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Па куль усе свят ку юць Но вы год 
у кам па ніі сяб роў ці тэ ле ві за-
ра і аліўе, яны пра цу юць у дзве 
зме ны. Дзя ды Ма ра зы ез дзяць 
па да мах і рэ ста ра нах і він шу-
юць тых, хто ве рыць у каз ку. 
Пра цоў ны се зон га лоў на га на-
ва год ня га ге роя не вя лі кі — лі-
та раль на два з па ло вай тыд ні. 
Але, па на шых пад лі ках, да во лі 
пры быт ко вы.

«ВЯР НІ ЦЕ СА ЛІС ТА 
ГУР ТА «М-БЭНД»

Сё ле та по пыт на Дзя доў Ма ра зоў 
кры ху зні зіў ся.

— У па раў на нні з мі ну лым го дам 
за ка заў ста ла менш на 20 пра цэн-
таў, — пад ліч вае Ула дзі мір СТЭЛЬ-
МАХ, ды рэк тар пар ка ак тыў на га 
ад па чын ку. — Ха ця, ве даю, у мно-
гіх фір маў знач на ўпа лі про да жы. 
За ле жыць ад клі енц кай ба зы. Ка-
лі яна на пра ца ва на, плюс доб рыя 
ін стру мен ты рэ кла мы, то сі ту а цыя 
ста біль ная.

Ула дзі мір пры зна ец ца, што лю-
дзі ста ра юц ца эка но міць. Не ка то рыя 
тэ ле фа ну юць і ад мя ня юць за каз, бо 
знай шлі пра па но ву, на 10 ты сяч тан-
ней шую.

Тое, што за пра шаць на свя та на-
ва год ніх пер са на жаў не спя ша юц ца, 
па цвяр джае і «Дзед Ма роз» Аляк-
сандр ЛА ПУ НОЎ:

— Сё ле та, ка лі шчы ра, сціп лень-
ка. Ле тась наш гра фік на па ло ву 
быў за бі ты ўжо ў кан цы ліс та па да. 
Ця пер усе асця рож ні ча юць. Не ка-
то рыя за ка зы на кар па ра ты вы ад-
мя ня юць.

Но выя пра ві лы ад нос на ра ніш ні-
каў (на га да ем, што, згод на з імі, кан-
ды да ту ру Дзе да Ма ро за трэ ба ўзгад-
няць з кі раў ніц твам уста но вы ці апя-
кун скім са ве там) так са ма ад бі лі ся на 
па пу ляр нас ці па слуг ка зач на га пер-
са на жа. У ад ным з івент-агенц тваў 
пры зна юц ца, што пас ля ўвя дзен ня 
гэ тых па тра ба ван няў коль касць за-
ка заў у дзі ця чыя сад кі зні зі ла ся ў ся-
рэд нім на тра ці ну. Праў да, гэ ты спад 
звя за ны не толь кі з жорст кім цэн зам 
ад мі ніст ра цыі. Не ка то рыя ані ма та ры 
са мі ба яц ца лез ці ў гэ тую га лі ну: маў-

ляў, не зра зу ме ла, да ка го іс ці, з кім 
да маў ляц ца.

Боль шасць за ка заў тра ды цый на 
скла да юць ві зі ты на дом да дзя цей. 
Ма лыя, ка жа ані ма тар Аляк сандр, — 
са мая шчы рая, але і са мая па тра ба-
валь ная пуб лі ка. «Бу дуць да апош ня-
га раз гля даць Дзя ду лю Ма ро за, каб 
ліш ня га ні чо га не зра біў. Ёсць дзе ці, 
да якіх мы па ста ян на хо дзім. Але бы лі 
вы пад кі, ка лі мы ў ней кі год не маг лі іх 
па він ша ваць і баць кі вы клі ка лі ін ша га 
Дзе да Ма ро за. Ка за лі: ма лыя не па-
ве ры лі, што той са праўд ны».

Дзе ці, ад зна ча юць ані ма та ры, мя-
ня юц ца. Ця пе раш нія менш ве раць 
у Дзе да Ма ро за, про сяць па да рун кі 
ін ша га ўзроў ню. Ра ней ма ры лі пра 
звы чай ную цац ку (мядз ве дзі ка, зай-
чы ка, ма шын ку), а сён ня ча ка юць 
сне гу і пе ра да вых тэх на ло гій.

