
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вось яна — «Ву лі ца стрыт-фу ду». Па 

сут нас ці, гэ та ста ры мі ні-ры нак з не-

вя ліч кі мі кры ты мі па віль ён чы ка мі, якія 

аба бі ты бе лым сай дын гам. Та кія, пэў-

на, зной дуц ца ў кож ным рай цэнт ры 

кра і ны. Але толь кі тут, у Ма ла дзеч не, 

«спад чы ну 90-х» змаг лі пе ра ўтва рыць 

ва ўні каль нае мес ца ўза е ма дзе ян ня 

эка на міч ных, са цы яль ных і куль тур ных 

іні цы я тыў.

Пер шы мі, хто аб лю ба ваў гэ тае 

мес ца, бы лі ве не су э лец Жэ ан Фран ка 

Віт ры я га Ган са лес і яго жон ка — бе-

ла рус ка Да р'я. Ле тась ма ла дая па ра 

ад кры ла мі ні-ка вяр ню з ла ці на а ме ры-

кан скі мі бур ге ра мі, якія ста лі са праўд-

ным гаст ра на міч ным хі том мі ну ла га 

го да. Та ды на ват мно гія ку лі нар ныя 

кры ты кі ўпэў не на за яў ля лі: па каш та-

ваць краф та вую (тую, што га ту ец ца на 

мес цы) бу лач ку з са ка ві тай кат ле тай 

і не звы чай ным со у сам па ві нен кож ны 

бе ла рус. За паў та ра го да тут з'я ві ла-

ся яшчэ шэсць пунк таў гра мад ска га 

хар ча ван ня, і дня мі свае дзве ры для 

на вед валь ні каў ад чы ніць вось мы.

Але не ежай адзі най. У ве рас ні ву-

лі ца ста ла яшчэ і куль тур ным цэнт рам, 

дзя ку ю чы не абы яка вым жы ха рам го-

ра да.

— Ма ла дзеч на заў сё ды бы ло мес-

цам пры цяг нен ня ці ка вых іні цы я тыў. 

Адзін толь кі На цы я наль ны фес ты валь 

бе ла рус кай пес ні і паэ зіі, які іс нуе ўжо 

25 га доў, ча го вар ты! У нас зна хо дзяц-

ца два тэ ат ры, шы коў ны Па лац куль ту-

ры і Мін скі аб лас ны края знаў чы му зей. 

Усё гэ та скла дае пэў ны воб раз го ра да 

і пры цяг вае ама та раў тра ды цый най 

куль ту ры. Але, на дум ку звы чай ных 

жы ха роў, нам даў но не ха па ла мес ца 

з не фар маль най утуль най ат мас фе-

рай, дзе маг лі б збі рац ца аб са лют на 

роз ныя лю дзі — ад мо ла дзі і сем' яў з 

дзет ка мі да ба буль і дзя дуляў, — рас-

каз вае Ган на ХО ЛАД, ку ра тар гра-

мад ска га пра ек та «Ву лі ца стрыт-

фу ду». — Усё па ча ло ся з фес ты ва лю 

«Пры шчэп ка», які мы ра зам з ма ёй 

сяб роў кай Ва лян ці най Сі дор кі най пра-

вя лі ў жніў ні. Праз са цы яль ныя сет кі да 

ўдзе лу за пра ша лі ўсіх, ка му ёсць чым 

па дзя ліц ца, — ра мес ні каў, ар тыс таў, 

гра мад скіх дзея чаў. Не ча ка на на ват 

для нас са міх уда ло ся са браць на зад-

нім дво ры ку аб лас но га края знаў ча га 

му зея больш за дзве ты ся чы ча ла век. 

Без во пы ту, срод каў і су вя зяў. Гэ та 

пад штурх ну ла да дум кі: ма ла дзе чан-

цы лёг кія на пад' ём і яны за ці каў ле ныя 

ў раз віц ці род на га го ра да не менш, 

чым мы.

Ад ра зу ж пас ля фес ты ва лю, не ад-

клад ва ю чы спра ву, дзяў ча ты за пус ці лі 

се рыю дыс ку сій ных су стрэч для ак-

тыў ных ма ла дзе чан цаў. Сю ды кож ны 

мог прый сці і вы ка заць улас ныя мер-

ка ван ні на конт та го, ча го не ха пае ў 

го ра дзе і якім чы нам мож на змя ніць 

сі ту а цыю.

