Кі тая, Ра сіі, Кір гі зіі, 

Тур цыі, Фран цыі, Уз бе кі ста на, Поль шчы, Чэ хіі, — ка жа ён. — 

Ана лі зу пад верг лі ся адзен не, абу так, пле ды, коў дры і ін шыя 

та ва ры тэкс тыль на га па хо джан ня. Бы ло ўста ноў ле на, што 

1720 (99,31 %) най мен няў пра дук цыі не ад па вя да лі па тра-

ба ван ням тэх ніч ных рэг ла мен таў. Па 73 най мен нях та ва раў 

з 86, якія бы лі вы пра ба ва ны, атры ма ныя ад моў ныя вы ні кі. 

Ся род асноў ных па ру шэн няў, якія бы лі вы яў ле ны, — не вы-

ка нан не нор маў бяс пе кі.

МАР КІ РОЎ КА 
ТАК СА МА БЫ ВАЕ З ПАД МА НАМ

За гад чык ад дзя лен ня на гля ду і кант ро лю за гі гі е ніч-

най бяс пе кай та ва раў Ма гі лёў ска га аб лас но га цэнт ра 

гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі Дзміт рый БУ ЗЮК звяр тае ўва гу на 

тое, што да вы ба ру адзен ня трэ ба ста віц ца з ро зу мам.

— Кант роль за адзен нем вя дзец ца па ста ян ны, — ка жа 

ён. — Звы чай на ня якас ныя вы ра бы па сту па юць да нас з 

трэ ціх кра ін і пра да юц ца ў дроб на ап то вых ганд ля роў. У іх, 

як пра ві ла, ня ма да ку мен таў на та вар, якія б па цвер дзі лі 

не аб ход ныя па ра мет ры Тэх ніч на га рэг ла мен ту, а зна чыць, 

ня ма па цвяр джэн ня, што пры вы твор час ці вы ка рыс тоў ва-

лі ся тыя тка ні ны, пра якія на пі са на на яр лы ках. Мы на ват 

не бя ром на экс пер ты зу та кі та вар, ён прос та кан фіс ку ец-

ца. Сё ле та, на прык лад, на мі бы лі вы не се ны прад пі сан ні аб 

зняц ці з рэа лі за цыі з-за ад сут нас ці мар кі роў кі і да ку мен таў 

451 адзін ка да рос ла га адзен ня і 685 дзі ця ча га. А вось тыя 

вы ра бы, якія ма юць да звол на рэа лі за цыю, пе ры я дыч на ўсё 

адно пра вя ра юц ца. Бо пар тыя пар тыі не роў ная. Тым больш 

што сер ты фі ка ты вы да юц ца на не каль кі га доў, а па кі даць 

пра дук цыю без кант ро лю нель га.

У рам ках на гляд ных ме ра пры ем стваў ла ба ра то ры яй 

аб лас ной сан служ бы сё ле та бы ло да сле да ва на 43 узо ры 

та ва раў для да рос лых і 100 для дзя цей. Прэ тэн зіі паў ста лі 

толь кі да ца цак. У маш та бах краіны па ру шэн ні вы яў ля лі ся 

і да дзі ця ча га адзен ня — па па вет ра пра ні каль нас ці і гіг ра-

ска піч нас ці.

— Мы пра вя ра ем вы ра бы на на яў насць хі міч ных рэ чы ваў, 

у пры ват нас ці фар маль дэ гі ду, а так са ма та кіх хі міч ных эле-

мен таў, як мыш' як, сві нец, хром і гэ так да лей. У за леж нас ці 

ад фар ба валь ні ка яны нар мі ру юц ца, — за ўва жае экс перт.

Сён ня вель мі шмат лю дзей ка рыс таюц ца адзен нем з сэ-

канд-хэн даў. Але, па сло вах экс пер та, гэ та на страх і ры зы ку 

са міх спа жыў цоў:

— На сэ канд-хэнд ня ма са ні тар ных нор маў і пра ві лаў. 

Тэх ніч ныя рэг ла мен ты на яго так са ма не па шы ра юц ца. Лепш 

куп ляць пра дук цыю там, дзе ты цал кам упэў не ны ў яе якас ці 

і бяс пе цы. У сэ канд-хэн дзе гэ та га не га ран ту юць.

Дзміт рый Бу зюк ра іць звяр таць ува гу на мар кі роў ку вы-

ра бу: яна па він на быць на бе ла рус кай або рус кай мо ве. 