— Быў вы па дак, ка лі ма лое ў два 
га ды ха це ла план шэт, і баць кі ку пі лі 
яму, — пры гад вае Ула дзі мір Стэль-
мах. — До раць не прос та смарт фо-
ны, а да ра гія, апош няй ма дэ лі. І гэ та 
дзе цям да шас ці га доў!

Не ка то рыя про сяць не ма тэ ры яль-
ных па да рун каў. Хо чуць зда роўя ў 
сям'і, каб ма ма з та там не сва ры-
лі ся. Бы ва юць і дзіў ныя па жа дан ні. 
Так, ані ма тар Аляк сандр, які за вёў 
у са цы яль ных сет ках ста рон ку Дзе-
да Ма ро за, атрым лі вае ан лайн-ліс ты 
з прось бай вяр нуць са ліс та ў гурт 
«М-Бэнд».

ПРЫ БЫ ТАК 
У 25 МІЛЬ Ё НАЎ

Рас цэн кі ў Дзядоў Ма ра зоў на-
ступ ныя. За вы езд на дом да дзя цей 
і экс прэс-він ша ван не (ка ля 15 хві лін) 
да 24 снеж ня ані ма та ры бра лі ў ся-

рэд нім па 300 ты сяч. Хто па спеў за-
ка заць ві зіт на ва год ня га пер са на жа 
да 30 снеж ня, пла ціў 360-400 ты сяч. 
Сён ня, 31-га, па слу гі Дзе да Ма ро-
за да ра жэ юць лі та раль на з кож най 
га дзі най. Ка лі да шас ці ве ча ра дзя-
ду ля мо жа за ехаць на 15 хві лін і па-
він ша ваць ва ша дзі ця пры клад на за 
450 ты сяч, то пас ля та кі госць абы-
дзец ца ў ты сяч 800. Хо ча це больш 
доў гую пра гра му? Рых туй це на 100-
200 ты сяч больш.

— Усе хо чуць экс прэс-він ша-
ван не, — ка жа Ула дзі мір. — Каб 
Дзед Ма роз пра вёў лі та раль на дзве 
гуль ні, уру чыў па да ру нак і пай шоў. 
Дзі ця ці гэ ты пер са наж у пра цэн тах 
95 ці ка вы да та го мо ман ту, па куль 
ён па да ру нак не ад даў. По тым ужо 
баць кі за вуць ма лое, каб ха ця б раз-
ві та ла ся для пры стой нас ці.

Пры сут насць ка зач на га ге роя на 
ра ніш ні ку бу дзе каш та ваць пры клад-
на 700 ты сяч руб лёў. Вы ступ лен не 
на кар па ра ты ве — амаль у два ра зы 
да ра жэй шае: за паў га дзі ны та кі вя-
ду чы возь ме паў та ра міль ё на.

Коль кі ж за раб ляе Дзед Ма роз 
за се зон?

— Са мі ар тыс ты атрым лі ва юць 
ка ля шас ці міль ё наў, мак сі мум дзе-
сяць, — ад каз вае Ула дзі мір. — Усё 
за ле жыць ад аба ро таў. Ёсць яшчэ 
шэ раг вы дат каў: па лі ва, арэн да 
аў та ма бі ля, па да ткі, рэ кла ма. У 
мно гіх ар тыс таў ні чо га ня ма. За-
куп ля еш пад іх асоб на кас цюм 

(фут ра, ва лён кі, по сах). У ся рэд нім 
убор Дзе да Ма ро за каш туе ка ля 
2,5 міль ё на.

А які пры бы так у ані ма та раў, што 
пра цу юць без па ся рэд ні каў, вы ключ-
на на ся бе? Мы па спра ба ва лі пад-
лі чыць. Се зон у Дзя доў Ма ра зоў 
па чы на ец ца ў ся рэ дзі не снеж ня і 
доў жыц ца да 1 сту дзе ня. Адзін ка-
выя за ка зы мо гуць быць яшчэ 
7-8 сту дзе ня. У звы чай ныя дні ак-
цё ры вы яз джа юць на два-тры він-
ша ван ні. У ажы я таж ныя (гэ та 30 і 
31 снежня) на бі ра ец ца 10-15 за ка-
заў. Па чы на ю чы з дзе вя ці ра ні цы і да 
са май но чы ка зач ныя ге роі ез дзяць 
да дзя цей, а пас ля 24.00 пра цу юць 
на кар па ра ты вах ці га рад скіх пля цоў-
ках. Пры доб рым рас кла дзе за се зон 
Дзед Ма роз мо жа за ра біць 25 міль-
ё наў (без улі ку вы дат каў). І амаль 
па ло ву ад гэ тай су мы — за апош нія 
два дні да Но ва га го да.

