
Проблема нестачі громадських 
вбиралень у Луцьку й досі зали-
шається актуальною. В облцентрі 
діє лише три громадських туалети. 
Причому у два з них зайти ризикне 
далеко не кожен. Тож, аби не при-
сідати під найближчим кущиком, 
лучанам і гостям міста все частіше 
доводиться бігти до вбиральні у 
кафе чи торгові центри. 

Пошуки громадських туалетів 
розпочнемо з центру міста. Слав-
нозвісна вбиральня на Театральному 
майдані ще з 2009 року перебуває 
в оренді у приватного підприємця 
Патлашинського. Коли спершу її від-
кривали по великих святах, то остан-
німи роками там навіть замки заржа-
віли. Свого часу бізнесмен вирішив 
зробити над вбиральнями другий 
поверх і відкрити там кафе. Під це 
міська рада навіть дала йому в орен-
ду два шматки землі в самісінькому 
центрі. Але коли проект кав’ярні не 
пройшов, про бажання реконстру-
ювати клозет орендар забув. Бо ж, 
ясна річ, його більше цікавила надбу-
дова над туалетами, ніж сам нужник. 

Зараз в управлінні майном 
міської комунальної власності під-
тверджують: вбиральня не працює, 
хоча й перебуває в оренді. Керівник 
управління Алла Грабко каже, що 
вони всіляко намагалися вплину-
ти на горе-орендаря, аби таки ви-
конував умови договору та відкрив 
вбиральню, але так нічого й не до-
билися. 

— Ми навіть хотіли договір 
оренди розірвати, проте в суді ви-
рішили, що на це нема підстав. Тож 
туалети й надалі лишаються в оренді 
в Патлашинського, — зазначає Алла 
Володимирівна. 

Тож у центрі чи не єдиний вихід 
справити потребу — попроситися 
до клозету в якомусь кафе. Звісно, 
це не для сором’язливих, бо подеку-
ди офіціанти і бармени оглянуть вас 
із голови до ніг, перш ніж покажуть 
дорогу до туалету. Але пускають 
скрізь. Крім того, вбиральні можна 

знайти і в торговому центрі «Луцьк». 
Продовжуємо пошуки вже в 

Центральному парку культури та 
відпочинку імені Лесі Українки. Тут 
є аж два безкоштовних туалети, але 
не кожному під силу скористатись 
їх послугами. Так, один нужник за-
ховався в глибинці парку, поруч із 
атракціоном «Орбіта». Проте щоб 
знайти його, навіть ніяких табли-
чок не потрібно: можна йти просто 
на запах. Хто і коли прибирає цю 
вбиральню — невідомо. Та ще біль-
ше незрозуміло, коли востаннє там 
робили хоч елементарний ремонт, 
адже в кабінах відсутні двері, про 
умивальники й елементарний злив 
навіть мріяти не варто — водопро-
відні труби давним-давно обрізані. 
Тож батькам, що вирішили покатати 
свою дітвору на каруселях, необхід-
но запастись як мінімум дезінфіку-
вальними серветками. 

Ще одна безкоштовна вбиральня 
розміщена на пляжі. Щоправда, вона 
більше схожа на сільський нужник і 

призначена явно не для тих, у кого 
слабкі нерви. 

На цьому фоні клозет неподалік 
від фонтанів виглядає більш-менш 
пристойно. Вхід — 2 гривні, за це 
вам ще й паперу пропонують узяти, 
бо в кабінках його немає. У вбираль-
ні відносно чисто, є умивальники, 
трохи мила та дзеркало. Якби ще 
прибрати нестерпний запах! Пра-
цює туалет із 12-ї до 20-ї години що-
дня. Але так лише в теплий період: 
восени двері до вбиральні традицій-
но закриті. 

У вихідні всі літні кафе у Цен-
тральному парку заповнені, а от 
потрапити до туалету не так уже й 
просто. 

Чи не найбільше літнє кафе роз-
міщене в кінці центральної алеї. 
Впевнено йдемо туди та запитуємо 
в продавця-бармена, чи можна ско-
ристатися вбиральнею. 

