
На днях у Па ла це прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
ад бы ла ся ра бо чая на ра да 
Па ста ян най ка мі сіі па пра мыс ло вас ці, 
па ліў на-энерге тыч ным комп лек се, 
транс пар це і су вя зі з прад стаў ні ка мі 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і ін шых 
ве дам стваў па за ко на пра ек це 
«Аб змя нен ні За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб да рож ным ру ху», які вы клі каў 
мност ва спрэ чак у гра мад стве. У су стрэ чы 
пры няў удзел і ка рэс пан дэнт «МС».

У па чат ку — тэ о рыя
Каб зра зу мець, пра што іш ла га вор ка на 

на ра дзе, ко рат ка на га да ем сут насць пра-
па на ва ных па пра вак. За па ру шэн ні Пра-
ві лаў да рож на га ру ху кі роў ца атрым лі вае 
пэў ную рэг ла мен та ва ную коль касць ба-
лаў. Адзін бал — гэ та па ру шэн ні, штраф за 
якія не пе ра вы шае трох ба за вых ве лі чынь, 
а так са ма тыя, што бы лі вы яў ле ны з да па-
мо гай фо та фік са цыі. Два ба лы — па ру шэн-

ні са штра фам да пя ці ба за вых, тры — да 
10 ба за вых, ча ты ры — якія пра ду гледж ва-
юць больш за 10 ба за вых або па збаў лен-
не пра воў. Атрым лі ва еш 15 і больш ба лаў 
за год — па збаў ля еш ся пра ва кі ра ван ня 
транс парт ным срод кам на паў го да.

Ёсць па ру шэн ні, за якія штраф ныя ба лы 
не на ліч ва юц ца. Ся род іх: па ру шэн не пра-
ві лаў экс плу а та цыі транс парт на га срод-
ку — у част цы ну мар ных зна каў, экс плу а-
та цыя або до пуск да ўдзе лу ў да рож ным 
ру ху транс парт на га срод ку без да га во ра 
аба вяз ко ва га стра ха ван ня гра ма дзян-
скай ад каз нас ці ўла даль ні каў транс парт-
ных срод каў. Акра мя та го, гэ та па ру шэн не 
пра ві лаў пры пын ку і ста ян кі транс парт на га 
срод ку, а так са ма ін шых пра ві лаў да рож-
на га ру ху.

Ся род ін шых но ва ўвя дзен няў — пра ва 
зда ваць эк за мен у ДАІ на ма шы не з аў та-
ма тыч най ка роб кай пе ра дач пас ля пра хо-
джан ня ад па вед най пад рых тоў кі. У гэ тым 
вы пад ку пра вы бу дуць вы да ваць з ад па-
вед най ад зна кай.

Іні цы я ва на пы тан не аб вы да чы між на-
род ных па свед чан няў кі роў цы, так са ма 
пра цу юць над ас пек там до пус ку да кі ра-
ван ня мо та ўсю ды хо да мі.

Ад кры тасць і дыс цып лі на
Пе рад па чат кам ме ра пры ем ства з прэ сай 

па гу та рыў стар шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге-
тыч ным комп лек се, транс пар це і су вя зі 
Анд рэй РЫ БАК. Ён ад зна чыў, што ра бо та 
над за ко на пра ек там бу дзе вес ці ся мак сі-
маль на ад кры та для та го, каб улі чыць усе 
мер ка ван ні — і гра ма дзян, і дзяр жаў ных ор-
га наў. Па вод ле яго слоў, сі ту а цыя на да ро гах 
ус клад ня ец ца з кож ным днём. Пры гэ тым 
знач ная част ка пра ва па ру шэн няў, пра што 
па ве дам ля юць гра ма дзя не, — гэ та вы му-
ша ныя па ру шэн ні з-за не да стат ко вай ар га-
ні за цыі да рож на га ру ху. «На ша ка мі-
сія лі чыць, што мы ме на ві та на гэ тым 
ас пек це па він ны зра біць асноў ны 
ўпор», — пад крэс ліў дэ пу тат.
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стар. 3

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Агуль на му бе ла руска-
ра сій ска му біз не су 
ства ра юць умо вы

Рэ гі я наль нае 
су пра цоў ніц тва

стар. 2

Лю дзі абу ра юц ца 
і про сяць вяр нуць 
ім ва ду з кал гас най 
свід ра ві ны

Ча му пе ра кры лі 
вен тыль?

стар. 4

Ніт ра ты ста но вяц ца 
га лоў най не бяс пе кай 
ка ло дзе жаў

Праз рыс тая — 
не зна чыць пры год ная

стар. 13

Ства ра юць 
на Ві цеб шчы не 
для апе ра тыў на га 
рэ ага ван ня на скар гі

Ка му наль ныя 
тэ ле фон ныя 

дыс пет чар скія

стар. 13

Лель чыц кі 
рай са вет іні цы я ваў 
што тыд нё выя 
су бот ні кі

Чыс ці ня на вёс цы

стар. 16

ШЛЯХ 
ДЛЯ ВА ДЫ

Якія праб ле мы во да за бес пя чэн ня 
па тра бу юць сён ня ўва гі ўла ды і гра ма дзян?

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 4–16-й стар.

Да 2020 го да ў Бе ла ру сі пла ну ец ца па бу да ваць 500 стан цый абез жа лез ван ня.
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НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

КОЛЬКІ БАЛАЎ У КІРОЎЦЫ?КОЛЬКІ БАЛАЎ У КІРОЎЦЫ?
Як аб мяр коў ва юць па праў кі ў за кон аб да рож ным ру ху


