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РАДА БЕЛАРУСКАЕ НАРОДНАЕ РЭСПУБЛІКІ 
 
 

 
 

Ордэн Пагоні 
 

Статут 
 
Арт. 1. Устанаўляецца Ордэн Пагоні (далей таксама “Ордэн”) з мэтаю 
ўзнагароджваньня выдатных цывільных ці вайсковых заслугаў у часе 
вайны ці міру, зробленых для славы і на карысьць беларускага народу. 
 
Арт. 2. Тытул кавалера ці дамы Ордэна Пагоні зьяўляецца 
найвышэйшым ганаровым адзначэньнем беларускага народу. Тытул 
кавалера ці дамы Ордэна надаецца асобам, якія выдатна спрычыніліся да 
здабыцьця незалежнасьці й дэмакратыі, абарону і захаваньне 
тэрытарыяльнага й нацыянальнага адзінства беларускіх земляў або да 
ўмацаваньня дэмакратыі, незалежнасьці і росквіту беларускай дзяржавы 
і беларускага народу. 
 
Арт. 3. Адзнакамі Ордэна зьяўляюцца: 
 

1) Крыж Ордэна Пагоні, 
 
2) Камандорскі Крыж Ордэна Пагоні, 
 
3) Стужка Ордэна Пагоні. 

 
Арт. 4.1 Крыж Ордэна Пагоні срэбны, васьміканцовы, пакрыты эмаліяй, 
берагі срэбныя. На сярэдзіне крыжа срэбная Пагоня. Адваротны бок 
гладкі з парадкавым нумарам. Да часу пераняцьця Ордэну ў якасьці 
дзяржаўнай узнагароды ў Рэспубліцы Беларусь на раменьнях 
(шырэйшых промнях) крыжа зьмешчаныя літары “B.N.R.”. 
 
Арт. 4.2 Камандорскі Крыж Ордэна Пагоні срэбны, пазалочаны, 
васьміканцовы, пакрыты эмаліяй, берагі залатыя. На сярэдзіне крыжа 
залатая Пагоня. Адваротны бок гладкі з парадкавым нумарам. Да часу 
пераняцьця Ордэну ў якасьці дзяржаўнай узнагароды ў Рэспубліцы 
Беларусь на раменьнях крыжа зьмешчаныя літары “B.N.R.”. Адзнака 
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Камандорскага Крыжу Ордэна Пагоні носіцца на ордэннай стужцы 
Ордэна Пагоні Камандорскага крыжу на шыі. 
 
Aрт. 4.3 У разе паўторнага узнагароджаньня Крыжам Пагоні, надаецца 
адзнака Камандорскага Крыжу. 
 
Арт. 5. Разам з адзнакамі Ордэна ўручаецца Дыплём зь пячаткай 
Капітулы або воргана, які дзейнічае ў яе якасьці, і з подпісам 
паўнамоцнай пасадавай асобы, які сьведчыць пра прыняцьцё ў кавалеры 
ці дамы Ордэну. 
 
Арт. 6. Стужка Ордэна – нацыянальных колераў: вузкая белая, шырокая 
чырвоная, вузкая белая. Стужка адзнакі Камандорскага Крыжу Ордэна 
Пагоні мае ў сярэдзіне вузкую залатую (жоўную) паласу. 
 
Арт. 7. Выявы адзнакаў Ордэна зьмешчаныя ў далучніку да гэтага 
Статуту. 
 
Арт. 8. Кавалерамі ці дамамі Ордэна могуць быць асобы беззаганнага 
характару, якія маюць асаблівыя заслугі перад беларускім народам 
паводле Артыкулу 2 гэтага Статуту. 
 

Арт. 8.1. Тытул кавалера ці дамы Ордэну можа надавацца 
пасьмяротна за заслугі, абазначаныя ў гэтым Статуце, але ня больш 
як напрацягу пяці гадоў пасьля сьмерці кавалера ці дамы. Пры 
рашэньні аб пасьмяротным узнагароджаньні імя ўносіцца ў сьпіс 
спачылых кавалераў і дамаў Ордэну, а блізкім сваякам выдаецца 
дыплём аб узнагароджаньні кіраўніцтвам Капітулы Ордэну або 
ворганам, які дзейнічае ў яе якасьці. 

