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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 сакавіка 2020 г. № 100

Аб ваеннай форме адзення і знаках адрознення
па воінскіх званнях ваеннаслужачых
1. Заснаваць:
ваенную форму адзення;
знакі адрознення па воінскіх званнях ваеннаслужачых – пагоны.
2. Зацвердзіць:
пералік прадметаў ваеннай формы адзення (дадаецца);
апісанне знакаў адрознення па воінскіх званнях ваеннаслужачых (дадаецца).
3. Устанавіць, што:
знакамі адрознення па воінскіх фарміраваннях, функцыянальным прызначэнні
ваеннаслужачых з’яўляюцца эмблемы, нарукаўныя знакі, галуны, нашыўкі, лампасы,
канты, вышыванне, кукарды, гузікі, апісанне якіх зацвярджаецца адпаведнымі
дзяржаўнымі органамі, у якіх прадугледжана ваенная служба;
ваеннаабавязаныя, прызваныя на ваенныя (спецыяльныя) зборы, рэзервісты носяць
ваенную форму адзення і знакі адрознення, зацверджаныя для ваеннаслужачых, якія
праходзяць тэрміновую ваенную службу, з улікам асаблівасцей, устаноўленых
адпаведнымі дзяржаўнымі органамі, у якіх прадугледжана ваенная служба;
асобы радавога і начальніцкага саставу органаў унутраных спраў, якія маюць
спецыяльныя званні ўнутранай службы, носяць ваенную форму адзення і знакі
адрознення, зацверджаныя для ваеннаслужачых унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў;
апісанне і правілы нашэння прадметаў ваеннай формы адзення зацвярджаюцца
адпаведнымі дзяржаўнымі органамі, у якіх прадугледжана ваенная служба;
нормы забеспячэння прадметамі ваеннай формы адзення ваеннаслужачых
Узброеных Сіл, органаў пагранічнай службы, органаў дзяржаўнай бяспекі, унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў зацвярджаюцца па ўзгадненні з Міністэрствам
фінансаў адпаведна Міністэрствам абароны, Дзяржаўным пагранічным камітэтам,
Камітэтам дзяржаўнай бяспекі, Міністэрствам унутраных спраў.
4. Прызнаць страціўшымі сілу:
Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 21 ліпеня 2009 г. № 388 «О военной форме
одежды и знаках различия по воинским званиям»;
падпункт 1.45 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 верасня 2011 г.
№ 439 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики
Беларусь по вопросам образования»;
падпункт 1.4 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 снежня 2014 г.
№ 569 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь»;
падпункт 1.1 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2016 г.
№ 247 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь».
5. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у шасцімесячны тэрмін прыняць меры па
рэалізацыі дадзенага Указа.
6. Дадзены Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
17.03.2020 № 100

ПЕРАЛІК
прадметаў ваеннай формы адзення
I. Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых Узброеных Сіл
Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых, якія праходзяць
ваенную службу па кантракце, і афіцэраў па прызыву
1. Шапка-вушанка з аўчыны футравай1 шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру.
2. Шапка ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
3. Фуражка парадная аліўкавага колеру2 з кантамі чырвонага колеру3, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру4 (для мужчын).
4. Фуражка штодзённая аліўкавага колеру2 з кантамі чырвонага колеру3, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру (для мужчын).
5. Берэт аліўкавага колеру з кантам чырвонага колеру3, кукардай залацістага колеру
(для жанчын).
6. Пілотка аліўкавага колеру з кантам чырвонага колеру3, кукардай залацістага
колеру (для жанчын).
7. Фуражка аліўкавага колеру з кукардай залацістага колеру5.
8. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
9. Берэт блакітнага колеру з кукардай залацістага колеру (для ваеннаслужачых сіл
спецыяльных аперацый).
10. Каўнер здымны з натуральнага каракулю шэрага колеру (для вышэйшых
афіцэраў і афіцэраў у воінскім званні «палкоўнік»).
11. Куртка скураная чорнага колеру са здымным каўняром з натуральнага каракулю
шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі (для вышэйшых афіцэраў і афіцэраў
у воінскім званні «палкоўнік») (за плату).
12. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру са здымным каўняром са штучнага футра
шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
13. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру з тэкстыльным каўняром, пагонамі і
нарукаўнымі знакамі.
14. Кіцель парадны аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
парадныя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру7 (для жанчын – спадніца парадная
аліўкавага колеру (штаны парадныя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру7).
15. Кіцель штодзённы аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру7 (для жанчын – спадніца
штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага
колеру7).
16. Куртка штодзённая аліўкавага колеру8 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі,
нагруднымі нашыўкамі і штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага
колеру7.
17. Джэмпер аліўкавага колеру з пагонамі (за плату).
18. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.
19. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага колеру з пагонамі.
20. Гальштук аліўкавага колеру.
21. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
22. Кашнэ аліўкавага колеру (за плату).
23. Футболка пола аліўкавага колеру з пагонамі.
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24. Куртка зімовая ахоўнага колеру з каўняром са штучнага футра шэрага колеру або
тэкстыльным, з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
25. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
26. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
27. Плашч-накідка ахоўнага колеру.
28. Касцюм воданепранікальны ахоўнага колеру.
29. Пальчаткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру (за плату).
30. Пальчаткі чорнага колеру (за плату).
31. Пальчаткі белага колеру (за плату).
32. Фуфайка ахоўнага колеру (для ваеннаслужачых сіл спецыяльных аперацый –
фуфайка-нацельнік з палосамі блакітнага і белага колеру) і кальсоны ахоўнага колеру.
33. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру.
34. Футболка ахоўнага колеру (для ваеннаслужачых сіл спецыяльных аперацый –
майка-нацельнік з палосамі блакітнага і белага колеру).
35. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
36. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
37. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
38. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
39. Паўчаравікі (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
40. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
41. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
42. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
43. Пояс10 парадны залацістага колеру (за плату).
44. Аксельбант залацістага колеру (за плату).
