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ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

8 снежня 2006 г. N 40 
 

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI НЕКАТОРЫХ ФОРМ 
 

(в ред. постановления Минкультуры от 11.12.2008 N 42) 
 

На падставе пункту 6 артыкула 25, часткi другой пункта 5 артыкула 28, пункта 1 артыкула 44 
Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны 
Рэспублiкi Беларусь" Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

Зацвердзiць: 
форму ўлiковай карткi гiсторыка-культурнай каштоўнасцi згодна з дадаткам 1; 
форму пашпарта гiсторыка-культурнай каштоўнасцi згодна з дадаткам 2; 
форму ахоўнай дошкi, якая ўстанаўлiваецца на нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай 

каштоўнасцi, згодна з дадаткам 3; 
форму ахоўнага абавязацельства на матэрыяльную гiсторыка-культурную каштоўнасць згодна з 

дадаткам 4; 
форму ахоўнага абавязацельства на нематэрыяльную гiсторыка-культурную каштоўнасць згодна 

з дадаткам 5. 
 

Першы намеснiк Мiнiстра У.П.РЫЛАТКА 
 
 

 
 
 
 
 

Дадатак 1 
да пастановы 

Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь 

08.12.2006 N 40 
 

Узор 
 

                          УЛIКОВАЯ КАРТКА 
                  гiсторыка-культурнай каштоўнасцi 
 
┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 
│1. Назва (згодна з Дзяржаўным │2. Шыфр (згодна з Дзяржаўным спiсам│ 
│спiсам гiсторыка-культурных   │гiсторыка-культурных каштоўнасцей  │ 
│каштоўнасцей Рэспублiкi       │Рэспублiкi Беларусь)               │ 
│Беларусь)                     │                                   │ 
├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤ 
│_________________________________________________________________ │ 
│3. Катэгорыя (0/1/2/3/без катэгорыi; А/Б): "_________"            │ 
│_______________________________________________                   │ 
│пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь                    │ 
│ад "__" _______________ ____ г. N ______                          │ 
├───────────────────┬──────────┬──────┬────────────────────────────┤ 
│4. Месцазнаходжанне│          │      │                            │ 
└───────────────────┴──────────┴──────┴────────────────────────────┘ 
                     (вобласць) (раён)        (населены пункт) 
                    ┌──────────────────────────────────────────────┐ 
                    │                                              │ 
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                    └──────────────────────────────────────────────┘ 
                     (плошча / вулiца / завулак i нумар будынка) 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│5. Вiд                                                            │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
      (матэрыяльная або нематэрыяльная; рухомая або нерухомая 
      гiсторыка-культурная каштоўнасць: дакументальны помнiк, 
 запаветныя мясцiны, помнiк археалогii, помнiк архiтэктуры, помнiк 
  гiсторыi, помнiк горадабудаўнiцтва, помнiк мастацтва; фiксаваная 
  або ўвасобленая нематэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць) 
┌────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────────┐ 
│6. Дата         │            │                   │7. Стваральнiк  │ 
│ўзнiкнення      │            │                   │(аўтар)         │ 
│                │            │                   │                │ 
└────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────────┘ 
                   (асноўная)     (дадатковая) 
┌────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┐ 
│8. Выкарыстанне │                                │                │ 
└────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────┘ 
                           (гiстарычнае)              (сучаснае) 
┌────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────────┐ 
│9. Уласнiк      │   Форма    │Дата наступлення / │    Ахоўнае     │ 
│(уладальнiк)    │ ўласнасцi  │ заканчэння правоў │абавязацельства │ 
│                │            │     уласнасцi     │ (дата i нумар  │ 
│                │            │                   │  рэгiстрацыi)  │ 
├────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────┤ 
│                │            │                   │                │ 
├────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────┤ 
│                │            │                   │                │ 
├────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────────┤ 
│10. Фотаздымак / схематычны план                                  │ 
│11. Кароткае апiсанне                                             │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
12. Тэхнiчная характарыстыка: 
┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 
│1. Сучасны тэхнiчны    │                                          │ 
│стан гiсторыка-        │                                          │ 
│культурнай каштоўнасцi │                                          │ 
└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 
                              (здавальняючы / нездавальняючы / 
                                         аварыйны) 
┌─────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────────┐ 
│2. Асноўныя      │3. Плошча         │4. Будаўнiчы   │5. Агульная  │ 
│будаўнiчыя       │забудовы, кв.м    │аб'ём, куб.м   │плошча, кв.м │ 
│матэрыялы        │                  │               │             │ 
├─────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│                 │                  │               │             │ 
│                 ├──────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│                 │6. Вышыня, м      │7. Даўжыня, м  │8. Шырыня, м │ 
│                 ├──────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│                 │                  │               │             │ 
└─────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────┘ 
13. Навуковы кiраўнiк: 
┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────┐ 
│Прозвiшча,    │Дата i     │Пасведчанне│Арганiзацыя, дзе працуе,   │ 
│iмя, iмя па   │нумар      │           │яе адрас i тэлефон         │ 
│бацьку        │прызначэння│           │                           │ 
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────┤ 
│              │           │           │                           │ 
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├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────┤ 
│              │           │           │                           │ 
└──────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────────┘ 
14. Наяўнасць дакументацыi: 
┌───────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────────────┐ 
│Назва раздзела │Распрацоўшчык │Нумар     │Дата i нумар заключэння │ 
│навукова-      │              │аб'екта па│або пастановы           │ 
│праектнай      │              │праекту   │Мiнiстэрства культуры   │ 
│дакументацыi   │              │          │па праектнай            │ 
│               │              │          │дакументацыi            │ 
├───────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤ 
│1. Комплексныя │              │          │                        │ 
│навуковыя      │              │          │                        │ 
│даследаваннi   │              │          │                        │ 
├───────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤ 
│2. Архiтэктурны│              │          │                        │ 
│праект         │              │          │                        │ 
├───────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤ 
│3. Будаўнiчы   │              │          │                        │ 
│праект         │              │          │                        │ 
├───────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────────┤ 
│4. Праект зон  │              │          │                        │ 
│аховы          │              │          │                        │ 
└───────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────────────┘ 
15. Праверка тэхнiчнага стану гiсторыка-культурнай каштоўнасцi: 
┌─────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐ 
│Дата │  Прозвiшча, │    Пасада     │            Заўвагi           │ 
│     │ iмя, iмя па │  правяраючага │                              │ 
│     │    бацьку   │               │                              │ 
├─────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤ 
│     │             │               │                              │ 
└─────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘ 
16. Дадатковыя звесткi <*>. 
 
