BIAŁORUŚ

Białoruś
Jednostka pieniężna i jej podział:
Rubel (BYN)
1 rubel = 100 kopiejek

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

5 rubli

B/1, B/2

10 rubli

B/3, B/4

20 rubli

B/5

50 rubli

B/6

100 rubli

B/7

200 rubli

B/8

500 rubli

B/9

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 kopiejka

M/1

2 kopiejki

M/1

5 kopiejek

M/1

10 kopiejek

M/2

20 kopiejek

M/2

50 kopiejek

M/2

1 rubel

M/3

2 ruble

M/3

B/1

Białoruś
5 rubli

Wymiary: 135 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; wieża,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг5” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ" wzdłuż górnej części wieży,
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle wzdłuż prawej części wieży,
– cyfra „5” wewnątrz cyfry „5” w środkowej części i wzdłuż jej górnej części,
w tle z lewej i prawej strony oraz w środkowej górnej i dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego oraz w tle w lewej dolnej części poniżej koła,
– cyfra „5” w tle, z lewej strony i w środkowej w górnej i dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części świecące w kolorze
pomarańczowym,
– prostokąt z cyfrą „5” pojawiający się w lewej górnej części świecący w kolorze żółtym;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– cyfra „5” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– napis „PБ” z prawej strony, w dolnej części ozdobnego rombu, widoczny
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, ciemnoszara, żółta;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, pomarańczowa, oliwkowa.

B/2

Białoruś
5 rubli

Wymiary: 135 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; wieża i cyfra „5”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг5” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” wzdłuż górnej części wieży,
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle wzdłuż prawej części wieży,
– cyfra „5” wewnątrz cyfry „5” w środkowej części i wzdłuż jej górnej części,
w tle z lewej i prawej strony oraz w środkowej górnej i dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego oraz w tle w lewej dolnej części poniżej koła,
– cyfra „5” w tle, z lewej strony i w środkowej w górnej i dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
– prostokąt z cyfrą „5” pojawiający się w lewej górnej części świecący w kolorze żółtym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej cyfra „5” w całości widoczna pod światło
w lewej górnej części (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, ciemnoszara, żółta;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, pomarańczowa, oliwkowa.

B/3

Białoruś
10 rubli

Wymiary: 139 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; kościół,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг10” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” poniżej kopuły kościoła,
– napis „БЕЛАРУСЬ” wzdłuż dolnej i prawej górnej części frontonu kościoła,
– liczba „10” wewnątrz cyfr liczby „10” w środkowej części i wzdłuż górnej
części cyfry „1” oraz w tle w środkowej górnej i dolnej części i w prawej
górnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego,
– liczba „10”, w tle w górnej i dolnej części z lewej strony;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
– prostokąt z liczbą „10” pojawiający się w lewej górnej części;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „10” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– napis „PБ” z prawej strony, w dolnej części ozdobnego rombu, widoczny
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, brązowa, fioletowa;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, brązowa, pomarańczowa, czerwona.

B/4

Białoruś

Wymiary: 139 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; kościół, liczba „10”,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг10” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” poniżej kopuły kościoła,
– napis „БЕЛАРУСЬ” wzdłuż dolnej i prawej górnej części frontonu kościoła,
– liczba „10” wewnątrz cyfr liczby „10” w środkowej części i wzdłuż górnej
części cyfry „1” oraz w tle w środkowej górnej i dolnej części i w prawej
górnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego,
– liczba „10”, w tle w górnej i dolnej części z lewej strony;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części świecące w kolorze seledynowym,
– prostokąt z liczbą „10” pojawiający się w lewej górnej części świecący w kolorze żółtym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej liczba „10” w całości widoczna pod światło
w lewej górnej części (recto-verso).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, brązowa, fioletowa;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, brązowa, pomarańczowa, czerwona.

B5

Białoruś
20 rubli

Wymiary: 143 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; fragment pałacu,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг20” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” w górnej części pałacu,
– napis „БЕЛАРУСЬ” wzdłuż dolnej części pałacu,
– liczba „20” wewnątrz cyfr liczby „20” w środkowej części i wzdłuż dolnej
części cyfry „2” oraz w tle w środkowej górnej i dolnej części, wzdłuż prawego brzegu i w lewej górnej i dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБPБ” w tle obramowania książki z lewej strony,
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego oraz w środkowej części u dołu dzwonu,
– liczba „20”, w tle w środkowej górnej i dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
– prostokąt z liczbą „20” pojawiający się w lewej górnej części;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „20” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– napis „PБ” z prawej strony, w dolnej części ozdobnego rombu, widoczny
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa, fioletowa, czarna, oliwkowa;
strona odwrotna – czerwonobrązowa, oliwkowa, brązowa, żółta.
Uwaga:* w obiegu znajdują się również banknoty emisji 2020, na których w odróżnieniu od banknotu emisji 2009 m.in.:
– w znaku wodnym dodano cyfrowe oznaczenie nominału,
– zmieniono niektóre elementy szaty graficznej;
■ na stronie przedniej:
– nie zamieszczono określenia osoby podpisującej i podpisu,
– nie zastosowano efektu kątowego,
– dodano nazwę budowli umieszczonej na banknocie.
* Opis przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej National
Bank of the Republic of Belarus (www.nbrb.by).

