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«Шпар гал ка» 
для па куп ні ка

Каб азна ё міц ца з поў ным 

спі сам не бяс печ най пра дук-

цыі, да стат ко ва зай сці на сайт 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та стан дар-

ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Там раз ме шча ны рэ естр з пе-

ра лі кам та ва раў, за ба ро не ных 

да ўво зу і (або) аба ра чэн ня на 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Гэ та аб агуль не ны спіс уся го та-

го ня якас на га, што вы яў ля юць 

ін спек цыі ў маш та бах кра і ны. Та-

кая «шпар гал ка» для па куп ні ка 

з'яві ла ся ў ін тэр нэ це тры га ды 

та му. Але су пра цоў ні кі з кож ным 

ра зам зна хо дзяць неш та но вае 

і не стан дарт нае.

— Для нас га лоў нае — пра ду хі-

лен не па ру шэн няў па тра ба ван няў 

за ка на даў ства Мыт на га са ю за, 

на цы я наль на га за ка на даў ства, 

тэх ніч ных пра ва вых нар ма тыў-

ных ак таў і стан дар таў, а так са ма 

па тра ба ван няў за ка на даў ства ў 

га лі не стан дар ты за цыі і мет ра ла-

гіч на га на гля ду або, ка лі ка заць 

прос ты мі сло ва мі, аба ро на ўнут-

ра на га рын ку ад не бяс печ най 

пра дук цыі, — гаворыць На тал ля 

Жу ка ва. — Ле тась на ша ін спек цыя 

пра вя ра ла на прад мет ад па вед нас-

ці нор мам пра дук цыю хар чо вай і 

лёг кай пра мыс ло вас ці, та ва ры для 

дзя цей і ім парт ную элект ра тэх ні ку. 

Бы ло вы яў ле на шмат ча го не бяс-

печ на га.

Сы рок з пад ма нам
У ганд лё вай сет цы Ма гі лё ва 

знай шла ся ня якас ная ма лоч ная 

пра дук цыя ра сій скай вы твор час-

ці, дзе ад зна ча лі ся па ру шэн ні па 

цэ лым шэ ра гу мік ра бія ла гіч ных 

па каз чы каў. Та кіх, як на яў насць 

не да пу шчаль най коль кас ці бак-

тэ рый кі шэч най па лач кі, пе ра-

вы шэн не драж джэй і цві лі (у не-

ка то рых вы пад ках аж у 51 раз), 

за ні жа нае ўтры ман не ма лоч на га 

тлу шчу.

— Асаб лі ва гра шы лі гэ тым са-

лод кія сыр кі мас коў скіх та ва рыст-

ваў з аб ме жа ва най ад каз нас цю 

«Пла не та сыр коў» і ТАА «Сыр-

кофф», — удак лад няе На тал ля 

Жу ка ва.

У чор ны спіс тра пі ла і ра сій ская 

«Згу шчон ка з цук рам». Ма са вая 

до ля ма лоч на га тлу шчу ў ёй скла-

ла 8,6 %, у той час як у мар кі роў-

цы бы ло за яў ле на 50. Ве ра год на, 

што ма лоч ны тлушч за мя ні лі ней-

кім рас лін ным.

А вось зу сім све жыя пры кла ды. 

Ма гі лёў скія спе цы я ліс ты звяр ну лі 

ўва гу на не даб ра якас ныя ле дзян-

цо выя цу кер кі пад наз вай «Ка ра-

мель ка» са сма кам лі ма на ду, дзю-

шэ су, бар ба ры су і яб лы ка ра сій ска-

га вы твор цы ТАА «Паўд нё вая зор-

ка». Пе ра вы шэн не мак сі маль на га 

ўзроў ню сін тэ тыч ных фар ба валь ні-

каў у іх скла да ла дзесь ці паў та ра 

ра за. Пры гэ тым ін фар ма цыі, што 

пра дукт утрым лі вае фар ба валь нікі, 

на мар кі роў цы не знай шло ся. Як і 

звес так пра тое, што гэ тыя фар-

ба валь ні кі аказ ва юць уплыў на ак-

тыў насць і ўва гу дзя цей.

