
ние» привело цифры за пер вое полу-
годие это го го да: взаимная тор гов ля 
превысила от мет ку в 20 миллионов 
до лла ров.

Визит официальной делегации 
Аст ра хан ской области во гла ве с 
гу бер на то ром проходил с 27 по 
29 авгус та. В сос тав делегации вош-
ли гла вы профильных министерств, 
представители бизнес-струк тур, за-
ко но да тель ных ор га нов и ру ко вод-
ство ведущих медицинских органи-
заций Аст ра хан ской области.

В рам ках визита был подписан ме-
мо ран дум о сотрудничестве меж ду 
Со ве том Республики Национального 
собрания Республики Бе ла русь и Ду-
мой Аст ра хан ской области Россий-
ской Федерации. С бел орус ской сто-
ро ны до ку мент подписал пред се да-
тель Со ве та Республики Националь-
ного собрания Республики Бе ла русь 
Михаил Мясникович, с российской — 
пред се да тель Ду мы Аст ра хан ской об-
ласти Игорь Мар ты нов.

В соответствии с ме мо ран ду мом 
сто ро ны на ме ре ны со дей ство вать 
развитию взаимодействия Республи-
ки Бе ла русь и Аст ра хан ской области 
Российской Федерации, расшире-
нию форм разносторонних межре-
гиональных свя зей.

Предусматриваются проведение 
сов мест ных мероприятий, на пра в-
лен ных на укрепление двусторон-
них межпарламентских отношений, 
развитие сотрудничества в на учной 
и инновационной деятельности, об-
мен визитами делегаций, активиза-
ция свя зей меж ду постоянными ко-
миссиями и комитетами.

В це лях реализации подписан-
ного ме мо ран ду ма сто ро ны дого-
ворились соз дать соответствующие 
груп пы друж бы меж ду Со ве том Ре-
спублики Национального собрания 
Республики Бе ла русь и Ду мой Аст-
ра хан ской области Российской Фе-
дерации.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
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Ён да даў, што важ на пра-
пра ца ваць да ку мент у комп-
лек се, не ак цэн ту ю чы ўва гу 
на асоб ных нор мах. Да рэ чы, 
у са мой ка мі сіі па куль ня ма 
ўстой лі ва га адзі на га мер ка-
ван ня з на го ды ўвя дзен ня 
баль най сіс тэ мы.

Яшчэ ў Анд рэя Ры ба ка па-
ці ка ві лі ся аб тэ а рэ тыч ным 
па дзе ле вы пла ты тэх агля ду і 
да рож на га па да тку. Стар шы-
ня ка мі сіі ад зна чыў, што пра-
па но вы па гэ тым пы тан ні, якія 
рас пра цоў ва лі ся ра зам з Са-
ве там Мі ніст раў, на кі ра ва ныя 
кі раў ні ку дзяр жа вы. Па ра дак 
зме ніц ца, ка лі бу дзе пры ня та 
ней кае ра шэн не, да даў ён.

Пас ля да жур на ліс таў па-
ды шоў на мес нік на чаль ні-
ка ўпраў лен ня Дзяр жаў най 
аў та ма біль най ін спек цыі 
мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі 
МУС Аляк сандр ЦА ГЕЛЬ НІК, 
які стаў га лоў ным спі ке рам 
ме ра пры ем ства і ад каз ваў на 
боль шасць пы тан няў.

Аляк сандр Ца гель нік пад-
крэс ліў: баль ная сіс тэ ма ака-
жа ста ноў чы пра фі лак тыч ны 
эфект на бяс пе ку да рож на га 
ру ху. Па вод ле яго слоў, гэ та 
пры му сіць за ду мац ца кі роў-
цаў, якія сіс тэ ма тыч на да пус-
ка юць па ру шэн ні ПДР, што не 
пры вод зяць да па збаў лен ня 
пра воў. Та кім чы нам, яны 
ста нуць больш дыс цып лі на-
ва ныя.

Ру кі ўверх!
Вы сту поў ца пры вёў ня ма-

ла ці ка вых ліч баў. З 2005 да 
2017 го да коль касць за гі ну-
лых у ДТЗ зні зі ла ся ў 2,8 ра за. 
У 2017 го дзе на адзін міль ён 
жы ха роў Бе ла ру сі прый шло ся 
62 смя рот ныя траў мы ў ДТЗ. 
Та кіх вы ні каў уда ло ся да сяг-
нуць на фо не знач на га па ве лі-
чэн ня коль кас ці транс парт ных 

срод каў — за 10 га доў іх парк 
па вя лі чыў ся на тра ці ну, з 3,3 
да 4,3 міль ё на. Тым не менш у 
апош нія га ды зні жэн не па каз-
чы каў за ма ру дзі ла ся, больш 
за тое — у 2017-м зні жэн ня 
да сяг нуць не ўда ло ся. Пры-
чы на? Ця пе раш нія па ды хо ды 
да зва ля юць толь кі за ха ваць 
бя гу чы вы нік, а трэ ба пра цяг-
ваць па мян шэн не.