B/6

Białoruś
50 rubli

Wymiary: 147 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; wieża,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” poniżej dachu zamku w prawej górnej części,
– napis „БЕЛАРУСЬ” w środkowej części wzdłuż dolnego fragmentu ściany zamku,
– liczba „50” wewnątrz cyfr liczby „50” w środkowej części i wzdłuż górnej
części cyfry „5” oraz w tle w środkowej górnej i dolnej części i w czterech
rogach banknotu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego oraz w dolnej części liry,
– liczba „50” w tle, w środkowej górnej i dolnej części oraz w lewej górnej
i dolnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
– prostokąt z liczbą „50” pojawiający się w lewej górnej części;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „50” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– napis „PБ” z prawej strony, w dolnej części ozdobnego rombu, widoczny
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– liczba „50” na tle rombu, wykonana z kropek, widoczna pod światło z lewej strony.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, brązowa;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, brązowa, żółta.
Uwaga:* w obiegu znajdują się również banknoty emisji 2020, na których w odróżnieniu od banknotu emisji 2009 m.in.:
– w znaku wodnym dodano cyfrowe oznaczenie nominału,
– zmieniono niektóre elementy szaty graficznej;
■

■

na stronie przedniej:
– nie zamieszczono określenia osoby podpisującej i podpisu,
– nie zastosowano efektu kątowego,
– dodano nazwę budowli umieszczonej na banknocie,
– w słownym oznaczeniu nominału zamiast „ПЯЦЬДЗЕСЯТ” jest „ПЯЦЬДЗЯСЯТ”;

n
 a stronie odwrotnej liczbę „50” w prawym górnym rogu wydrukowano farbą zmieniającą kolor
w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie).

* Opis przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej National
Bank of the Republic of Belarus (www.nbrb.by).

B/7

Białoruś
100 rubli

Wymiary: 151 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; fragment zamku,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг100” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” poniżej dachu zamku w prawej dolnej części,
– napis „БЕЛАРУСЬ” w środkowej dolnej części wzdłuż górnej i dolnej części ozdobnego obramowania,
– liczba „100” wewnątrz cyfr liczby „100” w środkowej części i wzdłuż górnej
części cyfry „1” oraz w tle z prawej strony,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБPБ” w środkowej części skrzypiec,
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego,
– liczba „100” w tle, w górnej i dolnej części z lewej strony;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
– prostokąt z liczbą „100” pojawiający się w środkowej dolnej części;
■ 
optyczne na stronie przedniej:
– liczba „100” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– napis „PБ” z prawej strony, w dolnej części ozdobnego rombu, widoczny
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– liczba „100” na tle rombu, wykonana z kropek, widoczna pod światło z lewej strony.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, brązowa, fioletowa, niebieska;
strona odwrotna – niebieska, brązowa, fioletowa, pomarańczowa, zielona.

B/8

Białoruś
200 rubli

Wymiary: 155 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; wieża,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг200” (także w odbiciu lustrzanym), zmieniająca
kolor w zależności od kąta patrzenia z ciemnoróżowego na zielony;
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” w górnej części wieży z prawej strony,
– napis „БЕЛАРУСЬ” w prawej dolnej części, powyżej okien z lewej i prawej
strony wejścia do budynku,
– liczba „200” wewnątrz cyfr liczby „200” w środkowej części i wzdłuż dolnej
części cyfry „2” oraz w tle w środkowej części i w czterech rogach banknotu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБPБ” w dolnej części klucza,
– napis „БЕЛАРУСЬ” prostopadle z lewej i prawej strony górnej części pola
znaku wodnego oraz wzdłuż dolnej części książki w środkowej części,
– liczba „200” w tle, w górnej i dolnej części z lewej strony;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
– prostokąt z liczbą „200” pojawiający się w lewej górnej części;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– liczba „200” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– napis „PБ” z prawej strony, w dolnej części ozdobnego rombu, widoczny
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– liczba „200” na tle rombu, wykonana z kropek, widoczna pod światło z lewej strony,
na stronie odwrotnej liczba „200” w prawym górnym rogu wydrukowana
farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na złoty
(farba zmienna optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, ciemnoróżowa, brązowa, niebieska;
strona odwrotna – fioletowa, brązowa, niebieska, różowa.