 
Арт. 9. Старшыня Рады БНР зьяўляецца з тытулу свайго становішча 
кавалерам ці дамай Ордэну і зьяўляецца з ураду Вялікім магістрам 
Ордэна і як такі зьяўляецца старшынёю Капітулы Ордэна. 
 
Арт. 10. Ордэн мае Капітулу, якая складаецца з трох асобаў; усіх 
паклікае Вялікі магістар Ордэна з пасярод кавалераў і дамаў Ордэна на 
пяць гадоў, альбо прызначае выканаўцаў абавязкаў з шэрагу радных 
БНР. 
 
Арт. 11. Капітула выбірае з пасярод сябе канцлера капітулы, які 
зьяўляецца заступнікам Вялікага магістра Ордэну, а таксама сакратара. 
Канцлер Капітулы і сакратар зацьвярджаюцца Старшынём/Старшынёю 
Рады БНР. 
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Арт. 12. Кандыдаты ў кавалеры і дамы Ордэна прадстаўляюцца і 
зацьвярджаюцца ў адпаведнасьці з п. 3.1 Статуту Камісіі па 
ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР. Перад прадстаўленьнем кандыдатаў 
на разгляд Старшыні Рады БНР і яе/яго заступнікаў Камісія па 
ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР павінна атрымаць меркаваньне 
Капітулы адносна маральных кваліфікацыяў кандыдата. 
 
Арт. 13. Тытул кавалера ці дамы Ордэна надае Старшыня Рады БНР 
сваім дэкрэтам, у якім азначае заслугі, за якія надаецца тытул. 
 
Арт. 14. Замежнікі, якія маюць заслугі перад Беларускім Народам, 
могуць таксама быць кавалерамі ці дамамі Ордэна, але ня маюць права 
быць сябрамі Капітулы. 
 
Арт. 15. Перастае быць кавалерам ці дамай Ордэну той ці тая, каго 
Капітула або ворган, які дзейнічае ў яе якасьці, выключыць зь ліку 
кавалераў ці дамаў Ордэну, пры ўхваленьні гэтага рашэньня 
Прэзыдыюмам Рады БНР, дзеля: 
 

(а) Неганаровага ўчынаку, у тым ліку, карысьлівага злачынства з 
элемэнтам ашуканства;  
 
(б) Адкрыцьця новых фактаў, што касуюць праўдзівасьць ці 
важнасьць падставаў рашэньня аб узнагароджаньні; 
 
(в) За здраду ідэалам Беларускай Народнай Рэспублікі. 

 
Арт. 15.1. З увагі на абставіны, зьвязаныя з пералічанымі у Арт. 15 
падставамі выключэньня зь ліку кавалераў і дамаў Ордэну, Капітула 
або ворган, які дзейнічае ў яе якасьці, можа абвясьціць аб забароне 
кавалеру ці даме Ордэну публічнага нашэньня адзнакаў Ордэна раней 
ці замест выключэньня. 

 
Арт. 16. Усе падрабязнасьці арганізацыі Капітулы могуць быць 
зьмешчаны ў асобным распараджэньні Старшыні Рады БНР.  
 
Арт. 17. Мэдаль Пагоні (далей таксама “Мэдаль”) зьяўляецца 
ўзнагародай Ордэна і дзяржаўнай узнагародай Беларусі, адносна якой 
вышэйшым па сваім статусе ёсьць тытул кавалера ці дамы Ордэна. 
Узнагароджаньне Мэдалём не азначае прыняцьцё ў кавалеры ці дамы 
Ордэна. 
 

Арт. 17.1 Мэдаль уручаецца беларускім грамадзянам і замежнікам 
беззаганнага характару, якія маюць асаблівыя заслугі перад 
беларускім народам: 
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- 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. 

 
Арт. 17.2 Мэдаль уручаецца адмысловым дэкрэтам Старшыні Рады 
БНР. Дэкрэт зьмяшчацьме заслугі, за якія ўручаецца Мэдаль. 

 
Арт. 17.2.1 Мэдаль можа быць пасьмяротнай узнагародай за 
заслугі паводле Арт. 17.1 гэтага Статуту, але надавацца напрацягу 
ня больш як дзесяці гадоў пасьля сьмерці. Пры рашэньні аб 
пасьмяротным узнагароджаньні імя ўносіцца ў сьпіс спачылых 
узнагароджаных мэдалем, блізкім сваякам уручаецца мэдаль і 
выдаецца Дыплём аб узнагароджаньні кіраўніцтвам Капітулы 
Ордэну або воргану, які дзейнічае ў яе якасьці.  