Прадметы ваеннай формы адзення курсантаў
45. Шапка-вушанка з аўчыны футравай шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру.
46. Шапка ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
47. Фуражка аліўкавага колеру з кантам чырвонага колеру3, гузікамі, плеценым
шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру (для мужчын).
48. Берэт аліўкавага колеру з кантам чырвонага колеру3, кукардай залацістага колеру
(для жанчын).
49. Пілотка аліўкавага колеру з кантам чырвонага колеру3, кукардай залацістага
колеру.
50. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
51. Берэт блакітнага колеру з кукардай залацістага колеру (для курсантаў, якія
вучацца ў інтарэсах сіл спецыяльных аперацый).
52. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру са здымным каўняром са штучнага футра
шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
53. Кіцель штодзённы аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру3 (для жанчын – спадніца
штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага
колеру3).
54. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага колеру з пагонамі.
55. Гальштук аліўкавага колеру.
56. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
57. Кашнэ аліўкавага колеру (за плату).
58. Куртка зімовая ахоўнага колеру з каўняром са штучнага футра шэрага колеру або
тэкстыльным, з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
59. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
60. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
61. Пальчаткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
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62. Пальчаткі чорнага (ахоўнага) колеру.
63. Фуфайка і кальсоны ўцепленыя ахоўнага колеру.
64. Фуфайка ахоўнага колеру (для курсантаў, якія вучацца ў інтарэсах сіл
спецыяльных аперацый, – фуфайка-нацельнік з палосамі блакітнага і белага колеру) і
кальсоны ахоўнага колеру.
65. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру.
66. Футболка ахоўнага колеру (для курсантаў, якія вучацца ў інтарэсах сіл
спецыяльных аперацый, – майка-нацельнік з палосамі блакітнага і белага колеру).
67. Трусы чорнага (ахоўнага) колеру.
68. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
69. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
70. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
71. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
72. Паўчаравікі (чаравікі) (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
73. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
74. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
75. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых, якія праходзяць
тэрміновую ваенную службу
76. Шапка-вушанка са штучнага футра шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру.
77. Шапка ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
78. Фуражка ахоўнага колеру з кукардай залацістага колеру.
79. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
80. Берэт аліўкавага (для ваеннаслужачых сіл спецыяльных аперацый – блакітнага)
колеру з кукардай залацістага колеру.
81. Куртка зімовая ахоўнага колеру са здымным каўняром са штучнага футра шэрага
колеру або тэкстыльным, пагонамі.9
82. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
83. Кашуля ахоўнага колеру з пагонамі.
84. Гальштук ахоўнага колеру.
85. Закрэпка залацістага колеру для гальштука.
86. Куртка зімовая ахоўнага колеру з каўняром са штучнага футра шэрага колеру або
тэкстыльным, з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
87. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
88. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
89. Пальчаткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
90. Пальчаткі чорнага (ахоўнага) колеру.
91. Фуфайка і кальсоны ўцепленыя ахоўнага колеру.
92. Фуфайка ахоўнага колеру (для ваеннаслужачых сіл спецыяльных аперацый –
фуфайка-нацельнік з палосамі блакітнага і белага колеру) і кальсоны ахоўнага колеру.
93. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру.
94. Футболка ахоўнага колеру (для ваеннаслужачых сіл спецыяльных аперацый –
майка-нацельнік з палосамі блакітнага і белага колеру).
95. Трусы чорнага (ахоўнага) колеру.
96. Шкарпэткі зімовыя чорнага колеру.
97. Шкарпэткі летнія чорнага колеру.
98. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
99. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
100. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
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II. Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы
Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых, якія праходзяць
ваенную службу па кантракце, і афіцэраў па прызыву
101. Шапка-вушанка з аўчыны футравай шэрага колеру1 з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру (для мужчын).
102. Шапка-кубанка з аўчыны футравай шэрага колеру1 з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру (для жанчын).
103. Шапка ахоўнага колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
104. Фуражка парадная аліўкавага колеру2 з кантамі чырвонага колеру3, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру4 (для мужчын).
105. Фуражка штодзённая аліўкавага колеру2 з кантамі чырвонага колеру3, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру (для мужчын).
106. Берэт (капялюш) зялёнага колеру з кантам чырвонага колеру, кукардай
залацістага колеру (для жанчын).
107. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
108. Берэт зялёнага колеру з кукардай залацістага колеру.
109. Каўнер здымны з аўчыны футравай1 шэрага колеру (для афіцэраў).
110. Паліто зімовае аліўкавага колеру11 з пагонамі і нарукаўнымі знакамі
(для афіцэраў).
111. Куртка зімовая аліўкавага колеру з тэкстыльным каўняром або са здымным
каўняром са штучнага футра шэрага колеру1, з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
112. Куртка скураная чорнага колеру са здымным каўняром з натуральнага каракулю
шэрага колеру, пагонамі і нарукаўнымі знакамі (для вышэйшых афіцэраў і афіцэраў
у воінскім званні «палкоўнік» («капітан 1-га рангу») (за плату).
113. Плашч аліўкавага колеру з пагонамі і нарукаўнымі знакамі (для афіцэраў).
114. Кіцель парадны аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
парадныя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру7 (для жанчын – спадніца парадная
аліўкавага колеру (штаны парадныя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру7)
(для афіцэраў і прапаршчыкаў (мічманаў).
115. Кіцель штодзённы аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру7 (для жанчын – спадніца
штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага
колеру7).
116. Куртка штодзённая аліўкавага колеру8 з пагонамі9 і штаны штодзённыя
аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру7 (для жанчын – спадніца штодзённая
аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру7).
117. Джэмпер аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі (за плату).9
118. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.9
119. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.9
120. Гальштук аліўкавага (ахоўнага) колеру.
121. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
122. Кашнэ аліўкавага колеру (за плату).
123. Футболка пола аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.9
124. Куртка зімовая ахоўнага колеру з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
125. Штаны зімовыя ахоўнага колеру са штанамі-ўцяпляльнікам.
126. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
127. Плашч-накідка ахоўнага колеру.
128. Касцюм воданепранікальны ахоўнага колеру.
129. Пальчаткі чорнага колеру (за плату).
130. Пальчаткі зімовыя ахоўнага колеру.
131. Пальчаткі белага колеру (за плату).
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132. Фуфайка ахоўнага колеру (фуфайка-нацельнік з палосамі зялёнага і белага
колеру) і кальсоны ахоўнага колеру.
133. Тэрмабялізна ахоўнага колеру.
134. Футболка аліўкавага (ахоўнага) колеру.
135. Майка-нацельнік з палосамі зялёнага і белага колеру.
136. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
137. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
138. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
139. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
140. Паўчаравікі (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
141. Чаравікі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
142. Чаравікі летнія чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
143. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
144. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
145. Пояс10 парадны залацістага колеру (за плату).
146. Аксельбант залацістага колеру (за плату).
Прадметы ваеннай формы адзення курсантаў
147. Шапка-вушанка з аўчыны футравай шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру (для мужчын).
148. Шапка-кубанка з аўчыны футравай шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру (для жанчын).
149. Шапка ахоўнага колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
150. Фуражка штодзённая зялёнага колеру з аколышам сіняга колеру, кантамі
чырвонага колеру, гузікамі, плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком
чорнага колеру (для мужчын).
151. Берэт (капялюш) зялёнага колеру з кантам чырвонага колеру, кукардай
залацістага колеру (для жанчын).
152. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
153. Берэт зялёнага колеру з кукардай залацістага колеру.
154. Куртка зімовая аліўкавага колеру са здымным каўняром са штучнага футра
шэрага колеру або тэкстыльным, з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
155. Куртка штодзённая аліўкавага колеру з пагонамі9 і штаны штодзённыя
аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру (для жанчын – спадніца штодзённая
аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру).
156. Кіцель штодзённы аліўкавага колеру з пагонамі і нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага колеру (для жанчын – спадніца
штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі зялёнага
колеру).
157. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.9
158. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.9
159. Гальштук аліўкавага (ахоўнага) колеру.
160. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
161. Кашнэ аліўкавага колеру (за плату).
162. Футболка пола аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.9
163. Куртка зімовая ахоўнага колеру з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
164. Штаны зімовыя ахоўнага колеру са штанамі-ўцяпляльнікам.
165. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
166. Пальчаткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
167. Пальчаткі чорнага (ахоўнага) колеру.
168. Фуфайка ўцепленая ахоўнага колеру (фуфайка-нацельнік уцепленая з палосамі
зялёнага і белага колеру) і кальсоны ўцепленыя ахоўнага колеру.
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169. Фуфайка ахоўнага колеру (фуфайка-нацельнік з палосамі зялёнага і белага
колеру) і кальсоны ахоўнага колеру.
170. Тэрмабялізна ўцепленая ахоўнага колеру.
171. Тэрмабялізна ахоўнага колеру.
172. Футболка аліўкавага (ахоўнага) колеру.
173. Майка-нацельнік з палосамі зялёнага і белага колеру.
174. Трусы чорнага (ахоўнага) колеру.
175. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
176. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
177. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
178. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
179. Паўчаравікі (чаравікі) (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
180. Чаравікі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
181. Чаравікі летнія чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
182. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
183. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых, якія праходзяць
тэрміновую ваенную службу
184. Шапка-вушанка са штучнага футра шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру.
185. Шапка ахоўнага колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
186. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
187. Берэт зялёнага колеру з кукардай залацістага колеру.
188. Куртка зімовая ахоўнага колеру з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
189. Штаны зімовыя ахоўнага колеру са штанамі-ўцяпляльнікам.
190. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
191. Кашуля ахоўнага колеру з пагонамі.9
192. Гальштук ахоўнага колеру.
193. Закрэпка залацістага колеру для гальштука.
194. Футболка пола ахоўнага колеру з пагонамі.9
195. Пальчаткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
196. Пальчаткі чорнага (ахоўнага) колеру.
197. Фуфайка ўцепленая ахоўнага колеру (фуфайка-нацельнік уцепленая з палосамі
зялёнага і белага колеру) і кальсоны ўцепленыя ахоўнага колеру.
198. Фуфайка ахоўнага колеру (фуфайка-нацельнік з палосамі зялёнага і белага
колеру) і кальсоны ахоўнага колеру.
199. Тэрмабялізна ўцепленая ахоўнага колеру.
200. Тэрмабялізна ахоўнага колеру.
201. Футболка аліўкавага (ахоўнага) колеру.
202. Майка-нацельнік з палосамі зялёнага і белага колеру.
203. Трусы чорнага (ахоўнага) колеру.
204. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
205. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
206. Чаравікі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
207. Чаравікі летнія чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
208. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
209. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
III. Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых органаў дзяржаўнай бяспекі
210. Шапка-вушанка з аўчыны футравай1 шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру.
211. Шапка ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
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212. Фуражка парадная аліўкавага колеру2 з аколышам і кантамі васільковага колеру,
гузікамі, плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру4
(для мужчын).
213. Фуражка штодзённая аліўкавага колеру2 з аколышам і кантамі васільковага
колеру, гузікамі, плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага
колеру (для мужчын).
214. Пілотка аліўкавага колеру з кантам васільковага колеру, кукардай залацістага
колеру.
215. Берэт васільковага колеру з кукардай залацістага колеру.
216. Берэт аліўкавага колеру з кукардай залацістага колеру.
217. Фуражка аліўкавага колеру з кукардай залацістага колеру5.
218. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
219. Каўнер здымны з аўчыны футравай1 шэрага колеру.
220. Паліто зімовае аліўкавага колеру11 з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
221. Плашч аліўкавага колеру з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
222. Куртка скураная чорнага колеру са здымным каўняром з натуральнага каракулю
шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі (для вышэйшых афіцэраў і афіцэраў
у воінскім званні «палкоўнік») (за плату).
223. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру са здымным каўняром са штучнага
футра шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
224. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру з тэкстыльным каўняром, пагонамі і
нарукаўнымі знакамі.
225. Кіцель парадны аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
парадныя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7 (для жанчын – спадніца
парадная аліўкавага колеру (штаны парадныя аліўкавага колеру з кантамі васільковага
колеру7).
226. Кіцель штодзённы аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7 (для жанчын – спадніца
штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі
васільковага колеру7).
227. Куртка штодзённая аліўкавага колеру8 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7.
228. Джэмпер аліўкавага колеру з пагонамі (за плату).
229. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.
230. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага колеру з пагонамі.
231. Кашуля ахоўнага колеру з пагонамі.
232. Гальштук аліўкавага колеру.
233. Гальштук ахоўнага колеру.
234. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
235. Кашнэ аліўкавага колеру (за плату).
236. Футболка пола аліўкавага колеру з пагонамі.
237. Куртка зімовая ахоўнага колеру з каўняром са штучнага футра шэрага колеру
або тэкстыльным, з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.
238. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
239. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі і штаны летнія ахоўнага колеру.
240. Плашч-накідка ахоўнага колеру.
241. Касцюм воданепранікальны ахоўнага колеру.
242. Пальчаткі дэмісезонныя чорнага колеру (за плату).
243. Пальчаткі ахоўнага (чорнага) колеру.
244. Пальчаткі зімовыя чорнага колеру.
245. Пальчаткі белага колеру (за плату).
246. Фуфайка і кальсоны ўцепленыя аліўкавага колеру.
247. Фуфайка і кальсоны аліўкавага колеру.
248. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру.
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249. Футболка ахоўнага колеру.
250. Майка ахоўнага колеру.
251. Трусы чорнага (ахоўнага) колеру.
252. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
253. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
254. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
255. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
256. Паўчаравікі (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
257. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
258. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
259. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
260. Пояс10 парадны залацістага колеру (за плату).
261. Аксельбант залацістага колеру (за плату).
IV. Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў
Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых, якія праходзяць
ваенную службу па кантракце, і афіцэраў па прызыву
262. Шапка-вушанка з аўчыны футравай1 шэрага колеру з кукардай залацістага
колеру (для мужчын).
263. Шапка-кубанка з аўчыны футравай1 шэрага колеру з кукардай залацістага
колеру (для жанчын).
264. Шапка чорнага (ахоўнага) колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
265. Фуражка парадная аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру4 (для мужчын).
266. Фуражка штодзённая аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру (для мужчын).
267. Пілотка аліўкавага колеру з кантам чырвонага колеру, кукардай залацістага
колеру (для жанчын).
268. Берэт аліўкавага (крапавага) колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.9
269. Фуражка ахоўнага (аліўкавага) колеру з кукардай ахоўнага (залацістага) колеру.
270. Каўнер здымны з натуральнага каракулю шэрага колеру (для вышэйшых
афіцэраў і афіцэраў у воінскім званні «палкоўнік»).
271. Куртка скураная чорнага колеру са здымным каўняром з натуральнага каракулю
шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі (для вышэйшых афіцэраў і афіцэраў
у воінскім званні «палкоўнік») (за плату).
272. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру са здымным каўняром з аўчыны
футравай шэрага колеру, пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
273. Кіцель парадны аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
парадныя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру7 (для жанчын – спадніца парадная
аліўкавага колеру (штаны парадныя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру7).
274. Кіцель штодзённы аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру7 (для жанчын – спадніца
штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага
колеру7).
275. Куртка штодзённая аліўкавага колеру8 з пагонамі9 і штаны штодзённыя
аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру7.
276. Джэмпер аліўкавага колеру з пагонамі (за плату).
277. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.
278. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.
279. Гальштук аліўкавага (ахоўнага) колеру.
280. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
9

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.03.2020, 1/18916
281. Кашнэ шэрага (аліўкавага, белага) колеру (за плату).
282. Футболка пола аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.
283. Куртка зімовая ахоўнага (аліўкавага) колеру з курткай-уцяпляльнікам,
пагонамі.9
284. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
285. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
286. Плашч-накідка (або касцюм (куртка і штаны) ветра-, вільгацеахоўны) ахоўнага
(чорнага, аліўкавага) колеру з рэменем або чахлом.
287. Пальчаткі чорнага колеру (за плату).
288. Пальчаткі белага колеру (за плату).
289. Фуфайка чорнага колеру (фуфайка-нацельнік з палосамі крапавага і белага
колеру) і кальсоны чорнага колеру.
290. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру (за плату).
291. Футболка (майка) чорнага (белага, ахоўнага) колеру (майка-нацельнік з
палосамі крапавага і белага колеру).
292. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
293. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
294. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
295. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
296. Паўчаравікі (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
297. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
298. Рэмень паясны (або амуніцыя) чорнага (ахоўнага) колеру.
299. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру (за плату).
300. Пояс10 парадны залацістага колеру (за плату).
301. Аксельбант залацістага колеру (за плату).
Прадметы ваеннай формы адзення курсантаў
302. Шапка-вушанка з аўчыны футравай шэрага колеру з кукардай залацістага
колеру.
303. Шапка чорнага (ахоўнага) колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
304. Фуражка штодзённая аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру (для мужчын).
305. Пілотка аліўкавага колеру з кантам чырвонага колеру, кукардай залацістага
колеру (для жанчын).
306. Берэт аліўкавага (крапавага) колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.9
307. Фуражка ахоўнага (аліўкавага) колеру з кукардай ахоўнага (залацістага) колеру.
308. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру са здымным каўняром з аўчыны
футравай шэрага колеру, пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
309. Куртка штодзённая аліўкавага колеру з пагонамі9 і штаны штодзённыя
аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру (для жанчын – спадніца штодзённая
аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі чырвонага колеру).
310. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.
311. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.
312. Гальштук аліўкавага (ахоўнага) колеру.
313. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
314. Кашнэ шэрага (аліўкавага, белага) колеру (за плату).
315. Футболка пола аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.
316. Куртка зімовая ахоўнага (аліўкавага) колеру з курткай-уцяпляльнікам,
пагонамі.9
317. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
318. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
319. Плашч-накідка (або касцюм (куртка і штаны) ветра-, вільгацеахоўны) ахоўнага
(чорнага, аліўкавага) колеру з рэменем або чахлом.
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320. Пальчаткі чорнага (ахоўнага) колеру.
321. Пальчаткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
322. Фуфайка чорнага колеру (фуфайка-нацельнік з палосамі крапавага і белага
колеру) і кальсоны чорнага колеру.
323. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру (за плату).
324. Футболка (майка) чорнага (белага, ахоўнага) колеру (майка-нацельнік з
палосамі крапавага і белага колеру).
325. Трусы чорнага (ахоўнага) колеру.
326. Шкарпэткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
327. Шкарпэткі летнія чорнага (ахоўнага) колеру.
328. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
329. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
330. Паўчаравікі (чаравікі) (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
331. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
332. Рэмень паясны (або амуніцыя) чорнага (ахоўнага) колеру.
333. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых, якія праходзяць
тэрміновую ваенную службу
334. Шапка-вушанка са штучнага футра шэрага колеру з кукардай залацістага
колеру.
335. Шапка чорнага (ахоўнага) колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.
336. Берэт аліўкавага (крапавага) колеру з кукардай залацістага (ахоўнага) колеру.9
337. Фуражка ахоўнага (аліўкавага) колеру з кукардай ахоўнага (залацістага) колеру.
338. Кашнэ шэрага (аліўкавага, белага) колеру.
339. Куртка зімовая ахоўнага (аліўкавага) колеру з курткай-уцяпляльнікам,
пагонамі.9
340. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
341. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
342. Плашч-накідка (або касцюм (куртка і штаны) ветра-, вільгацеахоўны) ахоўнага
(чорнага, аліўкавага) колеру з рэменем або чахлом.
343. Пальчаткі зімовыя чорнага (ахоўнага) колеру.
344. Пальчаткі чорнага (ахоўнага) колеру.
345. Фуфайка чорнага колеру (фуфайка-нацельнік з палосамі крапавага і белага
колеру) і кальсоны чорнага колеру.
346. Футболка пола аліўкавага (ахоўнага) колеру з пагонамі.
347. Футболка (майка) чорнага (белага, ахоўнага) колеру (майка-нацельнік з
палосамі крапавага і белага колеру).
348. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру (за плату).
349. Трусы чорнага (ахоўнага) колеру.
350. Шкарпэткі зімовыя чорнага колеру.
351. Шкарпэткі летнія чорнага колеру.
352. Туфлі (чаравікі) чорнага колеру.
353. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
354. Рэмень паясны (або амуніцыя) чорнага (ахоўнага) колеру.
355. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
V. Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых Службы бяспекі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
356. Шапка-вушанка з аўчыны футравай1 шэра-блакітнага колеру з кукардай
залацістага колеру.
357. Шапка ахоўнага (чорнага) колеру з эмблемай на галаўны ўбор.
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358. Фуражка парадная аліўкавага колеру з эмблемай на версе залацістага колеру,
аколышам і кантамі васільковага колеру2, гузікамі, плеценым шнурам, кукардай
залацістага колеру, казырком чорнага колеру4 (для мужчын).
359. Фуражка штодзённая аліўкавага колеру з эмблемай на версе залацістага колеру,
аколышам і кантамі васільковага колеру2, гузікамі, плеценым шнурам, кукардай
залацістага колеру, казырком чорнага колеру (для мужчын).
360. Берэт аліўкавага колеру з кантам васільковага колеру, кукардай залацістага
колеру (для жанчын).
361. Пілотка аліўкавага колеру з кантам васільковага колеру, кукардай залацістага
колеру.
362. Фуражка (кепі) летняя ахоўнага колеру з эмблемай на галаўны ўбор.
363. Берэт ахоўнага (васільковага) колеру з эмблемай на галаўны ўбор.
364. Каўнер здымны з натуральнага каракулю шэрага колеру (для вышэйшых
афіцэраў і афіцэраў у воінскім званні «палкоўнік»).
365. Куртка скураная чорнага колеру са здымным каўняром з натуральнага каракулю
шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі (для вышэйшых афіцэраў і афіцэраў
у воінскім званні «палкоўнік») (за плату).
366. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру са здымным каўняром з аўчыны
футравай (штучнага футра) шэра-блакітнага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
367. Куртка дэмісезонная ахоўнага колеру з тэкстыльным каўняром, курткайуцяпляльнікам, пагонамі.9
368. Штаны дэмісезонныя ахоўнага колеру.
369. Касцюм воданепранікальны ахоўнага колеру.
370. Кіцель парадны аліўкавага колеру6 з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
371. Куртка штодзённая аліўкавага колеру з пагонамі і нарукаўнымі знакамі8.
372. Штаны парадныя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7
(для жанчын – спадніца парадная аліўкавага колеру (штаны парадныя аліўкавага колеру з
кантамі васільковага колеру7).
373. Штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7
(для жанчын – спадніца штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага
колеру з кантамі васільковага колеру7).
374. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.9
375. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага колеру з пагонамі.9
376. Кашуля палявая (тактычная).9
377. Гальштук аліўкавага колеру.
378. Джэмпер (куртка) ахоўнага (чорнага) колеру (за плату).9
379. Кашнэ аліўкавага колеру (за плату).
380. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
381. Аксельбант залацістага колеру (за плату).
382. Пояс10 парадны залацістага колеру (за плату).
383. Пальчаткі белага колеру (за плату).
384. Пальчаткі чорнага колеру (за плату).
385. Футболка пола ахоўнага колеру з пагонамі.9
386. Куртка зімовая ахоўнага колеру з каўняром тэкстыльным, пагонамі.9
387. Паўкамбінезон зімовы ахоўнага колеру.
