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Ра ні ца мі 
не спра ча юц ца, 

ры зы ку юць днём
Га дзі на дня. Ра дас ныя су пра-

цоў ні кі офі саў спя ша юц ца на абед, 

а ў ра бот ні каў КУП «Мінск транс» 

толь кі па чы на ец ца дру гая зме на. 

З Га лі най ГРЫН КЕ ВІЧ су стра-

ка ем ся ў дыс пет чар скай стан цыі 

«Ка рас та я на вай». Жан чы на пра-

цуе ў гэ тай сфе ры аж з 2001 го да, 

та му псі ха ло гію па са жы раў ужо 

па спе ла вы ву чыць дас ка на ла.

— За гэ тыя га ды на ву чы ла ся 

вы лу чаць пэў ныя ты па жы, та му 

ў прын цы пе ве даю, хто ча го вар-

ты. Але на огул са мы скан даль ны 

тып — гэ та да рос лыя жан чы ны, 

пры бліз на май го ўзрос ту. Мо жа 

быць, гэ та звя за на з тым, што мы 

пры вык лі ўсё пра ліч ваць, і су ма 

штра фу ў 12,5 руб ля мо жа не як 

збіць сіс тэ му вы дат каў, — раз ва-

жае Га лі на. Свой уз рост — 55 га-

доў — яна не ха вае і шчы ра пры-

зна ец ца, што лі чыць ме ся цы да 

вы ха ду на пен сію. Ста мі ла ся.

Пра цоў ны гра фік кант ра лё раў 

вы гля дае так: пяць дзён пер шая 

зме на — з 6-й ра ні цы да 15, пяць 

дзён дру гая — з 13 да 22. Тыя, ра-

бот ні кі, якія зу сім ня даў на прай шлі 

ста жы роў ку, пра цу юць у са мыя не-

па пу ляр ныя га дзі ны, у роз ныя зме-

ны з 5-й ра ні цы і да 12-й но чы, так 

што не ахоп ле ным піль ным во кам 

пра вя раль шчы каў мін скі гра мад скі 

транс парт не за ста ец ца ні ко лі.

У ся рэд нім за дзень трэ ба пра-

ве рыць 40 ма шын ру хо ма га скла-

ду, але ка лі па чы на ец ца ад мі ніст-

ра цый ны пра цэс з вы клі кам мі лі-

цыі, то ўсё гэ та мо жа за цяг нуц ца, 

та ды на га няць пры хо дзіц ца ў ін-

шыя дні, раз ліч ва ю чы на тое, што 

«зай цы» тра пяц ца больш зга вор-

лі выя. Больш за ўсё без бі лет ні каў 

днём. Ра ні ца мі лю дзі спя ша юц ца 

на пра цу, та му ча су на спрэч кі ў іх 

звы чай на ня ма, вось і не ад важ ва-

юц ца ры зы ка ваць.

Сіс тэ ма раз мер ка ван ня фрон ту 

пра цы ся род кант ра лё раў так са-

ма ці ка вая. На прык лад, ад дыс пет-

чар скай стан цыі «Ка рас та я на вай» 

ідзе 12 марш ру таў, для кант ра лё-

раў яны чар гу юц ца ў вы зна ча ным 

па рад ку. Мы трап ля ем на дзень з 

марш ру там ад пло шчы Бан га лор, 

па Ар лоў скай і да Вяс нян кі. Заўт-

ра, на прык лад, Га лі на са сва ім ка-

ле гам бу дуць пра вя раць на пра мак 

на Зя лё ны Луг.

Па ад ным кант ра лё ры не пра-

цу юць. Вы тры маць та кі на ціск 

ня прос та і ра зам, а ў адзі ноч ку 

на огул не рэ аль на. Бы лі пе ры я ды, 

ка лі пра ца ва лі і па трое, але гэ та 

зда ло ся не ра цы я наль ным вы ка-

ры стан нем пра цоў ных рэ зер ваў. 

За раз кам па нію Га лі не скла дае 

Мі ха іл, які прай шоў дзе ся ці дзён-

ную ста жы роў ку ўся го ме сяц та-

му. Ня гле дзя чы на са лід ны ўзрост 

паў го да та му муж чы на з пра він цыі 

пе ра браў ся ў ста лі цу. Ра ней пра-

ца ваў на за вод зе, а вось у Мін ску 

знай сці мес ца па спе цы яль нас ці 

не атры ма ла ся, па ча каў па ру ме-

ся цаў і вы ра шыў пад ацца ў кант ра-

лё ры — тут кад ры заў сё ды па трэб-

ныя. Па пра ца ваў шы не так шмат, 

Мі ха іл пры зна ец ца: не ча каў, што 

лю дзі мо гуць быць та кія...

«А што вы мне 
зро бі це?»