__________________________ Складальнiк: 
(дата складання пашпарта)  ____________________________________ 
                                 (назва юрыдычнай установы) 
                           _______________________________________ 
                           (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку) 
     -------------------------------- 
     <*>  Пункт  змяшчае  звесткi  аб  змяненнях, унесенных у назву, 
катэгорыю, аб  пазбаўленнi статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, 
зацвержаных   пастановай   Савета   Мiнiстраў  Рэспублiкi  Беларусь, 
змяненнях i дапаўненнях фактычных звестак. 

 
 
 
 
 

Дадатак 2 
да пастановы 

Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь 

08.12.2006 N 40 
 

Узор 
 

             Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь 
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                              ПАШПАРТ 
                  гiсторыка-культурнай каштоўнасцi 
  _______________________________________________________________ 
                          (назва i адрас) 
 
 __________________________   __________   ________________________ 
 (пасада кiраўнiка i назва     (подпiс)     (iмя, iмя па бацьку, 
     арганiзацыi, якой                           прозвiшча) 
   падрыхтаваны пашпарт) 
 
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ 
│1. Назва (згодна з Дзяржаўным спiсам     │2. Шыфр (згодна з       │ 
│гiсторыка-культурных каштоўнасцей        │Дзяржаўным спiсам       │ 
│Рэспублiкi Беларусь)                     │гiсторыка-культурных    │ 
├─────────────────────────────────────────┤каштоўнасцей Рэспублiкi │ 
│3. Катэгорыя (0/1/2/3/без катэгорыi;     │Беларусь)               │ 
│А/Б): "_____"                            │                        │ 
│_________________________________________│                        │ 
│пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi    │                        │ 
│Беларусь ад "__" __________ ____ г. N ___│                        │ 
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ 
 
