
Кож ны з нас хоць раз у жыц-

ці ад чу ваў ся бе «маш кай-ра-

зя ваш кай». Пры чым до сыць 

час та мы пры мя ра ем на ся бе 

гэ тую ро лю ў да ро зе. Вы хо-

дзім з ва го на элект рыч кі ці 

душ на га са ло на аў то бу са, з 

па лёг кай уз ды ха ем, а пас ля 

рап там ра зу ме ем: рэ чы на-

шыя «ту-ту» — па еха лі да лей 

без нас. Ку ды звяр тац ца ў та-

кой сі ту а цыі, вы свят ля ла ка-

рэс пан дэнт «Звяз ды».

Усё вы ра шае 
хут касць

— Ка лісь ці ў транс парт ні каў 

быў цэ лы ал га рытм па за ха ван-

ні і вяр тан ні за бы тых рэ чаў. Пры 

кож ным пар ку і на ват у дыс пет чар-

скіх га рад ско га транс пар ту ме лі ся 

ку точ кі для «згуб ле ных скар баў». 

Яны па паў ня лі ся пас ля кож най 

зме ны, — ус па мі нае на мес нік 

ген ды рэк та ра «Мінск тран са» 

Вік тар ТО ЗІК.

Сён ня ў «бю ро зна хо дак» са-

вец ка га ўзо ру ня ма не аб ход нас ці. 

І не та му, што лю дзі пе ра ста лі за-

бы ваць рэ чы. Ня ўваж лі вых па са-

жы раў як раз ста ла больш. Ад нак 

ця пер з раз віц цём тэх на ло гій сіс-

тэ ма пра цуе інакш.

У 2012 го дзе ў «Мінск тран се» 

з'я віў ся адзі ны Цэнтр кі ра ван ня 

ру хам. Тут дыс пет ча ры со чаць за 

гра мад скім транс пар там у рэ жы ме 

рэ аль на га ча су. На вя ліз ным ма-

ні то ры бач на, якія аў то бу сы, тра-

лей бу сы і трам ваі спя ша юц ца, якія 

спаз ня юц ца, а якія ідуць дак лад на 

па рас кла дзе. Але са мае га лоў-

нае — праз цэнтр мож на звя зац ца 

з кож ным кі роў цам па тэ ле фо не 

ці ад пра віць яму па ве дам лен не. 

Апроч та го, яшчэ ад на за да ча су-

пра цоў ні каў цэнт ра — пры маць 

зван кі на «га ра чую лі нію» ад па-

са жы раў.

— У вы пад ках са згуб ле ны-

мі рэ ча мі трэ ба дзей ні чаць хут ка. 

Чым ра ней сха ме ня це ся і па тэ ле-

фа ну е це дыс пет ча рам, тым больш 

шан цаў, што за бы тае зной дуць. Як 

толь кі па сту пае зва нок, мы тут жа 

звяз ва ем ся з кі роў цам, апіс ва ем 

стра ту. На пры пын ку ён мо жа за зір-

нуць у са лон і за браць рэч. Тут кож-

ная хві лін ка мае зна чэн не. На жаль, 

ін шыя па са жы ры мо гуць пры сво іць 

са бе чу жое, — тлу ма чыць га лоў ны 

дыс пет чар «Мінск тран са» Свят-

ла на ЮШ КО. — Мно гія ча ка юць 

ве ча ра (а не ка то рыя і на ступ на га 

дня) і толь кі та ды па чы на юць по-

шу кі. Але на вош та цяг нуць, ка лі 

за бы тую рэч ця пер мож на пе ра-

ха піць «на ха ду»? Тым больш што 

прак ты ка па каз вае: да аў та пар каў 

да яз джае ў асноў ным дро бязь на-

кшталт паль ча так і па ра со наў.