На слу хаў шы ся рас ка заў аб тым, 

якой ледзь не эк стрэ маль най мо-

жа быць гэ тая пра ца, не цер піц ца 

ры нуц ца ў бой. «Але вы на мно гае 

не раз ліч вай це. Мне ўжо па шы лі 

фор мен ную курт ку, якую без бі лет-

ні кі вы лі ча юць на раз-два», — па-

пя рэдж вае Га лі на.

Не каль кі пер шых пры пын каў 

пас ля дыс пет чар скай стан цыі — 

ці шы ня і спа кой. У тра лей бу сах 

уся го па па ры па са жы раў, якія 

прад бач лі ва, а мо жа, і сум лен на — 

не бу дзем па клёп ні чаць, — ні чо га 

не па ру ша юць.

У гэ ты час Га лі на рас кры вае нам 

пра фе сій ныя тон ка сці: «Лепш дак-

лад на не ста но віц ца. Ра ней бы ло 

пра сцей тым, што штраф ная кві-

тан цыя вы да ва ла ся ад ра зу на мес-

цы, а за раз для яе атры ман ня не-

аб ход на прад ста віць паш парт або 

від на жы хар ства. Лю бы ін шы да ку-

мент не па ды дзе, так што, ка лі без-

бі лет ны па са жыр і хо ча вы ра шыць 

усё па лю боў на, — не атры ма ец ца, 

прый дзец ца ча каць, па куль пры е-

дзе мі лі цыя і да па мо жа ўста на віць 

яго асо бу. Гэ та звя за на з тым, што 

не апла ча ны пра езд — ад мі ніст ра-

цый нае пра ва па ру шэн не, та му яно 

па він на быць за не се на ў ба зу. Але 

пры гэ тым са ма стой на за тры маць 

пра ва па ру шаль ні каў кант ра лё ры 

не ма юць пра ва, мо гуць толь кі пра-

па на ваць да ча кац ца су пра цоў ні каў 

мі лі цыі. У ка гось ці сум лен не ўсё ж 

пра чы на ец ца, і яны цярп лі ва ста-

яць на пры пын ку і па паў га дзі ны, 

а хтось ці раз ва роч ва ец ца і сме ла 

сы хо дзіць: маў ляў, а што вы мне 

зро бі це?

Што да ты чыц ца ўве дзе ных ня-

даў на ды фе рэн цы ра ва ных штраф-

ных та ры фаў, то ча ла ве ка, які га-

то вы за пла ціць штраф, не важ на, 

на мес цы або на пра ця гу ме ся ца, 

яны не за кра нуць — ён за пла ціць 

у лю бым вы пад ку 12,5 руб ля. Але 

ка лі па ру шаль нік не ўкла дзец ца 

ў ад ве дзе ны тэр мін, то штраф 

будзе ўжо 61 ру бель 25 ка пе ек. 

Ка лі пры скла дан ні пра та ко ла па-

са жыр не згод ны з пры цяг нен нем 

да ад каз нас ці, у да чы нен ні 

да яго бу дзе пра ве дзе на 

разбіральніцтва, дзе вы ра-

шаць, які штраф яму пры-

зна чыць: 0,5 або 1 ба за вую 

ве лі чы ню. Та кія вы пад кі 

бы ва юць да во лі час та. На-

прык лад, ка ля двух тыд няў 

та му Га лі на вы яві ла без-

бі лет ні ка: у муж чы ны быў 

пра яз ны на коль касць па ез-

дак, ён пры клаў парт ма нэ 

да ва лі да та ра і не ўпэў ніў ся, 

што апла та прай шла. Пе-

ра пра ве ры лі — ва лі да тар 

спраў ны, пра езд са праў ды не быў 

апла ча ны. Жан чы на, якая ся дзе-

ла по бач, на стой лі ва сцвяр джа ла, 

што ба чы ла, што муж чы на пра-

езд апла ціў. Да рэ чы, па са жы ры 

час цей за ўсё ста но вяц ца на бок 

«зай ца» — што тут страш на га, з 

кім не бы вае. У вы ні ку з ра шэн нем 

кант ра лё раў «вы пад ко вы» без бі-

лет нік так і не па га дзіў ся — па ехаў 

на ка мі сію.

Слу хаць гіс то рыі, вя до ма, ці-

ка ва, але ўба чыць неш та па доб-

нае ўжы вую ўсё роў на хо чац ца 

больш.

На ад ным з пры пын-

каў як раз пе ра ся ка ем ся 

з ка ле га мі, якія вы ве лі 

з тра лей бу са ма ла дую 

жан чы ну.

