
4 СІТУАЦЫЯ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

23 мая 2019 г.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов в населенных пунктах Каменского сельсовета Лепельского района Витебской области

Организатор: Каменский сельский исполнительный комитет

Лот

Месторасположение 
земельного участка, его 
площадь и кадастровый 

номер

Целевое назначение земельного участка Условия и ограничения 

Расходы по 
подготовке и 
изготовлению 
документации, 

рублей

Начальная 
цена, 

рублей

Сумма 
задатка, 
рублей 
(10 %)

1.

Витебская область, 
Лепельский район, 
Каменский с/с,
д. Поречье, ул. Центральная, 
У-2А, площадь 0,1418 га, 
кадастровый номер
222781712101000040

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения объек-
тов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, квартиры в блокированном 
жилом доме), без изменения целевого назначения

1.Природные территории, 
подлежащие специальной 
охране (в водоохранной зоне 
реки, водоема) озеро Деви-
чье, площадь – 0,1418 га
2. Придорожная полоса (кон-
тролируемая зона) автомо-
бильной дороги, площадь – 
0,1289 га

1801,86 2500,00 250,00

2.

Витебская область, 
Лепельский район, 
Каменский с/с,
д. Поречье, ул. Центральная, 
У-2Б, площадь 0,1507 га, 
кадастровый номер
222781712101000039

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения объек-
тов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, квартиры в блокированном 
жилом доме), без изменения целевого назначения

1. Водоохранные зоны рек и 
водоемов (озеро Девичье), 
площадь – 0,1507 га 1816,72 2500,00 250,00

3.

Витебская область, 
Лепельский район, 
Каменский с/с,
д. Бор, 
ул. Озерная, У-38А, площадь 
0,1450 га, кадастровый номер
222781701601000153

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения объек-
тов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией 
по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, квартиры в блокированном 
жилом доме), без изменения целевого назначения

1.Водоохранные зоны рек и 
водоемов (озеро Неколочь), 
площадь – 0,1450 га
2. Охранные зоны электриче-
ских сетей (напряжением до 
1000В), площадь 0,0003 га

1875,11 2500,00 250,00

1. Аукцион состоится 27 июня 2019 года в 15.00 
по адресу: Витебская область, Лепельский район, 
агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25а.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием, утвержденным Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

3. Заявления от граждан Республики Беларусь 
на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская 
обл., Лепельский р-н, аг. Камень, ул. Ленинградская, 
25а, Каменский сельский исполнительный комитет. 
Последний день приема заявлений – 21 июня 
2019 года до 17.00. 

4. Для участия в аукционе гражданину необхо-
димо предоставить копию документа, содержащего 
его идентификационные сведения (без нотариального 
засвидетельствования); представителю гражданина – 

нотариально удостоверенную доверенность, а также 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, и копии платежных документов, подтверждаю-
щих уплату задатка. 

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления 
на расчетный счет BY89AKBB36003190600650000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, БИК банка 
AKBBBY2X, УНП 300594330 (УНП 300039758). Полу-
чатель – Главное управление Министерства фи-
нансов Республики Беларусь (Каменский сельский 
исполнительный комитет).

5. Не допускается начало торгов и продажа зе-
мельного участка по начальной цене.

6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее 
двух участников.

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату 
за земельный участок, возместить затраты на орга-

низацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его про-
ведения, расходы на публикацию в средствах массовой 
информации, и выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю аук-
циона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона.

 8. Всем желающим предоставляется возможность 
предварительно ознакомиться с земельно-кадастровой 
документацией и земельным участком на местности.

9. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории: строительство инженер-
ных коммуникаций будет осуществлено в соответствии 
с проектно-сметной документацией.