Па він ны так са ма быць вы раз на ўка за ны вы твор ца, са стаў 

вы ра бу, уз рос та вая ад ра са ва насць. Ка лі пра дук цыя ўве зе-

ная афі цый на і пра да ец ца з па цвяр джа ю чы мі да ку мен та мі, 

прай шла ўста ноў ле ную бе ла рус кі мі па тра ба ван ня мі пра вер-

ку, яна бу дзе за мар кі ра ва ная адзі ным зна кам аба ра чэн ня на 

рын ку Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за — ЕА ЭС.

УВА ГА: ФАР МАЛЬ ДЭ ГІД
На чаль нік тэкс тыль най ла ба ра то рыі ма гі лёў ска га 

прад пры ем ства «Ма га тэкс» Свят ла на КА РАТ КЕ ВІЧ доб-

ра ве дае, якія не бяс пе кі мо гуць на пат каць не раз бор лі ва га 

па куп ні ка:

— Мож на, на прык лад, ку піць рэч з вы со кім утры ман нем 

фар маль дэ гі ду, — ка жа яна. — Ад гэ та га не за стра ха ва нае 

на ват адзен не ад вя до мых брэн даў. Та кое зда ра ец ца пры 

пры мя нен ні дрэн ных фар ба валь ні каў, па ру шэн нях тэх на ло-

гіі вы твор час ці, на огул пры апра цоў цы тка ні ны. Піг мент ныя 

фар ба валь ні кі, а яны вы ка рыс тоў ва юц ца і пры вы твор час ці 

дзі ця ча га адзен ня, зні жа юць па каз чы кі гіг ра ска піч нас ці і па-

вет ра пра ні каль нас ці. Пры куп лі адзен ня для дзе так трэ ба 

звяр таць ува гу і на швы. Яны па він ны быць звон ку. Не ка-

то рыя ўпры гож ва юць дзі ця чае адзен не бліс каў ка мі, што 

так са ма не бяс печ на для не маў ля ці: яно мо жа па ра ніц ца. 

Мо гуць быць хі бы па гі гі е ніч ных, бія ла гіч ных па каз чы ках — 

той жа ін дэкс так січ нас ці, які за ле жыць ад пра віль нас ці пад-

рых тоў кі тка ні ны, апра цоў кі яе роз на га ро ду апрэ та мі для 

на дан ня спа жы вец кіх якас цяў. У якас ці вы ра бу мож на не 

су мня вац ца, ка лі на ім ста іць знак Мыт на га са ю зу — ЕА ЭС. 

Гэ та зна чыць, што пра дук цыя сер ты фі ка ва ная. Як пра ві ла, 

вя лі кія прад пры ем ствы сер ты фі ку юць пра дук цыю ад па чат ку 

яе вы твор час ці і да вы пус ку. У іх ёсць гі гі е ніч ныя сер ты фі-

ка ты на ўсе фар ба валь ні кі, да па мож ныя рэ чы вы, сы ра ві ну. 

Та кая пра дук цыя бу дзе цал кам ад па вя даць па тра ба ван ням 

тэх ніч на га рэг ла мен ту.

Свят ла на Ана то леў на ра іць асця рож на вы бі раць та вар у 

дроб на ап то ва га пра даў ца, заў сё ды ці ка віц ца, ці ёсць сер ты-

фі кат на пра дук цыю. Там бу дзе пра пі са на, што вы раб ад па-

вя дае па тра ба ван ням тэх ніч ных рэг ла мен таў. «Ня пра віль на 

абра нае адзен не як мі ні мум мо жа вы клі каць алер гію, скур-

ныя за па лен ні, — ка жа спе цы я ліст. — А ін дэкс так січ нас ці, 

да рэ чы, уплы вае на муж чын скую па ла вую сіс тэ му. Та му 

бя ліз ну і спец адзен не вы бі рай це асаб лі ва пры дзір лі ва».

МОД НА ЦІ БЯС ПЕЧ НА?
Экс перт WоrldSkіlls Бе ла русь у кам пе тэн цыі «Тэх на-

ло гія мо ды» На тал ля ЮХ НЕ ВІЧ так са ма звяр тае ўва гу на 

тое, што да куп лі адзен ня трэ ба па ды хо дзіць з усёй сур'ёз-

нас цю:

— Ёсць рэ чы, якія збі ра юць ста тыч ную элект рыч насць. 