388. Пальчаткі ахоўнага колеру.
389. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі.9
390. Штаны летнія ахоўнага колеру.
391. Фуфайка і кальсоны ахоўнага (чорнага) колеру.
392. Тэрмабялізна ахоўнага (чорнага) колеру.
393. Футболка ахоўнага (чорнага) колеру.9
394. Шкарпэткі зімовыя (тэрмашкарпэткі) чорнага колеру.
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395. Шкарпэткі летнія чорнага колеру.
396. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
397. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
398. Паўчаравікі (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
399. Чаравікі зімовыя (летнія) чорнага (ахоўнага) колеру.
400. Чаравікі зімовыя (летнія) чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
401. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
402. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
VI. Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых Аператыўна-аналітычнага
цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
403. Шапка-вушанка з аўчыны футравай1 шэрага колеру з кукардай залацістага
(ахоўнага) колеру.
404. Шапка ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
405. Фуражка парадная аліўкавага колеру з аколышам і кантамі васільковага колеру2,
гузікамі, плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага колеру4
(для мужчын).
406. Фуражка штодзённая аліўкавага колеру з аколышам і кантамі васільковага
колеру2, гузікамі, плеценым шнурам, кукардай залацістага колеру, казырком чорнага
колеру (для мужчын).
407. Берэт аліўкавага колеру з кантам васільковага колеру, кукардай залацістага
колеру (для жанчын).
408. Пілотка аліўкавага колеру з кантам васільковага колеру, кукардай залацістага
колеру.
409. Фуражка аліўкавага колеру з кукардай залацістага колеру5.
410. Фуражка летняя ахоўнага колеру з кукардай ахоўнага колеру.
411. Фуражка аліўкавага колеру з кукардай аліўкавага колеру.
412. Берэт васільковага (аліўкавага) колеру з кукардай залацістага колеру.
413. Каўнер здымны з натуральнага каракулю шэрага колеру (для вышэйшых
афіцэраў і афіцэраў у воінскім званні «палкоўнік»).
414. Куртка скураная чорнага колеру са здымным каўняром з натуральнага каракулю
шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі (для вышэйшых афіцэраў і афіцэраў
у воінскім званні «палкоўнік») (за плату).
415. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру са здымным каўняром са штучнага
футра шэрага колеру, з пагонамі і нарукаўнымі знакамі.
416. Куртка дэмісезонная аліўкавага колеру з тэкстыльным каўняром, пагонамі.9
417. Плашч-накідка ахоўнага (чорнага) колеру.
418. Касцюм воданепранікальны ахоўнага (чорнага) колеру.
419. Кіцель парадны аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
парадныя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7 (для жанчын – спадніца
парадная аліўкавага колеру (штаны парадныя аліўкавага колеру з кантамі васільковага
колеру7).
420. Кіцель штодзённы аліўкавага колеру6 з пагонамі, нарукаўнымі знакамі і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7 (для жанчын – спадніца
штодзённая аліўкавага колеру (штаны штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі
васільковага колеру7).
421. Куртка штодзённая аліўкавага колеру з пагонамі і нарукаўнымі знакамі8 і штаны
штодзённыя аліўкавага колеру з кантамі васільковага колеру7 (для жанчын – спадніца
штодзённая (штаны штодзённыя з кантамі васільковага колеру) аліўкавага колеру).
422. Кашуля (для жанчын – блузка) белага колеру з пагонамі.9
423. Кашуля (для жанчын – блузка) аліўкавага колеру з пагонамі.9
424. Гальштук аліўкавага колеру.
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425. Джэмпер аліўкавага колеру з пагонамі (за плату).
426. Кашнэ аліўкавага колеру (за плату).
427. Закрэпка залацістага колеру для гальштука (за плату).
428. Аксельбант залацістага колеру (за плату).
429. Пояс10 парадны залацістага колеру (за плату).
430. Пальчаткі белага колеру (за плату).
431. Пальчаткі чорнага колеру (за плату).
432. Футболка пола аліўкавага (чорнага) колеру з пагонамі.9
433. Фуфайка і кальсоны аліўкавага (чорнага) колеру.
434. Куртка зімовая ахоўнага колеру з каўняром са штучнага футра шэрага колеру
або тэкстыльным, з курткай-уцяпляльнікам, пагонамі.9
435. Куртка зімовая воданепранікальная аліўкавага колеру з курткай-уцяпляльнікам
аліўкавага колеру, пагонамі.9
436. Штаны зімовыя ахоўнага колеру.
437. Пальчаткі ахоўнага колеру.
438. Куртка летняя ахоўнага колеру з пагонамі9 і штаны летнія ахоўнага колеру.
439. Касцюм (куртка і штаны) летні ахоўнага колеру.9
440. Касцюм (куртка і штаны) летні воданепранікальны ахоўнага колеру.9
441. Тэрмабялізна чорнага (ахоўнага) колеру.
442. Футболка ахоўнага (чорнага) колеру.9
443. Шкарпэткі летнія чорнага колеру.
444. Шкарпэткі зімовыя чорнага колеру.
445. Калготкі (панчохі) цялеснага (чорнага) колеру (для жанчын).
446. Паўчаравікі (для жанчын – туфлі) чорнага колеру.
447. Паўботы (для жанчын – боты) зімовыя чорнага колеру.
448. Чаравікі чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
449. Чаравікі воданепранікальныя чорнага (ахоўнага) колеру з высокімі берцамі.
450. Рэмень паясны чорнага (ахоўнага) колеру.
451. Рэмень для штаноў чорнага (ахоўнага) колеру.
VII. Прадметы ваеннай формы адзення ваеннаслужачых зводнай роты
ганаровай варты
452. Шапка-вушанка з натуральнага каракулю шэрага колеру з кукардай залацістага
колеру.
453. Фуражка аліўкавага колеру12 з аколышам і кантамі чырвонага колеру13, гузікамі,
плеценым шнурам, кукардай, эмблемай на версе залацістага колеру, казырком чорнага
колеру і ўзорам на казырку залацістага колеру.
