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Бя ру ў ру кі ат лас ста лі цы. 
За па вет ныя лі та ры WC, якія 
рас шыф роў ва юц ца як «ва тэрк-
ла зет», су стра ка юц ца час цей 
за ўсё ў цэнт ры го ра да. Але раз-
мер ка ва ны яны не раў на мер на. 
У са мым цэнт ры го ра да знач кі, 
якія аба зна ча юць гра мад скія пры-
бі раль ні, раз-по раз трап ля юц ца 
на во чы. Чым блі жэй да ўскра і ны 
і так зва ных «спаль ных» ра ё наў, 
тым мен шая ве ра год насць ад шу-
каць за па вет нае мес ца.

По зірк за ча піў ву лі цу імя Мак сі-
ма Баг да но ві ча. Ка лі ве рыць пла-
ну го ра да, то на вя лі кім яе ад рэз-
ку гра мад скіх ту а ле таў прос та не 
іс нуе. Та му леп шую мяс цо васць 
для рэ каг нас цы роў кі па да браць 
цяж ка...

«А вы ў двор зай дзі це. 
Там кус ты ёсць...»

Не ка то ры час у ста лі цы дзей ні-
ча ла ра шэн не Мін гар вы кан ка ма, 
якое пры му ша ла ўста но вы пус-
каць лю дзей у пры бі раль ні. Але 
ад мя ні лі яго яшчэ ў 2010 го дзе. 
Тут ужо да во дзіц ца спа дзя вац ца 
на лі тасць пер са на лу на ва коль-
ных ганд лё вых аб' ек таў, цер пя чы 
пры гэ тым да апош ня га. Але ці 
заў сё ды ў кра мах га то вы прый сці 
на да па мо гу?

Пер шым вы бра ным для экс-
пе ры мен та аб' ек там стаў буй ны 
ма га зін бу даў ні чых та ва раў.

— Пра бач це, а мож на да вас у 
ту а лет зай сці? — спы таў я ў кан-
суль тан та.

Пра да вец не дзе хві лін ку раз-
ва жаў.

— Ну доб ра, я вас пра вя ду, — 
не ра шу ча ад ка заў ён.

Пра ся дзеў шы ў ка бі не це «00» 
з хві лін ку, вы бі ра ю ся з ла бі рын-
та служ бо вых па мяш кан няў, дзя-
кую кан суль тан ту і кі ру ю ся да лей. 
Праз дом зна хо дзіц ца кра ма, якая 
ганд люе мяс ны мі вы ра ба мі. Праў-
да, тут ад ра зу ж спа сціг ла рас ча-
ра ван не...

— А ў нас ня ма пры бі раль ні, — 
не спа дзя ва на ад ка за ла ка сір ка. 
— Мы хо дзім па па трэ бе ў су сед ні 
ганд лё вы пункт.

Па дзя ка ваў шы, пра хо джу ў 
зга да ны ма га зін. За даю тое ж 
пы тан не, а ў ад каз чую «ад ва рот 
па ва рот».

— У нас тут не гра мад ская пры-
бі раль ня. На да ку чы лі ха дзіць.

— А вы ў су сед ні двор за зір ні-
це, — ра іць адзін з па куп ні коў. — 
Там за ціш на. І кус ты ёсць...

Вы браў шы ся з пра дук то вай 
кра мы ні з чым, пе ра хо джу на 
той бок ву лі цы і за хо джу ў са лон, 
які ганд люе мэб ляй. Пра да вач ка 
за гад ка ва ўсміх ну ла ся і моўч кі 
пра вя ла ў пры бі раль ню. Што ж, 
пі шам са бе гэ ты ві зіт у ак тыў.

— Дзя куй вя лі кі, вы ру чы лі.
— Ды на зда роўе! — ад каз вае 

пра да вач ка.
— А ка лі не сак рэт, шмат да 

вас ча ла век за хо дзіць па па трэ-
бе?

— Ска заць цяж ка. Але мы не 
ад маў ля ем ні ко му. Сак рэт прос-
ты: ка лі ча ла век зай шоў у пры-
бі раль ню, ён усё роў на на вед вае 
на шу кра му. А гэ та для нас па тэн-
цы яль ны клі ент.

