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Ка лі ўсё ж та кі гэ ты этап па спя хо ва пе ра-
адо ле ны, не бход на з за явай (у якой бу дзе 
ін фар ма цыя аб тым, дзе і яко га ты пу шлаг-
ба ум пла ну ец ца ўста ля ваць, як бу дзе за бяс-
печ вац ца бес пе ра шкод ны за езд спец тэх ні кі і 
якім чы нам за ха ва юц ца пе ша ход ныя су вя зі) 
звяр нуц ца ў ра ён ную ад мі ніст ра цыю. У вы-
пад ку ад сут нас ці пад стаў для ад мо вы пра ект 
пры ма ец ца. Але гэ та яшчэ не ўсё.

Да лей на чар зе КУП «Мін скі га рад скі 
цэнтр ін жы ні рын га вых па слуг», дзе ця гам 
ме ся ца скла дуць ар хі тэк тур на-пла ні ро вач-
нае за дан не, а так са ма збя руць тэх умо вы 
і за клю чэн ні ад уз гад ня ю чых ар га ні за цый: 
кан струк цыя не па він на раз мя шчац ца на 
ін жы нер ных сет ках во да пра во да, ка на лі-
за цыі, ліў не вых сцё каў, элект рыч ных і га-
за вых сет ках. Пас ля гэ та га ўста ноў ку трэ ба 
ўзгад ніць з ка мі тэ там ар хі тэк ту ры і го ра да-
бу даў ніц тва Мін гар вы кан ка ма і, на рэш це, 
мож на пры сту паць да са міх ра бот.

Ва ўсёй гэ тай схе ме ра дуе хі ба што дак-
лад ны ал га рытм дзе ян няў, а вось прын цып 
«ад на го акна» ў гэ тым вы пад ку на гад вае 
больш фор му мат рош кі: за пер шым «ак-
ном» увесь час ідзе на ступ нае...

Лю бы кап рыз 
за ва шы гро шы

Праў да, зна ход лі вым фір мам гэ та, на-
ад ва рот, на ру ку: яны га то выя ўзяць на ся-
бе ўста ноў ку шлаг ба у ма «пад ключ». Хі ба 
што ар га ні за цый ны сход не пра вод зяць, а 
так — усё да ва шых па слуг. Стар та вы кошт 
на ўсё, акра мя са мо га аб ста ля ван ня, ад 
2500 руб лёў. Але там, дзе кошт у рэ клам-
ных аб' явах па чы на ец ца «ад», яго трэ ба 
па мно жыць як мі ні мум на паў та ра, а гэ та 
пры бліз на 3750 руб лёў.

Што да са мо га шлаг ба у ма, то ад яго 
роз ных ві даў во чы раз бя га юц ца — прак-
тыч на як у мод най кра ме жа но ча га адзен-
ня. Каб не згу біц ца ў гэ тай раз на стай нас ці, 
вар та звяр таць ува гу на га лоў ныя па ра мет-
ры. Па-пер шае, шы ры ня. Ка лі пра езд до-
сыць шы ро кі, то больш ра цы я наль на ўста-
наў лі ваць шлаг ба у мы з двух ба коў да ро гі: 
на ўезд і на вы езд, а не адзін ве лі зар ны. 
Па-дру гое, гэ та хут касць уз няц ця. Вя до-
ма, мож на ад даць пе ра ва гу і не са ма му 
хут ка му ме ха ніз му, але цал кам маг чы ма, 

што сэ ка ном ле ная су ма бу дзе ў вы ні ку вы-
дат ка ва ная на за спа ка яль ныя таб лет кі для 
і без та го нер во вых кі роў цаў. І па-трэ цяе, 
ін тэн сіў насць вы ка ры стан ня. Тут вар та ад-
штур хоў вац ца ад коль кас ці жы ха роў два-
ра: зра зу ме ла, чым яна вы шэй шая, тым 
больш зно саў стой лі вы шлаг ба ум лепш вы-
бі раць. Ца на на аб ста ля ван не па чы на ец ца 
ад 1500 руб лёў і мо жа ў за леж нас ці ад спа-
лу чэн ня роз ных па ра мет раў па вя ліч вац ца 
ў не каль кі ра зоў.

Да рэ чы, ка лі шлаг баум бу дзе за мі наць 
пра вя дзен ню ра бот па доб ра ўпа рад ка ван-
ні два ра, бу даў ніц тву або кап ра мон ту бу-
дын каў, яго дэ ман таж і паў тор ны ман таж 
па він ны аплач ваць са мі жы ха ры.

