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Кож ны дзень тэ ле ба чан не ды 

ін шыя СМІ рас каз ва юць нам, 

якія не звы чай ныя ін ста ля цыі, 

фо та зо ны, роз ныя на ва год нія 

ці ка він кі па яў ля юц ца ў ста лі-

цы. Але ж і ў рэ гі ё нах ад чу ва-

ец ца на блі жэн не свя та. Асоб-

ныя рай цэнт ры, аг ра га рад кі, 

па сёл кі дзя ку ю чы фан та зіі і 

на ма ган ням іх жы ха роў пе ра-

тва ра юц ца на ва чах.

І хоць у ва ко лі цах Брэс та сне гу 

яшчэ на огул у во чы не ба чы лі — 

тут пра цяг ва юць цвіс ці хры зан тэ-

мы, а на Ма ла рыт чы не ты дзень 

та му за цві ла алы ча, — аб лас ны 

цэнтр па воль на, але на стой лі ва 

па гру жа ец ца ў ка ляд ную ілю мі-

на цыю. Ма га зі ны, офі сы, ка вяр ні-

рэ ста ра ны спа бор ні ча юць ад но з 

ад ным у пры га жос ці афарм лен ня. 

Мно гія пры во зяць еў ра пей скія ідэі 

ра зам з іх ат ры бу ты кай (мя жа Еў-

ра са ю за по бач) ды ўпры гож ва юць 

свае ўста но вы. Ін шыя ро бяць упор 

на ўлас ную фан та зію і ства ра юць 

неш та экс клю зіў нае. Але з кож ным 

днём на ву лі цах го ра да ста но віц ца 

больш на ва год няй ура чыс тас ці.

За пра ца ва лі ка ляд ныя кір ма шы. 

Для іх у аб лас ным цэнт ры вы зна ча-

на пяць асноў ных пля цо вак. Са мая 

пер шая ад кры ла ся ў ся рэ дзі не ліс-

та па да ка ля Цэнт раль на га рын ка. 

На ва год няя пра дук цыя, та ва ры ад 

май строў-ра мес ні каў, цац кі, по суд 

пра да юц ца ў сты лі за ва ных драў-

ля ных дам ках. Ка ля ча ты рох дзя-

сят каў та кіх дам коў з'я ві ла ся на 

тра ды цый на кір ма шо вай ву лі цы 

Го га ля, вя до май сва і мі не звы чай-

ны мі ліх та ра мі. Упер шы ню кір ма-

шо вай ста ла пло шча Ле ні на. Тут 

і на пры лег лай ву лі цы Пуш кін скай 

з'яў ля юц ца та кія ж дам кі, дзе не 

толь кі па сту по ва раз горт ва ец ца 

свя точ ны ган даль су ве ні ра мі і па-

 да рун ка мі, але і хут ка за ды мяц ца га-

ра чыя блін цы, на вед валь ні кам пра-

па ну юць дух мя ны чай, а так са ма 

га ра чы ша ка лад і глінт вейн. Яшчэ 

два кір ма шы па чы на юць сваю ра-

бо ту ва ўсход нім ра ё не го ра да. На-

прык лад, ка ля ганд лё ва га цэнт ра 

«Эк ва тар» ар га ні за та ры пад рых та-

ва лі ці ка вую куль тур ную пра гра му, 

якая прой дзе ў са праўд ным ка ляд-

ным шат ры. Тут мож на бу дзе не 

толь кі гля дзець, але і ўдзель ні чаць 

у за баў лян ках і па ста ноў ках. Тэ ма-

тыч ны кір маш ар га ні зу юць і ка ля 

ганд лё ва га цэнт ра «Ал мі».

Тым ча сам ганд ля ры ўжо да-

маў ля юц ца з ляс га са мі пра па-

стаў ку жы вых ёлак. Іх абя ца юць 

пра да ваць на 15 пля цоў ках, ва ўсіх

мік ра ра ё нах аб лас но га цэнт ра. 

А вось пра га лоў ную на ва год нюю 

ёл ку ка му наль ныя служ бы па куль 

ні чо га не ка жуць. Вя до ма, што яе 

афарм лен не бу дзе прын цы по ва 

ад роз ні вац ца ад мі ну ла год ня га, 

але чым — тры ма ец ца ў сак рэ це. 

У юбі лей ны для Брэс та год ка му-

наль ні кі абя ца юць здзі віць га ра-

джан. Ча каць за ста ло ся ня доў га.

Не жа да юць ад ста ваць ад аб-

лас но га цэнт ра і ма лень кія га ра ды. 

