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Мэдаль да 100-годзьдзя Беларускае Народнае Рэспублікі 

Статут узнагароды 

 
1. Мэдаль да 100-годзьдзя БНР (далей – “Мэдаль”) надаецца ў адзначэньне 
стогадовага юбілею з дня прыняцьця Трэцяе Ўстаўнае Граматы Рады БНР 
25 сакавіка 1918 г., у якой абвяшчалася пра дзяржаўную незалежнасьць 
Беларусі. 
 
2. Мэдаль надаецца на адзначэньне асаблівых заслугаў на карысьць 
увасабленьня ідэалаў 25 сакавіка, у тым ліку за дасьледваньні і 
папулярызацыю беларушчыны, здабыцьцё і ўмацаваньне дзяржаўнай 
незалежнасьці Беларусі, барацьбу за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі. 
 
3. Мэдаль уручаецца:  
 
- Асобам, якія адзначыліся на ніве змаганьня за волю і незалежнасьць 
Беларусі, 
- Выбітным грамадзкім і культурніцкім дзеячам у Беларусі і сярод 
беларускага замежжа, 
- Замежнікам, якія спрычыніліся да дасьледваньняў і папулярызацыі 
Беларусі ў сьвеце, а таксама іншым чынам спрыялі нацыянальным 
інтарэсам Беларусі. 
 
4. Мэдаль надаецца Дэкрэтам Старшыні Рады БНР. 
 
4.1 У 2018 годзе Мэдалём адзначаюцца ня менш як 120 асобаў, сьпіс якіх 
падрыхтаваны Камісіяй па Ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР, 
зацьвярджаецца Старшынёю Рады БНР і Заступнікамі Старшыні Рады 
БНР у адпаведнасьці з Статутам Камісіі па Ўзнагароджаньнях пры Радзе 
БНР. 
 



4.2 Старшыня Рады БНР, пасьля кансультацыяў з Камісіяй па 
Ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР і з Заступнікамі Старшыні Рады БНР, 
можа таксама надаваць Мэдаль сваім спэцыяльным дэкрэтам ці 
распараджэньням іншым асобам, у колькасьці ня больш за 10, на працягу 
2018 году або пасьля яго. 
 
5. Асобам, узнагароджаным Мэдалём, выдаецца пасьведчаньне 
ўсталяванага ўзору. 
 
6. Выгляд Мэдалю адлюстраваны ў эскізе, які зьяўляецца дадаткам да 
гэтага Статуту. 
 
6.1 Мэдаль увесь бронзавы, круглае формы, на ліцавым баку выява гербу 
“Пагоня”, на адваротным баку выбіты надпіс: “100 гадоў БНР”. 
 
6.2 Стужка Мэдалю складаецца з вэртыкальных палосаў наступных 
колераў і разьмешчаных у наступным парадку: шырокая белая, вузкая 
чорная, шырокая чырвоная, вузкая чорная, шырокая белая. 
 
7. Кошты, зьвязаныя з вырабленьнем Мэдалю, нясе Скарб БНР. 
 
8. Гэты Статут уваходзіць у жыцьцё дня 25 сакавіка 2018 году. 
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