38 паш пар тоў, 
«змен ка» і «бом бы»

— На конт па кі ну тых рэ чаў нам 

тэ ле фа ну юць не каль кі ра зоў на 

дзень. Пік «за быў чы вас ці» пры па-

дае на свя точ ныя дні і ве ра сень, 

ка лі ў ста лі цу пры яз джа юць ты-

ся чы на вас пе ча ных пер ша курс ні-

каў, — рас каз вае дыс пет чар Ала 

РУ БА НО ВІЧ. — Парт рэт ся рэд не-

ста тыс тыч на га «губ ліў ца» склас ці 

цяж ка: гэ та і дзе ці, і сту дэн ты, і 

ма ла дыя ма ту лі, і са лід ныя муж-

чы ны ў кас цю мах, і пен сі я не ры. 

Па кі да юць усё, што вя зуць: сум кі, 

ка шаль кі, пра яз ныя да ку мен ты, 

адзен не... Мо ладзь за бы вае тэ-

ле фо ны, план шэ ты і ноў тбу кі. Як 

толь кі ўмуд ра юц ца? Зда ец ца, ні на 

ім гнен не іх з рук не вы пус ка юць, 

але ўсё ад но па ста ян на нам на-

конт сва іх га джэ таў тэ ле фа ну юць. 

Тое ж са мае да ты чыц ца кур са вых 

і дып лом ных: сту дэн ты спя ша юц-

ца на аба ро ну і ў мі тус ні час та за-

бы ва юць раз дру ка ва ныя ра бо ты 

ў транс пар це. Школь ні кі быц цам 

па пры кла дзе ста рэй шых так са ма 

лю бяць за быц ца ў да ро зе ран цы з 

кні га мі і сшыт ка мі, па ке ты са спар-

тыў най фор май. Не толь кі вяр та ю-

чы ся да до му, але і на кі роў ва ю чы ся 

ў шко лу. І тут ужо за крад ва юц ца 

су мнен ні: ці вы пад ко васць гэ та?

На па мя ці ў дыс пет ча раў цэнт-

ра ня ма ла і больш сур' ёз ных гіс то-

рый. Ад на жан чы на не як па кі ну ла 

ў аў то бу се сум ку з не каль кі мі дзя-

сят ка мі паш пар тоў, якія вез ла на 

атры ман не віз. На шчас це, стра-

ту хут ка знай шлі, але ўла даль ні ца 

ў той дзень ледзь не па сі ве ла ад 

хва ля ван ня. Яшчэ адзін не ба ра ка 

за быў но вень кі тэ ле ві зар. Пры чым 

ён на ват не па мя таў, дзе гэ та ад бы-

ло ся — у аў то бу се ці тра лей бу се.

— Не каль кі га доў та му ў ра ё-

не Цэнт раль на га аў та вак за ла ў 

транс пар це за ўва жы лі па да зро-

ную да рож ную сум ку, з якой тыр-

ча лі пра ва ды. Гас па да ра по бач не 

бы ло. Асаб лі ва ўраж лі выя па са-

жы ры ка за лі, быц цам на ват чу лі 

ці кан не... — ка жа Свят ла на Юш ко, 

кры ху па ні зіў шы го лас. — Усе пе ра-

па ло ха лі ся не на жарт! Ра зам з мі лі-

цы яй вы клі ка лі са пёр ную бры га ду. 

А ўнут ры ака за лі ся ўся го толь кі ста-

рыя ра зет кі, зла ма ныя элект ра пры-

бо ры і г. д. Пэў на, ней кі элект рык 

ехаў да до му з ра бо ты, ды і за быў 

у са ло не сваё «ба гац це».

На па ло хаць мо жа не толь кі па-

да зро ная рэч, але і ад ны толь кі 

сло вы пра яе.