Мі ка шэ ві чы Лу ні нец ка га ра ё на, 

вя до мыя сва ім прад пры ем ствам 

«Гра ніт», заў сё ды пры го жа пры бі-

ра лі ся да на ва год ніх свят.

— На гэ ты раз га лоў ная на ва год-

няя ін ста ля цыя раз мес ціц ца на пло-

шчы на су праць До ма куль ту ры, — 

рас ка за ла на мес нік стар шы ні 

Мі ка шэ віц ка га гар вы кан ка ма 

Ла ры са АЛЬ ГО МЕЦ. — Усю ра бо-

ту бя рэ на ся бе РУВП «Гра ніт». На 

прад пры ем стве ёсць май стры вір-

ту оз най звар кі. З ме та ліч ных пру-

тоў яны звар ва юць фі гур кі але няў, 

са ней з ка зач ны мі ге ро я мі, роз ных 

дрэў — і на шых, і эк за тыч ных. По-

тым усё гэ та ары гі наль на пад свеч-

ва ец ца, і з'яў ля юц ца цэ лыя ка зач-

ныя сю жэ ты. Свя точ ны мі дня мі 

тут гу ля юць мо ладзь, дзе ці, ды і 

да рос лыя, лю бяць ра біць сэл фі. 

Сё ле та май стры рых ту юць неш та 

но вае, што ста не свя точ ным сюр-

пры зам для ўсіх га ра джан.

Па пры га жэў пе рад свя та мі і 

па сё лак Бе ла веж скі Ка мя нец ка га 

ра ё на. Пры бра лі ся офіс ныя бу-

дын кі, ка вяр ні і кра мы. Асаб лі ва 

вы дзя ля ец ца кан то ра ААТ «Бе ла-

веж ска га». «А яшчэ ў нас жы ха ры 

друж на да лу ча юц ца да свя точ най 

кам па ніі, — рас ка за ла стар шы ня 

Бе ла веж ска га сель вы кан ка ма 

Жан на ХІ ЛЮ ЦІЧ. — Мно гія да мы 

пе ра тва ра юц ца ў ка зач ныя це рам-

кі. Мы кон курс пра во дзім, ад зна ча-

ем са мыя ці ка выя і ары гі наль ныя 

афарм лен ні до ма ўла дан няў. Ну а 

ёл ку ўпры гож ва ем та ла кой: уста-

наў лі вае на ва год няе дрэ ва ўчас так 

ЖКГ, а вось упры га жэн ні рых туе 

дзі ця чая шко ла мас тац тваў. Іх вы-

ра бы хэнд-мэйд, да во лі вя лі кія, аб'-

ём ныя, заў сё ды змяс тоў ныя, ча сам 

не звы чай ныя, бу дуць ра да ваць на-

шых жы ха роў усе свя ты».

У Це ля ха нах Іва цэ віц ка га ра ё -

на экс клю зіў нае са мо на ва год-

няе дрэ ва. Гэ тым ра зам май стры 

ўчаст ка ЖКГ пры вез лі з ле су жы-

вую вя лі кую ел ку. Вы кар ча ва лі яе 

з мак сі маль ным за ха ван нем ка ра-

нё вай сіс тэ мы і па са дзі лі ка ля До-

ма куль ту ры. Прык лад пад гле дзе лі 

ў мяс цо вай царк ве — не каль кі га-

доў та му свя тар ра зам з вер ні ка-

мі па са дзіў ёл ку ў два ры хра ма, а 

ця пер яе толь кі пры бі ра юць да Ка-

ляд. «Та кім чы нам і дрэ вы за хоў-

ва юц ца, ды і з па хам жы вой ялі ны 

ні я кая плас ты ка вая ёл ка бліз ка не 

па раў на ец ца», — за ўва жы ла кі-

раў нік спраў Це ля хан ска га сель-

вы кан ка ма Але на КАЙЛЬ.

Рых ту ец ца да свя та Ко саў скі 

за мак, які пра віль на на зы ва ец ца

«Па ла ца ва-пар ка вы комп лекс». 

У ад ной з рэ стаў ра ва ных зал не так 

даў но па чаў ра бо ту му зей. А пе-

рад са мым свя там на вед валь ні каў 

пры муць гас ці ні ца і рэ ста ран-бар. 

Так што су стрэць Но вы год у бу-

дын ку ста ра даў ня га па ла ца ста-

но віц ца цал кам рэ аль на.