Каб атры маць ся рэд нюю за ра бот-
ную пла ту па рэс пуб лі цы (за ліс та пад 
яна скла ла 6,7 міль ё на), ані ма та ру 
з ба ра дой трэ ба па він ша ваць пры-
клад на 20 дзя цей. Ці ад пра ца ваць 
ча ты ры кар па ра ты вы.

Пры та кіх перс пек ты вах ся род 
Дзя доў Ма ра зоў, на пэў на, ша лё ная 
кан ку рэн цыя...

— На кар па ра ты вах са праў ды 
кан ку рэн цыя вя лі кая, — пры зна ец-
ца Ула дзі мір Стэль мах. — Усе пра цу-
юць праз агенц твы. А там ёсць свае 
вя ду чыя. Ча му б не ўзяць на пра кат 

кас цюм за 200-300 ты сяч і са мім вы-
сту піць, сэ ка но міў шы бюд жэт ме ра-
пры ем ства?

Ані ма тар Аляк сандр Ла пу ноў, 
на ад ва рот, упэў не ны, што за ка заў 
ха пае ўсім:

— На пэў на, каб бы ла жорст кая 
кан ку рэн цыя, трэ ба, каб па ло ва бе-
ла ру саў ста ла Дзя да мі Ма ра за мі. 
Мы, хут чэй, ка ле гі. Ка лі не па спя-
ва еш на за каз, тэ ле фа ну еш ін ша му 
ак цё ру, про сіш да па маг чы. І ча ла век 
едзе, пра цуе па тва ім цэн ні ку, хоць 
ён мо жа быць ні жэй шым.

СЭ КА НО МІМ 
НА СНЯ ГУР ЦЫ

Ці ка рыс та юц ца по пы там ін шыя 
ка зач ныя пер са на жы? У пар ку ак-
тыў на га ад па чын ку ка жуць, што та-
кіх за ка заў знач на менш. Да дат ко-
вы пер са наж па вя ліч вае кошт. За 
Сня гур ку, на прык лад, прый дзец ца 
да пла ціць 100-150 ты сяч.

— Я звы чай на пра цую з на пар ні-
цай, — рас каз вае Аляк сандр. — Але 
лю дзі ця пер аб ме жа ва ны ў бюд жэ це, 
та му ча сам за пра ша юць толь кі Дзе-
да Ма ро за. Ха ця, ка лі пры яз джа еш 
да дзя цей адзін, яны ўсё роў на пы-
та юц ца, дзе Сня гур ка.

Дзі ця чыя па жа дан ні ад нос на ін-
шых ге ро яў, ад зна ча юць у агенц тве 
з го да ў год мя ня юц ца, па коль кі з'яў-
ля юц ца но выя мульт філь мы. Сё ле-
та асаб лі ва па пу ляр ныя пер са на жы 
муль ці каў «Ха лод нае сэр ца» і «Ма-
ша і Мядз ведзь».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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КОЛЬ КІ ЗА РАБ ЛЯЕ ДЗЕД МА РОЗ?

Сён ня, 31-га, па слу гі 
Дзе да Ма ро за да ра жэ юць 
лі та раль на з кож най га дзі най. 
Ка лі да шас ці ве ча ра дзя ду ля 
мо жа за ехаць на 15 хві лін 
і па він ша ваць ва ша дзі ця 
пры клад на за 450 ты сяч, 
то пас ля та кі госць абы дзец ца 
ў ты сяч 800.

Каб атры маць ся рэд нюю 
за ра бот ную пла ту 
па рэс пуб лі цы (за ліс та пад 
яна скла ла 6,7 міль ё на), 
ані ма та ру з ба ра дой трэ ба 
па він ша ваць пры клад на 
20 дзя цей. Ці ад пра ца ваць 
ча ты ры кар па ра ты вы.

Асаб лі вую ўва гу 
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
на дае за бес пя чэн ню 
пра ва па рад ку 
пры пра вя дзен ні 
свя точ ных 
ме ра пры ем стваў 
у на ва год нюю 
ноч. На ма ган ні 
пра ва ахоў ні каў бу дуць 
скан цэнт ра ва ны 
на мес цах 
ма са вых гу лян няў 
і на пры лег лых 
да іх тэ ры то ры ях.

