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Уза ем ная 
пад трым ка

У кан цы мая па між Ра сій-

скай Фе дэ ра цы яй і Рэс пуб лі-

кай Бе ла русь бы ло пад пі са-

на між ура да вае па гад нен не 

аб уза ем ным пры знан ні віз. 

Яго дзе ян не рас паў сюдж-

ва ец ца на час пра вя дзен ня 

сё лет ня га чэм пі я на ту све ту 

па фут бо ле і ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў, якія прой дуць у Мін-

ску на ступ ным ле там. Што 

да ты чыц ца фут боль на га спа-

бор ніц тва, то па гад нен не дае 

пра ва ба лель шчы кам, у якіх 

ёсць ра сій ская ві за, пе ра мя-

шчац ца па тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі па бяз ві зе. Ад па вед на, у 

на ступ ным го дзе ра сій скі бок 

дасць маг чы масць бяз ві за ва-

га пра ез ду і зна хо джан ня на 

сва ёй тэ ры то рыі за меж ным 

гас цям, якія бу дуць на кі роў-

вац ца ў Мінск на ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні.

Сё ле та бяз ві за вы рэ жым 

дзей ні чае ў пе ры яд з 4 чэр-

ве ня па 25 лі пе ня. Для кам-

фор ту ба лель шчы каў яго 

тэр мі ны ўклю ча юць у ся бе 

10 дзён да і 10 дзён пас ля 

са мой спар тыў най па дзеі. Як 

рас ка заў на чаль нік дэ пар-

тамен та па гра ма дзян стве 

і міг ра цыі МУС Бе ла ру-

сі Аляк сей БЯ ГУН, бі ле ты 

на мат чы ку пі лі больш за 

1,5 міль ё на за меж ні каў і ча-

ка ец ца, што ка ля 10 % з іх 

пра едуць праз на шу дзяр жа-

ву. Цал кам маг чы ма, знач-

ная част ка з гэ тых 150 ты сяч 

ча ла век за хо ча за тры мац ца 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, каб 

лепш па зна ё міц ца з куль ту-

рай і по бы там кра і ны. У гэ ты 

пе ры яд пра ва ахоў ныя ор га-

ны ро бяць усё, каб га ран та-

ваць бяс пе ку і кам форт ныя 

ўмо вы зна хо джан ня гас цей 

чэм пі я на ту ў рэс пуб лі цы.

Так са ма пад раз дзя лен ні 

транс парт най мі лі цыі і па лі-

цыі бу дуць уза е ма дзей ні чаць 

пры су пра ва джэн ні груп ба-

лель шчы каў па тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі чы гу нач ным транс-

пар там, пры зна хо джан ні і 

ўез дзе фа на таў у Ра сію і іх 

тран зіт ным пра ез дзе праз 

на шу кра і ну ў Ка лі нінг рад, 

дзе так са ма ад бу дуц ца фут-

боль ныя мат чы.

Што неабходна?
Важ на ўлі чыць, што ска-

рыс тац ца маг чы мас ця мі 

бяз ві зу мож на толь кі пры 

на яў нас ці дзей на га да ку-

мен та, які свед чыць асо бу, 

а так са ма паш пар та ба лель-

шчы ка. У дэ парт амен це па 

гра ма дзян стве і міг ра цыі 

МУС Бе ла ру сі рас тлу ма чы лі, 

што паш парт ба лель шчы ка, 

або FАN ІD, — пер са ні фі ка-

ва ная карт ка гле да ча, якая 

з'яў ля ец ца част кай сіс тэ мы 

ідэн ты фі ка цыі фут боль ных 

ба лель шчы каў і вы да ец ца 

ў мэ тах кам форт на га і бяс-

печ на га зна хо джан ня гле да-

чоў на ста ды ё нах.

