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У якіх вы пад ках 
звы чай на пра вя ра юць 
па вет ра ў ква тэ ры

— Мы пра во дзім за ме ры і ла ба-

ра тор ныя да сле да ван ні ат мас фер-

на га па вет ра ў ква тэ рах па зва ро тах 

гра ма дзян на бяс плат най і плат най 

асно ве, — рас каз вае спе цы я ліст. — 

Ка лі па сту пае зва рот, мы вы яз-

джа ем і пра во дзім да сле да ван не ў 

жы лых па ко ях. Гэ та зна чыць, што 

ў ка лі до ры, кух ні, сан вуз ле мы за-

ме раў не пра во дзім. І ка лі ча ла век 

скар дзіц ца на па вет ра ў кух ні, мы 

рэ ка мен ду ем пра вес ці да сле да ван-

не кан крэт на га вы ра бу (на прык лад, 

дзвер цаў або па лі чак).

Час цей за ўсё да нас звяр та юц-

ца пас ля на быц ця но вай мэб лі: ка лі 

лю дзі па чы на юць ад чу ваць яе пах, 

у іх з'яў ля ец ца га лаў ны боль і г. д. 

Хоць шкод ныя рэ чы вы ў ква тэ ры 

мо гуць вы дзя ляць амаль усе яе 

эле мен ты, па чы на ю чы ад сцяж кі 

пад ло гі і за кан чва ю чы шпа ле ра-

мі. І ка лі ча ла ве ку па трэб ныя да-

ныя на шых за ме раў для су до ва га 

раз бо ру, то мы заў сё ды па пя рэдж-

ва ем, што доб ры юрыст іх змо жа 

аспрэ чыць. Та му, каб да ка заць, 

што «ві на ва тай» з'яў ля ец ца, на-

прык лад, ша фа з ДСП, трэ ба яшчэ 

да дат ко ва зда ваць на экс пер ты зу 

част ку ша фы.

На прык лад, ня даў на адзін мін-

ча нін звяр нуў ся да нас з прось бай 

пра ве рыць па вет ра ў па коі ў су вя-

зі з на быц цём но вай ка на пы. Мы 

вы еха лі, пра вя лі ла ба ра тор ныя да-

сле да ван ні ў гэ тым па коі і вы яві лі 

па вы ша ную коль касць фар маль дэ-

гі ду. По тым ка на па бы ла вы не се-

на з па коя, але пе ра вы шэн не фар-

маль дэ гі ду ў па вет ры за ста ло ся. 

Праў да, да дат ко выя да сле да ван ні 

па ка за лі, што пры чы най усё ж бы-

ла ме на ві та яна.

Ча сам да нас звяр та юц ца з 

прось бай зра біць про бы па вет ра 

ў ква тэ ры, та му што ў дзі ця ці ёсць 

алер гія. Але я раю лепш тую су му, 

якую лю дзі га то выя за пла ціць нам, 

ад даць на не па срэд на алер гіч ныя 

про бы ў ме ду ста но ве, каб вы явіць 

кан крэт ныя алер ге ны, на якія рэ а-

гуе ар га нізм дзі ця ці.

Яшчэ ў нас быў вы па дак, ка лі 

на пер шым па вер се жы ло га до ма 

знаходзіўся ма га зін бы та вой хі міі, а 

на дру гім па вер се, у ква тэ ры прос та 

над гэ тай кра май, пра жы ва ла жан-

чы на-астма тык. Мы ра бі лі за ме ры, 

ні я кіх пе ра вы шэн няў ГДК (гра ніч на 

да пу шчаль най коль кас ці) так січ ных 

рэ чы ваў у па вет ры не бы ло, але пах 

бы та вой хі міі ад кра мы ў ква тэ ры 

ад чу ваў ся. І толь кі ка лі ра за бра лі 

столь у гэ тай кра ме, вы яві лі, што не 

ўсе швы і сты кі там доб ра за ма за-

ныя. Як толь кі гэ та вы пра ві лі, пах у 

ква тэ ры знік і гэ тая жан чы на змаг ла 

нар маль на жыць.