Вар та на га даць, што ме на ві-

та на Брэст чы не жы ве бе ла рус кі 

Дзед Ма роз. У сва ёй пу шчан скай 

рэ зі дэн цыі ра зам са сві тай ка зач-

ны Дзед поў ным хо дам пры мае 

гас цей. Ён жа да зва ляе «про пуск» 

Но ва га го да праз дзяр жаў ную гра-

ні цу. Сё ле та бе ла рус кія вар та выя 

гра ні цы так са ма пра вя дуць ура-

чыс ты ры ту ал па ста ноў кі за га ду 

на «про пуск» 2020 го да. Да яго 

за ста ец ца менш за ме сяц.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

КО ЛЕР НА СТРОЮ — НА ВА ГОД НІ
Га ра ды і вёс кі па сту по ва пры бі ра юц ца да ка ляд ных свя т

«ЁЛ КА 
Ў ЕЛ ЦЫ»

Прос та з Паў ноч на га 

по лю са, ка рыс та-

ю чы ся бяз ві за вым 

рэ жы мам у Гро дзен-

скай воб лас ці, Дзед 

Ма роз і Сня гур ка 

пры бу дуць у су бо ту 

на свя та ў аг ра га ра-

док Ел ка, што ў 

Зэ львен скім ра ё не.

Ка зач ныя пер са на жы і 

сям'я Ма ро за вых з Грод на 

за па ляць на ёл цы на ва-

год нія агень чы кі. Гас цей 

ча ка юць вы стаў ка ёлак, 

ка тан не на ка рэ це і «ёл-

кі ны за баў кі». А так са ма 

фа кель нае шэс це, фа ер-

шоу і ад крыц цё рэ зі дэн цыі 

Дзе да Ма ро за.

Усе ах вот ныя змо гуць 

ска рыс тац ца на ва год няй 

пош тай і на быць брэн-

да вы сім вал свя та — су-

ве нір-брош ку «Ёл ка». 

А асаб лі выя сюр пры зы 

ча ка юць шчас ліў чы каў з 

на ва год ні мі проз ві шча мі 

на кшталт Ма ро за вых, 

Ёл кі ных, Ша ра вых, Сня жыц-

кіх, Зор ка вых ды ін шых.

Іры на СІ ДА РОК.

Да на ва год ніх свят у кра і не за-

пла на ва на больш за 16,5 ты ся-

чы роз ных ме ра пры ем стваў у 

сфе ры ганд лю. З 16 снеж ня ў 

ста лі цы і рэ гі ё нах Бе ла ру сі пач-

не ра бо ту больш за 1,1 ты ся чы 

ёлач ных кір ма шоў. Пра гэ та па-

ве да міў на чаль нік упраў лен ня 

ар га ні за цыі ганд лю і гра мад-

ска га хар ча ван ня Мі ніс тэр ства 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 

і ганд лю Мі ха іл ЖЫ ГА ЛА.

— У пе рад свя точ ныя і свя точ ныя 

дні па ўсёй кра і не бу дуць па доў жа-

ныя рэ жы мы ра бо ты ганд лё вых аб'-

ек таў (больш за 800), аб' ек таў гра-

мад ска га хар ча ван ня (пры бліз на 

500) і сфе ры па слуг. Суб' ек ты ганд-

лю ця пер уз гад ня юць і фар мі ру юць 

з вы твор ца мі асар ты мент та ва раў 

з ка ляд най і на ва год няй тэ ма ты-

кай, па да рун каў, су ве ні раў і ёлач-

ных упры га жэн няў. Кан ды тар скія 

фаб ры кі, якія ўва хо дзяць у склад 

кан цэр на «Бел дзярж харч прам», 

да кан ца го да вы ра бяць 2,1 міль ё -

на са лод кіх на ва год ніх па да рун -

каў. Па куп ні кам пра па ну юць да 

50 най мен няў кан ды тар скіх пры-

сма каў ай чын най вы твор час ці ва-

гой ад 300 гра маў да трох кі ла гра-

маў. Да рэ чы, фаб ры кі «Ка му нар ка» 

і «Спар так» ужо па ста ві лі пры клад на 

400 ты сяч на ва год ніх па да рун каў, — 

рас ка заў спі кер.

Ён за зна чыў, што ў снеж ні ў ста лі-

цы пла ну ец ца пра даць ка ля міль ё на 

бу тэ лек шам пан ска га. Асар ты мент 

яго, а так са ма іг рыс тых ві наў ай чын-

най вы твор час ці ў кра мах на ліч вае 

ка ля 40 най мен няў роз най ёміс тас ці.

У па чат ку ме ся ца ў Мін ску ўпер-

шы ню прай шоў аў кцы ён, на якім 

пра даў цы змаг лі аран да ваць пля-

цоў кі пад ёлач ныя кір ма шы тэр мі-

нам на тры га ды. Пра гэ та рас ка заў 

на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен-

ня спа жы вец ка га рын ку Мін гар-

 вы кан ка ма Аляк сей РА МА НАЎ.

