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Мін скі хар чо вы банк пла на ваў 

су пра цоў ні чаць у асноў ным з ганд-

лё вы мі сет ка мі. Але ака за ла ся, 

мэ та вая аў ды то рыя не толь кі яны. 

Ка лі ў Еў ро пе кра мы са мі ня суць 

ад каз насць за ўты лі за цыю не пра-

да дзе ных пра дук таў, то ў нас яны 

пад піс ва юць да га во ры з па стаў-

шчы ка мі і вяр та юць ім усё, што 

за ля жа ла ся на пры лаў ках. Та му 

лепш ра біць стаў ку ме на ві та на 

вы твор цаў — так дзей ні чае, на-

прык лад, ра сій скі хар чо вы банк.

Па куль пра ект пра цуе толь кі 

з ад ной ганд лё вай сет кай. Плюс 

да лу чыў ся хар чо вы хол дынг: 

у хут кім ча се ён па ві нен пе ра даць 

вя лі кую і раз на стай ную пар тыю 

пра дук таў. Яшчэ з тры ма ганд лё-

вы мі сет ка мі ёсць да моў ле насць 

аб пе ра га во рах.

Вар та так са ма на ла дзіць кан-

так ты са схо ві шча мі ага род ні ны 

і фрук таў.

— З на мі звяз ва ла ся ад но, яно 

да стат ко ва буй ное, зна хо дзіц ца 

пад По лац кам. У іх утва ра ец ца 

ка ля 40 тон ад хо даў у ме сяц. Яны 

са мі зва ні лі ў Цэнтр эка ла гіч ных 

ра шэн няў з прось бай да па маг-

чы. Ві да воч на, што хоць бы 10 

пра цэн таў з тых фрук таў і ага-

род ні ны, што вы кі да юц ца, мож на 

вы ра та ваць.

Але на за ўва жае: кож ная кра ма 

са ма для ся бе вы зна чае па няц це 

нор мы. Ад ны вы кі да юць ба на ны 

з не каль кі мі чор ны мі пля ма мі, а 

ін шыя пра да юць на па ло ву гні лыя 

на зніж ках. Трэ ба знай сці тых, у 

ка го за вы ша ныя стан дар ты якас-

ці, і пе ра раз мяр коў ваць ежу, якая 

ў іх за ста ец ца.

Што ад да юць кра мы? На прык-

лад, пра дук ты, якія ім па стаў ля-

юц ца як узо ры і по тым не пра да-

юц ца. Асар ты мент роз ны — ад 

вя ле ных та ма таў да чыр во най 

ры бы.

Сем'і, які ма юць па трэ бу, зна-

хо дзяць праз даб ра чын ны пра ект 

KаlіLаskа. Ся род іх — пен сі я не ры, 

лю дзі з ін ва лід нас цю, шмат дзет-

ныя сем'і.

— Мы су пра цоў ні ча лі так са-

ма з тэ ры та ры яль ным цэнт рам 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-

сель ніц тва Мас коў ска га ра ё на. 

Атры ма ла ся ня дрэн на: цэнтр па-

ве сіў аб' яву ў ся бе на па вер се, і 

ў дзень раз да чы ежы прый шло 

ча ла век 17. За 15 хві лін мы раз-

мер ка ва лі па між імі прак тыч на 

ўвесь ба гаж нік пра дук таў, — дзе-

ліц ца Але на.

І на зы вае яшчэ адзін важ ны 

мо мант, ча му хар чо вы банк ак-

ту аль ны.

— У нас ёсць на цы я наль ная 

стра тэ гія ўстой лі ва га раз віц ця да 

2020 го да. Там як раз ідзе раз мо ва 

і пра тое, што трэ ба пе ра раз мяр-

коў ваць рэ сур сы, каб ска ра чаць 

коль касць ад хо даў. Та му наш пра-

ект ад па вя дае па рад ку дня. Мо жа, 

гэ та пад штурх не да змен у за ко-

не. На прык лад, у Фран цыі кра мам 

за ба ро не на вы кі даць пра дук ты: іх 

трэ ба або пе ра пра цоў ваць на бія-

га за вых уста ноў ках, або ад да ваць 

тым, хто мае па трэ бу.