Не за да во лі лі спе цы я ліс таў і 

ўкра ін скія на паў няль ні кі вы твор-

час ці ТАА «Шаф ран Эліт». Там 

так са ма бы лі па гра жаль ныя для 

дзі ця чай ува гі і ак тыў нас ці фар ба-

валь ні кі.

Спа жы вец, 
будзь піль ны

— Ня гле дзя чы на рэ гу ляр ныя 

на гляд ныя ме ра пры ем ствы, па-

ру шэн няў менш не ста но віц ца, — 

свед чыць На тал ля Жу ка ва. — І гэ-

та пры тым, што пры ма юц ца ме ры 

па за ба ро не про да жу ня якас на га 

та ва ру. Інфармацыя пра вы ні кі 

на шай ра бо ты раз мя шча ец ца на 

на шым сай це moіg.by. Пра во дзім 

паў тор ныя ме ра пры ем ствы, каб 

упэў ніц ца, што ня якас ны та вар 

зня ты з про да жу і па доб ных па-

ру шэн няў ня ма. За не вы ка нан не 

на шых прад пі сан няў пра ду гледж-

ва ец ца ад мі ніст ра цый ная ад каз-

насць. Звест кі аб вы яў лен ні не-

бяс печ най пра дук цыі пе ра да юц ца 

ў Дзярж стан дарт, дзе пры ма юц ца 

ра шэн ні аб за ба ро не ўво зу яе на 

тэ ры то рыю Бе ла ру сі. Ін фар ма цыя 

аб пра дук цыі, якая не ад па вя дае 

нор мам, на кі роў ва ец ца і ў ін шыя 

на гляд ныя ор га ны кра і ны.

— Мы так са ма ад соч ва ем, ку ды 

па сту пае за ба ро не ны для про да-

жу та вар. Рэа лі за та ры па він ны яго 

аль бо зні шчыць, аль бо вяр нуць па-

стаў шчы кам, — да дае Алег Бу ра-

коў. — Пры пра вер ках і ма ні то рын-

гах мы па ста ян на на гад ва ем ганд-

лё вым суб' ек там пра рэ естр, які 

па ві нен вы кон вац ца. Але за ба ро-

не ныя та ва ры ўсё роў на трап ля юць 

у ганд лё вую сет ку. І та кая сіс тэ ма 

па ўсіх па зі цы ях, якія мы пра вя ра-

лі. Рэ естр — доб рая па мят ка для 

на сель ніц тва та го, што не трэ ба 

куп ляць. Ім ка рыс та юц ца і ін шыя 

на гляд ныя ор га ны, якія ажыц цяў-

ля юць на гляд спа жы вец ка га рын-

ку. Усе па ру шэн ні па цвер джа ны 

вы пра ба ван ня мі ў акрэ ды та ва ных 

ла ба ра то ры ях. Пра дук цыя, якая не 

ад па вя дае па тра ба ван ням, лі чыц-

ца не бяс печ най для спа жы ван ня.

Не стан дарт ная 
рас па шон ка

Асаб лі ва трэ ба быць піль ны мі 

пры вы ба ры та ва раў для не маў лят. 

Спе цы я ліс ты пры вод зяць пры кла-

ды, ка лі ня доб ра сум лен ныя ганд-

ля ры не грэ бу юць тым, каб за ра-

біць гро шы на ват на зда роўі са мых 

ма лень кіх.

— Най больш рас паў сю джа ныя 

па ру шэн ні — гэ та ад кры тая пя-

тач ная част ка ў абут ку для дзя цей 

ясель на га ўзрос ту, пе ра вы шэн не 

да пу шчаль най вы шы ні аб ца са, не-

ад па вед насць па каз чы кам па гіг ра-

ска піч нас ці і па вет ра пра ні каль нас ці 

ў прад ме тах адзен ня або абут ку, — 

пе ра ліч вае На тал ля Жу ка ва. — 

Тыя ж вус ціл кі ў дзі ця чым абут ку 

па він ны быць зроб ле ны з ма тэ ры я-

лаў па мак сі му ме на ту раль ных, сін-

тэ ты кі там па він на быць не бо лей 

чым на 20 %. А на шы пра вер кі па-

каз ва юць, што вы ка рыс тоў ва ец ца 

100-пра цэнт ная сін тэ ты ка. Шмат 

па ру шэн няў па мар кі роў цы, ад-

сут ні чае поў ная ін фар ма цыя для 

спа жыў ца. Не рэд касць, ка лі нам 

не мо гуць прад' явіць да ку мен ты аб 

ацэн цы ад па вед нас ці.