 
Арт. 17.3 Сьпіс кандыдатаў на ўзнагароджаньне складаецца і 
зацьвярджаецца ў адпаведнасьці з п. 3.1. Статуту Камісіі па 
ўзнагароджаньнях пры Радзе БНР. Камісія па ўзнагароджаньнях пры 
Радзе БНР таксама павінна атрымаць меркаваньне Капітулы Ордэна 
(пры яе наяўнасьці) датычна кандыдатаў на ўзнагароджаньне. 

 
Арт. 17.4 Асобам, узнагароджаным Мэдалём, выдаецца дыплём 
ўсталяванага ўзору Камісіяй па Ўзнагароджаньнях Рады БНР. 
 
Арт. 17.5 Выгляд Мэдалю і стужкі Мэдалю адлюстраваны ў эскізе, які 
зьяўляецца дадаткам да гэтага Статуту. 
 

Арт. 17.5.1 Мэдаль увесь з жоўтага мэталу, круглае формы, на 
ліцавым баку выява Крыжа Ордэну Пагоні, на адваротным баку 
выбіты надпіс: “Не разьбіць, Не спыніць, Не стрымаць” і 
зьмешчаны нумар. 

 
Арт. 17.5.2 Стужка Мэдаля складаецца з вэртыкальных палосаў 
наступных колераў, разьмешчаных у наступным парадку: тонкая 
чырвоная, шырокая белая, шырокая чырвоная, шырокая белая, 
тонкая чырвоная. 
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Арт. 17.6. Перастае быць узнагароджаным Мэдалём той ці тая, каго 
Капітула або ворган, які дзейнічае ў яе якасьці, выключыць зь ліку 
ўзнагароджаных, пры ўхваленьні гэтага рашэньня Прэзыдыюмам 
Рады БНР, дзеля: 
 

(а) Неганаровага ўчынаку, у тым ліку карысьлівага злачынства з 
элемэнтам ашуканства;  
 
(б) Адкрыцьця новых фактаў, што касуюць праўдзівасьць ці 
важнасьць падставаў рашэньня аб узнагароджаньні; 
 
(в) За здраду ідэалам Беларускай Народнай Рэспублікі. 

 
Арт. 17.6.1. Капітула або ворган, які дзейнічае ў яе якасьці, можа, 
з увагі на абставіны, зьвязаныя з пералічанымі у Арт. 17.6 
выключэньня зь ліку ўзнагароджаных Мэдалем, абвясьціць аб 
забароне публічнага нашэньня такой асобай Мэдаля раней ці 
замест выключэньня. 

 
Арт. 17.7 Асобы, узнагароджаныя раней Мэдалем Пагоні, паўторна 
гэтым мэдалем не ўзнагароджваюцца, а могуць атрымліваць тытул 
кавалера або дамы Ордэну. 

 
Арт. 18 Характар заслугаў, за якія адбылася ўзнагарода Ордэнам ці 
Мэдалём, можа быць абазначаныя на стужцы Мэдаля, крыжа Ордэна, і 
на плянках узнагародаў адпаведнымі адзнакамі: 
 

- За вайсковыя ці аналягічныя вайсковым заслугі або застугі ў 
баявых ці аналягічных баявым абставінах: на стужках Крыжа, 
стужцы Мэдаля і на плянках носіцца сымбаль скрыжаваных 
шабляў залатога колеру; 
 

- За праяву надзвычайнай адвагі ў любых абставінах – знак ліста 
дубу залатога колеру; 
 

- За дасягненьні ў сфэры адукацыі, навукі, культуры – знак 
расчыненае кнігі і паходні залатога колеру. 
 

Арт. 18.1 Гэтыя дададковыя адзнакі могуць надавацца і насіцца 
адначасова. Узнагароджаньне асобаў, раней узнагароджаных 
азнакамі Ордэну ці Мэдалём, правам нашэньня гэтых адзнакаў можа 
адбывацца дадаткова. Права на нашэньне гэтых адзнакаў 
усталёўваецца ў Дэкрэце аб узнагароджаньні, зазначаецца ў Дыплёме 
Ордэну або Дыплёме Мэдаля.  
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Арт. 18.2 Выгляд дадатковых адзнакаў будзе зацьверджаны асобна. 

