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Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 26 мая 2012 г. 

№ 384-З «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах» наступныя змяненні: 

1. У частцы другой артыкула 1: 

абзац чацвёрты пасля слоў «падраздзяленняў» i «Беларусь» дапоўнiць 

адпаведна словамi «(службаў)» i «, іншых войскаў і воінскіх 

фармiраванняў»; 
абзац пяты дапоўніць словамі «, Беларускай натарыяльнай палаты, 

Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-

прамысловай палаты, Палаты падатковых кансультантаў, фондаў»; 

абзац шосты дапоўніць словамі «, навучэнцаў устаноў адукацыі». 

2. Дапоўніць Закон артыкулам 11 наступнага зместу: 

«Артыкул 11. Віды нагрудных знакаў 

Нагрудныя знакі падраздзяляюцца на знакі адзнакi і знакі адрознення. 

Да знакаў адзнакi адносяцца: 
узнагародныя знакі; 

знакі ранення; 

памятныя знакі; 

кваліфікацыйныя знакi. 

Узнагародныя знакі – гэта знакі: 

за адзнаку пры выкананні воінскага, службовага або 

грамадзянскага абавязку; 
за поспехі ў воінскім, прафесійным майстэрстве або ў грамадскай дзейнасці; 

за асобыя творчыя дасягненні ў сферы культуры і мастацтва; 

за дасягненне асобых поспехаў у навучанні, навукова-даследчай, 

інтэлектуальнай і творчай дзейнасці. 
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Знакі ранення – гэта знакі, якія сведчаць аб раненні, кантузіі або 
іншай страце здароўя, атрыманых пры выкананні воінскага або 

грамадзянскага абавязку. 

Памятныя знакі – гэта знакі: 

за ўдзел у баявых дзеяннях або ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў; 

за ўдзел у важных дзяржаўных мерапрыемствах; 

у памяць аб знамянальнай даце ў гісторыі дзяржавы; 

у азнаменаванне юбілею дзяржаўнага органа, яго структурнага 

падраздзялення (службы), падпарадкаванай яму арганізацыі 
(падраздзялення), воінскага фарміравання, рэспубліканскага дзяржаўна-

грамадскага аб'яднання, грамадскага аб'яднання або саюза (асацыяцыі) 

грамадскіх аб'яднанняў. 

Кваліфікацыйныя знакі – гэта знакі: 

за павышэнне ўзроўню прафесійнага майстэрства, дасягненне 

высокіх вынікаў у прафесійнай дзейнасці; 

за дасягненне высокіх вынікаў у спорце, удасканаленне 
спартыўнага майстэрства. 

Да знакаў адрознення адносяцца: 

знакі аб заканчэнні ўстаноў адукацыі; 

знакі службовай прыналежнасці.». 

3. Частку першую артыкула 7 пасля слова «(асацыяцыямi)» 

дапоўнiць словамi «, Беларускай натарыяльнай палатай, Беларускай 

рэспубліканскай калегіяй адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай 

палатай, Палатай падатковых кансультантаў, фондамi».  
4. У артыкуле 10: 

у абзацы чацвёртым часткі другой i абзацы першым часткі трэцяй  

слова «немэтазгоднасцi» замяніць словам «немагчымасцi»; 

у частцы пятай слова «суд» замяніць словамі «Вярхоўны Суд 

Рэспублікі Беларусь». 

5. У артыкуле 11:  

у частцы першай слова «немэтазгоднасцi» замяніць словам 

«немагчымасцi»; 
частку другую дапоўнiць словамi «, а таксама форменнае адзенне 

навучэнцаў устаноў адукацыі»; 

частку чацвёртую выкласцi ў наступнай рэдакцыi: 

«Флагi, сцягi, эмблемы, штандарты, нагрудныя i апазнавальныя 

знакi структурных падраздзяленняў дзяржаўных органаў i падначаленых 

(уваходзячых у склад, сiстэму) арганiзацый, iншых дзяржаўных 

арганiзацый, флагi, эмблемы, нагрудныя i апазнавальныя знакi 
рэспублiканскiх дзяржаўна-грамадскiх аб'яднанняў, палiтычных партый, 

прафесiянальных саюзаў, iншых грамадскiх аб'яднанняў, iх саюзаў 



3 

 

(асацыяцый), Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай 
рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай 

палаты, Палаты падатковых кансультантаў, фондаў, форменнае адзенне 

работнiкаў рэспублiканскiх дзяржаўна-грамадскiх аб'яднанняў 

засноўваюцца адпаведнымi дзяржаўнымi органамi, iншымi арганiзацыямi 

пасля атрымання экспертнага заключэння Геральдычнага савета аб 

магчымасцi заснавання гэтых афiцыйных геральдычных сiмвалаў. 

Паведамленне аб заснаваннi адпаведнага афіцыйнага геральдычнага 

сiмвала накіроўваецца ў рэгiструючы орган у пяцiдзённы тэрмiн пасля 
прыняцця рашэння аб заснаваннi афiцыйнага геральдычнага сiмвала.». 

