Białoruś
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi]
Ograniczenia prędkości
Należy ściśle przestrzegać limitów prędkości wprowadzanych znakami drogowymi. Standardowe
ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, które mogą być modyfikowane znakami
drogowymi wynoszą:

W terenie zabudowanym

- 60 km/h

Poza terenem zabudowanym

- 90 km/h

Autostrady

- 110 lub 120 km/h

Kierowcy z prawem jazdy poniżej 2 lat – 70 km/h
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do lat 12 muszą podróżować z tyłu, z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń
zabezpieczających.
Jazda pod wpływem
Absolutny zakaz picia przed prowadzeniem samochodu - dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi
kierowcy wynosi 0,00 promila.
Kierowca prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu karany jest mandatem w wysokości od 15 do 35
jednostek (1 jedn. = 100 000 BYR) i zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat lub więzieniem.
Identyczne kary stosowane są względem kierowców prowadzących pojazd pod wpływem
narkotyków.

Obowiązek jazdy na światłach
Światła mijania powinny być włączone w porze dziennej w okresach osłabionej widoczności, a także
kiedy pojazd holuje lub jest holowany.
Mandaty i kary
Płatne na miejscu.
Przykładowe wysokości mandatów: jazda bez pasów: 40zł, złe parkowanie: 40zł, przekroczenie
prędkości: 40-400zł, korzystanie z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego: 240zł,
prowadzenie bez ważnych dokumentów: 1000-1700zł.
Motocykle i skutery
Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe Międzynarodowe Prawo Jazdy, oryginalne dokumenty pojazdu, ubezpieczenie Zielona
Karta. Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna ołowiowa (98 oktanów) – niedostępna.
Benzyna bezołowiowa (80, 92, 95 i 98 oktanów) - dostępna
Olej napędowy (Solyarka) - dostępny
LPG – dostępny
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach. Wwóz maksymalnie 20 litrów, w metalowym
kanistrze. Podlega zgłoszeniu na granicy.
Większe stacje paliwowe akceptują karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem na Białoruś
upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.
Na granicy opłaca się podatek drogowy w wysokości od 20 do 155 USD.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu
- Apteczka pierwszej pomocy (10% roztwór amoniaku, walidol, jodyna, bandaże sterylne i elastyczne,
wata, plastry opatrunkowe, opaska uciskowa, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczki
chirurgiczne, chusteczki higieniczne) – zawartość często kontrolowana
- Trójkąt ostrzegawczy – nie wymagany od jednośladów
- Gaśnica
- Wyposażenie zimowe – od połowy listopada do połowy marca
- opony zimowe - obowiązkowe

- łańcuchy przeciwślizgowe i opony okolcowane - dozwolone
Inne obowiązujące wymogi / przepisy
Podróżujący pożyczonym samochodem i/lub przyczepą obowiązani są posiadać notarialną umowę
użyczenia środka transportu.
Zakaz prowadzenia brudnych pojazdów.
Zakaz rozmawiania przez telefon komórkowy w trakcie jazdy.
Absolutny zakaz używania antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne).
Uwaga: większość oznakowania jest cyrylicą.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