Та кую карт ку па ві нен 

атры маць кож ны гля дач, які 

на быў бі ле ты на фут боль-

ныя мат чы, а так са ма чле-

ны яго сям'і ці ін шыя асо бы, 

якія на кі роў ва юц ца ра зам з 

ім у Ра сію. Для гэ та га трэ ба 

за поў ніць ан ке ту на сай це 

www.fаn-іd.ru або прай сці пра-

цэ ду ру рэ гіст ра цыі ў Цэнт ры 

вы да чы паш пар та ба лель-

шчы ка. Паш парт з'яў ля ец ца 

імян ным, вы да ец ца бяс плат-

на адзін раз на кож на га гле-

да ча на па пя ро вым нось бі це, 

а так са ма ў элект рон най фор-

ме. Прад' яў ляць яго мож на і 

ў ад ным, і ў дру гім выглядзе. 

У вы пад ку стра ты да ку мен та 

для вы ез ду за мя жу не аб ход-

на звяр нуц ца ў дып ла ма тыч-

нае прад стаў ніц тва або кон-

суль скую ўста но ву для атры-

ман ня па свед чан ня на вяр-

тан не, пас ля ча го афор міць у 

міг ра цый най служ бе вы яз ную 

ві зу. Пры стра це FАN ІD на 

тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі трэ ба звяр нуц ца ў цэнтр 

іх вы да чы ў га ра дах пра вя-

дзен ня мат чаў для атры ман-

ня дуб лі ка та. Да рэ чы, уся го іх 

11: Вал га град, Ека ця рын бург, 

Ка зань, Ка лі нінг рад, Маск ва, 

Ніж ні Ноў га рад, Рас тоў-на-

До не, Са ма ра, Санкт-Пе цяр-

бург, Са ранск і Со чы.

Не ўсе звяр та юць ува гу, 

але паш парт ба лель шчы ка 

дае пра ва шмат ра зо ва га 

ўез ду на тэ ры то рыю Бе ла-

ру сі і Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў 

пе ры яд дзе ян ня бяз ві за ва га 

рэ жы му. Апош ні раз па спець 

уе хаць трэ ба да 23 га дзін 

59 хві лін 15 лі пе ня 2018 го да, 

вы ехаць мож на да та го ж ча-

су 25 лі пе ня.

Так са ма для ўез ду ў Рэс-

пуб лі ку Бе ла русь за меж ныя 

гра ма дзя не аба вя за ны мець 

да га вор ме ды цын ска га стра-

ха ван ня, за клю ча ны з бе ла-

рус кай або за меж най стра-

ха вой ар га ні за цы яй. Ад сут-

насць на зва на га да ку мен та 

мо жа з'яў ляц ца пад ста вай 

для ад мо вы ва ўез дзе ў Бе-

ла русь.

Не за быц ца 
аб рэ гіст ра цыі

Пры пе ра ся чэн ні Дзяр-

жаў най гра ні цы Бе ла ру сі 

з мэ тай да лей ша га ру ху ў 

Ра сію не аб ход на звяр нуц ца 

да прад стаў ні ка па гра ніч най 

служ бы Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

для атры ман ня міг ра цый най 

карт кі. Атрым лі ваць яшчэ ад-

ну міг ра цый ную карт ку ўжо 

ў Ра сіі не трэ ба. Яна па він на 

за ста вац ца ў за меж ні ка на 

пра ця гу ўся го тэр мі ну зна хо-

джан ня ў кра і не. У вы пад ку 

яе па шко джан ня або стра ты 

не аб ход на звяр нуц ца ў пад-

раз дзя лен не па пы тан нях 

міг ра цыі тэ ры та ры яль на га 

ор га на МУС Ра сіі для атры-

ман ня дуб лі ка та.

За меж ні кі, якія вы ра шы-

лі за тры мац ца ў Бе ла ру сі, 

аба вя за ны на пра ця гу пя ці 

су так, за вы клю чэн нем ня-

дзель, дзяр жаў ных свят і свя-

точ ных дзён, за рэ гіст ра вац-

ца ў ор га не рэ гіст ра цыі па 

мес цы фак тыч на га ча со ва га 

зна хо джан ня, ка лі ін шае не 

вы зна ча на за ка на даў ствам 

і між на род ны мі да га во ра-

мі Бе ла ру сі. За меж ні кі, якія 

афор мі лі пра жы ван не ў гас-

ці ні цах, са на тор на-ку рорт-

ных і азда раў лен чых ар га ні-

за цы ях, рэ гіст ру юц ца гэ ты мі 

ўста но ва мі.