Та кім чы нам, ма ем на ступ ную 
дыс па зі цыю. У мес цы, дзе гра-
мад скіх пры бі раль няў у кро ка вай 
да ступ нас ці не ад шу каць днём з 
аг нём, вы ні ко вы мі ака за лі ся дзве 

спро бы з ча ты рох на ве даць ту а-
лет у ганд лё вых пунк тах. Шмат 
гэ та ці не? Ка лі раз гля даць гэ ту 
ліч бу датычна цэнт раль най ву лі-
цы, дзе ледзь не ў кож ным до ме 
зна хо дзіц ца кра ма (а то і не ад на), 
то шанц па спець спра віць па трэ бу 
ў на леж ным мес цы без за ліш ніх 
па кут ся рэд не нькі. А вось у спаль-
ных ра ё нах ганд лё вых аб' ек таў 
знач на ме ней, і да лё ка не ў кож-
ным до ме яны зна хо дзяц ца. Яшчэ 
менш там гра мад скіх ту а ле таў. І 
што ра біць та ды? Бег чы пад кус-
ці кі?

Пры бі раль няў 
ста не больш.
Але не на шмат...

Ужо менш чым праз тры ме-
ся цы ў Мін ску пач нец ца чэм пі я-
нат све ту па ха кеі. На ўрад ці ўсе 
за меж ныя гос ці бу дуць пе ра соў-
вац ца вы ключ на па марш ру це 
«ча со вае жыт ло — цэнтр го ра да 
— ха кей ная арэ на». Ад нак ка лі 
па трэ ба за ста не за ко на па слух-
мя на га ту рыс та да ле ка ва та ад 
гра мад ска га ту а ле та, то яму во-
ленс-но ленс блу каць па на ва коль-
ных кра мах у по шу ках па трэб на га 
мес ца. Да дай це да гэ та га моў ны 
бар' ер, і ў вы ні ку атры ма ец ца са-
праўд ны ка зус...

Пры бі раль няў у Мін ску ві да воч-
на не ха пае. Па дзей ных нор мах, 
на ты ся чу ча ла век му сіць пры па-
даць адзін пры бор, які роў ны двум 
пі су а рам і ад на му ўні та зу. Ня хіт ры 
пад лік па каз вае: каб за да во ліць 
па трэ бы толь кі тых лю дзей, якія 
ма юць ста ліч ную рэ гіст ра цыю, па-
трэб на амаль дзве ты ся чы та кіх 
комп лек саў. І кож ны ме сяц з-за 
рос ту коль кас ці на сель ніц тва ме-
га по лі са па ві нен з'яў ляц ца адзін 
но вы аб' ект. Та му для раз віц ця 
ту а лет на га біз не су як быц цам бы 
ёсць рэ зер вы. Ад нак ці ўсё прос-
та тут?

— У якас ці асноў на га ба лан-
саў тры маль ні ка мін скіх гра мад-
скіх ту а ле таў мы аб слу гоў ва ем 
75 та кіх пунк таў. Не ўза ба ве да іх 
да лу чац ца 12 но вых, — га во рыць 
на мес нік ды рэк та ра ўні тар на га 
прад пры ем ства «Ма лыя ар хі-
тэк тур ныя фор мы» па ўтры ман-
ні аб' ек таў доб ра ўпа рад ка ван ня 
Люд мі ла Гры не віч. — Двац цаць з 
іх мо дуль ныя — тыя, якія мож на 
апе ра тыў на пе ра мяс ціць з мес ца 
на мес ца ў за леж нас ці ад іх за па-
тра ба ва нас ці. Як пра ві ла, боль-
шасць гра мад скіх пры бі раль няў 
зна хо дзіц ца ў тых мес цах, дзе 
на зі ра юц ца вя лі кія люд скія плы-
ні — га рад скіх пар ках, ганд лё вых 
да мах, чы гу нач ных стан цы ях і аў-
та вак за лах. Аба вяз ко ва аб ста-
лёў ва юц ца імі і но выя стан цыі 
мет ро.

Са мы па пу ляр ны га рад скі 
ту а лет доб ра вя до мы тым, хто 
час та ка рыс та ец ца пры га рад ны-
мі элект ра цяг ні ка мі. Зна хо дзіц-
ца ён блі зу пры пын ку «Ін сты тут 
куль ту ры». Да та го ж там зна хо-

дзіц ца буй ны ву зел га рад ско га 
транс пар ту, а па той бок пу цей 
— ве лі зар ны жы лы ра ён. На вед-
валь ні каў яго бы ло столь кі, што 
да вя ло ся ўста ля ваць дру гую 
пры бі раль ню. Зу сім хут ка з'я віц-
ца паў на вар тас ная пры бі раль-
ня на стан цыі «Мінск-Ус ход ні» 
— ме на ві та там у элект ра цяг ні-
кі са дзіц ца боль шасць лю дзей, 
што едуць у ар шан скім кі рун ку. 
Праў да, бу даў ніц тва гра мад скіх 
пры бі раль няў у цэнт ры го ра да 
час та мае аб ме жа ван ні. Трэ ба 
знай сці воль ную тэ ры то рыю і 
ар га ніч на ўпі саць но вы аб' ект у 
іс ну ю чую ар хі тэк ту ру.