Што даты чыц ца спо са баў уза е ма дзе-
ян ня са шлаг ба у мам, то пульт дыс тан цый-
на га кі ра ван ня хоць і са мы звык лы, але 
яго па сту по ва вы цяс ня юць больш су час-
ныя тэх на ло гіі. На прык лад, GSM-мо ду лі. 
У гэ тым вы пад ку шлаг ба у мам мож на кі ра-
ваць пры да па мо зе тэ ле фон ных зван коў, 
sms або ма біль ных пра грам. Ад на ча со ва 
ў ба зе мо гуць зна хо дзіц ца да 2000 аба не-
нтаў, пры чым мож на за да ваць па ра мет-
ры на вед ван ня два ра, на прык лад, ад на-
ра зо ва або толь кі ў пэў ныя га дзі ны. Гэ та 
важ на, бо, акра мя жы ха роў, на два ро вую 
тэ ры то рыю мо жа за яз джаць і служ бо вы 
транс парт: ад смец ця во заў да ма шын хут-
кай да па мо гі. Для служ бо ва га транс пар ту 
ёсць і ін шыя спо са бы атры маць до ступ да 
пра ез да — на прык лад, шлаг ба у мы мо гуць 
ад кры ваць кан сьерж кі, мо жа дзей ні чаць 
сіс тэ ма рас па знан ня спе цы яль ных ну мар-
ных зна каў ці ся род ва дзі це ляў бу дуць рас-
паў сю джа ны адзі ныя ко ды до сту пу.

«Лепш бы ста ян ку 
па шы ры лі»

Так вы гля дае «тэ о рыя», а вось пра яе 
рэа лі за цыю на прак ты цы нам рас ка за лі са-
мі мін ча не. У два ры до ма, дзе жы ве Дзя ніс 

Сяр ге еў, шлаг ба у мы з'я ві лі ся паў го да та-
му. Праў да, пры зна ец ца ма ла ды ча ла век, 
сі ту а цыю яны іс тот ным чы нам не змя ні лі, 
бо ў да мах аб ста ля ва ны пад зем ныя пар-
кін гі, так што ад не да хо пу ма шы на мес цаў 
ні хто не па ку та ваў. «Гэ та быў, хут чэй, кап-
рыз стар шы ні та ва рыст ва ўлас ні каў. Але 
боль шасць яго ад ра зу пад тры ма ла, пра-
цэс пай шоў да во лі хут ка, пе ры яд ад аб-
мер ка ван ня да ўста ноў кі за няў ка ля трох 
ме ся цаў. За са му ўста ноў ку мы не пла ці лі, 
су ма бы ла ўзя тая з агуль ных гро шай, толь-
кі за бі руль ку — па ме ры па трэ бы, — якая 
каш та вала 20 руб лёў», — рас каз вае Дзя ніс. 
Адзі нае — ця пер у двор не мо гуць уе хаць 
так сіс ты. У ас тат ніх вы пад ках праб лем ныя 
сі ту а цыі вы ра шае дыс пет чар.

А ў Ка ця ры ны Ваў чок у два ры толь кі ідзе 
пад рых тоў чая ра бо та да ўста ноў кі шлаг ба-
у ма. «На ша му до му, які зна хо дзіц ца ў мік-
ра ра ё не Ан гар ская, кры ху больш за тры 
га ды». У два ры па бу да ва на свая ста ян ка, 
якую... аб лю ба ва лі жы ха ры ўсіх на ва коль-
ных да моў! Іх не бян тэ жыць па пе рад жаль-
ны знак, што ўезд да зво ле ны толь кі для 
жы ха роў на ша га до ма, якія ўва хо дзяць у 
ТУ. Асаб лі ва вост ра паў стае гэ тае пы тан не 
зі мой, ка лі пас ля сне га па ду лю дзі чыс цяць 
свае мес цы, тра цяць шмат сіл, а ўве ча ры 
ста ян ка ўжо на хаб на за ня тая кімсь ці ін-

шым. Не каль кі ра зоў мы за во дзі лі гэ тую 
тэ му, але кан чат ко ва да мо ві лі ся толь кі 
пас ля зі мы, ка лі трэ ба бы ло пры во дзіць у 
па ра дак свае пар ко вач ныя мес цы. На ша 
стар шы ня са ма зай ма ец ца гэ тым пы тан-
нем, па ве дам ля ю чы ўсім аб пра ве дзе най 
ра бо це праз дош ку аб' яў. Па куль прай шоў 
толь кі ме сяц, так што яшчэ ча ка ем. Мя не 
па куль хва люе толь кі тое, як у двор бу дзе 
за яз джаць да стаў ка пра дук таў, бо яна не 
ўва хо дзіць у спіс служ бо ва га транс пар-
ту, яко му аба вяз ко ва трэ ба ад крыць до-
ступ», — пад вя ла вы нік Ка ця ры на.