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│4. Вiд│                                                           │ 
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
        (матэрыяльная або нематэрыяльная гiсторыка-культурная 
                             каштоўнасць) 
5. Тып: 
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│А. (матэрыяльная           │                                      │ 
│гiсторыка-культурная       │                                      │ 
│каштоўнасць)               │                                      │ 
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 
  (рухомая або нерухомая: дакументальны помнiк, запаветныя мясцiны, 
    помнiк археалогii, помнiк архiтэктуры, помнiк гiсторыi, помнiк 
                 горадабудаўнiцтва, помнiк мастацтва) 
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│Б. (нематэрыяльная         │                                      │ 
│гiсторыка-культурная       │                                      │ 
│каштоўнасць)               │                                      │ 
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 
   (фiксаваная або ўвасобленая: звычаi, традыцыi, абрады, фальклор, 
    мова, яе дыялекты, змест геральдычных, тапанiмiчных аб'ектаў i 
   твораў народнага мастацтва, iншыя праяўленнi творчасцi чалавека) 
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│6. Стыль (матэрыяльная     │                                      │ 
│гiсторыка-культурная       │                                      │ 
│каштоўнасць)               │                                      │ 
├───────────────────────────┼─────────────┬───────────┬────────────┤ 
│7. Месцазнаходжанне        │             │           │            │ 
│гiсторыка-культурнай       │             │           │            │ 
│каштоўнасцi (па сучаснаму  │             │           │            │ 
│адмiнiстрацыйна-           │             │           │            │ 
│тэрытарыяльнаму падзелу)   │             │           │            │ 
└───────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘ 
                                (вобласць)      (раён)  (населены 
                                                         пункт) 
                            ┌──────────────────────────────────────┐ 
                            │                                      │ 
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                            └──────────────────────────────────────┘ 
                                (плошча / вулiца / завулак i нумар 
                                             будынка) 
┌───────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────────────┐ 
│8. Гiстарычны адрас (на    │           │         │                │ 
│момант узнiкнення          │           │         │                │ 
│гiсторыка-культурнай       │           │         │                │ 
│каштоўнасцi i наступныя    │           │         │                │ 
│змены адрасу)              │           │         │                │ 
└───────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────────────┘ 
                              (губерня)   (павет)  (населены пункт) 
                            ┌──────────────────────────────────────┐ 
                            │                                      │ 
                            └──────────────────────────────────────┘ 
                                (плошча / вулiца / завулак i нумар 
                                             будынка) 
9. Гiсторыя фармавання гiсторыка-культурнай каштоўнасцi: 
┌──────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┐ 
│Узнiкненне; вiды работ│      Дата      │   Стваральнiк або аўтар  │ 
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤ 
│                      │                │                          │ 
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤ 
│10. Выкарыстанне      │                │                          │ 
└──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┘ 
                         (гiстарычнае)            (сучаснае) 
┌─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────────────┐ 
│11. Уласнiк  │Лакалiзацыя│Форма     │Дата         │Ахоўнае        │ 
│(уладальнiк) │валодання  │ўласнасцi │наступлення /│абавязацельства│ 
│             │           │          │заканчэння   │(дата i нумар  │ 
│             │           │          │правоў       │рэгiстрацыi)   │ 
│             │           │          │уласнасцi    │               │ 
├─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┤ 
│             │           │          │             │               │ 
└─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┘ 
12. Тэхнiчная   характарыстыка    (для     матэрыяльнай   гiсторыка- 
культурнай каштоўнасцi): 
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 
│1. Сучасны тэхнiчны стан │                                        │ 
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ 
                                (здавальняючы / нездавальняючы / 
                                           аварыйны) 
┌───────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────────┐ 
│  2. Асноўныя  │    3. Плошча     │ 4. Будаўнiчы  │   5. Агульная │ 
│  будаўнiчыя   │  забудовы, кв.м  │ аб'ём, куб.м  │  плошча, кв.м │ 
│   матэрыялы   │                  │               │               │ 
├───────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ 
│               │                  │               │               │ 
│               ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ 
│               │   6. Вышыня, м   │ 7. Даўжыня, м │  8. Шырыня, м │ 
│               ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ 
│               │                  │               │               │ 
└───────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────┘ 
13. Апiсанне гiсторыка-культурнай каштоўнасцi. 
14. Элементы,   што   маюць   самастойны статус гiсторыка-культурнай 
каштоўнасцi: 
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┐ 
│      Шыфр      │      Назва      │      Дата      │   Катэгорыя  │ 
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤ 
│                │                 │                │              │ 
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├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤ 
│                │                 │                │              │ 
└────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┘ 
15.  Гiстарычная  даведка  (гiсторыя   ўзнiкнення,   асноўныя этапы 
фармавання   i  развiцця,  падзеi  i  асобы,  звязаныя  з помнiкам, 
гiсторыя даследаванняў помнiка). 
16. Асноўная бiблiяграфiя. 
17. Архiўныя крынiцы. 
18. Навуковы кiраўнiк: 
┌──────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────┐ 
│Прозвiшча, iмя, iмя па│  Дата i   │   Нумар   │  Арганiзацыя, дзе │ 
│        бацьку        │   нумар   │пасведчання│ працуе, яе адрас i│ 
│                      │прызначэння│           │       тэлефон     │ 
├──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤ 
│                      │           │           │                   │ 
└──────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┘ 
19. Наяўнасць  навукова-праектнай   дакументацыi   (для матэрыяльных 
гiсторыка-культурных каштоўнасцей): 
┌────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────┐ 
│Праектная       │Назва i стадыя       │Год          │Нумар i дата │ 
│арганiзацыя     │праектных работ      │распрацоўкi  │заключэння   │ 
│                │                     │             │Мiнiстэрствам│ 
│                │                     │             │культуры     │ 
├────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
│                │                     │             │             │ 
└────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴─────────────┘ 
20. Праект   зон   аховы   (для  нерухомай  матэрыяльнай  гiсторыка- 
культурнай каштоўнасцi): 
┌────────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────┐ 
│   Праектная    │         Назва         │    Год    │ Зацверджаны │ 
│  арганiзацыя   │                       │распрацоўкi│(дата i нумар│ 
│                │                       │           │  пастановы  │ 
│                │                       │           │ Мiнiстэрства│ 
│                │                       │           │   культуры  │ 
│                │                       │           │  Рэспублiкi │ 
│                │                       │           │  Беларусь)  │ 
├────────────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────┤ 
│                │                       │           │             │ 
└────────────────┴───────────────────────┴───────────┴─────────────┘ 
 