— «Ча го вы тут се дзі це, ка лі я 

ў аў то бу се сак ва яж па кі нуў? Там, 

між ін шым, бом ба!» — па чу ла я 

ад ной чы ў тэ ле фон ную труб ку, — 

ус па мі нае Свят ла на. — Спа чат ку 

быў шок, а пас ля я ўзя ла ся бе ў 

ру кі і ста ла за да ваць «тэ ра рыс ту» 

пы тан ні. Га ды раз моў з па са жы ра-

мі (а ся род іх су стра ка юц ца вель мі 

роз ныя лю дзі) на ву чы лі мя не мно-

га му. Муж чы на ах вот на на зваў 

сваё імя і па ве да міў, па якім марш-

ру це ідзе аў то бус з «бом бай». Мы 

тут жа звя за лі ся з усі мі кі роў ца мі, 

па тэ ле фа на ва лі ў 102. І хоць па-

гро зы ака за лі ся фаль шы вы мі, го-

ра-«мі нё ру» прый шло ся за пла ціць 

не ма лень кі штраф. Су пра цоў ні кі 

мі лі цыі за бра лі яго з улас най ква-

тэ ры «цёп лень кім і п'я нень кім».

Бы вае, і са мі кі роў цы па пя рэдж-

ва юць зла чын насць:

— Не як жан чы на за бы ла су мач-

ку. Ін шая за пры кме ці ла без гас па-

дар ную рэч, ха це ла пры сво іць яе 

са бе. Толь кі па цяг ну ла ру кі — аў-

то бус рэз ка спы ніў ся. Ша фёр тут 

жа ўвай шоў у са лон і за браў сум ку: 

«Яна не ва ша! Я ўсё ба чыў у люс-

тэр ка». Да ма па ча ла апраўд вац ца, 

маў ляў, я не ад ной чы зна хо дзі ла 

згуб ле нае і заў сё ды спра бую вяр-

нуць яго ўла даль ні кам, пі шу аб' явы 

ў га зе ты і г. д. Прый шло ся тлу ма-

чыць ёй, што ў нас свая сіс тэ ма 

вяр тан ня.

А як за МКА Дам?
У рэ гі ё нах па са жы ры час цей, 

чым у Мін ску, за пры кме ціў шы без-

гас па дар ную рэч, імк нуц ца пе ра-

даць яе кі роў цу ці ўво гу ле не ча-

па юць. Та му па пры ез дзе ў га раж 

са лон сам па са бе мо жа на гад ваць 

бю ро зна хо дак.

— У та кім вы пад ку зной дзе нае 

апіс ва ец ца і за ста ец ца ў аў та пар ку 

ў ча кан ні ўла даль ні ка. Пры гэ тым, 

каб за браць рэч, не да стат ко ва 

прос та па яе пры ехаць. Спат рэ біц-

ца яе пад ра бяз нае апі сан не, — рас-

ка за лі ў «Брэс таб лаў тат ран се».

Вя до ма, у не вя лі кіх га ра дах та-

кіх тэх на ло гій, як у ста лі цы ня ма. 

Ад нак схе мы по шу ку тут ма юць 

пэў ныя асаб лі вас ці. На прык лад, у 

Ба ра на ві чах пас ля зме ны ша фё ры 

зна хо дзі лі на ват ноў тбу кі. У аў та-

пар ку яны не за леж ва юц ца. Па-

коль кі мяс цо вы на род, згу біў шы 

рэч, у пер шую чар гу звяр та ец ца 

не да дыс пет ча раў, а ў пра ва ахоў-

ныя ор га ны.

Ганна КУРАК.

Ка рыс ны до сведКа рыс ны до свед

НЕХ ТА ГУБ ЛЯЕ. А ХТО ЗНА ХО ДЗІЦЬ?
Дзе шу каць рэ чы, за бы тыя ў гра мад скім транс пар це
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На блі жа юц ца Но вы год і 

Ка ля ды. Для ўсіх зі мо выя 

свя ты — гэ та час цу даў, 

час ка зач ных ге ро яў. І 

як жа без Дзе да Ма ро за 

і Сня гур кі? Пад час на ва-

год ніх свят яны ка рыс-

та юц ца асаб лі вым по пы-

там. Дзя ду ля і яго ўнуч ка 

час тыя гос ці ў лю дзей, 

ды і ў ар га ні за цы ях.

Ін спек цыя Мі ніс тэр ства па 

па дат ках і збо рах па го ра дзе 

Мін ску на пя рэ дад ні на ды-

хо дзя чых свят рэ ка мен дуе 

«гу ляць — па-сум лен на му». 