У асноў най ка ман дзе пра-

ек та ўся го тры ча ла ве кі. Хар-

чо вы банк яны ства ра юць 

на доб ра ах вот ных па чат ках. 

У кож най з дзяў чат ёсць асноў-

ная ра бо та: Але на пра цуе ме-

не джа рам пра ек та ў Аса цы я цыі 

да дат ко вай аду ка цыі і асве ты, 

Элі на Са пож ні ка ва — га лоў ным 

рэ дак та рам дзі ця ча га ча со пі са, 

На тал ля Блы шчык — спе цы я ліс-

там па ад хо дах і хі міч най бяс пе цы 

Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў.

— Нам ужо пі са лі з Грод на, 

Ма гі лё ва, што ха це лі б там та кі 

ж пра ект за пус ціць. Мы да мо ві-

лі ся, што, ка лі бу дзе на ла джа на 

сіс тэ ма, змо жам пра вес ці на ву-

чан не ў ін шых рэ гі ё нах, — ка жа 

Але на. — Спа чат ку ты бу дзеш 

ра біць гэ та бяс плат на. Але гэ та 

вель мі ці ка ва — бу да ваць но-

вую сіс тэ му. У Еў ро пе ства рэн-

не хар чо вых бан каў у ся рэд нім 

зай ма ла па дзе сяць га доў. Там 

так са ма ўсё па чы на ла ся з па ры 

ча ла век, якія на сва ёй ма шы не 

за яз джа лі ў бу лач ную, за бі ра лі 

хлеб, які там не рас пра да лі, і ад-

во зі лі ў са цы яль ную ста ло вую. 

Ду маю, мы бу дзем рас ці хут чэй: 

гра мад ства ця пер больш га то вае 

да та кіх змен.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Ад вя ле ных та ма таў 
да чыр во най ры бы

ДЗІ ЦЯ ЧАЕ 
РАС ТВА РАЛЬ НАЕ 

ПЕ ЧЫ ВА 
АД «СЛО ДЫ ЧА»
«Кан ды тар ская фаб ры ка 

«Сло дыч» па ча ла вы твор часць 

дзі ця ча га рас тва раль на га 

пе чы ва «Лю бач ка» 

для хар ча ван ня дзя цей ран ня га 

ўзрос ту ад шас ці ме ся цаў. 

За раз лі ней ка скла да ец ца 

з двух сма каў: кла січ на га 

і яб лык+гар буз, па ве да мі лі 

ў кан цэр не 

«Бел дзярж харч прам».

Рэ цэп ту ра пе чы ва рас пра ца ва на тэх-

но ла га мі ААТ, ра ней та кое для дзя цей 

ран ня га ўзрос ту ў Бе ла ру сі не вы пус-

ка ла ся і баць кам ма ле чы да во дзі ла ся 

на бы ваць толь кі ім парт нае.

Пе чы ва вы раб ля ец ца на сме тан-

ко вым мас ле, не ўтрым лі вае фар ба-

валь ні каў і кан сер ван таў, у яго склад 

ува хо дзіць пша ніч ная му ка вы шэй-

ша га га тун ку, су хое абяс тлу шча нае 

і цэль нае згу шча нае ма ла ко, цу кар, 

гар бу зо вае і яб лыч нае пю рэ.

Для дзя цей, якім больш за шэсць 

ме ся цаў, рэ ка мен ду ец ца рас пус ціць 

дзве-тры пя чэнь кі ў 100 мі лі гра мах 

вад ка сці, якую ўжы вае дзі ця ў ад-

па вед нас ці з яго ўзрос там (груд ное 

ма ла ко, дзі ця чая су месь, сок, ва да і 

г. д.). Для дзя цей ста рэй шых за 12 ме-

ся цаў пя чэн не мож на вы ка рыс тоў ваць 

у якас ці да паў нен ня да асноў най ежы 

без па пя рэд ня га рас пус кан ня. Коль-

касць рас тва раль на га пе чы ва на ад-

но карм лен не і ін ды ві ду аль ную схе му 

карм лен ня дзі ця ці ім да па мо жа вы зна-

чыць урач-пе ды ятр.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Па шы ра ная ад каз насць 
у дзе вяць ка пе ек

Пла ну ец ца, што дэ па зіт-

на-за клад ная сіс тэ ма (ДЗС) 

за пра цуе ў 2020 го дзе. Час 

кон кур су, які вы зна чыць, хто 

ста не ін вес та рам, га то вым 

уклас ці 100 міль ё наў еў ра ў 

не каль кі ты сяч та ра ма таў, 

каб на ла дзіць у кра і не та кі 

збор, па куль не аб' яў ле ны. 

