
 
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ POPUNITI ŠTAMPANIM SLOVIMA  

РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ 
ВІЗАВАЯ АНКЕТА 

REPUBLIKA BELORUSIJA 
OBRAZAC ZA VIZU 

Фотаздымак/Fotografija 
1. Прозвішча/Prezime 
 

4. Пол/Pol 
 
мужчынскі/muški 
 
 жаночы/ženski 
 

2. Імя/Ime 
 
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Druga imena i (ili) devojačko prezime 
 
5. Дата нараджэння/ Datum rođenja 

 
dan  mesec  godina 

 

Месца нараджэння/Mesto rođenja 

краіна/zemlja  ..........................................   горад/grad (mesto)  ....................................  

вобласць (раён)/region (opština)  ...................................................................................  

Службовыя адзнакі/ 
Službene oznake 

Дата звароту: 

 ..................................................................  

Падставы: 

 сапраўдны пашпарт 

 візавая падтрымка 

 фінансавыя сродкі 

 страхоўка 

 інтэрв’ю 

Рашэнне па звароту: 

ад  ............................................................  

 станоўчае 

 адмоўнае 

Тып візы: 

 B 

 C 

 D 

Кратнасць візы: 

 1 

 2 

 шм 

Мэта візіту: 

 транзіт 

 дзелавыя стасункi 

 удзел у спартыўных/культурных 
мерапрыемствах 

 прэса 

 гуманітарная 

 рэлігійныя стасункi 

 з правам працы па найму 

 турызм 

 на вучобу 

 прыватная 

 наведванне месцаў пахавання 

 на сталае жыхарства 

 службовая 

 дыпламатычная 

 

Віза:  

№  ............................................................  

Сапраўдная: 

з  ...............................................................  

па  ............................................................  

тэрмін знаходжання  .......................  

Спагнаны збор: 

 ..................................................................  

7. Цяперашняе (ія) грамадзянства(ы)/Sadašnje državljanstvo (a) 

 .........................................................................................................................................................................................................................   
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, i вызначце дату(ы) яго(iх) 
змены/Ako ste menjali državljanstvo(a), navedite državljanstvo(a) koje ste prethodno imali i datum promene državljanstva.......   

8. Тып пашпарта/Vrsta pasoša 
 
 звычайны/običan 
 дыпламатычны/diplomatski 
 службовы/slubeni 
 іншы дакумент/druga 
dokumenta: 
 ........................................................   

9. Нумар пашпарта/Broj pasoša 

 

12. Дата выдачы/ Datum izdavanja 

 
dan  mesec  godina 

 

10. Кім выдадзены/Izdat od strane 

13. Тэрмін дзеяння/ Važi do 

 
dan  mesec  godina 

 

11. Дзе выдадзены/Gde je izdat 

14. Адрас сталага месца жыхарства/Kućna adresa (Adresa stalnog prebivališta) 

краіна/zemlja  ..................................................................................   вобласць (раён)/regija  .................................................................   

горад/ grad (mesto) ........................................................................   вуліца/ulica ......................................................................................   

нумар дома/kućni broj ...................................................................   нумар кватэры/broj stana .............................................................   

нумар тэлефона/broj telefona ......................................................   e-mail  ...............................................................................................   
15. Месца працы i cлужбовы адрас/Radno mesto i službena adresa 

прадпрыемства/preduzeće  ............................................................ пасада/zanimanje ............................................................................   

краіна/zemlja  ..................................................................................  вобласць (раён)/regija  ..................................................................   

горад/grad (mesto)  ........................................................................   вуліца/ulica  .....................................................................................   

нумар дома/kućni broj ....................................................................  нумар тэлефона/broj telefona  ......................................................   
16. Катэгорыя візы/Vrsta vize 

 індывідуальная/iindividualna 
 групавая/grupna 

17. Тып візы/Viza 

 транзітная/tranzitna 
 кароткатэрміновая/kratkoročna 
 доўгатэрміновая/dugoročna 

18. Колькасць уездаў/Broj ulazaka 

 аднаразовая/jednokratna 
 двухразовая/dvokratna 
 шматразовая/višekratna 

19. Тэрмін дзеяння візы/Termin važnosti vize 
на тэрмін знаходжання/ 

з/od 
 

dan  mesec  godina 
 

па/do 
 

dan  mesec  godina 
 

 

 
сутак/dana  

 

20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Ime organizacije ili osobe koja poziva 

21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa organizacije ili osobe koja poziva 

вобласць (раён)/ regija ..................................................................   горад/ grad (mesto) .......................................................................   

вуліца/ ulica .....................................................................................   нумар дома/ kućni broj  .................................................................              

нумар факса/ broj faksa.................................................................   e-mail  ...............................................................................................   
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adresa boravka u Belorusiji 

вобласць (раён)/ regija ..................................................................   горад/ grad (mesto) .......................................................................   

вуліца/ ulica .....................................................................................   нумар дома/ kućni broj ..................................................................   