У на ва год нюю ноч свя-
точ ныя ма са выя ме ра-
пры ем ствы прой дуць на 
25 роз ных пля цоў ках ва ўсіх 
ра ё нах ста лі цы. Пры гэ тым 
асноў ныя гу лян ні раз гор-
нуц ца ка ля Па ла ца спор ту 
і шмат функ цы я наль на га 
комп лек су «Чы жоў ка-Арэ-

на». Пла ну ец ца, што тут бу-
дуць уста ноў ле ны ма біль ныя 
тур ні ке ты, а пра ход бу дзе 
ажыц цяў ляц ца праз кант-
роль на-пра пуск ныя пунк-
ты са звык лай пра цэ ду рай 
аса біс та га да гля ду з вы ка-
ры стан нем руч ных і ста цы-
я нар ных ме та ла дэ тэк та раў. 
Пад піль най ува гай вар та вых 
па рад ку так са ма бу дзе Вост-
раў муж нас ці і смут ку, дзе з 
1.30 да 1.45 ад бу дзец ца свя-
точ ны на ва год ні фе ер верк. 
Ра зам з тым, у вы пад ках 
вя лі кай коль кас ці лю дзей, 
не вы клю ча на маг чы масць 
вы стаў лен ня ма біль ных тур-
ні ке таў і на ін шых свя точ ных 
пля цоў ках.

Пра ва ахоў ні кі на гад-
ва юць, што ў мес цы, якія 
ахоў ва юц ца, не бу дуць да-
пус кац ца гра ма дзя не ў ста-
не ал ка голь на га ап'я нен ня, 

а так са ма бу дзе за ба ро не-
на пра но сіць з са бой спірт-
ныя на поі, пі ва, ін шыя на-
поі і вад ка сці (вы клю чэн не 
скла да юць ва да і на піт кі ў 
праз рыс тай та ры аб' ёмам 
не больш за 0,5 літ ра). Не 
пус цяць так са ма з прад ме-
та мі, які мі мож на пры чы ніць 
шко ду або ця лес ныя па шко-
джан ні на ва коль ным, вы бу-
хова не бяс печ ны мі і ін шы мі 
рэ чы ва мі і срод ка мі, за ба-
ро не ны мі да сва бод на га 
до сту пу, а так са ма з жы вё-
ла мі. Асаб лі ва вар та пад-
крэс ліць, што аб ме жа ван ні 
рас паў сюдж ва юц ца і на пі-
ра тэх ніч ныя вы ра бы (пе тар-
ды, ра ке ты, фе ер вер кі). За 
не за кон нае вы ка ры стан не 
пі ра тэх ні кі пра ду гле джа на 
ад мі ніст ра цый ная ад каз-
насць ад штраф ных санк-
цый да ад мі ніст ра цый на га 
арыш ту.

У мэ тах за бес пя чэн ня 
да рож най бяс пе кі на ву ліч-
на-да рож най сет кі, пры лег-
лай да мес цаў ма са вых гу-
лян няў, маг чы мыя ча со выя 
аб ме жа ван ні ру ху транс пар-
ту. Так са ма тут ін спек та ры 
ўзмоц няць кант роль за вы-
ка нан нем пра ві лаў пры пын-
ку і ста ян кі, бу дуць пра ца-
ваць эва ку а та ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

НА АХО ВЕ ПРА ВА ПА РАД КУ
На ва год няя ноч па він на прай сці спа кой на

Як па ве да мі лі ка рэс пан дэн-
ту «Звяз ды» ў прэс-служ бе 
Нац бан ка, ста ла ўжо тра-
ды цы яй вы пус каць па мят-
ныя ма не ты, пры све ча ныя 
птуш цы го да, якую вы зна-
чае гра мад скае аб' яд нан-
не «Ахо ва пту шак Баць-
каў шчы ны». У на ступ ным 
го дзе та кой птуш кай бу дзе 
го галь звы чай ны. На пя рэ-
дад ні 2017-га ў пра цяг се-
рыі «Кі тай скі ка лян дар» бу-
дзе вы пу шча на па мят ная 
ма не та «Год Пеў ня».