Што трэ ба ве даць 
пра мэб лю

— Час цей за ўсё ўсклад няе жыц-

цё і не га тыў на ўплы вае на зда роўе 

но вая мэб ля з ДСП, у якой вы ка-

рыс тоў ва ец ца ня якас ная кле е вая 

ас но ва, дзе дрэн на за ла джа ны 

тар цы і г. д. Та му, ка лі пах ад но-

вай мэб лі доў га не вы вет ры ва ец ца 

і вы ад чу ва е це яго на пра ця гу не-

каль кіх ме ся цаў, трэ ба за ду мац ца 

і пры няць ней кія ме ры.

У ДСП утрым лі ва юц ца кар ба-

мі да фар маль дэ гід ныя або фе нол-

фар маль дэ гід ныя смо лы, якія вы ка-

рыс тоў ва юц ца як клей. У по бы це з 

іх мо гуць вы дзя ляц ца шкод ныя для 

зда роўя фар маль дэ гід і фе нол.

Та му мы ра ім, ка лі ў ка гось ці 

ёсць, на прык лад, стол або спаль-

ня з на ту раль на га дрэ ва, за ду мац-

ца, ці вар та гэ та мя няць на неш та 

зроб ле нае з драў ня най габ люш кі, 

хай на ват но вая мэб ля і вы гля дае 

больш су час на і пры го жа. І но выя 

шкло па ке ты з плас ты ку, якія ця-

пер усе ўста лёў ва юць, на са май 

спра ве знач на горш уплы ва юць на 

зда роўе, чым ста рыя драў ля ныя 

вок ны. Заў сё ды вар та па ду маць, 

што на што мы мя ня ем. Асаб лі ва 

ад каз на трэ ба па ды хо дзіць да вы-

ба ру мэб лі ў дзі ця чы па кой.

Лю бі мае пра ві ла па куп ні ка: 

«Каб бы ло пры го жа і ня до ра га»  

пас ля мо жа са слу жыць ня доб рую 

служ бу. Та му пры на быц ці мэб лі 

пе ра ка най це ся, што яна ад па вя дае 

дзейс на му на тэ ры то рыі Мыт на га 

са ю за Тэх ніч на му рэг ла мен ту ТР 

МС 025/2012 «Аб бяс пе цы мэб ле-

вай пра дук цыі». Пры гэ тым для дзі-

ця чай мэб лі па ві нен быць аформ-

ле ны Сер ты фі кат ад па вед нас ці 

ТР МС. А для мэб лі для жы лых і 

гра мад скіх бу дын каў па він на быць 

аформ ле на дэк ла ра цыя ад па вед-

нас ці гэ та му ТР МС.

Няліш не звяр нуць ува гу на 

якасць аздаб лен ня, а ме на ві та 

пра ве рыць, ці доб ра за фар ба ва-

ныя або аб кле е ныя ла мі на там кан-

та выя па верх ні па нэ ляў. Не бяс печ-

ны мі мо гуць быць так са ма дрэн на 

апра ца ва ныя край і ско лы ДСП 

(для бяс пе кі не аб ход на аба вяз ко-

ва іза ля ваць ад кры тыя ўчаст кі).

Пры на быц ці вы ра баў з ДСП мо-

жа це звяр нуць ува гу на тое, да яко-

га «кла са эмі сіі» воль на га фар маль-

дэ гі ду яны на ле жаць: най больш 

бяс печ ным лі чыц ца ма тэ ры ял, які 

на ле жыць да кла са Е-1 (менш за 

10 мг фар маль дэ гі ду на 100 г аб са-

лют на су хой драў ня най плі ты).