454. Паліто зімовае аліўкавага колеру14 са здымным каўняром з натуральнага
каракулю шэрага колеру, з кантам чырвонага колеру15, пагонамі, аксельбантам залацістага
колеру і нарукаўнымі знакамі, на асноўным каўняры – з узорам і эмблемай
для размяшчэння ў вуглах каўняра залацістага колеру.
455. Кіцель аліўкавага колеру14 з кантам чырвонага колеру15, пагонамі, аксельбантам
залацістага колеру, нарукаўнымі знакамі, на каўняры – з узорам і эмблемай
для размяшчэння ў вуглах каўняра залацістага колеру, штаны аліўкавага колеру14 з
кантамі чырвонага колеру15.
456. Кашуля белага колеру з пагонамі.
457. Гальштук аліўкавага колеру16.
458. Закрэпка залацістага колеру для гальштука.
459. Кашнэ белага колеру.
460. Шкарпэткі летнія чорнага колеру.
461. Шкарпэткі зімовыя чорнага колеру.
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462. Боты чорнага колеру.
463. Пояс парадны залацістага колеру.
464. Пальчаткі летнія белага колеру.
465. Пальчаткі зімовыя белага колеру.
______________________________
1
Для вышэйшых афіцэраў і афіцэраў у воінскім званні «палкоўнік» («капітан 1-га рангу») – з
натуральнага каракулю, для ваеннаслужачых, якія праходзяць ваенную службу па кантракце ў воінскіх
званнях сяржантаў і салдат (старшын і матросаў), – з аўчыны футравай (штучнага футра).
2
Для вышэйшых афіцэраў Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, сіл
спецыяльных аперацый – з аколышам блакітнага колеру, вышыўкай залацістага колеру на аколышы і
эмблемай на версе залацістага колеру, для іншых вышэйшых афіцэраў – з аколышам чырвонага колеру і
вышыўкай залацістага колеру на аколышы, для іншых ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў
супрацьпаветранай абароны, сіл спецыяльных аперацый – з аколышам блакітнага колеру,
для ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы (акрамя вышэйшых афіцэраў) – зялёнага колеру з
аколышам сіняга колеру, для ваеннаслужачых авіяцыйнага персаналу органаў пагранічнай службы – і з
эмблемай на версе залацістага колеру. Для вышэйшых афіцэраў на фуражцы параднай замест плеценага
шнура можа выкарыстоўвацца вышыты шнур.
3
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, сіл спецыяльных
аперацый і курсантаў, якія вучацца ў іх інтарэсах, – блакітнага колеру.
4
Для вышэйшых афіцэраў – і вышыўкай залацістага колеру на казырку.
5
Для вышэйшых афіцэраў – і з гузікамі, плеценым шнурам.
6
Для вышэйшых афіцэраў – з кантамі чырвонага колеру (для вышэйшых афіцэраў Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, сіл спецыяльных аперацый – з кантамі блакітнага колеру)
на абшлагах і каўняры, з вышыўкай залацістага колеру на каўняры, кіцель парадны і з кантамі залацістага
колеру на абшлагах і каўняры, з вышыўкай залацістага колеру на абшлагах, для іншых ваеннаслужачых – з
эмблемай для размяшчэння ў вуглах каўняра залацістага колеру.
7
Для вышэйшых афіцэраў – з кантамі і лампасамі чырвонага колеру, для вышэйшых афіцэраў Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, сіл спецыяльных аперацый – з кантамі і лампасамі
блакітнага колеру, для іншых ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны, сіл спецыяльных аперацый – з кантамі блакітнага колеру.
8
Для вышэйшых афіцэраў – і з вышыўкай залацістага колеру на каўняры.
9
На прадметах ваеннай формы адзення могуць размяшчацца нарукаўныя знакі, нашыўкі ў
адпаведнасці з правіламі нашэння прадметаў ваеннай формы адзення, якія зацвярджаюцца адпаведнымі
дзяржаўнымі органамі, у якіх прадугледжана ваенная служба.
10
Для ваеннаслужачых, у дачыненні да якіх ва ўстаноўленым парадку прыменена заахвочванне ў
выглядзе ўзнагароджання халоднай зброяй, – і з паясовымі рамянямі.
11
Для вышэйшых афіцэраў – з кантамі чырвонага колеру на каўняры, лацканах, бартах, клапанах
кішэняў, слупках і хлясціку, пятліцамі чырвонага колеру на каўняры, вышыўкай залацістага колеру
на пятліцах, для іншых афіцэраў – з эмблемай для размяшчэння ў вуглах каўняра залацістага колеру.
12
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны – сіняга колеру,
для ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы – зялёнага колеру.
13
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны – з аколышам і
кантам блакітнага колеру, для ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы – з аколышам сіняга колеру,
для ваеннаслужачых унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў – з аколышам і кантам крапавага
колеру.
14
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны – сіняга колеру.
15
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны – блакітнага
колеру, для ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы – зялёнага колеру, для ваеннаслужачых
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў – крапавага колеру.
16
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны – чорнага
колеру.
Заўвага. Прадметы ваеннай формы адзення для вышэйшых афіцэраў могуць вырабляцца з матэрыялаў
палепшанай якасці.
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
17.03.2020 № 100

АПІСАННЕ
знакаў адрознення па воінскіх званнях ваеннаслужачых
Пагоны вышэйшых афіцэраў
1. Пагоны прамавугольныя з трапецападобным верхнім краем і з прамавугольным
верхнім краем.
2. На пагонах з трапецападобным верхнім краем – гузік у верхняй частцы, поле
залацістага, белага, аліўкавага або ахоўнага колеру, кант чырвонага колеру1 або без канта.
На пагонах з полем залацістага колеру размяшчаюцца вышытыя зоркі2 з кантам чырвонага
колеру1.
3. На пагонах з прамавугольным верхнім краем – поле аліўкавага або ахоўнага
колеру, вышытыя зоркі2 адпаведна залацістага або ахоўнага колеру.