— Ме на ві та на гэ тых су стрэ чах са-

бра ла ся ка ман да ма ла дых лю дзей, 

якія па ча лі пра ца ваць над но вы мі гра-

мад скі мі іні цы я ты ва мі. За во сень мы 

па спе лі за пус ціць не каль кі пра ек таў: 

ства ры лі крэ а тыў ную кар ту го ра да, 

пра вя лі ін клю зіў ны фес ты валь і за-

сна ва лі за баў ляль ную плат фор му для 

мам і дзя цей «Ра зам». Але га лоў ным 

да сяг нен нем ста ла «Ву лі ца стрыт-фу-

ду». Ідэя ў тым, каб па шы рыць пры-

зна чэн не мес ца ад «прос та па ес ці» 

да куль тур най пра сто ры. У на шым 

вы пад ку ежа — ін стру мент раз віц ця 

тэ ры то рыі і пры цяг нен ня ўва гі.

— Мы пра цу ем су поль на, хоць у 

кож на га асаб лі вы пра дукт са сва ёй 

гіс то ры яй. Там шаў рма, там італь ян-

скае ма ро зі ва, а вось тут — япон скія 

су шы. На гэ тым эк за тыч ным фо не 

мае ча бу рэ кі зда юц ца да во лі прос тай 

стра вай, зна ё май усім з дзя цін ства. 

Праў да, ка лі па глы біц ца ў гіс то рыю, то 

вы свет ліц ца, што ў га ра чых пі раж коў 

з мя сам «та тар скія ка ра ні». Да рэ чы, 

га ту ем мы іх па рэ цэп тах, якія даў ным-

даў но пры вез лі з Кры ма. Маг чы ма, 

та му іх так пры ем на ес ці ўзім ку: га-

ра чыя, дух мя ныя, на гад ва юць ле та 

на бе ра зе Чор на га мо ра, — ка жа 

ўла даль нік мяс цо вай ча бу рэч най 

Юрый ГУ РЫН. — Ці ка ва, што пер-

шым ча сам усе прад пры маль ні кі 

рэ кла ма ва лі свае пунк ты асоб на, а 

пас ля не як са бра лі ся і па ду ма лі: а 

ча му б не ства рыць не вя ліч кі «фонд 

ву лі цы», ку ды кож ны бу дзе кі даць 

ней кую су му на раз віц цё пра сто-

ры? Але рэ кла ма — гэ та яшчэ не 

ўсё. Па ча лі ся з'яў ляц ца дум кі, як 

агу лам аб на віць на шу ву лі цу. І цу-

дам не каль кі ме ся цаў та му, што на-

зы ва ец ца, сыш лі ся зор кі. Ган на з 

дзяў ча та мі прый шлі з пра па но ва мі, 

як мож на да вес ці да ро зу му «тэ ры-

то рыю сма ку». Я і да гэ туль па дум-

ваў, што тут не ха пае му зы кі. Тым 

больш за пля чы ма ў мя не не каль кі 

дзе ся ці год дзяў пра цы на сцэ не. Та-

му пад час пі лот най прэ зен та цыі ву-

лі цы ў ве рас ні я з за да валь нен нем 

узяў у ру кі гі та ру і ра зам з на тоў пам 

пра спя ваў лю бі мыя пес ні.

Ідэі ак ты віс таў прад пры маль-

ні кам спа да ба лі ся ад ра зу. Юрый 

упэў не ны: «Пра вя дзі сю ды нар-

маль нае свят ло, па стаў лаў кі і 

пад клю чы вай-фай — ад на ро ду 

ад бою не бу дзе». Важ на, што ўла-

даль ні кі мяс цо вых ка вяр няў га то выя 

па дтры маць пра ект і фі нан са ва: яны 

змай стра ва лі не вя ліч кую сцэ ну, а ня-

даў на вы дат ка ва лі срод кі на ма тэ ры-

я лы для но ва га арт-аб' ек та.

ШЛЯХ ДА «МА РЫ»
За раз іні цы я ты ва ў ста дыі рэа лі за-

цыі. Ган на і яе ка ман да шу ка юць спон-

са раў і ўдзель ні ча юць у кон кур сах, дзе 

мож на атры маць грант на да лей шае 

раз віц цё за ду мы.