Ад нак ка му яшчэ горш — гэ-
та лю дзям з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі. Кла січ ныя ста цы я-
нар ныя ту а ле ты, убу да ва ныя ў 
да мы, на та кіх на вед ні каў раз лі-
ча ны не бы лі пер ша па чат ко ва. 
Ка лі га рад ская інф ра струк ту ра ў 
цэ лым хоць і ма руд ны мі тэм па мі, 
але змя ня ец ца пад за па тра ба-
ван ні ін ва лі даў, то ў ту а лет, які 
пра цуе ўжо не каль кі дзе ся ці год-
дзяў, пан дус, на жаль, мож на 
ўстана віць не заў сё ды. Спра ва 
ў тым, што па ме ры ста рых га-
рад скіх пры бі раль няў прос та не 
да зва ля юць гэ та зра біць. Та му 
адзі нае вый сце ў гэ тай сі ту а цыі 
— раз віц цё мо дуль ных ту а ле таў. 
Зрэш ты, да гэ та га пад штур хоў-
ва юць і но выя бу даў ні чыя нор-
мы. Згод на з імі, ту а лет не мо-
жа быць убу да ва ны ў ней кае 
па мяш кан не, а му сіць ста яць 
асоб на.

Ад нак па бу да ваць пры бі-
раль ню ма ла. Трэ ба яшчэ і па-
ка заць шлях да яе. У тым лі ку 
і з да па мо гай су час ных тэх на-
ло гій.

— За раз рас пра цоў ва ец ца ма-
біль ная кар та ў ад ной з па пу ляр-
ных по шу ка вых сіс тэм, на якой 
і бу дуць па ка за ны ўсе га рад скія 
пры бі раль ні, — га во рыць Люд мі ла 
Гры не віч. — Гэ ты пра ект му сіць 
за пра ца ваць да чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі.

Бе ра жы це тое, 
што ёсць...

Не ка то рая част ка гра мад ства 
пра цяг вае жыць па прын цы пе «ўсё 
тое, што дрэн на ля жыць, зга дзіц-
ца ў гас па дар цы». З гра мад скіх 
ту а ле таў та кія ня доб ра сум лен ныя 
на вед ні кі кра дуць ру ло ны па пе-

ры. У маш та бах ад ной пры бі раль-
ні су мы ўро ну, на пер шы по гляд, 
ня знач ныя. У па ме рах вя лі ка га 
го ра да яны па вя ліч ва юц ца ў дзя-
сят кі ра зоў.

— Ска рыс тац ца па слу га мі 
на ша га ту а ле та мож на за ца ну 
та лон чы ка на аў то бус — за 3 ты-
ся чы руб лёў, — пра цяг вае Люд-
мі ла Гры не віч. — Бы вае так, што 
лю дзі абу ра юц ца, па чы на юць 
да каз ваць, што кошт, маў ляў, 
за вы ша ны. Але ка лі па лі чыць 
вы дат кі на ва ду, ацяп лен не, зар-
пла ту ка сі ра, пры бі раль шчы цы, 
па пе ру ды раз на стай ныя мый-
ныя срод кі, то атры ма ец ца, што 
рэ аль ны кошт па слу гі ўтрая вы-
шэй шы.

Но вы мо дуль ны ту а лет каш-
туе пры бліз на 230 міль ё наў 
руб лёў. Каб «ады граць» толь-
кі гэ тую су му, трэ ба, каб праз 
яго прай шло амаль 77 ты сяч 
на вед ні каў. На жаль, ці ка вяц ца 
ту а ле та мі не толь кі нар маль ныя 
лю дзі, але і дзі ку ны ў ча ла ве чым 
аб ліч чы.