Пагоны старшых і малодшых афіцэраў
4. Пагоны прамавугольныя з трапецападобным верхнім краем і з прамавугольным
верхнім краем.
5. На пагонах з трапецападобным верхнім краем – гузік і эмблема на пагон (або без
эмблемы на пагон) у верхняй частцы, поле залацістага, белага або аліўкавага колеру,
зоркі3 залацістага колеру, кант (або без канта) і прасветы чырвонага колеру4. Для старшых
афіцэраў – два прасветы, для малодшых афіцэраў – адзін прасвет.
6. На пагонах з прамавугольным верхнім краем – поле ахоўнага колеру, зоркі3
залацістага або ахоўнага колеру.
Пагоны прапаршчыкаў (мічманаў)
7. Пагоны прамавугольныя з трапецападобным верхнім краем і з прамавугольным
верхнім краем.
8. На пагонах з трапецападобным верхнім краем – гузік і эмблема на пагон (або без
эмблемы на пагон) у верхняй частцы, поле залацістага, белага або аліўкавага колеру5,
зоркі6 залацістага колеру, кант (або без канта) чырвонага колеру4.
9. На пагонах з прамавугольным верхнім краем – поле ахоўнага колеру, зоркі6
залацістага або ахоўнага колеру.
Пагоны сяржантаў і салдат (старшын і матросаў), якія праходзяць ваенную службу па
кантракце
10. Пагоны прамавугольныя з трапецападобным верхнім краем і з прамавугольным
верхнім краем.
11. На пагонах з трапецападобным верхнім краем – гузік і эмблема на пагон (або без
эмблемы на пагон) у верхняй частцы, поле залацістага, белага або аліўкавага колеру5,
галуны7 залацістага колеру, кант (або без канта) чырвонага колеру4.
12. На пагонах з прамавугольным верхнім краем – поле ахоўнага колеру, галуны7
залацістага або ахоўнага колеру.
Пагоны курсантаў
13. Пагоны прамавугольныя з трапецападобным верхнім краем і з прамавугольным
верхнім краем. У ніжняй частцы пагона на падоўжнай восевай лініі размяшчаецца літара
«К» залацістага або ахоўнага колеру.
16

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.03.2020, 1/18916
14. На пагонах з трапецападобным верхнім краем – гузік і эмблема на пагон (або без
эмблемы на пагон) у верхняй частцы, поле аліўкавага колеру8, галуны7, падоўжныя
палоскі залацістага колеру.
15. На пагонах з прамавугольным верхнім краем – поле ахоўнага колеру, галуны7
залацістага або ахоўнага колеру.
Пагоны ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
16. Пагоны прамавугольныя з трапецападобным верхнім краем і з прамавугольным
верхнім краем.
17. На пагонах з трапецападобным верхнім краем – гузік і эмблема на пагон (або без
эмблемы на пагон) у верхняй частцы, поле аліўкавага колеру5, галуны7 залацістага колеру.
18. На пагонах з прамавугольным верхнім краем – поле ахоўнага колеру, галуны7
залацістага або ахоўнага колеру.
Пагоны ваеннаслужачых зводнай роты ганаровай варты, якія праходзяць
тэрміновую ваенную службу
19. Пагоны прамавугольныя з трапецападобным верхнім краем. На пагонах – гузік і
эмблема на пагон (або без эмблемы на пагон) у верхняй частцы, поле чырвонага9 або
белага колеру і кант залацістага колеру. У ніжняй частцы пагона – літары «РГВ»
залацістага колеру.
______________________________
1
Для вышэйшых афіцэраў Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, сіл
спецыяльных аперацый – блакітнага колеру.
2
Для вышэйшых афіцэраў у воінскім званні «генерал-палкоўнік» – тры зоркі, «генерал-лейтэнант» –
дзве зоркі, «генерал-маёр» – адна зорка.
3
Для афіцэраў у воінскіх званнях «палкоўнік», «капітан 1-га рангу», «старшы лейтэнант» – тры зоркі,
«капітан», «капітан-лейтэнант» – чатыры зоркі, «падпалкоўнік», «капітан 2-га рангу» і «лейтэнант» – дзве
зоркі, «маёр», «капітан 3-га рангу» і «малодшы лейтэнант» – адна зорка.
4
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, сіл спецыяльных
аперацый – блакітнага колеру, для ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы – зялёнага колеру,
для ваеннаслужачых органаў дзяржаўнай бяспекі, Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь – васільковага колеру.
5
Для ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы ў воінскіх званнях прапаршчыкаў (мічманаў) –
залацістага, белага або зялёнага колеру, у воінскіх званнях сяржантаў і салдат (старшын і матросаў), якія
праходзяць ваенную службу па кантракце, – белага або зялёнага колеру, для ваеннаслужачых органаў
пагранічнай службы, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, – зялёнага колеру.
6
Для ваеннаслужачых у воінскіх званнях «старшы прапаршчык» і «старшы мічман» – тры зоркі,
«прапаршчык» і «мічман» – дзве зоркі.
7
Для ваеннаслужачых у воінскіх званнях «старшына», «галоўны карабельны старшына», «старшы
сяржант», «галоўны сяржант», «яфрэйтар» і «старшы матрос» – адзін галун, «сяржант» і «старшына 1-й
стацці» – тры галуны, «малодшы сяржант» і «старшына 2-й стацці» – два галуны.
8
Для курсантаў органаў пагранічнай службы – белага або зялёнага колеру, для курсантаў унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў – белага або аліўкавага колеру.
9
Для ваеннаслужачых Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны – блакітнага
колеру, для ваеннаслужачых унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў – крапавага колеру,
для ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы – зялёнага колеру.
Заўвага. Апісанне зорак і галуноў, іх размяшчэнне на пагонах вызначаюцца правіламі нашэння
прадметаў ваеннай формы адзення, якія зацвярджаюцца адпаведнымі дзяржаўнымі органамі, у якіх
прадугледжана ваенная служба.
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