 
Арт. 19. Плянкі адзнакаў Ордэну Пагоні і Мэдаля Пагоні складаюцца з 
адпаведных стужак Ордэну Пагоні ці Мэдаля Пагоні прастакутнай 
формы або круглай формы (разеткі). На іх дадаюцца асаблівыя адзнакі, 
пералічаныя ў арт. 18. Могуць насіцца  мініятурнай выявы адпаведнай 
адзнакі Ордэну Пагоні ці Мэдаля Пагоні. Фракавыя мініятуры адзнакаў 
Ордэну Пагоні могуць насіцца на разетцы колераў адпаведнай ордэнскай 
стужкі. 
 
Арт. 20 У Выгнаньні Рада БНР узнагароджвае толькі Мэдалём і Крыжам 
Ордэну Пагоні”. 
 
Арт. 21. Гэтае распараджэньне ўваходзіць у жыцьцё дня 5 жніўня 1951 
году. Абноўленая рэдакцыя гэтага распараджэньня ўваходзіць у жыцьцё 
24 лістапада 2022 году. 
 
 
 
Зацьверджана:  
 

 
Івонка Сурвілла, 
Старшыня Рады БНР 
 
24 лістапада 2022 г. 
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ДАДАТАК 
 

Мэдаль Ордэна Пагоні 
 

ЭСКІЗ УЗНАГАРОДЫ 
 
 

 
 
 
 
Зацьверджана:  
 
 

 
Івонка Сурвілла, 
Старшыня Рады БНР 
 
24 лістапада 2022 г. 
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РАДА БЕЛАРУСКАЕ НАРОДНАЕ РЭСПУБЛІКІ 
 

 
 

МЭДАЛЬ ОРДЭНУ ПАГОНІ 
 

 

 
 
 

Мэдаль Ордэну Пагоні, 
усталяваны папраўкамі да Статуту  

ад 24 лістапада 2022 году, нададзены  
 
 

________________________________________ 
 
 

на знак прызнаньня  
 
 

___________________________________________________________ 
 

згодна Дэкрэту Старшыні Рады БНР ад ___________________. 
 

 
Мэдаль за нумарам ______________________ 

 
 

 
СТАРШЫНЯ РАДЫ БЕ ЛАРУСКАЕ  НАРО ДНАЕ РЭСП УБЛІК І 
 
 
 
Івонка Сурвілла  

Дыплём да Мэдаля Ордэну Пагоні: 
узор, вэрсія на беларускай мове 
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РАДА БЕЛАРУСКАЕ НАРОДНАЕ РЭСПУБЛІКІ 
RAD A OF  T HE  BELARUSIAN DE MOCRAT IC  RE PU BL IC  

 
 

МЭДАЛЬ ОРДЭНУ ПАГОНІ 
THE MEDAL OF THE PAHONIA ORDER 

 

 
 
 

Мэдаль Ордэну Пагоні, 
усталяваны папраўкамі да Статуту  

ад 24 лістапада 2022 году,  
нададзены  

 
_____________________________ 

 
на знак прызнаньня 

_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
згодна Дэкрэту Старшыні Рады БНР 

ад ___________________ 
 
 
 

Мэдаль за нумарам ___________________  
 

 
 

СТАРШЫНЯ РАДЫ БЕ ЛАРУСКАЕ  
НАРО ДНАЕ РЭСП УБЛІ КІ  

 
 
 

Івонка Сурвілла  

The Medal of the Pahonia Order 
established by the amendments  

to the Charter of 24 November 2022  
is presented to 

 
_________________________________ 

 
in recognition of 

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
by the Decree of the President of the 
Rada of the Belarusian Democratic 

Republic in Exile of  _____________________ 
 
 
 

Medal number ___________________ 
 
 
 
 

PRE SID ENT  OF THE RADA O F THE  
BELARUS IAN  D EM OCRAT IC REP UBLIC   

IN EXILE  
 
 

Ivonka J.  Survilla 

Дыплём да Мэдаля Ордэну Пагоні: 
узор, вэрсія на беларускай і 

ангельскай мовах 
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Ордэн Пагоні 

 
ПЕРШАПАЧАТКОВЫ ЭСКІЗ ЗНАКУ ОРДЭНА 

 
(вэрсія 1951 г., патрабуе абнаўленьня ў адпаведнасьці з Статутам у 

рэдакцыі ад 22 лістапада 2022 г.) 
 

 
 

 
 

 
 