— Пры пра вер цы дзі ця ча га 

адзен ня мы вы яў ля лі рас па шон-

кі для но ва на ро джа ных са шва мі 

ўнутр, — да дае Алег Бу ра коў. — 

Гэ та вель мі гру бае па ру шэн не. 

Швы па він ны быць звон ку, каб не 

на муль ва лі дзі ця ці. Невы ка нан нем 

гэ тых па тра ба ван няў гра шы лі Ра-

сія і Кі тай. Пры хо дзі ла ся так са ма 

вы яў ляць кі тай скія браз гот кі для 

дзя цей, якія бы лі раз ма ля ва ны 

звер ху. Дзі ця цяг не ўсё ў рот, і та-

кія цац кі вель мі не бяс печ ныя.

Су раз моў цы звяр та юць ува гу 

на тое, што ўся пра дук цыя, якая 

ака за ла ся ня якас най, як пра ві ла, 

не да ра гая. Гэ та ад на з кра са моў-

ных пры кмет, якая па він на на сця-

ро жыць спа жыў ца.

Ліх та ры кі 
з сюр пры зам

Па мя та е це рэ за нанс ны вы па-

дак, ка лі ў ад на го бе ла ру са за га рэ-

лі ся ў кі шэ ні бес пра вад ныя на вуш-

ні кі? Гэ та яў на быў «ле вы» та вар, 

які ад бра коў вае Дзярж на гляд. Як 

па каз вае прак ты ка, пра вер ку на 

якасць не пра хо дзяць не ка то рыя 

мар кі ма біль ных тэ ле фо наў, фе-

наў, гір лян даў, школь ных за плеч-

ні каў, на ват мэб лі. У Ма гі лё ве спе-

цы я ліс ты зна хо дзі лі ў рэа лі за цыі 

за ба ро не ныя для про да жу пад аў-

жаль ні кі, свят ло ды ёд ныя свя ціль-

ні кі, аку му ля тар ныя ліх та ры кі.

У спіс ня якас ных тра пі лі свя-

ціль ні кі ра сій скіх ганд лё вых ма-

рак «Эра» і «На дзея», кі тай скіх 

Dіamond і TDM Electrіc, а так са ма 

ІTALMAC і Shefort. Не прай шла 

ла ба ра тор ныя вы пра ба ван ні ра-

сій ская элект рыч ная пліт ка «Эль-

брус», элект ра шчып цы ту рэц кай 

вы твор час ці для за віў кі ва ла соў 

«Sіnbo» і кі тай скай — «Energy», 

кі тай скія па яль ні кі «Wester» і ра-

сій скія за паль ні цы «ЭЗ-2», ін шая 

элект ра тэх ніч ная пра дук цыя. Па-

вя лі чы ла ся ў про да жы коль касць 

за ба ро не най шкло аб мы валь най 

вад ка сці для аў то.

— Асаб лі ва трэ ба быць піль-

ны мі там, дзе спра ва да ты чыц ца 

скла да най элект ра тэх ніч най пра-

дук цыі, — дае па ра ду Алег Бу ра-

коў. — Та кі та вар ле пей на бы ваць 

у спе цы я лі за ва ных кра мах. Там 

ва ўся ля кім вы пад ку на ла джа ны 

кант роль. Пра дук цыя ўво зіц ца 

на тэ ры то рыю Бе ла ру сі ў вя лі кай 

коль кас ці і па стаў шчык за ці каў ле-

ны ў су пра цоў ніц тве з на дзей ны мі 

парт нё ра мі.