На тэ ры то рыі Ра сіі за-

меж ныя ба лель шчы кі так са-

ма па він ны за рэ гіст ра вац ца 

ў тэ ры та ры яль ным ор га-

не Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

або шмат функ цы я наль ным 

цэнт ры ака зан ня дзяр жаў-

ных і му ні цы паль ных па слуг. 

На бе ла рус кіх ба лель шчы каў 

гэ тае пра ві ла рас паў сюдж ва-

ец ца толь кі ка лі яны збі ра юц-

ца пра вес ці ў Ра сіі больш за 

30 дзён.

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў звяр тае ўва гу, што 

про пуск за меж ні каў, якія 

едуць на чэм пі я нат све ту з 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ра-

сій скую Фе дэ ра цыю і на зад, 

бу дзе ажыц цяў ляц ца толь кі 

па трох аў та ма біль ных і трох 

чы гу нач ных шля хах, а так са-

ма авія транс пар там.

ГАЙ ДА НА ФУТ БОЛ!
Як за меж ным ба лель шчы кам тра піць на чэм пі я нат

Зра зу ме ла, без умоў ным лі да-

рам па коль кас ці ве ла сі пе дыс таў 

у кра і не з'яў ля ец ца ста лі ца. Па да-

ных ГА «Мін скае ве ла сі пед нае та-

ва рыст ва», у мі ну лым се зо не ў ка-

ры стан ні мін чан зна хо дзі ла ся ка ля 

800 ты сяч ве ла сі пе даў. Пры гэ тым 

ка ля 8 % да рос лых га ра джан ле там 

ез дзяць на іх прак тыч на што дня, а 

40 % — не каль кі ра зоў на ме сяц. 

На жаль, па куль уся го 1 % жы ха роў 

ста лі цы вы ка рыс тоў вае гэ та сро дак 

пе ра мя шчэн ня ў якас ці асноў на га. 

Для па раў на ння: за раз ся рэд ні па-

каз чык у га ра дах Еў ро пы — 8 %. 

Пры чын гэ та му не каль кі. Ад на з 

іх — не да стат ко ва раз ві тая інф ра-

струк ту ра, над па ляп шэн нем якой 

за раз вя дзец ца ак тыў ная ра бо та.

На огул ве ла сі пед здоль ны вы-

ра шыць мност ва пы тан няў, якія 

не па збеж на ўзні ка юць у вя лі кіх 

га ра дах. Па-пер шае, гэ та да-

ступ ная фі зіч ная на груз ка для 

тых, хто ўвесь дзень пра во дзіць 

у офі се, па-дру гое, за ме на аў та-

ма бі ля ве ла сі пе дам да па мо жа 

зні зіць тра фік, вы зва ліць пар ко-

вач ныя мес цы ў два рах і доб рым 

чы нам паў плы ваць на эка ло гію. 

Каб да сяг нуць гэ та га, ахоп лі ва-

ец ца цэ лы комп лекс на прам каў, 

якія ўклю ча юць у ся бе ін жы нер ныя 

ра бо ты, ме ра пры ем ствы па па пу-

ля ры за цыі гэ та га ві ду транс пар ту 

і пра фі лак ты цы бяс пе кі яго вы ка-

ры стан ня, у тым лі ку ся род дзя-

цей, удас ка на лен не іс ну ю ча га за-

ка на даў ства ў сфе ры рэ гу ля ван ня 

да рож на га ру ху. Пла ну ец ца, што 

дзя ку ю чы гэ та му да 2030 го да ў 

га ра дах з коль кас цю на сель ніц тва 

50 ты сяч ча ла век і больш до ля 

вы ка ры стан ня ве ла транс пар ту 

па він на пад вы сіц ца да 8—10 %; 

з мен шай коль кас цю і ў па сёл ках 

га рад ско га ты пу — да 15—20 %; 

у аг ра га рад ках і сель скіх на се ле-

ных пунк тах — да больш 40 %. Для 

гэ та га мяс цо вым ор га нам ула ды 

не аб ход на рас пра ца ваць пла ны 

рэа лі за цыі кан цэп цыі з кан крэт-

ным спі сам ме ра пры ем стваў у за-

леж нас ці ад спе цы фі кі рэ гі ё на.