Не будзь це 
фа на та мі ра мон ту

— Пас ля све жа га ра мон ту кры-

ні цай не бяс пе кі мо гуць быць і лі но-

ле ум або ла мі нат, і но выя ві ні ла выя 

шпа ле ры, і вок ны ПВХ, і на цяж ная 

столь, і но вая ша фа-ку пэ... Ча сам 

так січ ныя злу чэн ні зна хо дзяць у 

да во лі не ча ка ных мес цах. Так, быў 

вы па дак, ка лі ў ква тэ ры пра ве ры лі 

ўжо ўсё, што толь кі мож на пра ве-

рыць, а кры ні ца за брудж ван ня па-

вет ра ў рэш це рэшт бы ла вы яў ле на 

ў сцяж цы пад ло гі, дзе вы ка рыс тоў-

ва ла ся ня якас ная кле е вая ас но ва, 

з да па мо гай якой пас ля пры клей-

ваў ся пар кет.

Ра монт у ква тэ ры пра во дзіць, 

вя до ма, трэ ба, але не вар та ра біць 

яго за над та час та. І, куп ля ю чы ла кі 

або фар бы для ра мон ту, заў сё ды 

звяр тай це ўва гу на над пі сы «толь-

кі для вон ка вых ра бот» або «для 

ўнут ра ных ра бот». У па мяш кан ні 

мож на вы ка рыс тоў ваць толь кі ма-

тэ ры я лы для ўнут ра ных аздоб ных 

ра бот. Трэ ба ска заць, што з ад ва-

рот ным мы яшчэ ні ра зу не су ты ка-

лі ся ў ква тэ рах, а вось у ін тэр на тах 

па ру ра зоў зда ра ла ся.

Усе бу даў ні чыя і аздоб ныя ма тэ-

ры я лы па він ны ад па вя даць дзе ю ча-

му на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

тэх ніч на му рэг ла мен ту «Бу дын кі і 

збу да ван ні, бу даў ні чыя ма тэ ры я лы і 

вы ра бы. Бяс пе ка» (ТР 2009/013/BY). 

У пры ват нас ці, па він на быць аформ-

ле на дэк ла ра цыя ад па вед нас ці на 

тыя ма тэ ры я лы, якія па зна ча ны ў 

да дат ку да гэ та га ТР.

Не бяс пе ка, якую нель га 
«па спра ба ваць на зуб»

— У на шых ква тэ рах праб ле май 

у апош ні час ста ла і па вы ша нае 

элект ра маг ніт нае по ле. Яно ства-

ра ец ца элект ра ка бе ля мі, кам п'ю-

та ра мі і арг тэх ні кай, бы та вы мі 

пры бо ра мі і со та вы мі тэ ле фо на мі. 

Ка лі зна хо дзіц ца ў па вы ша ным 

элект ра маг ніт ным по лі штодзень, 

то яно мо жа вы клі каць па ра жэн не 

сэр ца, са су даў, за лоз унут ра най 

сак рэ цыі і нер во вай сіс тэ мы, стаць 

пры чы най сур' ёз ных за хвор ван няў. 

На жаль, яго нель га ўба чыць, ад-

чуць, вы ме раць са ма стой на, «па-

спра ба ваць на зуб». Але яго мож на 

па ста рац ца па збег нуць.

Ча сам да нас звяр та юц ца га-

ра джа не са скар га мі на ба за выя 

стан цыі со та вай су вя зі, якія, на іх 

дум ку, зна хо дзяц ца вель мі бліз ка 

да іх до ма і мо гуць аказ ваць не-

га тыў ны ўплыў на лю дзей. Але я 

ра і ла б звяр нуць больш ува гі на вы-

ка ры стан не со та ва га тэ ле фо на. Гэ-

та знач на мац ней уплы вае на нас. 

Мы ўжо не ад на ра зо ва па каз ва лі 

тым, хто да нас звяр таў ся з та кі-

мі скар га мі, коль кі вы пра мень вае 

выш ка, якая ста іць на іх два ры, і 

коль кі вы пра мень вае іх улас ны ма-

біль нік: яго элект ра маг ніт нае вы-

пра мень ван не ў ра зы вы шэй шае. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца ста рых 

кно пач ных тэ ле фо наў. А што да 

вы шак, то чым іх больш, тым гэ та 

больш бяс печ на для ўсіх нас. Та-

му што ка лі выш ка со та вай су вя-

зі раз ме шча на да лё ка, тэ ле фо ну, 

каб зла віць яе сіг нал, да во дзіц ца 

ў шмат ра зоў уз мац няць сваё вы-

пра мень ван не.