— Но вы ту а лет да ра гі яшчэ і 
та му, што яго ця пе раш няе вы ка-
нан не, як пра ві ла, ан ты ван даль-
нае, — тлу ма чыць Люд мі ла Гры-
не віч. — Рэд кая пры бі раль ня не 
ста на ві ла ся мі шэн ню пад час на-
шэс ця ху лі га наў. Яны б'юць шкло, 
раз ма лёў ва юць сце ны... Пас ля 
шмат лі кіх скар гаў у 2007 го дзе 
па ста ві лі гра мад скую пры бі раль-
ню на су праць но ва га бу дын ка 
На цы я наль най біб лі я тэ кі. На на-
ступ ны дзень ра ні цай еха ла там, 
вы ра шы ла па гля дзець, як ту а лет 
гля дзіц ца, мо жа, яго трэ ба бы ло 
ку дысь ці пе ра мяс ціць кры ху. А па-
ды шла і зні я ка ве ла. Шкло вы бі-
та, сан тэх ні ка вы кру ча ная, уні таз 
зла ма ны. Ні бы бом ба ў тую пры-
бі раль ню тра пі ла. Бы лі вы му ша ны 
яе ад туль за браць...

Як пі саў не за быў ны Мі ха іл Бул-
га каў, раз ру ха не ў кла зе тах, а 
ў га ло вах. Ка лі б лю дзі не кра лі 
ту а лет ную па пе ру, не зай ма лі ся 
ван да ліз мам, то, гля дзіш, вя лі кі 
го рад і пры рос бы яшчэ дэ фі цыт-
ны мі ў ця пе раш ні час мес ца мі для 
ад праў лен ня фі зі я ла гіч най па трэ-
бы, не вы цяг нуў шы на гэ та срод кі 
з бюд жэ ту. Ці гэ та ў на шым вы-
пад ку ўто пія?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

Да лі кат нае пы тан неДа лі кат нае пы тан не  ��

ЗА ГА ДА НА ВЫ ЦЕР ПЕЦЬ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на ўлас ным во пы це вы ву чаў сі ту а цыю з гра мад скі мі пры бі раль ня мі
Пер шая і са мая сла ву тая бе ла рус кая гра мад ская пры бі-
раль ня з'я ві ла ся ў Мін ску яшчэ ў 1912 го дзе блі зу ця пе-
раш ня га Ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы. Мі ну ла 
шмат ча су ад та го мо ман ту, го рад пе ра жыў за ня пад у 
ва ен нае лі ха лец це і імк лі вы роск віт, ад нак... Увесь гэ-
ты час іх хра ніч на не ха пае. І што ра біць, ка лі пры ро да 
ўпар та жа дае ўзяць сваё, а блі жэй шы ту а лет зна хо дзіц ца 
не ма ве да ма дзе?

МАЙ НА УВА ЗЕ!
Ад праў лен не па трэ бы ў 

за ба ро не ным мес цы ква лі-
фі ку ец ца за ка на даў ствам як 
дроб нае ху лі ган ства. Мак сі-
маль ная су ма санк цый — да 
30 ба за вых ве лі чынь або ад-
мі ніст ра цый ны арышт.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні  ��

ДЫ РЭК ТАР «КІ НУЎ» 
ЗНА Ё МЫХ НА 2 МІЛЬ ЯР ДЫ

У Ві цеб ску мі лі цыя шу кае па цяр пе лых 
у вы ні ку ашу кан скіх дзе ян няў ды рэк-
та ра фір мы.

— Вы свет ле на, што жы хар Но ва лу ком ля 
ўва хо дзіў у да вер да зна ё мых і на за куп ку 
аў та зап час так і аў та ма бі ляў, з мэ тай іх да-
лей ша га пе ра про да жу, пра сіў па зы чыць яму 
гро шы. Даў гі не вяр таў, спа сы ла ю чы ся на 
роз ныя цяж кас ці. Пры гэ тым яшчэ па зы чыў 
гро шы для раз віц ця біз не су. Та кім чы нам, 
па чы на ю чы з лю та га 2012 го да па сту дзень 
мі ну ла га го да ён за ва ло даў ма ё мас цю і 
гра шы ма, якія на ле жаць гра ма дзя нам, на 
агуль ную су му больш за 2 міль яр ды руб лёў, 
— па ве да мі лі «Звяз дзе» ва УУС Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма.

У да чы нен ні да хіт ра га «ба га цея» рас па ча-
та кры мі наль ная спра ва згод на з ар ты ку лам 
Кры мі наль на га ко дэк са, які пра ду гледж вае 
па ка ран не за мах ляр ства.