— Срод кі па трэб ны на пе ра пла ні-

роў ку ву лі цы, каб яна ста ла пе ша ход-

най. Да звол на гэ та ў мяс цо вых улад 

мы ўжо атры ма лі, па ра і лі ся з ар хі тэк-

та ра мі — яны не су праць. Пла ну ем 

так са ма па пра ца ваць над без бар' ер-

нас цю ася род дзя і яго азе ля нен нем. 

А па коль кі га вор ка ідзе пра стрыт-фуд, 

які па змоў чан ні ядуць на ву лі цы, спат-

рэ біц ца ву ліч ная мэб ля — лаў кі і сто-

лі кі, — дзе ліц ца пла на мі Ган на. — Але 

гэ та не азна чае, што на ша іні цы я ты ва 

за ма ро зі ла ся ў ча кан ні гро шай. Шмат 

ча го ро біц ца і вы ключ на ўлас ны мі сі-

ла мі. На прык лад, ра зам з га ра джа на мі 

пра цу ем над фар мі ра ван нем брэн да 

мес ца. «Ву лі ца стрыт-фу ду» — ра бо-

чая наз ва. Хо чам за мя ніць яе на неш та 

больш гуч нае і за па мі наль нае. У са цы-

яль ных сет ках лю дзі да сла лі нам ка ля 

сот ні пра па ноў. Хтось ці ўзяў за асно ву 

ары гі наль ную наз ву ву лі цы — «Еш, ма-

лі ся, лю бі, Фран цыск!» (мес ца зна хо-

дзіц ца па ад ра се: вул. Ф. Ска ры ны, 12), 

ін шыя ад штурх ну лі ся ад гаст ра на міч-

най тэ ма ты кі — «Сан-Тра пЕ за», «Аб-

жор ны рад», «Пу за тоў ка». Адзін з са-

мых крэ а тыў ных ва ры ян таў — «Шлях 

да «Ма ры». Спра ва ў тым, што праз 

ву лі цу са праў ды мож на тра піць да «Ма-

ры» — кра мы мэб лі з та кой наз вай.

Акра мя двух ку ра та раў пра ек та, 

над ім пра цуе яшчэ дзе вяць ча ла век: 

фа то граф, SMM-спе цы я ліст, юрыст, 

ды зай нер і ін шыя. Хто гэ тыя лю дзі? 

Ад школь ні каў і сту дэн таў да ма-

туль з дзет ка мі. На прык лад, Воль га 

ДА ШКЕ ВІЧ — юрыст. Але ў воль ны 

час не лю біць ся дзець до ма:

— Мне не шка да ча су і сіл, якія 

ўклад ваю ў пра ект. Па коль кі ро бім мы 

яго для жы ха роў го ра да, у тым лі ку і 

для ся бе, сва іх бліз кіх і сяб роў. За мест 

та го каб уве ча ры ся дзець з сы нам пе-

рад тэ ле ві за рам, лепш прый ду сю ды. 

Возь мем ваф лі з ка ка вай і па гу ля ем 

з та кі мі ж сем' я мі.

НІТ КА ДА НІТ КІ — 
ДРЭ ВУ КА ШУ ЛЯ

Па мя та е це, як у ста рой са вец кай 

ка ме дыі «Дзяў ча ты» га лоў ны ге рой 

Ілюш ка ду рыў га ла ву То сі, рас каз ва-

ю чы, што ей ныя ру ка віч кі зроб ле ныя 

з ел кі, а яго ны ша лік — з са сны? Ма-

ла дзе чан скія ак ты віс ты пе рад на ва-

год ні мі свя та мі зра бі лі на ад ва рот — 

двух мет ро вую ёл ку... звя за лі са звы-

чай ных ні так! На зя лё ную пры га жу ню 

спат рэ бі ла ся ка ля 18 кі ла мет раў акры-

лу. Аў тар не звы чай на га арт-аб' ек та — 

мяс цо вая вя заль шчы ца, ма ма ў дэ-

крэ це Ган на СА ФО НА ВА.

— Ка лі мы толь кі па чы на лі пра дум-

ваць кан цэп цыю ўпры га жэн ня ву лі цы, 

то ад штур хоў ва лі ся ад та го, што мо-

жам зра біць са мі. Ліх та ры кі, мі шу-

ра — ба наль на і па тра буе срод каў. 