Тое ж са мае ў мет ро. Лепш у ім 

не ка рыс тац ца ма біль ні кам, та му 

што, ка лі цяг нік ад' яз джае ад стан-

цыі, су вязь ро біц ца гор шая, тэ ле-

фон спра буе зла віць сіг нал і ідзе 

ўсплёск элект ра маг ніт на га вы пра-

мень ван ня. Яшчэ ад на па ра да: не 

пры клад вай це смарт фон да ву ха 

ў той мо мант, ка лі ён зна хо дзіц ца 

ў пра цэ се по шу ку апе ра та ра сет-

кі — да та го ча су, па куль не ста-

нуць чут ныя гуд кі. У гэ ты мо мант 

ён вы пра мень вае больш за ўсё.

Ка лі мы кла дзём ся спаць, нель-

га клас ці тэ ле фон ка ля га ла вы. 

На огул, чым да лей ён ад нас бу дзе 

ля жаць, тым лепш. А яшчэ лепш 

ад клю чаць яго на ноч зусім.

А выш кі со та вай су вя зі пра хо-

дзяць праз Цэнтр гі гі е ны і эпі дэ мі я-

ло гіі, атрым лі ва юць са ні тар на-гі гі е-

ніч нае за клю чэн не. Пе рад тым як іх 

раз мяс ціць, на кам п'ю та ры раз ліч-

ва юц ца нор мы бяс пе кі, і пра мя ні ад 

іх ні ко лі не на кі роў ва юц ца на да мы: 

аль бо ўверх, аль бо па між да моў. 

Па зва ро тах гра ма дзян мы мо жам 

вы ехаць на мес ца і зра біць ла ба ра-

тор ныя да сле да ван ні ў ква тэ ры, каб 

пе ра ка наць іх у бяс пе цы выш кі.

Кры ні цай элект ра маг ніт на га 

вы пра мень ван ня з'яў ля юц ца і мік-

ра хва лёў кі. І ка лі мы ста вім ра за-

гра ваць пра дук ты ў мік ра хва лёў ку, 

лепш пры гэ тым ады сці ад яе на 

ад лег ласць вы цяг ну тай ру кі, каб 

за сце раг чы ся бе.

Мя няй це ртут ныя 
гра дус ні кі 
на элект рон ныя

— Яшчэ ў нас шмат зва ро таў 

з-за па бі тых гра дус ні каў, асаб лі ва 

ў се зон пра студ: мы пры яз джа ем 

і да сле ду ем па вет ра на па ры рту-

ці. Да во лі час та мы са праў ды пры 

гэ тым ба чым пе ра вы шэн не па каз-

чы каў — так ад бы ва ец ца, ка лі дрэн-

на пры бра лі ртуць, ней кі ша рык не 

заў ва жы лі. Ад па вед на, мы да ём рэ-

ка мен да цыі, што ра біць у гэ тым вы-

пад ку, як пры бі раць у ква тэ ры, каб 

за сце раг чы ся бе. А ва шым чы та чам 

ма гу па ра іць на ступ нае: ні ў якім 

ра зе не спра буй це пры браць ртуць 

з да па мо гай пы ла со са і ні ко лі не 

мый це ану чу, якой пры бі ра лі ртуць, 

у праль най ма шы не, та му што ў гэ-

тым вы пад ку і пы ла сос, і праль ная 

ма шы на са мі ста нуць кры ні ца мі 

ртут на га за брудж ван ня. Мы з гэ-

тым ужо су ты ка лі ся пры вы клі ках, і 

ў гэ тых вы пад ках адзі ным пра віль-

ным ра шэн нем бы ло вы кі нуць та кі 

пы ла сос або праль ную ма шы ну.

Свят ла на БУСЬ КО.