У 2017 го дзе па ві не кі-
роў цаў усіх ві даў транс пар ту 
ад бы ло ся 79 % ад агуль най 
коль кас ці ДТЗ, па ві не пе ша-
хо даў — 15 %, па ві не ве ла-
сі пе дыс таў — 4 %. Асноў ныя 
пры чы ны ДТЗ па ві не ва дзі це-
ляў: па ру шэн ні пра ві лаў пра-
ез ду пе ша ход ных пе ра хо даў, 
пе ра вы шэн не хут ка сці, не за-
ха ван не чар го вас ці пра ез ду 
скры жа ван няў.

Ка заў ён і пра ме ры, якія 
бы лі пры ня тыя не так даў но. 
На прык лад, уз мац нен не ў 
2013 го дзе жорст кас ці ад мі-
ніст ра цый най і кры мі наль-
най ад каз нас ці за кі ра ван-
не транс парт ным срод кам у 
ста не ап'я нен ня. Да ча го гэ та 
пры вя ло? За пяць га доў коль-
касць за тры ма ных не цвя ро-
зых кі роў цаў змен шы ла ся ў 
два ра зы, коль касць ДТЗ па 
іх ві не ска ра ці ла ся на 36 %, 
коль касць за гі ну лых і па ра не-
ных у іх змен шы ла ся больш 
чым у два ра зы. Ра зам з кан-
фіс ка цы яй аў то ме ры да лі 
са праў ды доб ры вы нік, што 
па цвяр джае ста тыс ты ка.

Ка лі пас ля вы ступ лен ня ў 
пры сут ных спы та лі, ці ёсць у 
іх пы тан ні, уз ня ўся са праўд ны 
лес рук. Пры во дзім най больш 
ці ка выя пы тан ні і ад ка зы на 
іх.

Ча му са мае бяс печ нае 
мес ца на да ро зе — пе ша-
ход ны пе ра ход — зы хо дзя-
чы са ста тыс ты кі ста но віц ца 
са мым не бяс печ ным? Ра-
шэн не праб ле мы, па сло вах 
Аляк санд ра Ца гель ні ка, ві-

да воч нае — бу даў ніц тва пе-
ша ход ных пе ра хо даў роз ных 
уз роў няў, але ёсць скла да-
нас ці з фі нан са мі.

У рам ках на ра ды за яў ля ла-
ся аб дэ фі цы це пар ко вач ных 
мес цаў — ад нак адзін з дэ пу-
та таў спра вяд лі ва за ўва жыў, 
што пар кін гі ў ста лі цы ста яць 
пус тыя, а ву лі цы за стаў ле-
ныя аў та ма бі ля мі. Як лю дзей 
пе ра вес ці на гэ тыя мес цы, 
па ці ка віў ся ён. Ад каз МУС 
быў кра са моў ны: коль касць 
транс парт ных мес цаў, за рэ-
гіст ра ва ных у Мін ску, — амаль 
700 ты сяч, а пар ко вач ных мес-
цаў — больш за 400 ты сяч. Гэ та 
зна чыць, на ват ка лі б усе, хто 
жа дае, за ха це лі па ста віць аў-
то не на пра ез най част цы і не 
ў два рах, то дэ фі цыт быў бы 
знач ны. Та му рэз кае па ве лі-
чэн не мер адказнасці, на кла-
дан не штра фаў і па ста ян ныя 
эва ку а цыі толь кі ўзмоц няць 
са цы яль нае на пру жан не, а не 
вы ра шаць праб ле мы, упэў не-
ны спе цы я ліст.

Пы тан не па на лі чэн ні ба-
лаў: ка лі па ру шэн не фік су ец ца 
тэх ніч ны мі срод ка мі, то згод-
на з пра па на ва ны мі па праў ка-
мі за гэ та кі роў ца атрым лі вае 
толь кі адзін бал. Ка лі ж су пра-
цоў нік ДАІ спы няе кі роў цу за 
тое ж па ру шэн не, коль касць 
ба лаў мо жа быць вы шэй шая. 
Што за ня роў насць? У ад каз 
Аляк сандр Ца гель нік ад зна-
чыў, што ёсць вя лі кая роз ні ца: 
ін спек тар вы яў ляе кі роў цу, які 
кі ра ваў аса біс та, а вось тэх-
ніч ныя срод кі фік су юць толь кі 
аў та ма біль і ўлас ні ка, які мог 
і не кі ра ваць транс парт ным 
срод кам у мо мант фа та гра-
фа ван ня.