21. Звесткi   аб   фiксацыi   нематэрыяльнай    гiсторыка-культурнай 
каштоўнасцi (графiчнымi i  тэхнiчнымi  сродкамi,  звесткi  (нумар  i 
дата пастановы  Мiнiстэрства  культуры)  аб  зацвярджэннi  ў  якасцi 
эталона     фiксаванай      нематэрыяльнай      гiсторыка-культурнай 
каштоўнасцi   ў   парадку,   устаноўленым   Мiнiстэрствам   культуры 
Рэспублiкi Беларусь). 
22. Iлюстрацыйныя матэрыялы. 
23. Дадатковыя звесткi <*>. 
 
_________________________ Складальнiк: ____________________________ 
(дата складання пашпарта)               (назва юрыдычнай установы) 
                                       ____________________________ 
                                         (пасада, прозвiшча, iмя, 
                                              iмя па бацьку) 
     -------------------------------- 
     <*>  Пункт  змяшчае  звесткi  аб  змяненнях, унесенных у назву, 
катэгорыю, аб  пазбаўленнi статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, 
зацвержаных   пастановай   Савета   Мiнiстраў  Рэспублiкi  Беларусь, 
змяненнях i дапаўненнях фактычных звестак. 
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Дадатак 3 
да пастановы 

Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь 

08.12.2006 N 40 
 

Форма 
 

АХОЎНАЯ ДОШКА, 
ЯКАЯ ЎСТАНАЎЛIВАЕЦЦА НА НЕРУХОМАЙ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ 

ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ КАШТОЎНАСЦI <*> 
 
*****НА ПАПЯРОВЫМ НОСЬБIЦЕ 
-------------------------------- 
<*> Ахоўная дошка, якая ўстанаўлiваецца на нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай 

каштоўнасцi, можа выконвацца як малюнак або як барэльеф з профiлем па сячэнню А - А1. 
 