нумар кватэры/ broj stana ............................................................   гасцініца/hotel  ...............................................................................   
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Detaljnije objašnjnje posete, raylog putovanja 
 

Глядзі на адвароце  ↓  PTO 
 

 



24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Da li ste ikada bili u Belorusiji? 
 так/da        не/ne 
калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/ako jeste, navedite termine, mesta I razlog posete 
з/od  ..............................................   па/do  .........................................   дзе/gde  .........................................................................   мэта вiзiту/razlog posete  ............................................................................  
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года i агульны тэрмiн часовага знаходжання/Prethodni boravci u Belorusiji u toku 

ove godine i ukupno vreme privremenog boravka 

1) з/od  ........................................   па/do  ......................................  

2) з/od  ........................................   па/do 

3) з/od  ........................................   па/do ......  

4) з/od  ......................................   па/do  ......................................  

5) з/od  ......................................   па/do  ......................................  

6) з/od  ......................................   па/do  ......................................  

агульны тэрмiн часовага знаходжання/ 
ukupno vreme privremenog boravka 

 
сутак/dana 

 

26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Da li ste ikad odbijeni da dobijete belorusku vizu ili Vam je viza bila poništena? 
 так/da       не/ne             
калі так, вызначце дату/ako jeste, navedite termine ................................................  
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ 

Da li ste tokom prethodnog boravka na teritoriji Republike Belorusije ikada kažnjavani po beloruskim zakonima? 
 так/da       не/ne 
калі так, вызначце калi/ako jeste, navedite kad  ...................................... i дзе/i gde ...............................................................................................................  
Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з 
мэтай правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам/Pozitivan odgovor ne mora da znači da će vam izdavanje vize biti odbijeno, ali u tom slučaju je 
poželjno Vaše lično prisustvo u cilju obavljanja razgovora s konzularnim službenikom. 
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Da li ste ikad bili deportovani iz neke zemlje? 
 так/da       не/ne       
калі так, вызначце калi/ako jeste, navedite kad  ......................................  i з якой краіны/i iz koje zemlje  .................................................................................................................................  
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ 

Prevozno sredstvo kojim ćete putovati u Republiku Belorusiju 
 

30. Mаршрут руху/Maršruta 
 

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы 
Беларусь/Sredstva plaćanja za vreme boravka u Republici Belorusiji  

32. Звесткi аб дагаворы медыцынскага страхавання/Ugovor o medicinskom 
osiguranju 
страхавая арганiзацыя (назва, адрас, тэлефон)/osiguravajuće društvo (naziv, 
adresa, telefon) 

 ........................................................................................................ …………………………………………………. 

сапраўдны/važi  з/od  ........................................................   па/do  .........................................................  

 наяўныя сродкі/gotovina                   
 крэдытныя карткі/kreditne 
kartice 
 дарожныя чэкі/putni čekovi 

 банкаўскiя чэкі/bankovni čekovi 
 зваротны білет/povratna karta 
 пражыванне/smeštaj 

33. Сямейнае становішча/Porodično stanje 

 знаходжуся ў шлюбе/oženjen(udata)  не знаходжуся ў шлюбе/neoženjen(neudata)  разведзены(а)/razveden(a)   удавец (удава)/udovac 

(udovica) 
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Prezime bračnog druga 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Devojačko prezime 

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Ime i ostala imena bračnog druga  37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Državljanstvo bračnog druga 

38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ 
Datum rođenja bračnog druga 

 
dan  mesec  godina 

 

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Mesto rođenja bračnog druga 

краіна/zemlja  ....................................................................................   горад/mesto .......................................................................................................  

вобласць (раён)/region  .....................................................................................................................................................................................................  

40. Калi Вас суправаджаюць дзецi i яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўнiце таблiцу/Ako deca putuju u Vašoj pratnji i upisana su u Vaš pasoš popunite 
tabelu 

Прозвiшча/Prezime Iмя/Ime Дата i месца нараджэння/Datum i mesto rođenja 
   
   
   

41. Дэкларацыя/Declaration  
Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне 
непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў 
Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў 
любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе 
тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая 
адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. / 
 
Izjavljujem da su podaci u ovom obrazcu istiniti i tačni. Znam da davanje netačnih podataka ili odbijanje da se podnesu potrebna dokumenta 
može da bude osnova za odbijanje dobijanja dozvole za ulazak u Republiku Belorusiju. Takođe sam upozoren(a) da, ako bude ustanovljeno da 
podaci nisu tačni, viza može biti poništena u svakom trenutku. Obavezujem se da ću se po dolasku u Republiku Belorusiju prijaviti po određenoj 
proceduri i da ću napustiti njenu teritoriju pre isteka važnosti vize. Upozorn(a) sam da je za vreme putovanja potrebno imati medicinsko 
osiguranje u skladu sa zakonima Republike Belorusije. 
42. Асабісты подпіс/Svojeručni potpis 
 

43. Дата падпiсання/Datum potpisivanja 

 
dan  mesec  godina 
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