— Уся го на аў кцы ё не бы ло вы стаў-

ле на 82 пля цоў кі пад кір ма шы, якія 

бу дуць пра ца ваць з 22 да 31 снеж ня. 

Ле тась са мыя да ра гія ёл кі ў ся рэд нім 

каш та ва лі 35 руб лёў. Са мыя па пу ляр-

ныя бы лі дрэ вы вы шы нёй ад мет ра 

да двух, што пра да ва лі ся пры клад на 

за 21 ру бель. Сё ле та ца на га лоў на га 

ат ры бу та Но ва га го да знач на не ад-

роз ніц ца ад па пя рэд ня га, мі ні маль-

ная для на ту раль на га дрэ ва скла-

дзе амаль ка ля 6 руб лёў, — упэў ніў 

Аляк сей Ра ма наў.

З 14 снеж ня на пля цоў цы ка ля 

Па ла ца спор ту і Каст рыч ніц кай пло-

шчы ад бу дзец ца маш таб ны «Ка ляд-

 ны кір маш», ён пра доў жыц ца да 

15 сту дзе ня. Рэ жым ра бо ты на ступ-

ны: з 14 снеж ня да 7 сту дзе ня — 

з 12 да 23 га дзін, з 8 сту дзе ня да 

15 сту дзе ня — з 12 да 20 га дзін. 

Кір маш бу дзе пра ца ваць і ў на-

ва год нюю ноч да 4 га дзін ра ні цы. 

У ганд лё вых пунк тах на вед валь ні кі 

змо гуць па ка ша ваць дра ні кі і блі-

ны з роз ны мі на чын ка мі, бур ге ры і 

хот-до гі, вен гер скія ка ла чы, стра вы 

бе ла рус ка-лі тоў скай кух ні, шаш лы кі 

і за кус кі на ман га ле, мя са з тан ды ра, 

а так са ма га ра чыя на поі.

22 снеж ня апоўд ні ўпер шы ню пач-

не ра бо ту свя точ ны кір маш «Мя це лі-

ца», што з'я віц ца на пля цоў цы ка ля 

Ка ма роў ска га рын ку. У 24 до мі ках 

бу дуць пра да ваць га ра чую ву ліч ную 

ежу, пры сма кі, экап ра дук ты, глінт-

вейн і збі цень. За ві таць на кір маш 

мож на бу дзе што дня з 12 да 22 га-

дзін, у на ва год нюю ноч — да 6 га дзін 

ра ні цы 1 сту дзе ня.

Аляк сей Ра ма наў звяр нуў ува гу і 

на тое, што ў буй ных ганд лё вых аб'-

ек тах ста лі цы па куп ні кам пра па ну-

ец ца да трох ты сяч на зваў ёлач ных 

упры га жэн няў і су ве ні раў, па да рун-

каў і ін шай свя точ най ат ры бу ты кі. 

За пла на ва ны шмат лі кія пе рад на ва-

год нія ак цыі, рас про да жы, зніж кі:

— Сё ле та мы пла ну ем пра даць 

ка ля 120 ты сяч на ва год ніх упры га-

жэн няў. Асаб лі вым по пы там у па куп-

ні коў ка рыс та юц ца на ва год нія вян кі 

і шкля ныя ша ры. Ва ўні вер ма гах 

Мін ска ўжо прад стаў ле на больш за 

сто най мен няў на ва год ніх штуч ных 

дрэў, а так са ма больш за сто ві даў 

кар на валь ных кас цю маў кош там ад 

10 да 75 руб лёў. На прык лад, у хо-

ле ста ліч на га ГУ Ма для па куп ні коў 

пад рых та ва на фіш ка — руч ны рос-

піс шкля ных ша роў. Іх мож на за мо-

віць з лю бы мі над пі са мі, пей за жа мі 

або ся мей ны мі сім ва ла мі і афор міць 

цац ку за не каль кі хві лін у стыль ную 

краф та вую ўпа коў ку. Па-но ва му ў 

гэ тым се зо не ўпры го жа ны і фа сад 

уні вер ма га, пры лаў кі, па лі цы і стэ ла-

жы. Тра ды цый на пад Но вы год у па-

мяш кан ні «вы рас та ла» ёл ка, ад нак 

сё ле та яе не бу дзе. За мест гэ та га 

ў цэнт ры за лы з'я ві ла ся спе цы яль-

ная зо на са сля да мі Дзе да Ма ро за, 

якая пры зна ча на для за гад ван ня 

жа дан няў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Зо ны спаў нен ня жа дан няў,
або Па сля дах Дзе да Ма ро за

Па сё лак Бе ла веж скі.

Брэст.