Гэ тым гра шаць сін тэ тыч ныя тка ні ны або тыя, дзе ёсць 

вя лі кае ўтры ман не сін тэ ты кі. Вы хо дзім, на прык лад, з ма-

шы ны, бя ром ся за дзвер кі або па ціс ка ем ру ку зна ё ма му і 

атрым лі ва ем элект рыч ны раз рад. Ма ла та го, што гэ та не-

пры ем на, дык з ча сам мо жа пры вес ці і да тых жа сар дэч ных 

збо яў. На тэкс тыль ных прад пры ем ствах па він ны зды маць 

ста тыч нае на пру жан не, але не ўсе гэ та ро бяць. Апра цоў-

ка ан ты ста ты кам у да маш ніх умо вах ча сам не да па ма гае, 

на прык лад, ка лі сін тэ тыч ны на паў няль нік унут ры паліто. 

Бы вае, што рэ чы псу юць не вель мі якас ныя фар ба валь-

ні кі — гэ та так са ма ры зы ка для спа жыў ца. Але ад іх куп лі 

ні хто не за стра ха ва ны. Ка ле га з Ра сіі ў сац сет ках не як 

па ве да мі ла, што куп ле ная ў вель мі да ра гім бу ці ку су кен ка 

пас ля пер ша га ж мыц ця ўся «па плы ла».

На тал ля на гад вае так са ма пра не бяс печ ныя дэ та лі, якія 

мо гуць са пса ваць на ват бяс печ нае адзен не. На прык лад, 

тыя ж ме та ліч ныя коль цы на па лі то або пла шчы, які мі мож на 

за ча піц ца і па ра ніц ца. Да спец адзен ня на огул па тра бу ец ца 

асаб лі вы па ды ход. На ім не па він на быць ліш ніх эле мен таў 

на кшталт шнур коў, тых жа коль цаў і ін шых мод ных шту чак, 

бо ры зы ка за ча піц ца і траў мі ра вац ца ўзрас тае ў ра зы.

Пры ацэн цы ўдзель ні каў спа бор ніц тваў WоrldSkіlls экс перт 

уліч вае кан стру я ван не, ма дэ ля ван не, па шыў вы ра баў — усе 

тыя на вы кі, які мі па ві нен ва ло даць ма дэль ер. Ка лі неш та 

зра біць ня пра віль на, ка жа яна, гэ та пра явіц ца ў га то вым 

вы ра бе, а зна чыць, так са ма ада б'ец ца на яго якас ці.

ПА РА ДЫ АД ЭКС ПЕР ТАЎ
Звяр тай це ўва гу на та ва ры мяс цо вай вы твор час ці. 

Але не іг на руй це са стаў і па хо джан не тка ні ны.

Куп ляй це адзен не з на ту раль ных тка нін. Так у на ва-

коль нае ася род дзе па сту піць менш мік ра плас ты ку.

Ары ен туй це ся на ар га на леп тыч ныя па каз чы кі. Ка лі 

ёсць сін тэ тыч ны пах, не су мня вай це ся: ней кія не вель мі 

доб рыя хі міч ныя склад ні кі там ёсць.

Тан ны абу так не ка рыс ны для зда роўя. Абу так са 

ску ра за мя няль ні ку не гі гі е ніч ны, на га ў ім не «ды хае», а 

зна чыць, бу дзе аця каць. Зі мой на огул мож на пе ра аха ла-

дзіц ца ад пе ра па ду тэм пе ра тур.

Адзен не па він на быць гіг ра ска піч ным. Па жа да на, 

каб на цель ная бя ліз на бы ла па мак сі му ме на ту раль ная. 

Чым бо лей на ту раль ных ва лок наў, тым больш гі гі е ніч на. 

Гэ тыя тка ні ны ўбя руць пот, не да дуць раз мна жац ца мік-

ра ар га ніз мам. Вы клю чэн не — свя точ нае адзен не, бо яно 

на дзя ва ец ца на не вя лі кі час і не пры зна ча на для паў ся-

дзён на га на шэн ня.

Ня ўстой лі вая афар боў ка. Гэ та хі міч ныя рэ чы вы, якія 

мо гуць вы клі каць алер гію. Адзін з ма гі лёў скіх экс пер таў 

зга даў вы па дак, ка лі ў дзі ця чым ме та ліч ным по су дзе бы ла 

вы яў ле на міг ра цыя ме та лаў. Уяў ля е це, гэ та ж усё маг ло 

тра піць у ежу!

Фар маль дэ гід — са мы рас паў сю джа ны не бяс печ ны па-

каз чык, су стра ка ец ца амаль паў сюль. Ёсць да пу шчаль ныя 

ўзроў ні, але, на доб ры лад, яго не па він на быць уво гу ле. 