А вось Воль га Глад ко ўста ноў кай шлаг-
ба у маў ка тэ га рыч на не за да во ле ная. «Мы 
жы вём на ўскра і не, па блі зу ня ма ні я кіх 
офі саў. Заў сё ды за ня тыя пар ко вач ныя 
мес цы — вы нік та го, што іх не ха пае на ват 
са мім жы ха рам. Пас ля гэ тай бес сэн соў най 
пра цэ ду ры — уста ноў кі шлаг ба у ма — ні чо-
га не змя ні ла ся. Хто па спеў, та го і тап кі, як 
ка жуць. Лепш бы гэ тыя срод кі вы дат ка ва лі 
на аб ста ля ван не яшчэ не каль кіх ма шы на-
мес цаў».

Уся го ў Мін ску коль касць два роў, аб-
ста ля ва ных шлаг ба у ма мі, якія зна хо дзяц ца 
на аб слу гоў ван ні жыл лё ва-ка му наль ных 
ар га ні за цый, скла дае не каль кі дзя сят каў. 
Што бу дзе да лей? Па жы вём-па ба чым...

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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Прын цып «ад на го акна» 
ў гэ тым вы пад ку на гад вае 

больш фор му мат рош кі: 
за пер шым «акном» увесь час ідзе 
на ступ нае...

З
А БІ ТЫЯ аў та ма бі ля мі 
два ры — су ро вая 
бе ла рус кая рэ ча іс насць. 

Су ро вая на столь кі, што на 
гэ тай гле бе ўзні ка юць на ват 
кан флік ты са збіц цём. Куль ту ры 
і інф ра струк ту ры — вось ча го не 
ха пае, каб вы ра шыць праб ле му.

У Мін ску аў та ўла даль нік па біў 
двор ні ка за тое, што той вы клі каў 
эва ку а тар. Зда рэн не, якое зрабіла 
не ма лы роз га лас у бе ла рус кіх СМІ. 
І хоць на мо мант на пі сан ня гэ та-
га ар ты ку ла суд яшчэ не па ста віў 
кроп ку ў гуч най спра ве, па ду маць 
ёсць над чым. Са ма па дзея над-
звы чай сімп та ма тыч ная: за пар ка-
ва насць га рад скіх два роў даў но 
пе ра вы сі ла ўсе ра зум ныя ме жы. 
Та му спрэч кі, свар кі і на ват бой кі 
праз па кі ну тыя пад до мам ма шы-
ны — спра ва, на жаль, звы чай-
ная. Мож на вы дат на зра зу мець 
лю дзей, якія не мо гуць прай сці 
па за бі тым «жа лез зем» тра ту а ры 
і ба яц ца вы пус ціць дзя цей на ву лі-
цу, бо на ват у два ры ёсць ры зы ка 
тра піць пад ко лы. Але ў той жа час 
мож на зра зу мець і аў та ма бі ліс таў: 
за ка ры стан не ма шы на мі яны пла-

цяць транс парт ны па да так. І ма-
юць пра ва па тра ба ваць за гэ та 
пэў ных вы год у вы гля дзе раз ві той 
аў та ма біль най інф ра струк ту ры.

Але ёсць яшчэ і пы тан не куль-
ту ры. На ват у сі ту а цыі, якая па гра-
жае кан флік там, мож на за ста вац-
ца ча ла ве кам і шу каць кам пра міс. 
За ўваж це: мно гія кі роў цы ця пер 

ста лі чап ляць на шкло цэт лі кі са 

сва ім ну ма рам ма біль на га тэ ле-

фо на. Маў ляў, ка лі мая ма шы на 

вам за мі нае — на бя ры це, ад га ню. 

І гэ та цы ві лі за ва ны па ды ход.

Са праў ды, га рад скія два ры 
звы чай на за над та цес ныя, і ча сам 
фі зіч на не маг чы ма пры пар ка-

вац ца, не па ру шыў шы ні вод на га 
пра ві ла. Але ёсць вы раз ная мя жа 
па між вы му ша ным па ру шэн нем 
і не пры ха ва ным хам ствам. Хоць 
што ка жы це, але за пер ці ма шы-
ну на дзі ця чую пля цоў ку або за-
гнаць пад са мы пад' езд так, што 
з яго не маг чы ма вый сці, — гэ та 
прос та пля вок у твар усім ас тат-
нім лю дзям. І ме на ві та гэ ты кан-
тын гент аў та ма бі ліс таў звы чай на 
най больш вост ра і не адэ кват на 
рэ агуе на за ўва гі. Бо ма шы на — ні-
бы пра цяг іх са міх, част ка іх асо бы. 
Пры чым гэ та зу сім не аба вяз ко ва 
хрэс та ма тый ны бам бі за на да ра-
жэз ным джы пе. Ка ме нем спа тык-
нен ня мо жа быць ста ры ржа вы 
«корч», які, ад нак, дае ўла даль ні-
ку пад ста вы за драць нос так, што, 
як той ка заў, фі гай не да ста неш. 
Не ад пус кае не ка то рых з нас спад-
чы на са вец кіх ча соў, ка лі ма шы на 
са праў ды бы ла рас ко шай. Не ўсе 
яшчэ на ву чы лі ся куль ту ры ва ло-
дан ня аў та ма бі лем. І та му імк нуц-
ца ўпер ці ся на ім паў сюль, дзе гэ та 
фі зіч на маг чы ма. Во да ахоў ная зо-
на ка ля пля жа? Лух та! Пад' еду ці 
не да са май ва ды: не дзе ля та го 
«са ма ход» куп ляў, каб клы паць 

