
Пра некаторыя пытанні, злучаных з правядзеннем у 

Расійскай Федэрацыі чэмпіянату свету па футболе і прытрымліванні замежных 

заўзятараў па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 

 

З 14 чэрвеня па 15 ліпеня 2018 гады ў Расійскай Федэрацыі пройдзе фінальная частка 21 

чэмпіянату свету па футболе FIFA 2018 гады. 

Паколькі ў чэмпіянаце свету ўдзельнічае значная колькасць каманд з краін-удзельніц 

Еўрапейскага звяза, чакаецца, што частка заўзятараў пройдзе ў Расійскую Федэрацыю 

транзітам па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і зваротна. 

У мэтах палягчэння праезду паказанай катэгорыі грамадзян  

29 траўня бягучага года складзена Дамова паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Ўрадам 

Расійскай Федэрацыі пра некаторыя пытанні, злучаных з уездам замежных грамадзян і твараў 

без грамадзянства на міжнародныя спартовыя мерапрыемствы  

(далей - Дамова). 

Дамовай прадугледжваецца бязвізавы ўезд, выезд і знаходжанне замежнікаў па тэрыторыях 

Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі на чэмпіянат свету і II Еўрапейскія гульні  

2019 гады. 

ВАЖНА: бязвізавым рэжымам на чэмпіянат свету можна скарыстацца толькі пры наяўнасці 

сапраўднага дакумента, які сведчыць асоба, а таксама дакумента для наведвання 

міжнароднага спартовага мерапрыемства (пашпарт заўзятара).  

Пропуск праз Дзяржаўную мяжу Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца пры наяўнасці 

паказаных дакументаў  

(пашпарт заўзятара можа прад'яўляцца ў арыгінале ці электроннай форме). 

Пашпарт заўзятара (FAN ID) - персаніфікаваная карта гледача, якая з'яўляецца часткай 

сістэмы ідэнтыфікацыі футбольных заўзятараў і выдаецца ў мэтах камфортнага і бяспечнага 

знаходжання гледачоў на стадыёнах правядзення матчаў. Такую  

карту павінен атрымаць кожны глядач, які набыў квіток(ы) на футбольныя матчы, а таксама 

чальцы яго сям'і ці іншыя суправаджалыя твары, наступныя ў Расійскую Федэрацыю.  

Заяўніку неабходна запоўніць анкету на сайце  

http://www.fan-id.ru ці прайсці працэдуру рэгістрацыі ў Цэнтры выдачы Пашпарта заўзятара. 

Пашпарт заўзятара з'яўляецца імянным, афармляецца бясплатна, аднойчы на кожнага гледача 

на папяровым носьбіце, а таксама ў электроннай форме. 

Пашпарт заўзятара дае права шматразовага бязвізавага ўезду на тэрыторыю Рэспублікі 

Беларусь і Расійскай Федэрацыі за 10 дзён да даты правядзення першага матчу чэмпіянату 

свету і сканчаецца ў дзень апошняга матчу  

(з 00:00 гадзін 4 чэрвеня 2018 гады па 23:59 гадзін 15 ліпеня 2018 гады). 

У перыяд, які пачынаецца за 10 дзён да даты правядзення першага матчу і што сканчаецца 

праз 10 дзён пасля даты правядзення апошняга матчу (з 00:00 гадзін 4 чэрвеня 2018 гады па 

23:59 гадзін 25 ліпеня 2018 гады) замежныя гледачы выязджаюць з Рэспублікі Беларусь і 

Расійскай Федэрацыі без афармлення віз. 

 

ВАЖНА: уезд на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі і выезд зваротна 

ажыццяўляецца 

праз міжнародныя пункты пропуску на мяжы Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі з 

трэцімі краінамі; 

непасрэдна з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у Расійскую Федэрацыю на выкарыстоўваных 

шляхах чыгуначнага і аўтамабільнага паведамленняў, пералічаных у Прыкладанні да Дамовы. 

