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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 20 września 1947 roku. Medal „800-

lecie Moskwy” był przyznawany mieszkańcom Moskwy, którzy wyróżnili się w czasie odbudowy miasta, wnieśli 

wkład w rozwój przemysłu, transportu, infrastruktury, handlu, nauki i kultury, jednocześnie mieszkając w 

Moskwie lub jej okolicach co najmniej 5 lat. W szczególności:  

- robotnikom, personelowi technicznemu i pracownikom przedsiębiorstw przemysłowych, transportu i 

infrastruktury miejskiej; 

-  pracownikom nauki i techniki, sztuki, literatury, edukacji i służby zdrowia; 

- pracownikom instytucji państwowych, partii, związków zawodowych, Komsomołu i innych organizacji 

społecznych; 

-  emerytom i rencistom, inwalidom wojennym i pracy; 

- gospodyniom domowym, które brały udział w upiększaniu miasta, uczestniczyły w pracach szkół i innych 

placówek opieki nad dziećmi.  

Medal był nadawany w imieniu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przez Komitet Wykonawczy Rady 

Deputowanych Ludowych Moskwy.  Medal „800-lecie Moskwy” jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po 

medalu jubileuszowym „50 lat milicji radzieckiej”. 

Łącznie nadano ponad 1.733.400 medali. 
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Ogólny opis medalu. 

Medal „800-lecie Moskwy” ma formę kręgu z miedzi o średnicy 37 mm. Na awersie odznaczenia widnieje 

płaskorzeźba odwróconej w lewo głowy Jurija Dołgorukogo w hełmie. W dolnej części odznaczenia został 

umieszczony łukiem wygiętym do dołu napis „Основатель Москвы Юрий Долгорукий”.  

Na rewersie medalu w środku widnieje wizerunek Kremla, na dole – tarcza z sierpem i młotem, sztandary, broń, 

liście laurowe oraz daty „1147 - 1947”.  W górnej części rewersu został umieszczony łukiem wygiętym do góry 

napis „В память 800-летия Москвы”.  

Cały krążek medalu ma po obu stronach otoczkę. Wszystkie napisy są wypukłe. 

Medal za pomocą uszka w górnej części i zawieszki został połączony z pięciokątną metalową blaszką (kołodką), 

owiniętą zieloną wstążką z wąskimi białymi i czerwonymi paskami.  

Nie odnotowano innych typów, wariantów lub rodzajów medalu „800-lecie Moskwy”. Minimalnie może się różnić 

długość kolczugi na hełmie. 
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Na rynku kolekcjonerskim często można spotkać podróbki medalu „800-lecie Moskwy”. Jakość ww. podróbek 

bardzo się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty (www.czasybochaterow.pl) w celu 

określenia autentyczności odznaczenia. 
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