Су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі 

пад крэс лі ва юць: ні ў якім ра зе нель-

га за бы ваць, што ве ла сі пе дыст — 

паў на вар тас ны ўдзель нік да рож на га 

ру ху. А гэ та зна чыць, што ён так са-

ма аба вя за ны вы кон ваць ПДД, па-

ру шэн не якіх вя дзе да ад каз нас ці. 

Ад ны з асноў ных ка мя нёў спа тык-

нен ня — спе шы ван не на пе ша ход-

ных пе ра хо дах, дзе не аб ход на, а 

так са ма вы ка ры стан не свят ло ад-

бі валь ных эле мен таў у цём ны час 

су так пры ру ху ўздоўж да рог.

Як рас ка заў часова выконваючы 

абавязкі па пасадзе на чаль ні ка ад-

дзе ла ар га ні за цыі да рож на га ру-

ху і да рож най ін спек цыі УДАІ МУС 

Бе ла ру сі Аляк сандр ХРОМ ЧАН КА, 

на пра ця гу апош ніх дзе ся ці га доў 

на зі ра ец ца тэн дэн цыя ўстой лі ва га 

зні жэн ня агуль най коль кас ці ДТЗ з 

удзе лам ве ла сі пе дыс таў, а так са ма 

коль кас ці за гі ну лых. Ка лі дзе сяць га-

доў та му гі ну ла ка ля 150—160 ве ла-

сі пе дыс таў што год, то ле тась сум ная 

ста тыс ты ка спы ні ла ся на 42 асо бах. 

Са мым не бяс печ ным па-ра ней ша му 

за ста ец ца рух уз доўж рэс пуб лі кан-

скіх да рог, дзе вы со кі хут кас ны рэ-

жым. Што да ты чыц ца ДТЗ у цём ны 

час су так, то з 21 вы пад ку са смя-

рот ным вы ні кам 20 ад бы ло ся там, 

дзе ад сут ні ча ла штуч нае асвят лен не. 

Та му трэба аба вяз ко ва аба зна чаць 

ся бе ліх та ра мі і свят ло ад бі валь ны мі 

эле мен та мі. У ідэа ле — на дзя ваць 

свет лоз ва рот ную ка мі зэль ку, бо ме-

на ві та яна за бяс печ вае най боль шы 

ўзро вень пры кмет нас ці.

Вяр та ю чы ся да ру ху ў га ра дах: на 

шчас це, ня гле дзя чы на іс тот ны рост 

агуль най коль кас ці ве ла транс пар ту, 

атрым лі ва ец ца па збег нуць уз рас-

тан ня ава рый нас ці. Так, у мі ну лым і 

па за мі ну лым га дах коль касць асоб, 

якія па цяр пе лі ў вы ні ку кан так ту 

ве ла сі пе да з аў та ма бі лем, скла ла 

25 ча ла век. Як тлу ма чыць на мес нік 

на чаль ні ка УДАІ ГУ УС Мін гар вы-

кан ка ма Анд рэй ЗЫ РА НАЎ, ДАІ 

пры мае не па срэд ны ўдзел у пра цы 

над раз віц цём інф ра струк ту ры. Так, 

на ўсіх свят ла фор ных аб' ек тах, якія 

па він ны з'я віц ца ў гэ тым го дзе, бу-

дуць ар га ні за ва ны ве ла пе ра ез ды, 

па зна ча ныя зя лё най фар бай. Так са-

ма па го ра дзе бу дуць уста лёў вац ца 

по руч ні пры пад' ез дзе да пра ез най 

част кі, каб ве ла сі пе дыс там не да во-

дзі ла ся ліш ні раз спеш вац ца. «Мы 

за ці каў ле ны, каб рух ак тыў на раз ві-

ваў ся, та му са свай го бо ку ста ра ем ся 

ра біць для гэ та га ўсё маг чы мае», — 

ад зна чыў Анд рэй Зы ра наў.