У 2017 го дзе ў Бе ла ру-
сі бу дзе шы ро ка ад зна чац ца 
500-год дзе вы ха ду Біб ліі Фран-
цыс ка Ска ры ны. На пя рэ дад ні гэ-
тай па дзеі На цы я наль ны банк 
пра цяг не вы пуск па мят ных ма-
нет се рыі «Шлях Ска ры ны». У 
2016 го дзе пла ну ец ца вы пус ціць 
у аба ра чэн не тры ма не ты: «Шлях 
Ска ры ны. Кра каў», «Шлях Ска-
ры ны. Па дуя» і «Шлях Ска ры ны. 
Ве не цыя». У 2017 го дзе ўба чаць 
свет па мят ныя ма не ты: «Шлях 
Ска ры ны. Віль ня» і «Шлях Ска-
ры ны. Пра га».

Так са ма на ле та пра цяг нец-
ца і се рыя «Ад ро джа ныя рас лі-

ны» вы пус кам па мят ных ма нет 
«Над ба род нік бяз ліс ты». Гэ тыя 
ма не ты вы пус ка юц ца ў ме жах 
пра ек та ПРА АН па за ха ван ні 
і ад ра джэн ні знік лых рас лін. 
Вя лі кай па пу ляр нас цю ка рыс-
та ец ца се рыя па мят ных ма нет 
«Пом ні кі ар хі тэк ту ры Бе ла ру-
сі». У рам ках гэ тай се рыі ча-
ка ец ца вы пуск ма не ты «Тро іц кі 
кас цёл са зва ні цай. Чар наў чы-
цы». Тро іц кі кас цёл — уні каль-
ны пом нік бе ла рус кай ар хі тэк-
ту ры поз няй го ты кі і рэ не сан су 
з вы раз ны мі ры са мі аба рон на-
га дой лід ства Ся рэд ня веч ча.

Па вод ле вы ні каў пра ве дзе-
на га ў На цы я наль ным бан ку 
ад кры та га рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су дзі ця ча га ма люн ка 
«Дзе ці ма лю юць ма не ты», у 
2016 го дзе ад кры ец ца но вая 
се рыя па мят ных ма нет «Свет 
ва чы ма дзя цей», у рам ках якой 
на пра ця гу шэ ра гу га доў што-
год пла ну ец ца вы пус каць ма-
не ты з вы ка ры стан нем ма люн-
каў — пе ра мож цаў кон кур су.

Пра цяг нец ца се рыя па мят-
ных ма нет «Жы ціе свя тых Пра-
ва слаў най Царк вы» па мят най 
ма не тай «Пра па доб ны Се ра-
фім, Са роў скі цу да твор ца». 

З улі кам па пу ляр нас ці і ці-
ка вас ці да ма нет спар тыў най 
тэ ма ты кі як з бо ку на шых гра-
ма дзян, так і за меж ных ну міз-
ма таў, у пе ра лік на 2016 год 
уклю ча ны па мят ныя ма не ты: 
«Чэм пі я нат све ту па бія тло не 
2016 го да. Ос ла», «Алім пій скія 
гуль ні 2016 го да. Вес ла ван не на 
бай дар ках і ка ноэ», «Алім пій скі 
рух Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

У прэс-служ бе на цы я наль-
на га фі нан са ва га рэ гу ля та ра 
па ве да мі лі, што з пер шых дзён 
лі пе ня (у ад па вед нас ці з Ука зам 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 4 ліс та па да 2015 г №450 
«Аб пра вя дзен ні дэ на мі на цыі 
афі цый най гра шо вай адзін кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь») у зва ро-
це бу дуць зна хо дзіц ца ма не ты 
на мі на ла мі 1, 2, 5, 10, 20 і 50 ка-
пе ек і 1 і 2 руб лі. У су вя зі з гэ тым 
На цбанк пла нуе ў 2016 го дзе вы-
пус ціць у аба ра чэн не кам плек ты 
па мят ных ма нет «Мая кра і на — 
Бе ла русь», якія скла да юц ца з 
ма нет на зва ных на мі на лаў, але 
па леп ша най якас ці ча кан кі.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Па мят ныя ма не тыПа мят ныя ма не ты  ��

«ШЛЯХ СКА РЫ НЫ», «ПОМ НІ КІ АР ХІ ТЭК ТУ РЫ», 
«КІ ТАЙ СКІ КА ЛЯН ДАР» І ІН ШЫЯ

На ле та На цы я наль ны банк кра і ны за пла на ваў вы пус ціць 
у аба ра чэн не 13 най мен няў па мят ных ма нет