Пералік выкарыстоўваных шляхоў аўтамабільнага паведамлення 

Рэспубліка Беларусь Участак шляху аўтамабільнага паведамлення  Расійская Федэрацыя 



Віцебская вобласць Рэдзькі - Чырвоная Горка (М-1 Менск - Масква) Смаленская вобласць 

 Езярышча - Невель  

(Р-23 Кіеў - Санкт-Пецярбург) Пскоўская вобласць 

Гомельская вобласць Паселішча - Новозыбков  

(А-240 Гомель - Бранск) Бранская вобласць 

Пералік выкарыстоўваных шляхоў чыгуначнага паведамлення  

Рэспубліка Беларусь Участак шляху чыгуначнага паведамлення  Расійская Федэрацыя 

Віцебская вобласць Езярышча - Невель 

(Віцебск - Пскоў) Пскоўская  вобласць 

 Осиновка - Чырвонае  

(Менск - Смаленск) Смаленская вобласць 

Гомельская вобласць Закопытье - Злынка 

(Гомель - Бранск)  

 Бранская вобласць 

Зважаем, што пропуск замежнікаў, наступных на чэмпіянат свету з Рэспублікі Беларусь у 

Расійскую Федэрацыю і зваротна па-за паказанымі шляхамі зносін, ажыццяўляцца  

не будзе. Парушальнікі ўсталяванага парадку ўезду нясуць адказнасць у адпаведнасці з 

заканадаўствам Бакоў. 

 

Пра абавязковае медыцынскае страхаванне  

Для ўезду ў Рэспубліку Беларусь замежныя грамадзяне  

абавязаны мець дамову абавязковага медыцынскага страхавання, зняволены з беларускай 

страхавой арганізацыяй ці дамова медыцынскага страхавання, зняволены з замежнай 

страхавой арганізацыяй на выпадак аказання ім медыцынскімі ўстановамі хуткай 

медыцынскай дапамогі. 

Адсутнасць паказанага дакумента для замежнікаў, якія падлягаюць абавязковаму 

медыцынскаму страхаванню, можа з'яўляцца падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку 

Беларусь. 

 

Пра міграцыйную карту 

 Пры ўездзе ў Расійскую Федэрацыю кожнаму замежніку выдаецца міграцыйная карта, 

якая павінна знаходзіцца ў яго на працягу ўсяго тэрміна знаходжання ў Расійскай Федэрацыі. 

 У выпадку псуты ці страты міграцыйнай карты замежніку неабходна звярнуцца ў 

падраздзяленне па пытаннях міграцыі тэрытарыяльнага органа МУС Расіі па месцы свайго 

знаходжання для атрымання дубліката міграцыйнай карты. 

 Пры скрыжаванні Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь з мэтай далейшага 

прытрымлівання ў Расійскую Федэрацыю на чэмпіянат свету неабходна звярнуцца да 

прадстаўніка памежнай службы Рэспублікі Беларусь для атрымання міграцыйнай карты. 

 

Пра парадак рэгістрацыі (пастаноўкі на міграцыйны ўлік) замежнікаў 

Рэспубліка Беларусь 

 Замежнікі, якія прыбылі ў Рэспубліку Беларусь, абавязаны на працягу пяці сутак, за 

выключэннем нядзель, дзяржаўных свят і святочных дзён, усталяваных і абвешчаных 

Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь непрацоўнымі, зарэгістравацца ў органе рэгістрацыі па 

месцы фактычнага часавага знаходжання, калі іншае не вызначана заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь і міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь. 

 



Замежнікі, часова прабывалыя ў Рэспубліцы Беларусь, якія аформілі пражыванне ў 

гасцініцах, санаторна-курортных і аздараўленчых арганізацыях, рэгіструюцца гэтымі 

гасцініцамі, санаторна-курортнымі і аздараўленчымі арганізацыямі. 

Больш падрабязна з інфармацыяй пра парадак рэгістрацыі можна азнаёміцца на сайце МУС 

Рэспублікі Беларусь (www.mvd.gov.by)  

у частцы "Грамадзянства і міграцыя". 