Па коль кі я даў но вя жу, пра па на ва ла 

«адзець» не каль кі дрэў у роз на ка ля-

ро выя «ва да лаз кі», — рас каз вае ру-

ка дзель ні ца.

Пер шыя «ка шу лі» для дрэў Ган на 

вя за ла са ма. Яны на столь кі спа да ба-

лі ся на вед валь ні кам ву лі цы, што хут ка 

арт-аб' ек ты пе ра тва ры лі ся ў па пу ляр-

нае мес ца для сэл фі.

— Вя зан не — не толь кі шкар пэт кі-

ру ка віч кі. Гэ та яшчэ і мас тац тва, да-

ступ нае кож на му. Акра мя та го, ні хто 

не ад мя няў вя заль ную тэ ра пію. У наш 

час па ста ян ных стрэ саў яна не аб ход-

ная мно гім. Хут ка да ма ёй іні цы я ты вы 

па ча лі да лу чац ца мяс цо выя ба бу лі: ад-

ны да па ма га лі ніт ка мі, ін шыя пры но сі-

лі цэ лыя звя за ныя ка вал кі, якія пас ля 

ўпля та лі ся ў но выя ўпры га жэн ні, — 

рас каз вае Ган на. — За дум ва ю чы на-

ва год нюю ёл ку, мы ад ра зу ж па пра сі лі 

ма ла дзе чан цаў зра біць для яе цац кі 

сва і мі ру ка мі. За не каль кі тыд няў пры-

нес лі дзя сят кі ўні каль ных вы ра баў — 

вя за ных і сшы тых. Пры чым гэ та бы лі 

цац кі і ад дзя цей, і ад мо ла дзі, і ад 

пра фе сій ных ру ка дзель ніц. Хто б мог 

па ду маць, што та кая прос тая з'я ва, як 

вя зан не, аб' яд нае столь кі лю дзей!

Ган на КУ РАК.
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ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ПОБЕДА В ОДНО КАСАНИЕ»
Место и дата составления отчета:

17.12.2018 г.

г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 527.

1. Организатор: Частное предприятие «Айсберри», 220030, 
г. Минск, пр. Независимости, 11/2, офис 527, УНП 191117734.

2. Наименование рекламной игры – «Победа в одно касание».

3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3364 от 24.08.2018 г., выдано Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

4. Срок начала рекламной игры: 1 сентября 2018 г. 

Срок окончания рекламной игры: 31 декабря 2018 г. 

5. Количество участников рекламной игры: 156 участников.

6. Призовой фонд разыгран не полностью.

7. Победители рекламной игры: 156 (сто пятьдесят шесть) 
победителей. Каждый победитель выиграл денежный приз в размере 
100,00 (сто) белорусских рублей 00 копеек.

Список победителей находится на сайте ОАО «Белгазпромбанка» 
www.belgazprombank.by в разделе «Новости».

8. Для справок по вопросам проведения рекламной игры 
+375 17 209-90-03.

9. В ходе проведения рекламной игры нарушений допущено 
не было. Жалоб организатору и комиссии не поступало.

Директор ЧП «Айсберри» Кухарчик Е. Н.

По пыт на бе ла рус кія са на то рыі на гэ ты Но вы год 

ажы я таж ны, і тра піць ту ды тым, хто не па кла па ціў-

ся пра пу цёў кі за га дзя, ужо не ўдас ца. Сва бод ных 

мес цаў даў но ня ма, ча ка ец ца пры езд у тым лі ку і 

вя лі кай коль кас ці за меж ных гас цей. Як бе ла рус кія 

здраў ні цы рых ту юц ца да свят, коль кі бу дзе каш та-

ваць бан кет і пра жы ван не, рас ка заў ды рэк тар Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра па азда раў лен ні і са на тор на-

ку рорт ным ля чэн ні Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ.

— На на ва год нія свя ты на шы са на то рыі бу дуць за поў не ны 

на 100 %. Рэа лі за цыя пу цё вак скон чы ла ся даў но, і, шчы ра 

ка жу чы, я сам ня даў на ха цеў на быць пу цёў ку — не атры ма-

ла ся, — рас ка заў спе цы я ліст.