Контактные телефоны: 8 (02132) 6-99-62; 
8 (029) 713-99-41

На вы пе рад кі 
з ма шы на мі

Зда ец ца, зу сім ня даў на ў ста лі-

цы вост ра ста я ла пы тан не ве ла да-

ро жак. Тра ту а ры ў цэнт ры го ра да 

рас па ла са ва лі бе лым ко ле рам і 

«ўпры го жы лі» пік та гра ма мі ро ва-

раў. Ка тай це ся на зда роўе. Боль-

шасць ама та раў па кру ціць пе да лі 

зме ны са праў ды аца ні ла. А вось 

не ка то рым ад ве дзе нае мес ца па-

да ло ся цес на ва тым. Усё час цей у 

ін тэр нэ це па ча лі з'яў ляц ца фо та і 

ві дэа, на якіх ве ла сі пе дыс ты-эк-

стрэ ма лы то рас ся ка юць па ся род 

МКА Да, то «гу ля юць у ша шач кі» з 

ма шы на мі, а то і ўво гу ле «ву чаць 

ро зу му» аў та ма бі ліс таў. Пры гэ-

тым знач ная част ка гіс то рый за-

кан чва ец ца тра гіч на.

Як па ве дам ляе прэс-служ-

ба ўпраў лен ня ДАІ Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў, са сту дзе ня па 

кра са вік 2019 го да на да ро гах 

Бе ла ру сі ад бы ло ся 47 на ез даў 

на ве ла сі пе дыс таў. Па ві не са міх 

ула даль ні каў двух ко ла ва га транс-

пар ту зда ры ла ся 17 ДТЗ, у якіх за-

гі нуў адзін ча ла век і 16 атры ма лі 

траў мы. У ся мі вы пад ках ве ла сі-

пе дыс ты зна хо дзі лі ся ў ста не ал-

ка голь на га ап'я нен ня. Але ж гэ та 

ста тыс ты ка «не се зо ну». Ле там, 

на жаль, ліч бы па вя ліч ва юц ца ў 

ра зы.

Су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек-

цыі на гад ва юць, што ве ла сі пе-

дыс ты па він ны быць ку ды больш 

уваж лі выя і асця рож ныя, чым ін-

шыя ўдзель ні кі да рож на га ру ху. 

Умен не прад ба чыць не бяс пе ку і 

праг на за ваць ава рый ныя сі ту а-

цыі за сце рагуць ад бя ды. Ад нак 

і кі роў цы аў та ма бі ляў па він ны 

пры знаць, што ве ла сі пед — паў-

на вар тас ны транс парт, яко му ў 

пэў ных вы пад ках у ад па вед нас ці 

з за ка на даў ствам да зва ля ец ца 

ру хац ца па пра ез най част цы. Га-

лоў ная за да ча кіроўцаў — быць 

уваж лі вы мі пры пе ра строй ван нях, 

ма неў рах і ін шых дзе ян нях, якія 

мо гуць пры вес ці да су тык нен няў 

з двух ко ла вы мі транс парт ны мі 

срод ка мі.

Без умоў на, ры зы ка тра піць у 

ДТЗ ёсць заў сё ды. Як па каз вае 

прак ты ка, на ват у тых ве ла сі пе-

дыс таў, якія не па ру ша юць пра-

ві лы. Паў го да та му ў Аст ра вец кім 

ра ё не муж чы ну на ве ла сі пе дзе на-

смерць збіў Vоlkswаgеn. Пры тым 

што той мак сі маль на па кла па ціў ся 

аб бяс пе цы: апра нуў ка мі зэль ку 

па вы ша най бач нас ці са свят ло ад-

бі валь ны мі эле мен та мі, на га ла ве 

быў уклю ча ны элект рыч ны ліх та-

рык, ровар быў уве ша ны роз на ка-

ля ро вы мі ка та фо та мі. Жан чы на за 

ру лём яго «прос та не за ўва жы ла ў 

свят ле фар ма шы ны, якая еха ла 

па су стрэч най па ла се».

З дру го га бо ку, ня рэд кі мі ста лі 

вы пад кі, ка лі ве ла сі пе дыс ты на 

вя лі кай хут ка сці «ўяз джа юць» у 

аў та ма бі лі. Зра зу ме ла, са мі ў па-

доб ных ДТЗ мо гуць па цяр пець. 