Гра ма дзя нам, якія хо чуць 

за ра біць на на ва год нім на-

строі, трэ ба за пла ціць адзі-

ны па да так і толь кі по тым 
ад праў ляц ца на ра ніш ні кі, 

ве ча рын кі і кар па ра ты вы.

Так са ма ў ця пе раш ні час 

та кі мі ві да мі дзей нас ці, як:

му зыч на-за баў ляль нае 

аб слу гоў ван не вя сел ляў, 

юбі ле яў і ін шых ура чыс тых 

ме ра пры ем стваў;

дзей насць ак цё раў, тан-

цо раў, му зы каў, вы ка наў цаў 

раз моў на га жан ру, якія вы-

сту па юць ін ды ві ду аль на;

ака зан не па слуг та ма дой;

дзей насць, звя за ная з 

він ша ван нем з днём на ра-

джэн ня, Но вым го дам і ін-

шы мі свя та мі, не за леж на ад 

мес ца іх пра вя дзен ня;

фо та здым ка, вы раб фа-

та гра фій;

ві дэа здым ка,

гра ма дзя не мо гуць зай мац-

ца без рэ гіст ра цыі ў якас ці ін-

ды ві ду аль на га прад пры маль-

ні ка пры ўмо ве са ма стой на га 

ажыц цяў лен ня дзей нас ці без 

пры цяг нен ня ін шых фі зіч ных 

асоб па пра цоў ных да га во-

рах. Але да па чат ку ака зан-

ня па слуг трэ ба звяр нуц ца ў 

пад атко вы ор ган па мес цы 

жы хар ства з па ве дам лен нем, 

па ка заў шы ў ім від дзей нас-

ці, пе ры яд за ня тку і мес ца яго 

ажыц цяў лен ня. По тым не аб-

ход на стаць на ўлік у пад атко-

вым ор га не і за пла ціць адзі ны 

па да так (да па чат ку ака зан ня 

па слуг) за той пе ры яд (ме сяц), 

у якім бу дзе ажыц цяў ляц ца 

дзей насць.

У го ра дзе Мін ску стаў кі 

адзі на га па да тку ўста ноў ле-

ны ра шэн нем Мінск ага га-

рад ско га Са ве та дэ пу та таў. У 

ця пе раш ні час стаў ка адзі на-

га па да тку для фі зіч ных асоб 

у ме сяц па ві дах дзей нас ці 

скла дае: му зыч на-за баў ляль-

нае аб слу гоў ван не вя сел ляў, 

юбі ле яў і ін шых ура чыс тых 

ме ра пры ем стваў; дзей насць 

ак цё раў, тан цо раў, му зы каў, 

вы ка наў цаў раз моў на га жан-

ру, якія вы сту па юць ін ды ві-

ду аль на; ака зан не па слуг 

та ма дой; ар га ні за цыя па ха-

ван няў і ака зан не звя за ных 

з імі па слуг; дзей насць, звя-

за ная з він ша ван нем з днём 

на ра джэн ня, Но вым го дам і 

ін шы мі свя та мі, не за леж на 

ад мес ца іх пра вя дзен ня, — 

92,0 руб ля, фо та здым ка, вы-

раб фа та гра фій — 110,0 руб-

ля, ві дэа здым ка па дзей — 

126,0 руб ля.

За ня так не ле галь най 

дзей нас цю пра ду гледж вае 

ад каз насць. Так, за ня ўпла-

ту або ня поў ную апла ту адзі-

на га па да тку пры ака зан ні 

гэ тых ві даў па слуг фі зіч ны мі 

асо ба мі, якія не з'яў ля юц ца 

ін ды ві ду аль ны мі прад пры-

маль ні ка мі, пры мя ня юц ца 

ме ры ад мі ніст ра цый на га 

ўздзе ян ня ў вы гля дзе штра-

фу. Пад ра бяз ную ін фар-

ма цыю па пы тан ні апла ты 

адзі на га па да тку фі зіч ны мі 

асо ба мі мож на атры маць у 

ін спек цыі МПЗ па мес цы жы-

хар ства (рэ гіст ра цыі) аль бо 

па тэ ле фо нах: 189 (ста цы я-

нар ная сет ка), 229-79-79.