Аднак, як ка жуць хі мі кі, на яў насць фар маль дэ гі ду ў кан-

крэт ным узо ры яшчэ не свед чыць пра тое, што ён бу дзе 

ва ўсіх ас тат ніх вы ра бах з гэ тай пар тыі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов: открытое акционерное общество «Нафтан», 211441, Витебская область, г. Новополоцк.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 30.12.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки в 
автоматическом режиме.

№

лота

Наимено-
вание пред-
мета торгов; 
его местона-

хождение

Краткая характеристика

Начальная 
цена лота 
(без учета 

НДС), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

бел. руб.

Примечание

1

К о м п л е к с 
капитальных 
с т р о е н и й 
( и з о л и р о -
ванных по-
мещений) и 
д в и ж и м о г о 
имущества.

В и т е б с к а я 
область, По-
лоцкий рай-
он, Боровух-
ский с/с

Тепличный комплекс, обеспечивающий с соблюдением технологического температурного и светового 
режимов выращивание в защищенном грунте и предпродажное хранение плодоовощной продукции, 
включая автономную выработку тепловой энергии:

250/C-37773: здание специализированное растениеводства, общая площадь 42601,4 кв. м.

250/D-36952: помещение коммунального хозяйства, общая площадь 965,4 кв. м.

250/C-36362: здание административно-хозяйственное, общая площадь 927,3 кв. м.

250/C-41205: здание специализированное трубопроводного транспорта, общая площадь 9,5 кв. м.

250/С-36440: здание специализированное автомобильного транспорта, общая площадь 509,9 кв. м.

250/C-37569: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 717 кв. м.

250/C-35602: сооружение специализированное складов/хранилищ, площадь застройки 289 кв. м.

250/C-43022: сооружение многофункциональное (дороги и площади), наружная площадь 6990 кв. м.

250/C-41136: сооружение неустановленного назначения (забор из ж/б панелей, забор кирпичный, забор 
из сетки рабицы, забор из колючей проволоки, трое ворот), протяженность 864,4 м.

250/C-41207: сооружение специализированное трубопроводного транспорта (трубопровод подачи газа, 
протяженность 322,1 м.

250/C-43023: сооружение специализированное энергетики (сеть наружного освещения), протяжен-
ность 834,6 м.

250/C-41206: сооружение специализированное энергетики (линия электропередач низкого напряжения), 
протяженность 25,0 м.

Движимое имущество (155 единиц основных средств и 264 наименования товарно-материальных 
ценностей).

5 125 862,45 256 500,00

Начальная цена сни-
жена на 50 % (инфор-
мация о предыдущих 
торгах опубликована 
в газете «Звязда» от 
19.03.2019 № 51 (28918) 
и от 24.04.2019 № 77 
(28944).

Правоустанавливающие 
документы на земель-
ный участок и в отно-
шении составляющих 
предмет торгов капи-
тальных строений (изо-
лированного помеще-
ния), а также рекламно-
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
сведения на русском, 
английском и китайском 
языках размещены на 
интернет-сайте http://
gvozdovo.naftan.by

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стоимости предмета торгов оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 процентов.

Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости входящих в состав предмета торгов капитальных строений (изолированного помещения). Условия предостав-
ления рассрочки приведены на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by

Продавец: открытое акционерное общество «Нафтан», Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, факс: +375214598888, тел. +375214598257
Представление информации о предмете торгов: Бехунов А. В., тел.: +375214598158, +375333980719. Осмотр предмета торгов: Жогалев С. Н., тел.: +375214751613, 
+375333980866; Бохан С. В., тел.: +375214751554, +375333980622
Для использования под тепличное хозяйство Продавцу на праве постоянного пользования передан земельный участок с кадастровым номером 223881401601000039 
площадью 10,8567 га
Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 23.12.2019, до 15:00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 
AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее даты и времени окончания 
приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных торгах, рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов: Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения про-
токола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи недвижимого имущества – не позднее 20 рабочих дней со дня возмещения затрат, иных платежей, указанных в протоколе 
о результатах торгов. Победитель (единственный участник) торгов оформляет в установленном законодательством Республики Беларусь порядке право пользования 
(право постоянного пользования или аренда) земельным участком

...МО ЖА ВЫ КЛІ КАЦЬ АЛЕР ГІЮ...МО ЖА ВЫ КЛІ КАЦЬ АЛЕР ГІЮ