Па цяр пе лых, а так са ма тых, хто ва ло дае 
якой-не будзь ін фар ма цы яй аб су праць праў-
най дзей нас ці прад пры маль ні ка, про сяць 
звяр нуц ца ў РА УС Пер ша май ска га ра ё на Ві-
цеб ска аль бо па тэ ле фо не МТС 511-23-90.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПЛАН ШЭ ТЫ 
БЕЗ РЭ ГІСТ РА ЦЫІ ТРА ПІ ЛІ 
ПАД КАН ФІС КА ЦЫЮ

Ра бот ні кі ін спек цыі Мі ніс тэр ства па 
па дат ках і збо рах па Цэнт раль ным ра-
ё не Го ме ля кан фіс ка ва лі з це ня во га 
аба ра чэн ня план шэт ныя кам п'ю та ры 
Samsung N8000 Galaxy Note на агуль-
ную су му 1,2 млрд руб лёў, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-служ бе МПЗ.

Пад «каў пак» план шэ ты тра пі лі пас ля та-
го, як іх з па ру шэн ня мі спра ба ваў рэа лі за ваць 
у Го ме лі гра ма дзя нін Ра сіі. Пры пра вя дзен ні 
па за пла на вай апе ра тыў най тэ ма тыч най пра-
вер кі ра бот ні кі пад атко вай ін спек цыі су мес на 
з су пра цоў ні ка мі мі лі цыі ажыц ця ві лі кант роль-
ную за куп ку. Ад ра зу ста ла вя до ма, што тэх-
ні ка пра да ец ца без дзяр жаў най рэ гіст ра цыі. 
По тым апе ра тыў ні кі вы яві лі, што план шэт ныя 
кам п'ю та ры бы лі ўве зе ны пра даў цом з Ра сіі 
для рэа лі за цыі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Ні я кіх 
да ку мен таў на та вар не бы ло. На план шэ ты 
на кла дзе ны арышт.

У да чы нен ні да гэ та га гра ма дзя ні на скла-
дзе ны пра та кол аб ад мі ніст ра цый ным пра ва-
па ру шэн ні, а ма тэ ры ял пра вер кі на кі ра ва ны 
ў эка на міч ны суд. У ад па вед нас ці з за ка на-
даў ствам па ру шаль ні ку па гра жае штраф да 
13 млн руб лёў з кан фіс ка цы яй та вар на-ма тэ ры-
яль ных каш тоў нас цяў або без кан фіс ка цыі.

Сяр гей КУР КАЧ.

НАР КА ПАД РАД: БАБ КА 
ЗА МА ЦІ, МА ЦІ — ЗА СЫ НА...

Су пра цоў ні кі ад дзя лен ня па нар ка кант-
ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі 
Ле нін ска га РУ УС ста лі цы за тры ма лі 
19-га до ва га мін ча ні на, які рас паў сюдж-
ваў псі ха троп ныя рэ чы вы праз ін тэр-
нэт. Біз нес быў ар га ні за ва ны з та кім 
раз ма хам, што да па мо гу ды ле ру аказ-
ва лі... ма ці і ба бу ля. А ў са мо га пра даў-
ца бы ла на ват свая «ахо ва».

Спра ва бы ла на ла джа ная так, што ма ла-
ды ча ла век з ква тэ ры не вы хо дзіў уво гу ле. 
Пры маў за ка зы і апла ту праз ін тэр нэт, пас ля 
ча го вы кід ваў «та вар» па куп ні кам, якія ча ка-
лі на ву лі цы, праз форт ку. Гэ тую «па сыл ку» 
пад бі раў ча ла век, які, у сваю чар гу, «афарм-
ляў за каз» на 10-15 ча ла век за адзін раз. Па-
слу га мі нар ка ганд ля ра ка рыс та ла ся вя лі кая 
коль касць мо ла дзі: за дзень па куп ні коў ва 
ўзрос це ад 17 да 30 га доў маг ло быць ад 20 
да 30 ча ла век.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА БІ ЛА 6-ГА ДО ВА ГА СЫ НА
33-га до вая жы хар ка Вет кі па да зра ец-
ца ў за бой стве свай го сы на.

Баць ка, ка лі вяр нуў ся з пра цы пас ля нач-
ной зме ны, не ўба чыў 6-га до ва га хлоп чы ка 
до ма. Муж чы на звяр нуў ся ў мі лі цыю. След-
ча-апе ра тыў ная гру па знай шла яго це ла, 
за ка па нае на пры ся дзіб ным участ ку. Ма ці 
пры зна ла ся, што за бі ла сваё дзі ця. Жан чы на 
за тры ма на. У да чы нен ні да яе за вя лі кры-
мі наль ную спра ву. Пры зна ча ны су до ва-ме-
ды цын скія, шэ раг кры мі на ліс тыч ных, а так-
са ма комп лекс ная псі хо ла га-псі хі ят рыч ная 
экс пер ты за.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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