пеш кі аж но пяць дзя сят мет раў. На 
аў то бус ным пры пын ку ста ян ка за-
ба ро не на? Усё ад но кі ну «ка лё сы» 
і ня спеш лі ва пай ду ў кра му це раз 
да ро гу. Я ж на «ава рый ку» па ста-
віў? Па ста віў! Бо пра ехаць трош кі 
да лей і пры пар ка вац ца ў больш 
пры дат ным мес цы — ля но та.

А ця пер уя вім сі ту а цыю, што 
нех та з жыль цоў возь ме і шпур не з 
акна ў пры ткну ты пад са мы пад' езд 
аў та ма біль, на прык лад, бу тэль ку. 
Што бу дзе ра біць аў та хам? Хут чэй 
за ўсё, ус пом ніць пра за кон, кі нец-
ца вы клі каць участ ко ва га, кры чаць 
і пыр скаць слі най, што яго ма ё-
масць па шко дзі лі. Хоць на мес цы 
пра ва ахоў ні каў я штра фа ваў бы ў 
пер шую чар гу за яў ні ка — за гру бае 
па ру шэн не пра ві лаў ста ян кі.

Але ад ной куль ту рай праб ле-
му не вы ра шыш. Трэ ба пры маць 
ней кія за ха ды на ўзроў ні пра ек-
та ван ня но вых квар та лаў. Бо са 
ста ры мі ўжо ні чо га не зро біш: 
яны бы лі раз лі ча ныя на ін шыя 
аў та ма біль ныя рэа ліі. Ад нак што 
мы ба чым? Су час ныя мік ра ра ё ны 
ці не цяс ней шыя за са вец кія. Так, 
зям ля да ра гая, а бу да ваць трэ ба 
як ма га тан ней. Пад зем ны па верх 

з га ра жа мі? Вы дат ная ідэя, але та-
ды пра ект вы льец ца ў доб рую ка-
пей чы ну. А мы ж му сім эка но міць. 
Але ра зам з той эка но мі яй атрым-
лі ва ем не вы леч ную ску лу на ад-
ным мес цы ў вы гля дзе ня вы крут кі 
з пар коў кай. А гэ та іс тот на па гар-
шае якасць жыц ця на ва сё лаў.

Яшчэ кра са моў ны прык лад — як 
у ад ным бе ла рус кім рай цэнт ры на 
мес цы ко ліш няй вя лі кай ста ян кі па-
бу да ва лі не менш вя лі кі ганд лё вы 
цэнтр. Су час ны ма га зін — гэ та, ка-
неш не, доб ра. Але пра тое, як гэ та 
ада б'ец ца на за пар ка ва нас ці два-
роў, ні хто, на пэў на, не па ду маў.

Аў та ма біль — не рас ко ша. Для 
мно гіх гэ та жыц цё вая не аб ход-
насць. І коль кі б ні каш та ва ла па лі-
ва, лю дзі ўсё ад но бу дуць ез дзіць 
на ўлас ных ма шы нах. У ве ла сі пед-
ную аль тэр на ты ву ве рыц ца сла ба: 
не з на шым клі ма там і мен та лі тэ-
там. Та му ў пла нах раз віц ця га ра-
доў вар та ўліч ваць той факт, што 
аў та ма бі ляў менш не ста не. Трэ ба 
гля дзець у бу ду чы ню і праг на за-
ваць раз віц цё на ват не на га ды, а 
на дзе ся ці год дзі на пе рад.

Ва лян цін БОЙ КА.
boіka@zvіazda.by

Куль ту ра і інф ра струк ту ра

У пла нах раз віц ця 
га ра доў вар та 

ўліч ваць той факт, 
што аў та ма бі ляў менш 
не ста не. Трэ ба гля дзець 
у бу ду чы ню і праг на за ваць 
раз віц цё на ват не на га ды, 
а на дзе ся ці год дзі 
на пе рад.

УЛАС НЫ ПО ГЛЯД

ЦІ МОЖ НА ВЫ ЗВА ЛІЦЬ ДВА РЫ
АД АЎ ТА МА БІ ЛЯЎ?