— З вас дві гривні, — каже він, 
дістаючи з-під стійки ключика. 

— А для ваших клієнтів теж 

платно? — запитую. 
— Тим, хто в нас щось візьме, 

безкоштовно. Просто потрібно при-
йти і попросити ключ, — відповідає 
він, показуючи, де стоять два біоту-
алети. 

Отак-от! Навіть якщо ти клієнт 
закладу, в туалет потрібно просити-
ся. Така ж ситуація повторилася ще 
у трьох закладах. Вартість відвідин 
біотуалетів коливається від однієї до 
двох гривень. В одному з кафе вхід 
платний навіть для його клієнтів. 
А от при вході в дитяче ігрове міс-
течко «Поляна казок» розмістилися 
невеличкий магазинчик і кілька сто-
ликів із парасольками, там власної 
вбиральні взагалі немає. Охочих 
справити нужду відправляють по 
сусідніх закладах. Один із таких — у 
самісінькому центрі ігрового міс-
течка. В будь-яку пору дня дітей там 
не злічити, а от туалет лише один. 
Щоправда, це єдине кафе, де поруч 
із вбиральнею є умивальники. Ясна 
річ, клозет на ключику. 

Звісно, добре й так, адже вже 
менша частина людей буде шукати 
місце під кущем. Але все ж це не-
приємно, коли доводиться просити 
ключ, бо виникає враження, немов 
збираєшся випорожнитися вдома у 
продавця. Невже підприємці, що за-
робляють у громадському парку, не 
можуть подбати про лучан і забез-
печити їх елементарним? 

Та коли у центрі хоч такий-сякий 
вибір є, то в інших районах міста з 
вбиральнями взагалі глухо. 

Не раз доводилося чути скарги 
від лучан про те, що продавці овочів 
і фруктів, котрі торгують поруч із 
багатоповерхівками, не мають куди 
сходити до вітру. Тож користують-
ся або під’їздами, або найближчими 
кущами. 

— Біля тих торгових точок часто 
нестерпний сморід. Та й руки ті бідо-
лашні продавчині не мають де поми-
ти, — скаржиться лучанка пані Інна. 

— Перш за все ті, хто бере землю 
в оренду під кіоск, мають дбати про 
своїх майбутніх працівників і перед-
бачити вбиральню та рукомийник, 
— переконана начальник відділу з 
благоустрою міста департаменту 
ЖКГ Ольга Люфт. 

Щоправда, як змусити підпри-
ємців облаштовувати туалети, вона 
не знає. 

— Так само не дбають про від-
хоже місце для своїх працівників і 
власники громадського транспорту. 
А облаштувати туалети на кінцевих 
зупинках маршруток — саме їхнє 
завдання, на мою думку. Адже саме 
вони повинні подбати про гідні умо-
ви праці своїх водіїв, — переконана 
пані Ольга. 

До слова, ще в 2012 році йшло-
ся про те, щоб коштом перевізни-
ків таки встановити біотуалети на 
кінцевих зупинках автобусів, але до 
цього часу питання з місця не зру-
шили. Та погодьтеся, це виглядало б 
доволі дивним у нашій країні, якби 
підприємці без поштовху міської 
влади почали дбати про благоустрій. 

Ольга УРИНА 
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Понеділок, 14 липня

06:00 Х/ф «Понаїхали тут»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь»
10:00, 10:35 М/ф «Алладін»
11:00 «Світ навиворіт - 5: Індо-

незія»
12:05 Х/ф «Дівчина у пристойну 

родину»
14:15, 02:00 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
19:30, 23:40 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
20:15 Т/с «Вероніка: втрачене 

щастя»
21:15, 22:25 Т/с «Справа честі» 
00:00 Х/ф «Доктор Ноу»
03:50 Х/ф «Ред- 2» 
05:40 «Служба розшуку дітей»
05:45 «Телемагазин»