— А з за яў ка мі ад на сель ніц тва 

вы пра цу е це? — ці каў лю ся на па-

сле дак.

— Мы раз гля да ем усю ін фар-

ма цыю, якая па сту пае ад ма гі ляў-

чан, — ка жа Алег Бу ра коў. — Але 

сіг на лаў на конт ня якас най і не бяс-

печ най пра дук цыі вель мі ма ла. 

Ха це ла ся б, каб спа жыў цы бы лі 

больш ак тыў ны мі. За клі ка ем быць 

уваж лі вы мі і па ве дам ляць пра той 

та вар, які вы клі кае су мнен не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На за мет ку
Усе ве да юць, што вель мі рас паў сю джа ны спо саб 

пад ма нуць па куп ні ка — гэ та «пад рэ гу ля ваць» ва гі. Але што 
па він на на сця ро жыць? Су пра цоў ні кі ма гі лёў скай ін спек цыі 
Дзярж стан дар та рас пра ца ва лі ка рыс ную па мят ку. У ёй га во рыц ца, 
што ва гі па він ны пра вя рац ца адзін раз у год і знак па вер кі 
(га ла гра фіч нае кляй мо) трэ ба шу каць на пя рэд няй па нэ лі ва гаў. 
Па він на на сця ро жыць, ка лі пад нож кі ва гаў пад кла дзе ны кар дон 
або ін шыя прад ме ты. Трэ ба, каб ва гі ста я лі на па верх ні роў на без 
роз ных там пры лад. Пару шэн нем лі чыц ца так са ма, ка лі про даж 
вя дзец ца на ва гах, не аба ро не ных ад уз дзе ян ня вет ру, даж джу або 
сне гу. Гэ тыя і ін шыя па ра ды мож на знай сці на сай це ін спек цыі. 
Тут жа шмат ка рыс най ін фар ма цыі пра за ба ро не ныя та ва ры. Усё 
гэ та аба вяз ко ва да па мо жа вам па збег нуць не пры ем ных здзе лак і 
за ха ваць са бе не толь кі нер вы, але і на строй.

З на род най муд рас цю «век жы ві, век ву чы ся» не па спра ча еш ся. Вось вы, на прык лад, ве да е це, 

якія свят ло ды ёд ныя лям пач кі не ад па вя да юць тэх ніч ным рэг ла мен там па бяс пе цы? А чым не бяс-

печ ныя ле дзян цы «Ка ра мель кі» ра сій скай вы твор час ці? І на ват не ў кур се, што не так у дзі ця чым 

адзен ні ту рэц ка га вы твор цы? Усе гэ тыя тавары мож на знай сці ў на шых кра мах і на рын ках, па пя-

рэдж ва юць су пра цоў ні кі Ма гі лёў скай ін спек цыі Дзярж стан дар та. І га то вы на ву чыць спа жыў цоў 

быць больш раз бор лі вы мі пры іх вы ба ры. На шы су раз моў цы — на мес нік на чаль ні ка ін спек цыі 

На тал ля ЖУ КА ВА і 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.

З на ды хо дам устой лі вых ма ра зоў 

для аў та ўла даль ні каў паў стае ад на 

з на дзён ных за дач — свое ча со ва 

«ўзбро іц ца» пра ве ра най і эфек тыў-

най вад ка сцю для аб мы ван ня шкла 

ў ха ла ды, якую ў на ро дзе на зы ва юць 

«не за мяр зай кай».

Боль шасць та кіх вад ка сцяў вы раб ля юць 

з рас тво раў спір тоў з ва дой з да баў лен нем 

мый ных срод каў, ара ма ты за та раў, фар ба-

валь ні каў. У су час ных шкло аб мы валь ных 

вад ка сцях вы ка рыс тоў ва юць іза пра пі ла вы 

спірт, пра пі ленг лі коль, эты ленг лі ко лі. Іза пра-

пі ла вы спірт да зво ле ны да вы ка ры стан ня 

пры вы твор час ці шкло аб мы валь ных вад ка-

сцяў.