 

Расійская Федэрацыя 

На тэрыторыях гарадоў Валгаграда, Екацярынбурга, Казані, Калінінграда, Масквы, Ніжні 

Ноўгарад, Растова-на-доне, Самары, Санкт-Пецярбурга, Саранска, Сочы ў перыяд з 25 траўня 

па 25 ліпеня 2018 г. для пастаноўкі замежнага грамадзяніна ці твары без грамадзянства, якія 

прыбылі для часавага знаходжання, на ўлік па месцы знаходжання прымалы бок, а ў 

выпадках, прадугледжаных часткамі 3 і 3.1 артыкулы 22 Федэральнага закона ад 18 ліпеня 

2006 г. N 109-ФЗ  

"Пра міграцыйны ўлік замежных грамадзян і твараў без грамадзянства ў Расійскай 

Федэрацыі", непасрэдна замежны грамадзянін ці твар без грамадзянства на працягу трох дзён 

з дня прыбыцця ў месца знаходжання абавязаны прадставіць у адпаведны тэрытарыяльны 

орган Міністэрствы ўнутраных спраў Расійскай Федэрацыі ці шматфункцыянальны цэнтр 

падавання дзяржаўных і муніцыпальных паслуг дакументы, прадугледжаныя заканадаўствам 

Расійскай Федэрацыі. 

Паказаныя патрабаванні не распаўсюджваюцца на замежных грамадзян і твараў без 

грамадзянства, якія з'яўляюцца ўдзельнікамі чэмпіянату свету па футболе, а таксама на 

прадстаўнікоў FIFA, даччыных арганізацый FIFA, канфедэрацый і нацыянальных 

футбольных асацыяцый, уключаных у спісы FIFA. 

Больш падрабязна з інфармацыяй пра парадак рэгістрацыі можна азнаёміцца на сайце МУС 

Расійскай Федэрацыі (www.мус.рф) ці сайце www.fan-id.ru  

 

Пра парадак прытрымлівання ў г. Калінінград аўтамабільным ці чыгуначным транспартам 

 

 Грамадзяне дзяржаў, не ўваходных у Шэнгенскую зону,  

для прытрымлівання на матчы ў г. Калиниград аўтамабільным ці чыгуначным транспартам, 

павінны мець шэнгенскую візу. 

 

 

Пра дзеянні пры страце пашпарта ці FAN ID 

 

  У выпадку страты дакумента для выезду за мяжу неабходна звярнуцца ў 

дыпламатычнае прадстаўніцтва ці консульская ўстанова дзяржавы грамадзянскай 

прыналежнасці для атрымання сведчання на вяртанне, пасля чаго аформіць у міграцыйнай 

службе выязную візу. 

  Пры згубе FAN ID на тэрыторыі  Федэрацыі неабходна звярнуцца ў цэнтр 

выдачы FAN ID у гарадах правядзення матчаў для атрымання дубліката. 

 

Увазе кіроўцаў транспартных сродкаў, якія здзяйсняюць аўтамабільныя перавозкі заўзятараў 

 

У адпаведнасці з Дамовай замежныя грамадзяне і твары без грамадзянства, што з'яўляюцца 

кіроўцамі транспартных сродкаў, якія здзяйсняюць аўтамабільныя перавозкі твараў, 

наступных для  наведвання чэмпіянату свету, заязджаюць на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь 

і Расійскай Федэрацыі і выязджаюць зваротна пры наяўнасці:  



сапраўднага дакумента, што сведчыць асоба,  

выдадзенай ва ўсталяваным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ці Расійскай Федэрацыі 

парадку візы, дазволы на часавае пражыванне, выгляду на жыхарства, або пашпарты 

заўзятара. 

У выпадку, калі ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі дзяржаў абодвух Бакоў для 

паказаных кіроўцаў прадугледжаны рэжым бязвізавага ўезду, знаходжанні, транзіту і выезду, 

праезд з Рэспублікі Беларусь у Расійскую Федэрацыю і зваротна магчымы пры наяўнасці 

сапраўднага дакумента, які сведчыць асоба. 

Таксама настойліва рэкамендуем азнаёміцца з парадкам абсталявання аўтобусаў апаратурай 

спадарожнікавай навігацыі ў адпаведнасці з Пастановай Расійскай Федэрацыі  

ад 25 лістапада 2017 г. № 1426 (www.aoglonass.ru).  

Расійскім бокам таксама прапрацоўваецца пытанне пра ўводзіны альтэрнатыўнай магчымасці 

выкарыстання апаратуры сістэмы збірання платы "Платон" (www.platon.ru ці 

www.mintrans.ru). 

 

  

 