05:30 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Міцний шлюб»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:25, 14:20, 04:10 Д/с «Легенди 

радянського розшуку»
14:35 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо 

зможеш»
22:35 Т/с «Синдром Дракону» 
01:45 Мультфільми

06:40 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:15 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:20, 17:10 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Любов з пробірки» 
12:10, 19:45 «Говорить Україна»
13:05 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Три зірки» 
21:00, 04:00 Т/с «Карпов» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Шакал» 
01:50 Т/с «Ментовські війни 7» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:10 М/с «Смішарики» 
08:30 Х/ф «Проект «Меркурій»
10:25 Х/ф «Безголові» 
12:15 Х/ф «Марсіани, забирайте-

ся додому»
14:00 «КВН»
16:10 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Фантом» 
00:00 Х/ф «Троє в каное 2: По-

клик природи» 
01:30 М/ф «Ронал-Варвар» 
02:50 «Нічне життя»

05:45, 09:30 Радянські муль-
тфільми

10:00 Х/ф «Загін Трубачова 
бореться»

11:35 Х/ф «Коли я стану велет-
нем»

13:10, 19:35 Т/с «Суто англійські 
вбивства»

15:00, 21:30 Т/с «Пуаро Агати 
Крісті»

16:50 Х/ф «Звіробій»
23:25 Х/ф «Роби-раз!»
00:55 Х/ф «І життя, і сльози, і 

любов»
02:35 Бійцівський клуб
03:05 Кіноляпи
04:30 Саундтреки

05:25 «У пошуках істини. Магічні 
таємниці Великодня»

06:10, 16:00 «Все буде добре!»
07:55, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:05 «Зіркове життя. Обережно - 

ревнощі!»
10:00, 00:30 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком...» 
11:45 Х/ф «Мама напрокат» 
13:35, 20:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Самара» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
02:05 Нічний ефір

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Світанок
05:55, 19:20 Надзвичайні новини
06:40, 08:15, 07:45, 08:45, 12:45, 

15:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Х/ф «Вторгнення»
12:05, 13:15 Дивитись усім!
13:45 Х/ф «Перший удар»
15:25, 16:15 Х/ф «Карате-пацан»
20:30 Дістало!
21:20 Свобода слова
00:10 Х/ф «Годинникар» 
01:55 Т/с «Погоня»
03:15 Т/с «З тобою мені краще»

05:25, 06:10, 10:00, 10:55, 11:55, 
12:50, 16:40, 01:45, 02:25, 
03:10, 04:00, 04:45 Comedy 
Club

07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:25 М/с «Мистер Крошка»
07:40 Д/с «Разрушители мифов»
09:35 «Раздолбаи»
13:50 Т/с «Універ»
15:40 Т/с «Наша Russia»
17:35 Comedy Woman
18:35 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
19:35, 20:35 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:00 Т/с «СашаТаня»
21:20 Т/с «Незлоб» 
22:00 Х/ф «Бешеный пес и 

Глори» 
00:00 Х/ф «Паршивая овца» 

05:30, 06:15 Kids Time
05:35, 06:20 М/с «Злюки бобри»
06:40, 19:00 Т/с «Вороніни»
07:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
08:05 Т/с «Супер Макс»
09:45 Х/ф «Дублери» 
12:05 Х/ф «Річчі - багатій» 
14:00 Х/ф «Казки на ніч» 
15:55 Х/ф «Кучерик Сью»
18:00, 02:50 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:00 Т/с «Вижити після» 
00:00 Т/с «Короткий курс щасли-

вого життя» 
01:05 Х/ф «Містична піца»
02:55 Т/с «Крок за кроком»
03:40, 04:35, 05:15 Зона ночі
03:45 Де ти, Україно?
04:40 Драй Хмара останні сторінки
05:05 Жар-птиця