А вось не ле галь ныя вы твор цы вы ка рыс-

тоў ва юць для вы ра бу шкло аб мы валь ні каў 

ме ты ла вы спірт (ме та нол), ад зна чы лі ў Рэс-

пуб лі кан скім цэнт ры гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 

гра мад ска га зда роўя. Ме ты ла вы спірт мае 

сла бы пах, яго не ад роз ніць ад эты ла ва га 

(хар чо ва га) спір ту, ён тан ны і доб ра чыс ціць 

шкло. Пры гэ тым вар та ве даць, што ме та-

нол — моц ная ку му ля тыў ная атру та, якая 

ва ло дае на кі ра ва ным дзе ян нем на нер во вую 

і са су дзіс тую сіс тэ мы, зро ка выя нер вы, сят-

чат ку во ка. Ме ты ла вы спірт мо жа вы клі каць 

вост рыя атру чэн ні са смя рот ным зы хо дам 

пры ін га ля цыі, аб сорб цыі праз не па шко джа-

ную ску ру, за глы нан ні; раз драж няе слі зіс-

тыя аба лон кі верх ніх ды халь ных шля хоў, ва-

чэй. Паў тор нае доў гае ўздзе ян не ме та но лу 

вы клі кае га ла ва кру жэн не, бо лі ў воб лас ці 

сэр ца і пе ча ні, пры во дзіць да не ўрас тэ ніі, 

па гар шэн ня зро ку, за хвор ван няў ор га наў 

страў ні ка ва-кі шач на га трак та, верх ніх ды-

халь ных шля хоў, дэр ма ты ту.

У ад па вед нас ці са спе цы яль най па ста но-

вай Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя вы зна ча на 

аб ме жа ван не коль кас ці ме та но лу ў ніз ка за-

мяр заль ных шкло аб мы валь ных вад ка сцях 

у кан цэнт ра цыі не больш за 0,05 аб' ём на га 

пра цэн та. Уста ноў ле на, што ў шэ ра гу вы-

пад каў гэ тае аб ме жа ван не не бы ло вы ка-

на на. Та му ў Бе ла ру сі за ба ро не ны аба рот 

асоб ных шкло аб мы валь ных вад ка сцяў 

ра сій скай вы твор час ці. Гэ та да ты чыц ца 

«ІСЕ DRІVЕ -30» (ТАА «ІВЕН ТА»), «FrоzОK 

-30» (ТАА «Аў та-Хі міч ная кам па нія»), 

«Сlеаn Wау -30» — (ТАА «ІВІ ЁН»), «GОLD 

STАR «Glеіd Ехреrt» -30» (ТАА «КлінГ лас»), 

«MАSTЕR ІСЕ -30» (ТАА «Норт вуд»), «NОRD 

АСTІV -30» (ТАА «Па ра лель Лі мі тэд»), «Па-

тры ёт -30 °С» (ТАА «Аль янс»).

Спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-

роўя пад крэс лі ва юць, што вад касць трэ ба 

на бы ваць толь кі ва ўста ноў ле ных мес цах 

ганд лю. Пры на быц ці вар та звяр нуць ува-

гу на ін фар ма цыю на спа жы вец кай та ры, 

вы не се ную на эты кет ку. Яна па він на змя-

шчаць звест кі аб вы твор цы з ука зан нем 

ад ра са, тут па він на быць па зна ча на наз ва 

пра дук цыі, яе пры зна чэн не, склад, ад па-

вед насць тэх ніч ным умо вам, па якіх пра-

дук цыя вы раб ле на, тэр мі ны пры дат нас ці, 

ме ры за сця ро гі. Та ды «не за мяр зай ка» на-

са мрэч бу дзе без праб лем, і для зда роўя 

ў тым лі ку.

(Ул. інф.)

І старому, і маломуІ старому, і малому
можа трапіцца няякасны таварможа трапіцца няякасны тавар

Майце на ўвазеМайце на ўвазе

«НЕ ЗА МЯР ЗАЙ КА» БЕЗ ПРАБ ЛЕМ
Як вы браць на дзей ную 

і бяс печ ную шкло аб мы валь ную 
вад касць для аў то?

Ан та ло гія ашу кан стваАн та ло гія ашу кан ства