Ад нак гэ та му сіць быць ар-

га ні за цыя з во пы там ра бо ты 

з дэ па зіт най сіс тэ май, пад-

крэс лі вае Ана толь ША ГУН, 

на чаль нік упраў лен ня ДУ 

«Апе ра тар дру гас ных ма-

тэ ры яль ных рэ сур саў»:

— Сам па ды ход да ар га-

ні за цыі ДЗС до сыць прос ты. 

Але, каб схе ма доб ра пра-

ца ва ла і ме ла мі ні маль ныя 

ін вес ты цый ныя і экс плу а-

та цый ныя за тра ты, ін вес-

та ру пра па ну ец ца са мо му 

спра ек та ваць і ства рыць 

сіс тэ му. А ма ю чы во пыт, ён 

уяў ляе, як гэ та па він на быць 

ар га ні за ва на. Тое, што сіс-

тэ ма бу дзе ўка ра няц ца, мы 

ўпэў не ны, бо яна да зва ляе 

ў ра зы па вя лі чыць збор упа-

коў кі, якая сён ня трап ляе ў 

не сар та ва ныя ад хо ды і ў вы-

ні ку — на па лі го ны, а не на 

пе ра пра цоў ку. Пры гэ тым 

яна не па вя лі чыць за тра ты 

вы твор цаў і па стаў шчы коў і 

як вы нік — ца ну та ва ру на 

па лі цы.

Сён ня ва ўсе ві ды ўпа коў-

кі за кла дзе ны кошт бу ду чых 

за трат на яе ўты лі за цыю. Для 

шкля ной паў літ ро вай бу тэль-

кі, на прык лад, дзе вяць ка-

пе ек. І гэ тая ліч ба, пры нам сі 

пры ўвя дзен ні і спо рнай ра-

бо це дэ па зіт на-за клад ной 

сіс тэ мы, мо жа на ват змен-

шыц ца да ся мі, лі чыць прад-

стаў нік Апе ра та ра:

— Па шы ра ная ад каз-

насць вы твор цаў упа коў кі 

ў прак ты цы абы хо джан ня з 

цвёр ды мі ка му наль ны мі ад-

хо да мі (тыя са мыя дзе вяць 

ка пе ек) — толь кі ад на з кры-

ніц фі нан са ван ня дэ па зіт най 

сіс тэ мы. Сю ды ўва хо дзяць 

так са ма срод кі ад про да жу 

ўпа коў кі, са бра най у якас ці 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў. А так са ма ня вер ну-

тыя дэ па зі ты — гро шы, якія 

бы лі за пла ча ны ча ла ве кам 

за та ру пры на быц ці та ва ру з 

улі кам за кла ду за ўпа коў ку. 

Да сяг нуць стап ра цэнт на га 

збо ру ўпа коў кі на пе ра пра-

цоў ку, вя до ма, не рэ аль-

на. Як па каз вае прак ты ка, 

10—20 % яе не вяр та ец ца. 

Неш та па б'ец ца, па рвец ца, 

вы кі нец ца на смет нік.

Да ўдзе лу ў кон кур се мяр-

ку ец ца пры цяг нуць як пры-

ват ныя, так і дзяр жаў ныя 

ар га ні за цыі, да дае Алег 

ГРУ ЗІ НАЎ, на чаль нік ад-

дзе ла во да пра вод на-ка-

на лі за цый най гас па дар кі 

і доб ра ўпа рад ка ван ня Мі-

ніс тэр ства жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі.

— Мы хо чам не да пус ціць 

ні вод най па мыл кі, якая маг-

ла б стаць тор ма зам на шля-

ху ўка ра нен ня гэ тай сіс тэ мы. 