У 2015-м, на прык лад, жы хар Ня-

сві жа на ве ла сі пе дзе ўда рыў ся 

аб рап тоў на ад чы не ныя дзве ры 

ма шы ны і па мёр на мес цы ад 

цяж кіх ця лес ных па шко джан няў. 

Ра зам з тым з за ява мі ў мі лі цыю 

ў апош нія га ды па ча лі звяр тац-

ца па цяр пе лыя ўла даль ні кі аў то. 

Лі ха чы на двух ко лах не прос та 

па кі да юць дра пі ны на ма шы нах, 

а мнуць ка по ты, раз бі ва юць фа-

ры і зно сяць люс тэр кі за дня га ба-

чан ня. Не дзіў на, уліч ва ю чы, што 

не ка то рыя су час ныя ве ла сі пе ды 

мо гуць раз ві ваць хут касць да 

30 кіламетраў у га дзі ну.

Ве ла сі пе дыс ты па тра бу юць 

пры зна ваць ся бе раў на праў ны-

мі ўдзель ні ка мі да рож на га ру ху, 

але пры трым лі вац ца яго пра віл 

(а ча сам на ват азна ё міц ца з імі) 

не жа да юць. Рэ гу ляр ныя рэй ды 

су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор-

га наў толь кі па цвяр джа юць гэ та. 

Але ці па він ны ве ла сі пе дыс ты іх 

ве даць? Эк за мен на кі ра ван не яны 

не зда юць, пра вы кі роў цы для іх 

не пра ду гле джа ныя, двухколавыя 

машыны не ну ма ру юц ца. Ка ю ся, я 

і са ма з пра ві ла мі, якія да ты чац ца 

ве ла сі пе дыс таў, азна ё мі ла ся толь-

кі пры пад рых тоў цы гэ та га ма тэ-

ры я лу. Хоць ез джу на ве ла сі пе дзе 

з дзе ся ці га доў.

Ве дай сваё мес ца
Ка лі ў су тык нен нях ровараў

і ма шын ёсць ка му раз бі рац ца (гэ-

тым зай ма ец ца ДАІ), то праб ле мы 

кштал ту пе ша ход-ве ла сі пе дыст 

фак тыч на ні кім не рэ гу лю юц ца. 

ДТЗ лі чац ца толь кі зда рэн ні, якія 

ад бы лі ся з удзе лам хо ць бы ад-

на го ме ха ніч на га транс парт на га 

срод ку ў ру ху і ў вы ні ку якіх на не-

се ная шко да зда роўю, жыц цю ці 

ма ё мас ці. Але гра дус і коль касць 

кан флік таў на тра ту а ры з кож ным 

го дам па вя ліч ва юц ца. Ус пом нім 

рэ за нанс ную гіс то рыю, ка лі ста-

ліч ны ве ла сі пе дыст на ехаў на 

ве ла да рож цы на хлоп ца, а пас ля 

яшчэ і ўда рыў яго не каль кі ра-

зоў бей сболь най бі тай. Вы нік —

ху лі ган ад пра віў ся ў тур му на сем 

га доў.

Ка лі ра ней ве ла сі пе дыс ты 

ўспры ма лі ся вы ключ на мір ны мі 

ўдзель ні ка мі ру ху, то ця пер на іх 

па зі ра юць з не ка то рым не да ве-

рам. Я і са ма пе ра хо джу ве ла да-

рож ку толь кі пас ля та го, як за пэў-

ню ся, што па ёй ні хто не ня сец ца. 

Ба яз ліў ка? Ня хай. Вось толь кі 

асця рож насць уз нік ла не на роў-

ным мес цы. Ве даю не каль кі гіс то-

рый, у якіх бяс крыўд ныя на пер шы 

по гляд су тык нен ні за кан чва лі ся 

ад кры ты мі пе ра ло ма мі і раз бор-

ка мі ў су дзе. Тра піць у па доб ную 

сі ту а цыю зу сім не хо чац ца.