Сяр гей КУР КАЧ.

Май на ўва зеМай на ўва зе

Дзед Ма роз і Сня гур ка, гу ляй це па-сум лен на му!
Для та кіх ар тыс таў стаў ка — уся го толь кі 92 руб лі ў ме сяц

Што ра біць, ка лі рэ чы за бы тыя...
 У АЎ ТО БУ СЕ, ТРА ЛЕЙ БУ СЕ, ТРАМ ВАІ

Зва ні це па ну ма рах «га ра чай лі ніі» ад ра зу, як толь кі за ўва жы це 

пра па жу. Май це на ўва зе, што пра сцей ад шу каць рэ чы, ка лі па са жыр 

ве дае ну мар марш ру та, дак лад ны час і пры пы нак, на якім са дзіў ся. 

Да рэ чы, у Мін ску гэ тая ін фар ма цыя ад бі ва ец ца на та ло нах ў мо мант 

кам па сці ра ван ня.

«Га ра чая лі нія» «Мінск тран са» — (017) 222-99-50.

У ін шых га ра дах на пра мую звяр тай це ся ў аў та пар кі.

 У МЕТ РО

У пад зем цы згуб ле нае два-тры дні за хоў ва юць на кан ца вых стан-

цы ях — «Ка мен ная Гор ка», «Ма лі наў ка», «Ма гі лёў ская» і «Уруч ча». 

Ка лі на пра ця гу не каль кіх дзён ула даль нік не аб' яў ля ец ца, зна ход кі 

ад да юць у мі лі цыю.

Да вед ка мет ро па за бы тых рэ чах — (017) 219-51-70.

 У МАРШ РУТ ЦЫ АБО ТАК СІ

Усё прос та — тэ ле фа нуй це дыс пет ча рам, у якіх за маў ля лі ма шы ну. 

Але і тут важ на па мя таць марш рут і дак лад ны час, ка лі вы еха лі.

 У ЦЯГ НІ КУ

Па пра ві лах Бе ла рус кай чы гун кі, усе за бы тыя рэ чы ася да юць у 

ка ме рах за хоў ван ня кан ца вых стан цый марш ру та. Там зной дзе нае 

ля жыць да 60 дзён, а пас ля яго ад праў ля юць на да рож ны склад рэа-

лі за цыі, дзе ка мі сія вы ра шае да лей шы лёс рэ чаў. Ад праў ля ю чы ся на 

вак зал па сваё да бро, не за будзь це ся пры ха піць з са бой паш парт і гро-

шы. За кож ныя су ткі за хоў ван ня прый дзец ца за пла ціць 79 ка пе ек.

Ка ме ра за хоў ван ня чы гу нач на га вак за ла Мін ска — (017) 225-06-71.

 У АЭ РА ПОР ЦЕ

Тут рэ чы так са ма трап ля юць у ба гаж нае ад дзя лен не. Праў да, зна-

хо дзяц ца там да той па ры, па куль не прый дзе гас па дар. Ца на за «пе-

ра трым ку» стра ты — амаль у пяць ра зоў пе ра вы шае чы гу нач ную.

Ка ме ра за хоў ван ня на цы я наль на га аэ ра пор та — (017) 279-10-53.

Ка лі по шук праз транс парт ныя служ бы ака заў ся без вы ні ко вым, 

звяр ні це ся па да па мо гу ў ін тэр нэт. На сайт www.burоnаhоdаk.bу што-

дзён на да да юц ца дзя сят кі но вых аб' яў аб стра тах і зна ход ках. Акра мя 

та го, ёсць сэнс за зір нуць на па пу ляр ныя фо ру мы. У сац сет ках мож на 

зай сці ў су пол кі і па блі кі го ра да, дзе вы жы вя це. Ча сам там раз мя-

шча юц ца за пі сы пра зной дзе нае.