 
 
 
 

Дадатак 4 
да пастановы 

Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь 

08.12.2006 N 40 
 

(в ред. постановления Минкультуры от 11.12.2008 N 42) 
 

Форма 
 

                      АХОЎНАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА 
          на матэрыяльную гiсторыка-культурную каштоўнасць 
             N _________________ ад ____________________ 
                     (нумар i дата рэгiстрацыi) 
 
Гiсторыка-культурная каштоўнасць: __________________________________ 
                                   (згодна з Дзяржаўным спiсам 
____________________________________________________________________ 
      гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь) 
 
Шыфр __________________________        Адрас каштоўнасцi ___________ 
Катэгорыя "_______"                    _____________________________ 
                                       _____________________________ 
Пастанова Савета Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь 
ад "__" ________ ____ г. N ____ 
 
Форма ўласнасцi, у якой                Уласнiк (уладальнiк) 
знаходзiцца гiсторыка-культурная       _____________________________ 
каштоўнасць                             (назва юрыдычнай асобы або 
________________________________              прозвiшча, iмя, 
(дзяржаўная (рэспублiканская або       _____________________________ 
________________________________       iмя па бацьку фiзiчнай асобы, 
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    камунальная), прыватная)                    у тым лiку 
                                       _____________________________ 
                                              iндывiдуальнага 
                                             прадпрымальнiка) 
 