— Я дак лад на пра бі-

ва ла. Ра зу ме е це, я не з 

Мін ска. Па еха ла не ў той 

бок, по тым пе ра се ла, 

мне на огул у цэнтр «Ма-

ці і дзі ця» трэ ба, — дры-

гот кім го ла сам да каз вае 

па са жыр ка, пе ра бі ра ю-

чы па кі шэ нях, па ке тах, 

роз ных ад дзя лен нях сум-

кі і ка шаль ка з дзя ся так 

па пе рак. Ка лі дзяў чы на 

ўжо га то вая рас пла кац-

ца, за па вет ны та лон чык 

усё ж та кі зна хо дзіц ца — вя до ма, 

у са мым не ча ка ным мес цы.

Уку сіў 
кант ра лё ра — 

зла маў са бе зуб
Да рэ чы, і нам «шан цуе» на пер-

ша га без бі лет ні ка. Яго гіс то рыя 

па доб ная на па пя рэд нюю — пе ра-

блы таў (да та на та лон чы ку зу сім 

«ня све жая»). І па ве рыць бы ло б 

мож на, ка лі б кант ра лё ры не па-

зна лі яго ў твар — ло вяць ўжо не 

пер шы раз. Ма быць, ве да ю чы ўсе 

«лай фха кі», муж чы на спа кой на вы-

хо дзіць з транс пар ту і тут жа ўця кае 

з пры пын ку, зда лёк яшчэ неш та не-

раз бор лі ва вы крык ва ю чы. Са мае 

дзіў нае, што праз 10 хві лін мы су-

стра ка ем яго на тым жа марш ру-

це — і зноў без та ло на.

Праў да, гэ ты раз яго ўжо не ча-

па ем, та му што па спя ва ем за ўва-

жыць ін ша га па са жы ра без апла ты 

пра ез ду. Як толь кі ад мі ніст ра цый-

ны пра цэс па чы на ец ца ў да чы нен ні 

да ад на го без бі лет ні ка, ас тат нія 

«зай цы» мо гуць вы дых нуць спа-

кой на — іх пра вя раць не бу дуць.

Гэ тым ра зам су стра ка ем ся з 

тым са мым ты па жом, пра які спа-

чат ку ка за ла Га лі на, — да рос лая 

жан чы на, га то вая ад стой ваць 

сваю па зі цыю да апош ня га. Вый-

шаў шы на пры пын ку, не менш 

за 10 хві лін слу ха ем, што жан чы-

на ўсё-ткі збі ра ла ся ку піць та лон, 

гэ та са ма кант ра лёр ёй не да ла. 

За гэ ты час па спя ва ем да ве дац-

ца ўсё аб яе ўласным жыц ці: што 

яна пра ца ва ла на стаў ні кам, за раз 

да гля дае хво рую 93-га до вую ма ці, 

са ма гі пер то нік, на ву лі цу на огул 

рэд ка вы хо дзіць. Пры гэ тым тэ ма 

вы кры каў вар' і ру ец ца ад «Я на пі-

шу на вас вя лі кую скар гу», «Дык 

вазь мі це аў та мат і рас стра ляй це 

мя не» да «Вы ж жан чы на, вы па він-

ны мя не зра зу мець». Не ве даю, як 

мож на вы тры маць та кі на ціск што-

дня, але ў мя не па чы нае ба лець 

га ла ва і зні кае на строй ужо пас ля 

пер ша га па доб на га вы пад ку. Да рэ-

чы, вы клік мі лі цыі так і за ста ец ца 

па гро зай, і жан чы ну ад пус ка юць з 

мі рам — ёй яшчэ трэ ба спя шац ца 

да хво рай ма мы. Кант ра лё ры пры-

зна юц ца, што да пэў ных ка тэ го рый 

у іх, у доб рым сэн се, прад узя тае 

стаў лен не: па жы лых лю дзей, ця-

жар ных жан чын ці ма ла дых мам, 

хут чэй, спа кой на па про сяць ку піць 

та лон, а вось па тра ба ваць па кі нуць 

транс парт — не бу дуць.

На са май спра ве мы з лёг кас-

цю маг лі б да ка заць сваю пра ва ту. 

Ка ме ры ўклю ча юц ца пры ўва хо-

дзе ў транс парт, за піс ідзе, па куль 

не за вер ша ны ад мі ніст ра цый ны 

пра цэс. Скар гаў ня ма ла, та му па 

да ку мен таль ную хро ні ку звяр та-

юц ца да во лі час та. Але кант ра лё-

ры гэ та га не ба яц ца, яны заў сё ды 

пры трым лі ва юц ца служ бо вай ін-

струк цыі — гэ та па са жы ры мо гуць 

рас каз ваць лю быя гіс то рыі і вы бі-

раць лю быя ма дэ лі па во дзін. Га лі-

на ўс па мі нае ад па вед ны вы па дак. 