Ча му ўзні ка юць та кія дзі кія 

(інакш не ска жаш) сі ту а цыі? Праз 

ня ўваж лі васць? Маг чы ма. Ка лі 

шчы ра, пе ша хо ды ўсё яшчэ не 

пры звы ча і лі ся да та го, што ў іх 

ада бра лі част ку тра ту а ра. Звыч кі 

не фар мі ру юц ца хут ка. Праз не-

жа дан не са сту піць? Яшчэ больш 

ве ра год на. Але да каз ваць з пе-

най у ро це сваё пра ва на ка ва-

ла чак зям лі, па кры ты пліт кай, і 

ты каць на ін шых са сло ва мі «сам 

ві на ва ты» — бес сэн соў на. Асаб-

лі ва ка лі ў зда рэн ні ёсць па цяр-

пе лыя.

Бя да яшчэ і ў тым, што абод ва 

ба кі час та не жа да юць чуць ад но 

ад на го не толь кі ў пе ра нос ным, 

але і пра мым сэн се. На вуш ні кі — 

рэч, з якой пры ем на, але вель-

мі не бяс печ на вы хо дзіць/вы яз-

джаць на тра ту ар у наш час. Ка лі 

ў ву шах пе ша хо да «корак», то 

ве ла сі пе дыст мо жа зва ніць коль-

кі за ўгод на — яго ўсё роў на не 

па чу юць. Атрым лі ва ец ца, та кая 

важ ная ўмо ва бяс пе кі, як зва но-

чак, у наш час стра ці ла сваю ак-

ту аль насць.

На ват са мі ак ты віс ты ве ла ру-

ху Бе ла ру сі пры зна юць праб ле му 

і імк нуц ца яе вы ра шыць. Не здар ма 

на сай це Мінск ага ро вар на га та ва-

рыст ва зме шча ны «20 па рад вет-

лі вай яз ды» для сва іх. На кшталт 

«Ве ла да рож ка пры зна ча ная для 

ве ла сі пе дыс таў. Тра ту ар — для 

пе ша хо даў. На тра ту а ры ве ла сі-

пе дыст — госць», або: «Пе ша хо ду 

на ве ла да рож цы па зва ні ў зва но-

чак. Па дзя куй яму, ка лі ён са сту-

піць да ро гу [...] Ка лі та бе су стрэў ся 

пе ша ход, які прын цы по ва не са-

сту пае, — аб' едзь збо ку. Леп шы 

на стаў нік — не ты, а твая вет лі-

васць». Слуш на.

Ад нак на ват пры та кім рас-

кла дзе бяс пе ка — гэ та за да ча не 

толь кі ўла даль ні каў ве ла сі пе даў. 

На працягу ме ся ца я на зі ра ла за 

пе ша хо да мі. Са праў ды, мно гія па-

куль ні як не мо гуць звык нуц ца з 

тым, што яны не адзі ныя на тра-

 ту а ры. Па старой памяці шпа цы-

ру юць не па сва ёй тэ ры то рыі. Але 

са мая вя лі кая праб ле ма — пе ша-

ход ныя пе ра хо ды са спе цы яль най 

раз мет кай. За ча ты ры тыд ні не 

бы ло ні ра зу, каб, пе ра хо дзя чы, 

на род ішоў толь кі па сва ёй шы-

ро кай па ла се, не за сту па ю чы на 

ву зень кую ве ла сі пед ную. Ёсць над 

чым пра ца ваць.

Пе ра ме ны 
ўжо бліз ка

У ся рэ дзі не кра са ві ка ўсіх

ус ка лых ну ла на ві на пра зме ны ў 

пра ві лах да рож на га ру ху. Асоб ныя 

пунк ты ў іх да ты чац ца і ве ла сі пе-

дыс таў. ДАІ пра па ноў вае да зво-

ліць пра езд на ро ва рах па рэ гу-

ля ва ных пе ша ход ных пе ра хо дах 

(па куль так ра біць нель га!). Та кім 

чы нам, там, дзе ёсць свят ла фор, 

спеш вац ца бу дзе не трэ ба. Але 

пры пад' ез дзе да пе ра хо да ве ла сі-

пе дыст па ві нен бу дзе зні жаць хут-

касць. Па куль но ва ўвя дзен ні толь-

кі аб мяр коў ва юц ца. На Пра ва вым 

фо ру ме Бе ла ру сі (fоrumрrаvо.bу) 

раз гар ну ла ся га ра чая дыс ку сія на 

тэ му пра па на ва ных змен. За два 

тыд ні не абы яка выя да праб лем 

на да ро гах і тра ту а рах гра ма дзя-

не вы ка за лі ся аж на 164 ста рон кі! 