6. У артыкуле 12: 

частку чацвёртую пасля слоў «работнiкаў (супрацоўнiкаў) 

дзяржаўных органаў, iншых дзяржаўных арганiзацый» дапоўніць словамі 

«, навучэнцаў устаноў адукацыі»; 

часткi шостую i сёмую пасля слова «(асацыяцый)» дапоўнiць 

словамi «, Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай 
калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты 

падатковых кансультантаў, фондаў». 

7. Артыкулы 14, 16 i 18 пасля слова «(асацыяцый)» дапоўнiць 

словамi «, Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай 

калегіі адвакатаў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты 

падатковых кансультантаў, фондаў». 

8. Артыкул 17 выкласцi ў наступнай рэдакцыi: 

«Артыкул 17. Выкарыстанне нагрудных знакаў 

спецыяльных фондаў Прэзiдэнта Рэспублiкi 

Беларусь, дзяржаўных органаў, iншых 

дзяржаўных арганiзацый, рэспублiканскiх 

дзяржаўна-грамадскiх аб'яднанняў, палiтычных 

партый, прафесiянальных саюзаў, iншых 

грамадскiх аб'яднанняў, iх саюзаў (асацыяцый), 

Беларускай натарыяльнай палаты, Беларускай 

рэспубліканскай калегіі адвакатаў, Беларускай 

гандлёва-прамысловай палаты, Палаты 

падатковых кансультантаў, фондаў 

Парадак прадстаўлення да ўзнагароджання, уручэння нагрудных 

знакаў спецыяльных фондаў Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь, дзяржаўных 

органаў, iншых дзяржаўных арганiзацый, рэспублiканскiх дзяржаўна-

грамадскiх аб'яднанняў, палiтычных партый, прафесiянальных саюзаў, 

iншых грамадскiх аб'яднанняў, iх саюзаў (асацыяцый), Беларускай 
натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, 
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Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых 
кансультантаў, фондаў, iх нашэння і распалажэння на форменным або 

грамадзянскім адзенні, а таксама парадак выдачы дублікатаў нагрудных 

знакаў і пасведчанняў да іх вызначаецца адпаведным палажэннем аб 

адпаведным нагрудным знаку 

Нагрудныя знакі вырабляюцца, як правіла, з металу метадам ліцця 

або штампоўкі і пакрываюцца каляровымі эмалямі. Пры гэтым нагрудныя 

знакі могуць складацца з некалькіх частак (калодкі і падвескі), быць 

камбінаванымі або суцэльнаштампаванымі. 
Забараняецца нашэнне замест нагрудных знакаў планак са 

стужкамі. 

Нагрудныя знакі, акрамя знакаў службовай прыналежнасці, 

уручаюцца ва ўрачыстай абстаноўцы. Разам са знакам адзнакi ўручаецца 

пасведчанне да яго. 

Знакі службовай прыналежнасці выдаюцца на перыяд выканання 

службовых абавязкаў, калі іншае не вызначана заканадаўчымі актамі. 
Парадак прадстаўлення да ўзнагароджання, уручэння нагруднага 

знака, а таксама парадак выдачы дублікатаў нагрудных знакаў і 

пасведчанняў да іх вызначаецца адпаведным палажэннем аб нагрудным 

знаку. 

Аб узнагароджанні нагрудным знакам адзнакi праводзіцца запіс ва 

ўліковых дакументах. 

Паўторнае ўзнагароджанне адным і тым жа нагрудным знакам 

адзнакi, акрамя знакаў, якія маюць ступені, не праводзіцца, калі іншае не 
вызначана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Узнагароджанне нагруднымі 

знакамі адзнакi, якія маюць ступені, праводзіцца паслядоўна ад ніжэйшай 

ступені да вышэйшай. 

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без 

грамадзянства, якія выязджаюць з Рэспублікі Беларусь, маюць права 

вывозіць нагрудныя знакі, якія належаць асабіста ім, і адпаведныя 

дакументы да іх. 

Патрабаванні частак другой i трэцяй, шостай i сёмай гэтага 
артыкула не распаўсюджваюцца на нагрудныя знакi, якiя заснаваны да 6 

снежня 2000 г.». 

9. У артыкуле 19: 

назву дапоўнiць словамi «, навучэнцаў устаноў адукацыі»; 

частку першую пасля слоў «аб'яднанняў» i «абавязкаў,» дапоўнiць 

адпаведна словамi «, навучэнцаў устаноў адукацыі» i «падчас 

адукацыйнага працэсу,». 
10. Дапоўніць Закон артыкулам 191 наступнага зместу: 
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«Артыкул 191. Меры па  абароне афіцыйных геральдычных 

сімвалаў 

Не дапускаецца выкарыстанне фізічнымі або юрыдычнымi асобамі 

сімволікі, падобнай або ідэнтычнай да ступені змяшэння з афіцыйнымі 

геральдычнымі сімваламі дзяржаўных органаў (арганізацый).». 

Артыкул 2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у 

шасцімесячны тэрмін забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства  ў 

адпаведнасць з гэтым Законам i прыняць іншыя меры па рэалізацыі 

палажэнняў гэтага Закона. 

Артыкул 3. Гэты Закон уступае ў сілу ў наступным парадку: 

артыкул 1 – праз шэсць месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання 

гэтага Закона; 

іншыя палажэнні – пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона. 

 

 

Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь 
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