06:00 Легенди бандитського Києва
07:00, 20:10 У пошуках істини
07:50, 15:50 Життя після людей
08:40, 17:30 Скарби з горища
09:30, 18:20 Далеко і ще далі
10:30, 22:50 Замерзла планета
11:30 Вижити серед звірів
12:20 Містична Україна
13:10, 19:10 Таємниці зцілення
14:10, 21:00 НЛО з минулого
16:40, 22:00 Сучасні дива
23:40 20 найжахливіших убивць
00:30 Покер
01:20 Легенди бандитської Одеси

05:10 Т/с «Говорить поліція!»
08:05 «Правда життя. Професія 

авіапрацівник»
08:35 «Агенти впливу»
09:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів» 
11:25 Т/с «Капітан Гордєєв»
15:10 Т/с «Павутиння - 4»
19:00, 21:40, 02:05, 03:55 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 13»
22:00 Т/с «Елементарно» 
23:45 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинні наміри - 10» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 6» 
02:35 Х/ф «Риба Франкенштей-

на» 
04:25 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:25, 10:25 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:55 М/с «Гуфі і його команда» 
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13:50, 23:40 Одна за всіх
14:50 Віталька
15:40 Дайош молодьож!
17:10, 22:05 17+
17:40, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:05, 20:35, 23:05 Т/с «Світло-

фор» 
19:00 Розсміши коміка
21:00 Країна У
22:40 6 кадрів
00:35 Надто грубо для Ю-туб’а
01:00 Профілактика

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20, 20:00 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:35, 17:10 Жіноча форма
13:25 Модний вирок
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00 Д/с «Ігри долі»
21:00, 00:00 Д/с «Зіркові історії»
22:00 Правда про їжу
00:55 Х/ф «Любий Джон» 
02:55 Колір Ночі

06:00 Шустер LVE 
06:50, 07:15, 08:15, 23:20 Спорт
07:00, 08:00, 13:00, 18:30 Новини
07:25 Ера бізнесу
07:30, 23:30 На слуху
08:35 Корисні поради
09:00, 21:00, 05:25 Підсумки дня
09:50 Д/ф «Блукаюча зірка Ісаака 

Бабеля»
10:45, 03:00 Т/с «МонтеКрісто» 
12:05 Д/ф «Я за все вдячний долі. 

Олексій Богданович»
13:15 Вікно в Америку
13:50 М/с «Сандокан»
14:40, 02:25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ мистецтва. 
Принцеса Грьоза»

15:25 Брифінг Кабміну України
15:50 Д/ф «Світ очима Монсанто»
18:05 Час-Ч
18:15 Euronews
19:00 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Фінал (W61-W62)
21:40 Футбольна самба. Підсумки
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі

23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
00:25 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
03:55 Т/с «Роксолана» 
05:00 Книга.ua

06:00 Мультфільми 
06:20 «Обережно, модерн!»
06:40 Х/ф «Арктичний вибух» 
08:30 Д/п «Знищені за мить»
10:30 Д/п «Протистояння тварин»
11:30 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Д/п «Герої ментовських війн»
15:30 Т/с «І була війна» 
18:30, 21:30 «СПЕЦКОР»
19:00 Т/с «Меч» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:05 Х/ф «Ефект Колібрі» 
00:10 Х/ф «Найманець» 
02:00 Х/ф «Кислородний 

голод» 
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В Донецьку бойовики 
викрали із салонів загалом 
270 автомобілів
У місті Донецьку за час конфлікту бойовики 
вкрали з автосалонів 270 автомобілів. Про це 
на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх 
справ України Антон Геращенко. За його словами, 
сьогодні автосалони в Донецькій області, за 
винятком Маріуполя, не працюють.

Як у Європі підтримують 
українське
Останнім часом в супермаркетах деяких країн 
Євросоюзу можна побачити українські товари, які 
спеціально позначені синьо-жовтими прапорцями 
та стрічками. Зокрема, у такий спосіб допомогти 
українцям у протистоянні з Росією вирішили 
окремі супермаркети Польщі. В естонських 
супермаркетах виділяють товари, вироблені в 
Україні, синьо-жовтими цінниками.

У Луцьку вбиральні — на ключику! 