На пе ра дзе ча кае яшчэ ня-
ма ла круг лых ста лоў і су стрэч 
па гэ тай тэ ме, пра што мы 
аба вяз ко ва рас ка жам у бу-
ду чых ну ма рах.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

КОЛЬКІ БАЛАЎ КОЛЬКІ БАЛАЎ 
У КІРОЎЦЫ?У КІРОЎЦЫ?

 Ка мен та рыі ў тэ му
На мес нік на чаль ні-

ка ўпраў лен ня дзяр-
жаў на га між на род-
на га пра ва га лоў на га 
дзяр жаў на-пра ва во га 
ўпраў лен ня Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Ар-
цём ПРА СКА ЛО ВІЧ:

— Прын цы по вых пя-
рэ чан няў у нас на ця-

пе раш ні мо мант ня ма. Адзі нае, ха це ла ся б 
пра па на ваць па ду маць да дат ко ва над не-
ка то ры мі пра цэ ду ра мі рэа лі за цыі гэ тай сіс-
тэ мы.

З улі кам та го, што яна ахо піць вель мі шы-
ро кае ко ла лю дзей і гэ та ней кі но вы ме ха-
нізм, то мы б пра па на ва лі хоць бы на пер-
шым эта пе ады сці ад поў най аў та ма ты за цыі 
гэ та га пра цэ су. Ча му? На прык лад, ча ла век 
па ехаў па брэсц кай тра се за мя жу, на ха паў 
штра фаў па фо та фік са цыі на 15 ба лаў, з'е хаў. 
А ка лі вяр нуў ся, то да ве даў ся, што, аказ-
ва ец ца, ужо не ка то ры час ён не мае пра ва 
на кі ра ван не аў та ма бі лем. Да гэ та га яшчэ 
да дас ца па ру шэн не за кі ра ван не без пра ва 
кі ра ван ня.

Гэ та зна чыць, трэ ба мак сі маль на хут ка ін-
фар ма ваць аб пра ва па ру шэн нях і ад па вед-
ных ба лах. Ча ла век па ві нен ад ра зу ра зу мець, 
якія на ступ ствы мо гуць па ўстаць.

Ха цеў бы звяр нуць ува гу: мы га во рым пра 
тое, якія на ступ ствы гэ та га за ко на для бяс-
пе кі да рож на га ру ху. Сі ту а цыя такая: ад на з 

асноў ных пры чын ДТЗ з цяж кі мі на ступ ства мі 
і гі бел лю лю дзей — гэ та пе ра вы шэн не хут кас-
на га рэ жы му. У пер шую чар гу мы ка жам пра 
тое, што вы ра ту ем пяць ча ла ве чых жыц цяў 
за год, увёў шы баль ную сіс тэ му, і пры му сім 
во сем ча ла век за ду мац ца пра тое, што яны 
мо гуць быць па збаў ле ны пра ва кі ра ван ня. 
Ні хто не ка жа пра тое, што ўсе па валь на пе-
ра ста нуць па ру шаць. Але гэ тыя на ві ны за ко-
на пра ек та — гэ та ра зум ны крок, па коль кі ён 
да зво ліць за ха ваць жыц ці пя ці ча ла век.

Член на зі раль на-
га са ве та су мес на га 
за кры та га ак цы я-
нер на га та ва рыст ва 
«Бяс печ ныя да ро гі 
Бе ла ру сі» Дзміт рый 
КУР НО СЕН КА:

— Комп лекс ны па ды-
ход, сіс тэм насць — гэ та, 
на пэў на, за лог пос пе ху. 
Гэ ты за кон па ві нен ства-
раць умо вы, каб па доб ны па ды ход быў рэа-
лі за ва ны. На жаль, ад ны мі тэх ніч ны мі срод-
ка мі і кант ро лем да маг чы ся стап ра цэнт на га 
вы ні ку не маг чы ма.