B/9

Białoruś
500 rubli

Wymiary: 159 x 72 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; budynek Biblioteki Narodowej w Mińsku,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego częściowo zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca metalizowana, na stronie przedniej przerywana, z powtarzającym się napisem „Вг500” (także w odbiciu lustrzanym), zmieniająca
kolor w zależności od kąta patrzenia z ciemnoróżowego na zielony;
■ 
włókna ochronne w kolorach fioletowym i niebieskim;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „НБPБ” w górnej części budynku Biblioteki,
– napis „БЕЛАРУСЬ” z lewej i prawej strony wejścia do budynku Biblioteki,
– liczba „500” wewnątrz cyfr liczby „500” w środkowej części i wzdłuż górnej
części cyfry „5” oraz w tle w środkowej górnej i dolnej części i w czterech
rogach banknotu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „НБPБ” w środkowej części,
– liczba „500” w tle, w środkowej górnej i dolnej części oraz powyżej liczby
„500” w lewej górnej części;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– oznaczenie serii i numeru w prawej dolnej części,
– prostokąt z liczbą „500” pojawiający się w lewej dolnej części;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej:
– liczba „500” w całości widoczna pod światło w lewej górnej części (recto-verso),
– napis „PБ” z prawej strony, w dolnej części ozdobnego rombu, widoczny
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),
– liczba „500” na tle rombu, wykonana z kropek, widoczna pod światło z lewej strony,
na stronie odwrotnej liczba „500” w prawym górnym rogu wydrukowana
farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na ciemnoniebieski (farba zmienna optycznie).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewym dolnym rogu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona, niebieska, fioletowa, różowa;
strona odwrotna – zielona, niebieska, różowa, szara.

4

150 x 74

5000 rubli =
150 x 74
50 kopiejek

3

10 000
rubli =
1 rubel

narciarz

1000 rubli =
150 x 74
10 kopiejek

5

bukiet kwiatów
w wazonie

150 x 74

500 rubli =
5 kopiejek

2

wieża

fragment budynku

baletnica

150 x 69

100 rubli =
1 kopiejka

1

Znak wodny

Wymiary
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

B/w

czerwonobrązowa

czerwonobrązowa

A/ panorama Witebska
R/ letni amfiteatr w Witebsku

fioletowa

fioletowa

niebieska, żółta

niebieska, żółta

R/ skocznie narciarskie

A/ Pałac Sportu w Mińsku

R/ bukiet kwiatów w wazonie, owoce

A/ budynek Narodowego Muzeum Sztuk Republiki
Białorusi w Mińsku

brązowa

brązowa

A/ Pałac Kultury Związków Zawodowych w Mińsku
R/ sześć postaci – fragment frontonu Pałacu
Kultury Związków Zawodowych w Mińsku

zielona

zielona

Barwy stron

R/ scena z baletu

A/ budynek Teatru Wielkiego

Rysunek stron

Banknoty wycofane lub wycofywane z obiegu

01.01.2017 r.

01.01.2017 r.

01.01.2017 r.

01.01.2017 r.

01.01.2017 r.

Data wycofania
z obiegu

31.12
2021 r.

31.12
2021 r.

31.12
2021 r.

31.12
2021 r.

31.12
2021 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Białoruś

Wymiary
w mm

150 x 74

150 x 74

150 x 74

150 x 74

Wartość
nominalna

20 000
rubli =
2 ruble

50 000
rubli =
5 rubli

100 000
rubli =
10 rubli

200 000
rubli =
20 rubli

Pozycja

6

7

8

9

B/w

brązowa,
pomarańczowa
brązowa,
pomarańczowa

A/ zamek Radziwiłłów w Nieświeżu
R/ zamek Radziwiłłów w Nieświeżu wg obrazu
Napoleona Ordy

R/

A/

zielona

zielona

niebieska, zielona

zielona, niebieska

A/ zamek w Mirze
R/ elementy architektoniczne zamku w Mirze

brązowa, zielona

zielona

Barwy stron

R/ pałac i park w Homlu

A/ pałac Paskiewiczów w Homlu

Rysunek stron

A/ budynek Regionalnego Muzeum Sztuki
w Mohylewie
stylizowany kwiat,
napis „НБРБ”
R/ elementy architektoniczne budynku
Regionalnego Muzeum Sztuki w Mohylewie

ornament, napis
„НБРБ”

wieża

waza

Znak wodny

Banknoty wycofane lub wycofywane z obiegu

01.01.2017 r.

01.01.2017 r.

01.01.2017 r.

01.01.2017 r.

Data wycofania
z obiegu

31.12
2021 r.

31.12
2021 r.

31.12
2021 r.

31.12
2021 r.

Termin
wymiany

Uwagi

Białoruś

M/1

Białoruś
1 kopiejka

Średnica: 15,00 mm
Masa: 1,55 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 kopiejki

Średnica: 17,50 mm
Masa: 2,10 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

5 kopiejek

Średnica: 19,80 mm
Masa: 2,70 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/2

Białoruś
10 kopiejek

Średnica: 17,70 mm
Masa: 2,80 g
Stop: stal pokryta miedzią
i mosiądzem
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

20 kopiejek

Średnica: 20,35 mm
Masa: 3,70 g
Stop: stal pokryta miedzią
i mosiądzem
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

50 kopiejek

Średnica: 22,25 mm
Masa: 3,95 g
Stop: stal pokryta miedzią
i mosiądzem
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/3

Białoruś
1 rubel

Średnica: 21,25 mm
Masa: 5,60 g
Stop: stal pokryta miedzią i niklem
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

2 ruble
Średnica: 23,50 mm
Masa: 5,81 g
Stop: rdzeń – stal pokryta miedzią
i niklem
pierścień – stal pokryta miedzią
i mosiądzem
Obrzeże: z napisem „БЕЛАРУСЬ”
i ornamentem
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