КАБ НЕ БА ЛЕ ЛА ГА ЛА ВА 
ПАС ЛЯ РА МОН ТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), по поручению УП «Борисовский ком-
бинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец), проводит 
повторный открытый аукцион по продаже зерносклада лит 1/к (в состав 
входят: сарай лит 1, пристройка Б1/к) общей площадью 1335,6 кв. м с 
инв. № 610/ С 59705, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 620885206101000150 (предоставлен на праве аренды) площадью 
0,9933 га, по адресу: Минская область, Борисовский район, Моисеев-
щинский с/с, аг. Моисеевщина.

Начальная цена с НДС (20 %) – 160 283,18 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 16028,32 бел. руб.). 

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукцио-
на оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в следующем размере 3 (трех) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее 
извещение опубликованы в газете «Звязда» от 03.06.2019. 

Аукцион состоится 25.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 24.07.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Не каль кі фак таў не за кон на га 

па ля ван ня вы яў ле ны за апош ні 

час, іх ака ліч нас ці да во лі 

не звы чай ныя, па ве да мі лі 

ў дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 

жы вёль на га і рас лін на га све ту 

пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

Ран кам жы хар Ваў ка выс ка з бал-

ко на сва ёй ква тэ ры за ўва жыў, як да 

смец це вых кан тэй не раў у два ры пад'-

ехаў мік ра аў то бус, з яко га ў смет ні цу 

вы кі ну лі два вя лі кія мя хі са сля да мі 

кры ві. Як ака за ла ся, у іх бы лі спа ка-

ва ныя рэшт кі ра за бра най ту шы але ня 

(ка неч нас ці, га ла ва, шку ра з ку ля вой 

ад ту лі най). Муж чы на быў па ляў ні чым, 

ве даў, што зда бы ваць але няў ця пер 

за ба ро не на, і па ве да міў пра зна ход ку 

ў ін спек цыю.

Па апі сан ні аў то і за пі сах з ву ліч ных 

ка мер ві дэа на зі ран ня дзярж ін спек та ры 

і су пра цоў ні кі РА УС уста на ві лі ўла даль-

ні ка мік ра аў то бу са. Ка лі з ім звя за лі ся 

па тэ ле фо не, па да зра ва ны па спра ба-

ваў пад ма нуць пра ва ахоў ні каў, за явіў-

шы, што ця пер зна хо дзіц ца ў ін шым 

го ра дзе. Тым не менш не ўза ба ве муж-

чы на вый шаў са свай го до ма, і яго за-

тры ма лі.

Унут ры аў та ма бі ля экс пер ты вы яві лі 

ва ла сін кі шэрс ці жы вё лы, якія ад пра ві лі 

на да сле да ван не. На не се ная пры ро дзе 

шко да ацэнь ва ец ца ў 7,6 ты ся чы руб-

лёў, рас па ча та кры мі наль ная спра ва.

Не вя до мы муж чы на, які пра гуль ваў-

ся па ле се са збро яй, двой чы за дзень 

тра піў у аб' ек тыў фо та паст кі, уста ноў-

ле най на тэ ры то рыі ляс ніц тва ў Бя рэ-

зін скім ра ё не. Кім з'яў ля ец ца ча ла век 

на фо та, вы свет лі лі пад час апе ра тыў-

най ра бо ты ін спек та ры ад най мен най 

між рай інс пек цыі. Яны да ве да лі ся, што 

па ляў ні чы-не ле гал жы ве ў вёс цы Ва-

сі леў шчы на, і ра зам з су пра цоў ні ка мі 

РА УС на ве да лі ся да яго для пра вер кі.

Пас ля раз мо вы вяс ко вец пры знаў 

факт па ля ван ня і вы даў не ле галь ную 

зброю — глад ка стволь ную стрэль-

бу і він тоў ку Мо сі на, з якой муж чы на 

за фік са ва ны на фо та, а так са ма два 

змен ныя ства лы да він тоў кі. Па коль кі 

зда быць дзі чы ну па ру шаль нік не па-

спеў, яго пры цяг нуць толь кі да ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А не шкодзь!А не шкодзь!

ЗОР КІЯ ВО КА І АБ' ЕК ТЫЎ
Як вы кры ва юць па ляў ні чых-не ле га лаў