Ка лі мы звер нем ува гу на ста тыс ты ку, то 
ўба чым, што сі ту а цыя ста бі лі за ва ла ся, знач-
на га зні жэн ня па каз чы каў ужо ня ма. Гэ та 
свед чыць аб тым, што ад фік са цыі не аб ход на 
пе ра хо дзіць да ін шых прын цы паў — на прык-
лад, ства раць так зва ныя бяс печ ныя ка лі до-
ры. Гэ та зна чыць, фік са цыя бу дзе ад бы вац ца 
яшчэ і ў тых мес цах, якія ўяў ля юць па тэн цый-
ную не бяс пе ку.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Встре ча пред се да те ля Со ве та Республики Национального собрания Республики 
Бе ла русь Михаила МЯСНИКОВИЧА с гу бер на то ром Аст ра хан ской области Российской 

Федерации Алек санд ром ЖИЛКИНЫМ.

 Ко ммен та рий в те му
Пред се да тель Пост оян ной 

комиссии Со ве та Республики 
по меж ду на род ным де лам и 
национальной безопасности 
Сер гей РАХ МА НОВ:

— Финляндия для нас очень важ-
ный парт нер. Не смот ря на то, что 
стра на на пер вый взгляд не боль-
шая, она яв ля ет ся одним из миро-
вых лидеров в области экономики, 
инноваций, сов ре мен ных техно-
логий, системы го су дар ствен но го 
управления, науки, образования... 
Мы очень ценим тот факт, что к нам 
приехала делегация пар ла мен та 
Финляндии во гла ве с пред се да те-
лем пар ла мент ской груп пы друж бы. 
Мы вос поль зу ем ся этим мо мен том 
для то го, что бы де таль но обсудить 
все ос нов ные направления взаимо-
действия, ко то рые интересуют Бе-
ла русь. В пер вую оче редь, ко неч но, 
это экономика, технологии.

Финляндия од на из пер вых в 
мире соз да ла максимально эф-
фективную инновационную систе-
му, ко то рая вклю ча ет в том числе 
очень глу бо кую аналитику на уров-
не цент раль ной власти, регионов, 
муниципалитетов. Это позволило 
максимально использовать интел-
лектуальный потенциал стра ны и 
в ко рот кое вре мя соз дать высоко-
эффективную экономику, ко то рая 
сей час яв ля ет ся од ной из лидирую-
щих в мире на ря ду с такими стра-
нами, как Япония, Юж ная Ко рея, 
Германия, Швеция, Швейцария...

Финская сто ро на заинтересова-
на в сотрудничестве с Бе ла русью. 
Сей час у нас ра бо та ют по ряд ка 
25 финских фирм, но ожидается, 
что в ближайшее вре мя их число 
воз рас тет. И это бу дет де лать ся по 
раз ным направлениям. В пер вую 
оче редь мы хотели бы сде лать ак-

цент на те отрасли, ко то рые обе-
спечивают сред нес роч ное и до л-
гос роч ное развитие. К их числу 
от но сят ся микроэлектроника, ро-
бототехника, биотехнологии, ад-
дитивные технологии, нефтехимия, 
сов ре мен ная де ре во об ра бот ка, 
система корпоративного управле-
ния. И, без услов но, здесь важней-
шим фак то ром яв ля ет ся усиление 
взаимодействия в образовании и 
на уке. Финляндия да вно уже по-
строила се те вую систему, ко то рая 
обеспечивает взаимодействие уни-
верситетов меж ду со бой вмес те с 
бизнесом и системой госуправле-
ния. И это выразилось в создании 
клас те ров. Они дали точки рос та 
для таких крупнейших корпора-
ций, как Nоkіа. Ес тест вен но, что 
этот опыт очень позитивен. И мы 
пост ара ем ся взаимодействовать с 
Финляндией, в том числе соз да вая 
се те вые университетские струк ту ры 
меж ду нашими странами.

Сей час на ша за да ча в том, что-
бы этот визит не стал прос то эпи-
зодом в наших отношениях, а по-
служил ос но вой для даль ней шей 
системной ра бо ты. И по это му мы, 
без услов но, бу дем договариваться 
о создании та ко го механизма, при 
ко то ром продолжим взаимодей-
ствие на пост оян ной ос но ве. И не 
толь ко во вре мя визитов делега-
ций, но и в ежед нев ной ра бо те на 
уров не экс пер тов.

Финляндия од на из тех стран, 
ко то рые ориентированы на дости-
жение региональной и мировой 
стабильности, и точ но так же ори-
ентирована Бе ла русь. Мы факти-
чески находимся меж ду За па дом 
и Вос то ком, и наши скоординиро-
ванные усилия мо гут дать хороший 
эф фект для снижения напряжен-
ности, ко то рая в дан ный мо мент 
присутствует.