Раз гля да ем і маг чы масць 

раз мя шчэн ня та ра ма таў у 

пэў ных ганд лё вых пунк тах, 

і зруч насць, і не аб ход насць 

аб наў лен ня сіс тэ мы ка са вых 

апа ра таў, каб яны пры ма лі 

чэ кі з за клад ны мі су ма мі, і 

сам кошт за ўпа коў ку.

Больш та ры, больш... 
па ку пак

Мяр ку ец ца, што та ра-

ма ты ўста но вяць не толь кі 

ў ганд лё вых цэнт рах, але, 

маг чы ма, і па-за іх ме жа мі, 

на пар коў ках ка ля бу дын каў 

гэ тых крам, каб здаць та ру 

мож на бы ло ў лю бы час.

Па коль кі дэ па зіт на-за-

клад ная сіс тэ ма — рэч для 

дзяр жа вы ка рыс ная, ры тэй-

ле рам бу дзе вы гад на ўклю-

чыц ца ў гэ тую схе му і вы дзе-

ліць мес ца пад та ра ма ты ў 

сва іх па мяш кан нях. Цэнт ры 

па він ны ра зу мець сваю ад-

каз насць у агуль най спра ве 

асоб на га збо ру смец ця. Ду-

ма ю чы аб пры бы тку, нельга 

за бы вац ца на са цы яль на-

эка ла гіч ную ад каз насць, 

ка жа Алег Гру зі наў:

— Лю дзі ўсё больш сар-

ту юць та ру. Ка лі ў Літ ве 

па чы на лі та кі пра ект, пла-

на ва лі да сяг нуць зва ро ту ў 

60—70 %, а па фак це атры-

ма лі ўсе 79 %, а на ступ ным 

го дам — ужо больш за 90 %. 

А бе ла ру сы і лі тоў цы вель мі 

па доб ныя і па мен та лі тэ це, 

і па су ад но сі нах спа жы вец-

ка га ко шы ка да ся рэд ня га 

за роб ку.

Акра мя та го, кра мы, на 

тэ ры то рыі якіх па ста вяць аб-

ста ля ван не, бу дуць атрым лі-

ваць не вя лі кую пла ту, якая 

па крые іх вы дат кі на аб слу-

гоў ван не та ра ма та: элект ра-

энер гію, су вязь з ін тэр нэ там, 

вы ман не ўпа коў кі. За ці каў ле-

насць ганд лё ва га пунк та ва 

ўста ля ван ні та ра ма таў яшчэ 

і ў па ве лі чэн ні коль кас ці спа-

жыў цоў і ганд лё ва га аба ро ту, 

лі чыць Ана толь Ша гун:

— Ка лі ча ла век здасць 

та ру ў кра ме і атры мае чэк, 

то іма вер на, што рэа лі зуе 

яго тут жа. І гэ та пра мы 

сты мул мець у ся бе пункт 

пры ёму та ры.

Вер ну тую праз та ра ма ты 

ўпа коў ку мо гуць як ад да ваць 

на пе ра пра цоў ку са мім яе 

вы твор цам, так і пра да ваць 

ад па вед ным пе ра пра цоў чым 

ар га ні за цы ям.

Увай шоў цэ лы, 
вый шаў — сплю шча ны

Прын цып дзе ян ня та ра ма-

та до сыць прос ты. Ча ла век 

апус кае бля шан ку шкля ную 

ці плас ты ка вую бу тэль ку ў 

пры ла ду і атрым лі вае чэк 

на 20 ка пе ек за кож ную ўпа-

коў ку. На дум ку спе цы я ліс-

таў, гэ та да стат ко вы кошт, 

які пра сты му люе ча ла ве ка 

не вы кі нуць та ру ў смец це, 

а пры нес ці да та ра ма та. На 

ім, у ад роз нен не ад не ка то-

рых еў ра пей скіх ана ла гаў, 

бу дзе толь кі ад на ад ту лі на 

для ўсёй упа коў кі.