     У  адпаведнасцi  з артыкулам 44 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 
студзеня   2006   года   "Аб   ахове  гiсторыка-культурнай  спадчыны 
Рэспублiкi  Беларусь"  (далей  - Закон) уласнiк гiсторыка-культурнай 
каштоўнасцi ў асобе ________________________________________________ 
заяўляе,    што    яму   вядома  аб вызначаных iндывiдуальных умовах 
утрымання    i    выкарыстання   гiсторыка-культурнай   каштоўнасцi, 
устаноўленым   парадку  выканання  работ  i  аб  iншых  абмежаваннях 
дзейнасцi ўласнiка (уладальнiка) i (або) карыстальнiка, а таксама аб 
патрабаваннях   па   забеспячэнню   захавання   гiсторыка-культурнай 
каштоўнасцi, у тым лiку ў выпадках надзвычайных сiтуацый цi ў перыяд 
узброеных канфлiктаў. 
     Уласнiк,    падпiсаўшы   ахоўнае   абавязацельства,   абавязаны 
ўтрымлiваць   гiсторыка-культурную  каштоўнасць  у  належным  стане, 
забяспечваць   доступ  спецыялiстаў,  якiя  з  дазволу  Мiнiстэрства 
культуры  Рэспублiкi  Беларусь  маюць  права  на  яе  вывучэнне. Пры 
ўзнiкненнi   пагрозы   iснаванню   гiсторыка-культурнай  каштоўнасцi 
абавязаны  тэрмiнова  паведамiць  аб  гэтым  у Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь. 
     Невыкананне  ўласнiкам  патрабаванняў  Закона  i ўзятых на сябе 
абавязацельстваў, азначаных дадзеным ахоўным абавязацельствам, цягне 
за сабой адмiнiстрацыйную або крымiнальную адказнасць у адпаведнасцi 
з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь. 
     Уласнiку     гiсторыка-культурнай     каштоўнасцi    ў    асобе 
____________________________________________________________________ 
                (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку) 
     вядома аб тым, што: 
     усякiя  дзеяннi,  якiя могуць прывесцi да змянення каштоўнасцi, 
недапушчальныя; 
     работы,   звязаныя   з   рэстаўрацыяй,   капiтальным  рамонтам, 
рэканструкцыяй  i  г.д.,  вызначаныя  артыкулам  36  Закона, павiнны 
праводзiцца   пры  абавязковым  узгадненнi  з  навуковым  кiраўнiком 
аб'екта  i  пад  яго  непасрэдным  наглядам  (артыкул  41 Закона) па 
зацверджанай  ва  ўстаноўленым парадку дакументацыi, пасля атрымання 
пiсьмовага   дазволу  на  выкананне  работ  на  гiсторыка-культурнай 
каштоўнасцi (артыкул 37 Закона); 
     забараняецца    знiшчаць    гiсторыка-культурную   каштоўнасць; 
дапускаць прычыненне шкоды, змяняць гiсторыка-культурную каштоўнасць 
без   навуковага   абгрунтаванння   i   выконваць  работы  на  гэтай 
гiсторыка-культурнай  каштоўнасцi  без дазволу Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi  Беларусь, за выключэннем работ па забеспячэнню належнага 
тэхнiчнага  i  санiтарнага  стану гiсторыка-культурных каштоўнасцей, 
якiя  выконваюцца  штодзённа або з iншай перыядычнасцю (артыкулы 28, 
38 Закона); 
     забараняецца   адчужаць   або   iншым  чынам  перадаваць  права 
ўласнасцi  на  гiсторыка-культурную  каштоўнасць  без  узгаднення  з 
Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь (артыкул 52 Закона); 
     забараняецца    змяняць    умовы   ўтрымання   i   выкарыстання 
гiсторыка-культурнай  каштоўнасцi  без  узгаднення  з  Мiнiстэрствам 
культуры Рэспублiкi Беларусь; 
     забараняецца   перадаваць  гiсторыка-культурную  каштоўнасць  у 
валоданне  i  (або)  карыстанне Узброеным Сiлам Рэспублiкi Беларусь, 
iншым воiнскiм фармiраванням; 
     неабходна   паведамляць   адказным   гаспадарчым  асобам,  якiя 
аказваюць   фiзiчнае   ўздзеянне   на  адметныя  мастацкiя  i  (або) 
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дакументальныя  вартасцi  гiсторыка-культурнай  каштоўнасцi, аб тым, 
што аб'екту нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi; 
     выкананне работ ў ахоўнай зоне гiсторыка-культурнай каштоўнасцi 
павiнна  ажыццяўляцца  толькi з умовай выканання рэжымаў утрымання i 
выкарыстання  рэжымаў зон аховы, зацверджаных Мiнiстэрствам культуры 
Рэспублiкi Беларусь (артыкул 29 Закона); 
     пры  правядзеннi  земляных  работ  у  зонах,  якiя ўтрымлiваюць 
культурны пласт, неабходна прыняцце мер па ахове аб'ектаў археалогii 
ў парадку, вызначаным заканадаўствам, на падставе пiсьмовага дазволу 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi на археалагiчныя даследаваннi; 
     неабходна   паведамляць   у  Мiнiстэрства  культуры  Рэспублiкi 
Беларусь     аб     акалiчнасцях,    якiя    пагражаюць    захаванню 
гiсторыка-культурнай каштоўнасцi; 
     для   гiсторыка-культурнай   каштоўнасцi   вызначаны  наступныя 
iндывiдуальныя       ўмовы       ўтрымання       i      выкарыстання 
____________________________________________________________________ 
      (вызначыць адметныя вартасцi, элементы, дэталi, аб'екты 
____________________________________________________________________ 
          археалогii, iнш., якiя падлягаюць ахове асобна) 
     устаноўлены  наступны парадак прадастаўлення доступу: неабходна 
прадастаўляць доступ да гiсторыка-культурнай каштоўнасцi грамадзянам 
____________________________________________________________________ 
          (перыядычна або па дамоўленасцi з Мiнiстэрствам 
                   культуры Рэспублiкi Беларусь) 
     паведамiць  новаму  ўласнiку  пры набыццi iм права ўласнасцi на 
матэрыяльную гiсторыка-культурную каштоўнасць аб абавязку на працягу 
аднаго  месяца  падпiсаць  ахоўнае  абавязацельства  iм  або  па яго 
даручэнню ўладальнiкам (артыкул 53 Закона). 
     Уласнiк   (уладальнiк)   абавязуецца   выконваць   (забяспечыць 
выкананне)  вызначаныя  ў  дадзеным  ахоўным  абавязацельстве  ўмовы 
ўтрымання i выкарыстання гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, а таксама 
патрабаваннi па забеспячэнню яе захавання. 
 