Пункт пра ве ла сі пе дыс таў на род 

пад трым лі вае, бо ўжо даў но ні хто 

на свят ла фо рах не спеш ва ец ца. 

ДАІ фак тыч на мя няе пра ві лы ў 

ад па вед нас ці з тым, што ўжо ад-

бы ва ец ца на да ро гах. Пра віль на 

гэ та ці не — пы тан не ад кры тае. 

Толь кі дня мі ў ста лі цы зда ры ла ся 

чар го вае ДТЗ ме на ві та на пе ша-

ход ным пе ра хо дзе. На пра спек це 

Не за леж нас ці ка ля На цы я наль-

най біб лі я тэ кі аў та ма біль на ехаў 

на ве ла сі пе дыст ку з дзі цем. Яна 

ду ма ла, што па спее пра ско чыць 

у апош нія се кун ды пе рад тым, як 

для ма шын за га рыц ца зя лё ны. 

Не па спе ла. Вы нік — тра пі ла пад 

ко лы і ў баль ні цу. А маг ла б спе-

шыц ца, па ча каць хві лін ку і спа-

кой на пе рай сці да ро гу. Але ча су 

ду маць не бы ло — ве ла сі пед ім чаў 

на пе рад...

Ган на КУ РАК.

КУ ДЫ ВЕ ЛА ДА РОЖ КА ПРЫ ВЯ ДЗЕ

 Да вед ка
 У ад па вед нас ці з гла вой 20 Пра ві лаў да рож-

на га ру ху Рэс пуб лі кі Бе ла русь, рух на ве ла сі пе дзе 

па ві нны ажыц цяў ляц ца па ве ла да рож цы, а пры яе 

ад сут нас ці — па або чы не, тра ту а ры або пе ша ход най 

да рож цы. Важ ная ака ліч насць — ве ла сі пе дыст пры 

гэ тым «не па ві нен ства раць пе ра шкод для бяс печ-

на га ру ху пе ша хо даў». Толь кі пры ад сут нас ці па зна-

ча ных эле мен таў да ро гі або не маг чы мас ці ру ху па 

іх мож на вы ехаць на пра ез ную част ку, але ў адзін 

рад і не да лей 1 мет ра ад яе пра ва га бо ку.

 У цём ны час су так на ве ла сі пе дзе па він ны 

быць уклю ча ны: спе ра ду — бе лая фа ра (ліх тар), 

зза ду — чыр во ная.

 Пры пе ра ся чэн ні пра ез най част кі па пе ша ход-

ным пе ра хо дзе ве ла сі пе дыст па ві нен спе шыц ца і 

вес ці ро вар по бач з са бой.

 За ба ро не на ру хац ца не тры ма ю чы ся за руль і 

пры браў шы но гі з пе да ляў.

 Так са ма нель га пе ра во зіць па са жы раў, за вы-

клю чэн нем дзя цей на спе цы яль на аб ста ля ва ным 

ся дзен ні.

Па ру шэн не пра ві лаў ка ра ец ца штра фам ад адной да 

трох ба за вых ве лі чынь. Ка лі вас зло вяць, а вы бу дзе це

яшчэ і ў ал ка голь ным ап'я нен ні, то су ма мо жа вы рас ці 

да 5 ба за вых. Ка лі ў вы ні ку па ру шэн ня ўзнік не ава рый-

ная сі ту а цыя, да вя дзец ца за пла ціць ад 5 да 8 ба за вых. 

Да 20 ба за вых ве лі чынь мо гуць спаг наць у вы пад ках, 

ка лі пры чы не ны ця лес ныя па шко джан ні і па шко джан ні 

ін шым транс парт ным срод кам.
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