За раз у пра цы зна хо дзіц ца экс-

пе ры мен таль ны пра ект — вы дзе ле-

ная на пра ез най част цы па ла са для 

ве ла сі пе даў. Як ка жуць спе цы я ліс-

ты, трэ ба ўлі чыць шмат ню ан саў, 

та му спра ва пра соў ва ец ца не так 

хут ка. Да та го ж вы бра ны ня прос ты 

ўчас так — ву лі ца Ве ры Ха ру жай, 

дзе і так вель мі ін тэн сіў ны рух. Ад-

нак ве ла інф ра струк ту ра там прос-

та не аб ход ная. На да дзе ны мо мант 

ста ліч ным ве ла сі пе дыс там да ступ-

ныя 27-кі ла мет ро вая ма гіст раль ная 

ве ла да рож ка, дзве пра гу лач ныя 

ве ла да рож кі ў Ло шыц кім пар ку і 

пар ку 900-год дзя Мін ска, а так са-

ма 188 кі ла мет раў су ме шча ных пе-

ша ход на-ве ла сі пед ных да ро жак



Тэ маТэ ма  

Пе ра лік шля хоў аў та ма біль ных зно сін

Рэс пуб лі ка 

Бе ла русь

Учас так шля ху 

аў та ма біль ных 

зно сін

Ра сій ская 

Фе дэ ра цыя

Ві цеб ская 

воб ласць

Рэ дзькі — 

Крас ная Гор ка 

(М-1 Мінск — 

Маск ва)

Сма лен ская 

воб ласць

Езя ры шча — 

Не вель (Р-23 

Кі еў — Санкт-

Пе цяр бург)

Пскоў ская 

воб ласць

Го мель ская 

воб ласць

Се лі шча — 

На ва зыб каў 

(А-240 Го-

мель — Бранск)

Бран ская 

воб ласць

Пе ра лік шля хоў чы гу нач ных зно сін

Рэс пуб лі ка 

Бе ла русь

 Учас так шля ху 

аў та ма біль ных 

зно сін

Ра сій ская 

Фе дэ ра цыя

Ві цеб ская 

воб ласць

Езя ры шча — 

Не вель 

(Ві цебск — 

Пскоў)

Пскоў ская 

воб ласць

Асі наў ка — 

Крас нае 

(Мінск — 

Сма ленск)

Сма лен ская 

воб ласць

Го мель ская 

воб ласць

За ка пыц це — 

Злын ка 

(Го мель — 

Бранск)

Бран ская 

воб ласць

У Ра сіі стар та ваў чэм пі я нат све ту па фут бо ле — 
2018. Са праўд ныя фа на ты пры еха лі пад тры маць 
свае ка ман ды з са мых пер шых мат чаў. 
Але зра зу ме ла, што чым блі жэй да фі на лу, 
тым больш ма са вы ін та рэс бу дзе вы клі каць 
гэ тая маш таб ная спар тыў ная па дзея. 
А гэ та зна чыць, што асаб лі вую ўва гу не аб ход на 
ўдзя ляць гра мад скай бяс пе цы. 
Да рэ чы, за кра нае чэм пі я нат 
не толь кі ра сій скіх пра ва ахоў ні каў, 
але і прад стаў ні коў бе ла рус кай мі лі цыі. 
Пра тое, як не па срэд на, — 
чы тай це ў на шым ма тэ ры я ле.

БЫЦЬ ПРЫ КМЕТ НЫМ
Каб ве ла рух стаў ма са вым

Цёп лая па ра го да на строй вае на вылазкі на пры ро ду і ўво гу ле 

доў гае зна хо джан не на све жым па вет ры. У якас ці срод ку пе ра-

мя шчэн ня ак тыў ныя бе ла ру сы ўсё час цей па чы на юць вы бі раць 

ве ла сі пед. Пры чым гэ та да ты чыц ца не толь кі воль на га ча су, ня-

рэд ка ве ла сі пед ста но віц ца эка ла гіч най аль тэр на ты вай га рад ско-

му транс пар ту. Каб дак лад на рэ гу ля ваць гэ тую сфе ру, у сту дзе ні 

бя гу ча га го да бы ла пры ня та кан цэп цыя раз віц ця ве ла сі пед на га 

ру ху ў Бе ла ру сі, асаб лі вая ўва га ў якой удзя ля ец ца тэ ме бяс пе кі.
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