— Су час ны ўзро вень 

рас па зна ван ня роз ных ві-

даў та ры да зва ляе пры маць 

усю ўпа коў ку праз ад ну ад-

ту лі ну. У та ра ма це бу тэль кі 

рас па зна юц ца па фор ме, 

ва зе і штрых-ко дзе на эты-

кет цы, — за ўва жыў прад-

стаў нік Апе ра та ра. — Гэ тых 

па ра мет раў да стат ко ва, каб 

вы клю чыць маг чы мае мах-

ляр ства з дру гас ны мі рэ сур-

са мі: спро бу здаць бу тэль ку, 

якой ня ма ў ДЗС, усу нуць у 

та ра мат па ка ме ча ную ці па-

бі тую ўпа коў ку з па шко джа-

най эты кет кай, не да пі тую 

бу тэль ку.

Пра на яў насць штрых-

ко да і ўклю чэн не та ры ў 

за клад ную сіс тэ му па ві нен 

кла па ціц ца сам вы твор ца 

ўпа коў кі. Ка лі та ра бу дзе 

ўво зіц ца з-за мя жы, па стаў-

шчык па ві нен са чыць, каб яе 

па ме ры і фор ма ад па вя да лі 

тым, што бу дуць акрэс ле ны 

ўмо ва мі дэ па зіт на-за клад-

ной сіс тэ мы. На па лі цы крам 

не па він на трап ляць бу тэль-

ка, якая не мо жа ўлез ці ў та-

ра мат, ка жа Алег Гру зі наў.

Спа жы вец змо жа сам 

вы браць спо саб вяр тан ня 

за кла ду з да па мо гай пэў-

ных кно пак на аб ста ля ван-

ні. Атры маць чэк, пе ра вес ці 

срод кі на ма біль ны тэ ле фон, 

а то і ўво гу ле да слаць іх на 

даб ра чын ны ра ху нак, раз ва-

жае Ана толь Ша гун:

— Ка лі ча ла век вы бі рае 

чэк, яго мож на бу дзе рэа лі-

за ваць у ме жах крам ганд-

лё вай сет кі, дзе ўста ля ва ны 

та ра мат, — пры клас ці да 

па куп кі за мест част кі су мы 

на яў ных гро шай або на ват 

атры маць за яго га тоў ку на 

ка се.

Мяр ку ец ца, што за на-

паў нен нем та ра ма таў мож-

на бу дзе са чыць ан лайн, каб 

свое ча со ва апа раж няць іх. 

Да рэ чы, хоць пры ма юц ца 

ДМР толь кі цэ лы мі, бля шан-

кі і ПЭТ-бу тэль кі вы ма юц ца 

з та ра ма та спра са ва ны мі, а 

шкля ныя бу тэль кі (ка лі гэ та 

не шмат аба рот ная та ра) — 

у вы гля дзе шкла бою. Гэ та 

яшчэ ад на га ран тыя су праць 

мах ляр ства — каб та ру не 

зда лі паў тор на.

Та ра ма ты з'я вяц ца і пач-

нуць пра ца ваць ад на ча со ва 

ва ўсіх буй ных га ра дах кра і-

ны. Вя до ма, што ў не вя ліч кіх 

ра ён ных кра мах та кія пры ла-

ды не ўста лю юць — пра да-

вец тут бу дзе вяр таць за клад 

уруч ную. Шля хам уста ноў кі 

та ра ма таў спа дзя юц ца сты-

му ля ваць на сель ніц тва да 

яшчэ боль ша га збо ру ДМР і 

да сяг нуць вяр тан ня ў дру гас-

нае ка ры стан не 80 % усёй 

упа коў кі.

Іры на СІ ДА РОК.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЧЭК ЗА ШКЛЯН КУ І БЛЯ ШАН КУ
бу дуць атрым лі ваць бе ла ру сы ў спе цы яль ных та ра ма тах

Пры ла ды, якія ўста лю юць у буй ных ганд лё вых 

цэнт рах кра і ны, бу дуць пры маць толь кі ня бі тыя і 

не рас тап та ныя алю мі ні е выя бля шан кі, ПЭТ-бу тэль кі 

і шклян кі, дзе не па шко джа на эты кет ка. Ме на ві та на 

ёй змес цяць штрых-код, па якім та ра мат вы зна чыць, 

ці вар та пла ціць за гэ ты дру гас ны рэ сурс. За клад за 

ўпа коў ку, да рэ чы, мож на бу дзе атры маць не толь кі 

чэ кам, але і пе ра вес ці гро шы на ма біль ны ці даб ра-

чын ны ра ху нак.