На ва год нія за ез ды на тра ды цый ныя 12-15 дзён пач нуц-

ца, як пра ві ла, з 24 снеж ня. Кошт пра жы ван ня ў гэ ты час 

фар мі ра ваў ся з улі кам ажы я таж на га по пы ту. Ён скла дзе 

ў ся рэд нім 58 руб лёў у су ткі на ад на го ча ла ве ка (за стан-

дарт ны двух мес ны ну мар). У са на то рыі «Лёт цы» (Ві цеб скі 

ра ён), на прык лад, кошт па чы на ец ца ад 47 руб лёў у су ткі на 

ча ла ве ка, а вось у са на то рыі «Юнац тва» (Мін скі ра ён) цэ ны 

стар ту юць ад 90 руб лёў у су ткі. Але кошт не па ло хае як не-

ка то рых на шых су ай чын ні каў, так і за меж ных гас цей. Іх на 

на ва год нія свя ты ў бе ла рус кія здраў ні цы пры е дзе больш за 

10 ты сяч. Уся го ж у 105 бе ла рус кіх са на то ры ях Но вы год су-

стрэ не больш за 28 ты сяч ча ла век.

Азда раў лен чыя і ля чэб ныя пра цэ ду ры пад час на ва год ніх 

за ез даў бу дуць вы кон вац ца ў поў ным аб' ёме. На ва год нія 

пра гра мы кож ны са на то рый рых туе па-свой му: за пра ша юць 

прад стаў ні коў ай чын най эст ра ды, ар га ні зу юць за баў ляль ныя 

і спар тыў ныя ме ра пры ем ствы. На ва год ні бан кет, да рэ чы, 

абы дзец ца ў ся рэд нім у 1 ты ся чу руб лёў.

На зі мо выя ка ні ку лы — у ла гер
На дзі ця чае азда раў лен не, па вод ле ін фар ма цыі Ге на дзя 

Бал ба тоў ска га, на гэ ты пе ры яд вы дзе ле на 1 міль ён 600 ты-

сяч руб лёў. На гэ тыя срод кі пла ну ец ца азда ра віць 666 ты сяч 

дзя цей.

Уся го ж сё ле та на дзі ця чае азда раў лен не бы ло вы дат-

ка ва на ка ля 190 міль ё наў руб лёў. Яго прай шлі ка ля 80 % 

школь ні каў.

А вось у бе ла рус кіх са на то ры ях ад па чы ла ка ля 1 міль ё на 

350 ты сяч ча ла век. Ся рэд не га да вая за паў няль насць скла-

ла 80 %. Больш за 700 ты сяч бе ла ру саў ад па чы ла за кошт 

срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і фон ду са цы яль на га 

стра ха ван ня. Больш за 580 ты сяч пу цё вак бы ло рэа лі за ва-

на фі зіч ным асо бам — на 20 % больш, чым ле тась. Экс парт 

па слуг у гэ тай сфе ры вы рас на 11 %. За год у бе ла рус кіх 

здраў ні цах ад па чы ла больш за 220 ты сяч за меж ных гас цей 

(208 ты сяч ле тась).

— У нас па бы ва лі гра ма дзя не з больш чым 20 кра ін. Ка-

ля 90 % скла да юць па-ра ней ша му ра сі я не, але струк ту ра 

мя ня ец ца ў бок за ход ніх кра ін. Най перш гэ та звя за на з лі-

бе ра лі за цы яй ві за ва га рэ жы му, — рас ка заў Ге надзь Бал ба-

тоў скі. — Мя ня юц ца і на шы са на то рыі. Вя дзец ца ра бо та па 

пры цяг нен ні ін вес та раў. Сён ня яны ра зу ме юць, што та кі від 

па слуг за па тра ба ва ны і гэ та вы гад нае ўкла дан не гро шай.

Але на КРА ВЕЦ.

Пе рад свя точ ны ажы я тажПе рад свя точ ны ажы я таж

Су стрэць 
Но вы год 
у са на то рыі

ЕШ, СПЯ ВАЙ, ВЯ ЖЫ

Ганна САФОНАВА 
прыдумала і звязала ўнікальную ёлку 
для «Вуліцы стрыт-фуду».

Коль кі каш туе 
пу цёў ка 
і ў ка го 

атры ма ец ца 
ту ды 

па ехаць?