Кант ра лё ры зай шлі ў транс парт 

ра зам з жан чы най, яна на іх ва чах 

пра кам па сці ра ва ла та лон, ад нак 

ён быў не пры дат ны, бо пра езд 

ужо па да ра жэў, і яго трэ ба бы ло 

аб мя няць у кі ёс ку «Мінск тран са». 

Кант ра лёр па пра сі ла па са жыр ку 

ку піць но вы та лон у кі роў цы, але 

тая ад мо ві ла ся. Толь кі на трэ цім 

пры пын ку, ка лі не да па маг лі ўга во-

ры, яе па пра сі лі вый сці і вы клі ка-

лі су пра цоў ні каў мі лі цыі. У вы ні ку 

жан чы на на пі са ла скар гу, што з 

яе ад ра зу ж па ча лі па тра ба ваць 

штраф, а мі лі цыю ча ка лі га дзі ну, 

хоць ка ме ра за фік са ва ла 19 хві лін. 

На ту раль на, з лёг кас цю атры ма-

ла ся ўста на віць праў ду.

Звы чай на ўсё за кан-

чва ец ца толь кі па гро за-

мі на сло вах. Але ў ка ле гі 

Га лі ны быў вы па дак, ка лі 

па ру шаль нік яе ўку сіў. Рас-

пла та не пры му сі ла ся бе 

доў га ча каць — пры гэ тым 

муж чы на зла маў са бе зуб. 

Яго за тры ма лі, паў дзель-

ні чаў на ват кі роў ца. Вы-

нік — 10 ба за вых ве лі чынь 

штра фу і ня ма лая су ма на 

ад наў лен не зу ба.

Што да ты чыц ца школь-

ні каў, то яны звы чай на хо дзяць з 

да вед ка мі, але ёсць і хіт ру ны, якія 

«ко сяць» пад ма ла лет ніх. «Па мя-

таю, тра пі ла ся дзяў чы на. Так, не-

вы со ка га рос ту, ху дзень кая, але 

па тва ры знач на ста рэй шая. Які 

год на ра джэн ня? — 2001. Ка жу, 

бу дзем вы клі каць су пра цоў ні каў 

мі лі цыі. Яна ад каз вае: «Не трэ ба 

ні я кіх су пра цоў ні каў, усё апла чу». 

Пра цяг вае паш парт, а там 1991. 

Рэз ка па ста ле ла на 10 га доў», — 

рас каз вае Га лі на.

Нам на шля ху трап ля юц ца ча-

мусь ці ад ны без бі лет ныя муж чы-

ны. Пер шы сцвяр джае, што па-

езд кі скон чы лі ся не ча ка на, хоць 

апош няя апла та пра во дзі ла ся ты-

дзень та му, дру гі — што не бу дзе 

аплач ваць на зем ны транс парт, 

па куль у ім не з'я вяц ца тэр мі на лы 

про да жу бі ле таў, трэ ці — што не 

мае пра цы, та му і за пра езд пла-

ціць не па ві нен. Ад нак па гро за 

вы клі ку мі лі цыі дзей ні чае ацве ра-

жаль на — паш пар ты зна хо дзяц ца, 

а вось жа дан не ез дзіць «зай цам» 

зні кае. Кант ра лё ры вы вод зяць з 

тра лей бу са чар го ва га без бі лет ні-

ка, а мы едзем да лей, на ўся ля кі 

вы па дак пе ра пра ве рыў шы сваю 

ўлас ную апла ту.

Да р'я КАС КО.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ



АД МО ВА ПЛА ЦІЦЬ 
І ЖЫЦ ЦЯ ПІС У ПРЫ ДА ЧУ

ЯК МЫ 
«ЗАЙ ЦОЎ» 

ЛА ВІ ЛІ

СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫ РЭ ПАР ТАЖ

Па чуў шы фра зу «Пра вер ка апла ты пра ез ду», на ват ка лі ты 

толь кі што пры клаў пра яз ны да ва лі да та ра, а по тым яшчэ раз — 

на ўся ля кі вы па дак, усё роў на між воль на па чы на еш ад чу ваць 

тры во гу. Не раз па на зі раў шы збо ку за злоў ле ны мі «зай ца мі», 

менш за ўсё хо чац ца апы нуц ца ў па доб най сі ту а цыі. Але, як ві-

даць, гэ тае пра ві ла рас паў сюдж ва ец ца не на ўсіх: бо хтось ці ка-

та ец ца «на ад рэ на лі не» ці не ўвесь час. Каб па спра ба ваць на са-

бе ад ну з са мых стрэ са вых (без пе ра боль шан ня!) пра фе сій, мы 

вы ра шы лі на пра сіц ца ў на пар ні кі да кант ра лё раў гра мад ска га 

транс пар ту.