Уласнiк гiсторыка-культурнай            Намеснiк Мiнiстра культуры 
каштоўнасцi ў асобе                     Рэспублiкi Беларусь 
______________________________________  ____________________________ 
       (назва юрыдычнай асобы,            (прозвiшча, iмя, iмя па 
______________________________________            бацьку) 
пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, 
______________________________________ 
 даныя дакумента, якi можа засведчыць 
______________________________________ 
 асобу, для фiзiчнай асобы, у тым лiку 
______________________________________ 
 iндывiдуальнага прадпрымальнiка) 
 
Адрас уласнiка ______________________  Подпiс ______________________ 
_____________________________________            М.П. 
Подпiс ______________________________ 
          М.П. 
Тэлефон _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
        (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку асобы, якая запоўнiла 
               дадзенае ахоўнае абавязацельства) 
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Дадатак 5 

да пастановы 
Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь 

08.12.2006 N 40 
 

(в ред. постановления Минкультуры от 11.12.2008 N 42) 
 

Форма 
 

                      АХОЎНАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА 
         на нематэрыяльную гiсторыка-культурную каштоўнасць 
             N _________________ ад ___________________ 
                     (нумар i дата рэгiстрацыi) 
 
Гiсторыка-культурная каштоўнасць: __________________________________ 
                                     (згодна з Дзяржаўным спiсам 
____________________________________________________________________ 
       гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь) 
 
Шыфр __________________________     Адрас каштоўнасцi ______________ 
Катэгорыя "_______"                 ________________________________ 
                                    ________________________________ 
Пастанова Савета Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь 
ад "__" _______ ____ г. N _____ 
 
Форма ўласнасцi, у якой             Уласнiк (уладальнiк) 
знаходзiцца гiсторыка-              ________________________________ 
культурная каштоўнасць                 (назва юрыдычнай асобы або 
_______________________________     ________________________________ 
 (дзяржаўная (рэспублiканская        прозвiшча, iмя, iмя па бацьку 
       або камунальная),               фiзiчнай асобы, у тым лiку 
_______________________________     iндывiдуальнага прадпрымальнiка) 
          прыватная) 
 
     У  адпаведнасцi  з артыкулам 44 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 
студзеня   2006   года   "Аб   ахове  гiсторыка-культурнай  спадчыны 
Рэспублiкi   Беларусь"   (далей   -   Закон)   уласнiк  (уладальнiк) 
гiсторыка-культурнай каштоўнасцi у асобе ___________________________ 
     заяўляе, што  яму   вядома  аб вызначаных iндывiдуальных умовах 
утрымання    i    выкарыстання   гiсторыка-культурнай   каштоўнасцi, 
устаноўленым   парадку  выканання  работ  i  аб  iншых  абмежаваннях 
дзейнасцi  ўласнiка  (уладальнiка),  а  таксама  аб патрабаваннях па 
забеспячэнню захавання гiсторыка-культурнай каштоўнасцi. 
     Унясенне  змен павiнна праводзiцца пры абавязковым узгадненнi i 
на  падставе  пiсьмовага  дазволу  Мiнiстэрства  культуры Рэспублiкi 
Беларусь  па  ўзгадненнi  з  Нацыянальнай  акадэмiяй  навук Беларусi 
(Iнстытут   мастацтвазнаўства,   этнаграфii  i  фальклору,  Iнстытут 
гiсторыi). 
     Уласнiк   (уладальнiк),   падпiсаўшы  ахоўнае  абавязацельства, 
абавязаны: _________________________________________________________ 
             (вызначыць асобыя ўмовы для захавання нематэрыяльнай 
                  гiсторыка-культурнай спадчыны) 
     Разам з тым, у адпаведнасцi з Мiжнароднай канвенцыяй ЮНЕСКА "Аб 
ахове  нематэрыяльнай  культурнай спадчыны", якая зацверджана Указам 
Прэзiдэнта   Рэспублiкi  Беларусь  ад  29  снежня  2004  г.  N  627, 
рэкамендуецца: 
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     уключыць  ахову  аб'екта  ў праграмы планавання i фiнансавання, 
стварэння  кампетэнтных  органаў  па  ахове  аб'екта,  садзейнiчання 
навуковым даследаванням i распрацоўцы навукова-даследчых метадалогiй 
з  мэтай  аховы аб'екта, калi iснуе небяспека яго знiкнення (артыкул 
13); 
     забяспечыць  прызнанне ў грамадстве важнасцi захавання аб'екта; 
стварыць   пэўныя   праграмы   ў   галiне   адукацыi  для  падтрымкi 
нематэрыяльнай  спадчыны;  садзейнiчаць  ахове прыроднага акаляючага 
асяроддзя  для  захавання  i  далейшага  iснавання ўказанага аб'екта 
нематэрыяльнай спадчыны (артыкул 14); 
     забяспечыць   самы   шырокi   ўдзел   у  ахове  аб'екта  пэўных 
таварыстваў,  груп  i  асоб,  якiя займаюцца вывучэннем, стварэннем, 
аховай   i  перадачай  нематэрыяльнай  спадчыны,  прыцягваць  iх  да 
кiравання такой спадчынай (артыкул 15). 
     Уласнiк   (уладальнiк),   падпiсаўшы  ахоўнае  абавязацельства, 
абавязаны  ўтрымлiваць  гiсторыка-культурную  каштоўнасць у належным 
стане, забяспечваць доступ спецыялiстаў, якiя з дазволу Мiнiстэрства 
культуры  Рэспублiкi  Беларусь  маюць  права  на  яе  вывучэнне, пры 
ўзнiкненнi   пагрозы   iснаванню   гiсторыка-культурнай  каштоўнасцi 
абавязаны  тэрмiнова  паведамiць  аб  гэтым  у Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь. 
     Невыкананне  ўласнiкам  патрабаванняў  Закона  i ўзятых на сябе 
абавязацельстваў, азначаных дадзеным ахоўным абавязацельствам, цягне 
за сабой адмiнiстрацыйную або крымiнальную адказнасць у адпаведнасцi 
з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь. 
     Уласнiку (уладальнiку) гiсторыка-культурнай каштоўнасцi ў асобе 
____________________________________________________________________ 
                   (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку) 
     вядома аб тым, што: 
     усякiя  дзеяннi,  якiя могуць прывесцi да змянення каштоўнасцi, 
недапушчальныя; 
     забараняюцца   дзеяннi,  якiя  могуць  прывесцi  да  знiшчэння, 
страты,   знiкнення   або   ствараюць   пагрозу  знiшчэння,  страты, 
знiкнення, прычынення шкоды або стварэння пагрозы яе прычынення; 
     забаронена    навукова    неабгрунтаванае   змяненне   эталонаў 
фiксаваных нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей; 
     забаронена  стварэнне  перашкод  iснаванню, развiццю i перадачы 
нашчадкам     увасобленых     нематэрыяльных    гiсторыка-культурных 
каштоўнасцей; 
     неабходна   прадугледжваць   прыняцце   мер   для  захавання  i 
аднаўлення   ўмоў   iснавання,   развiцця   i   перадачы   нашчадкам 
____________________________________________________________________ 
         (назва нематэрыяльнай гiсторыка-культурнай спадчыны) 
     усякiя дзеяннi павiнны ажыццяўляцца пад кiраўнiцтвам i наглядам 
навуковага кiраўнiка. 
     Уласнiк    абавязуецца   выконваць   (забяспечваць   выкананне) 
вызначаныя  ў  дадзеным  ахоўным  абавязацельстве  ўмовы ўтрымання i 
выкарыстання    гiсторыка-культурнай    каштоўнасцi,    а    таксама 
патрабаваннi па забеспячэнню яе захавання. 
 
Уласнiк гiсторыка-культурнай        Намеснiк Мiнiстра культуры 
каштоўнасцi ў асобе                 Рэспублiкi Беларусь 
_________________________________   ________________________________ 
     (назва юрыдычнай асобы,        (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку) 
__________________________________ 
  пасада, прозвiшча, iмя, iмя па 
 бацьку, даныя дакумента, якi можа 
 засведчыць асобу, для фiзiчнай 
 асобы, у тым лiку iндывiдуальнага 
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 прадпрымальнiка) 
 
Адрас уласнiка (уладальнiка)        Подпiс _________________________ 
__________________________________            М.П. 
__________________________________ 
Подпiс ___________________________ 
          М.П. 
Тэлефон __________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
        (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку асобы, якая запоўнiла 
                 дадзенае ахоўнае абавязацельства) 
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