
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА КУЛЬТУРЫ “МУЗЕЙ БІТВЫ ЗА ДНЕПР” 
 
 

ПАМЯТКА  
уласнікам (карыстальнікам) матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў, 

землекарыстальнікам, на зямельным участку якіх размешчаныя нерухомыя 
матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці па правядзенню рамонтных 

работ на гісторыка-культурных каштоўнасцях 
 
 

1. Перад пачаткам любых работ на аб’екце культурнай спадчыны, уключаным у 
Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь (далей — 
аб’ект ГКК) ўласнікам (карыстальнікам) аб’ектаў ГКК, землекарыстальнікам, на 
зямельным участку якіх размешчаныя аб’екты ГКК (далей — уласнікам) неабходна 
атрымаць у Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь дазвол на выкананне навукова-
даследчых і праектных работ на аб’ектах ГКК (артыкулы 109, 115 Кодэксу Рэспублікі 
Беларусь “Аб культуры”). 

2. Дазвол на выкананне навукова-даследчых і праектных работ на аб’ектах ГКК 
выдаецца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь да пачатку распрацоўкі 
навукова-праектнай дакументацыі (артыкул 115 Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб 
культуры”) — для яго атрымання неабходна падаць у Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь заяву па форме 1 згодна з пунктам 3.15 “Единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (далей — Пералік).  

Заўвага: У выпадку правядзення работ у папярэдні перыяд неабходна дадаць 
справаздачу аб выкананых на працягу папярэдняга года работах, складзеную асобай, на 
якую ўскладзены абавязак кіраўніцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыі; 

3. Дазвол на выкананне навукова-даследчых і праектных работ на аб’ектах ГКК не 
вызваляе ад неабходнасці афармлення дакументаў у іншых дзяржаўных органах у 
выпадках, прадугледжаных актамі заканадаўства (артыкул 115 Кодэксу Рэспублікі 
Беларусь “Аб культуры”). 

4. Віды работ на аб’ектах ГКК, на правядзенне якіх патрэбны дазвол: навукова-
даследчыя, праектныя, рамонтна-рэстаўрацыйныя і іншыя работы (артыкулы 111, 112, 
113, 114 Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб культуры”). 

5. Матэрыялы навукова-даследчых работ уключаюцца ў склад навукова-праектнай 
дакументацыі на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на аб’ектах 
ГКК (артыкулы 112, 113 Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб культуры”). 

6. Кіраўніцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыі на выкананне 
рамонтна-рэстаўрацыйных работ на аб’ектах ГКК, навукова-метадычнае кіраўніцтва пры 
выкананні рамонтна-рэстаўрацыйных работ на аб’ектах ГКК ажыццяўляюцца 
грамадзянамі, у тым ліку індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія маюць пасведчанне 
на кіраўніцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыі на выкананне 
рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных гісторыка-культурных 
каштоўнасцях, за выключэннем асобных выпадкаў выканання рамонтна-рэстаўрацыйных 
работ на аб’ектах ГКК без катэгорыі (артыкул 116 Кодэксу Рэспублікі Беларусь 
“Аб культуры”). 

7. Пры выкананні работ на аб’ектах ГКК патрэбны аўтарскі нагляд (артыкул 116 
Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб культуры”). 

8. Выкананая навукова-праектная дакументацыя на выкананне рамонтна-
рэстаўрацыйных работ на аб’ектах ГКК узгадняецца з Міністэрствам культуры Рэспублікі 
Беларусь (артыкул 119 Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб культуры”)  — пасля 
падрыхтоўкі навукова-праектнай дакументацыі на выкананне рамонтна-
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рэстаўрацыйных работ неабходна атрымаць у Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь 
заключэнне аб узгадненні навукова-праектнай дакументацыі на выкананне рамонтна-
рэстаўрацыйных работ на аб’ектах ГКК (пункт 3.153 Пераліку). 

9. Узгадненне з Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь навукова-праектнай 
дакументацыі на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на аб’ектах ГКК не вызваляе 
ад неабходнасці яе ўзгаднення з іншымі дзяржаўнымі органамі ў выпадках, 
прадугледжаных актамі заканадаўства (артыкул 119 Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб 
культуры”). 

10. Пасля заканчэння рамонтных работ — неабходна атрымаць у Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь заключэнне аб адпаведнасці прымаемым у эксплуатацыю 
аб’ектаў ГКК навукова-праектнай дакументацыі на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных 
работ на аб’ектах ГКК (пункт 3.252 Пераліку), для чаго ў Міністэрства культуры 
Рэспублікі Беларусь неабходна падаць заяву па форме 2 (артыкул 120 Кодэксу Рэспублікі 
Беларусь “Аб культуры”). 

11. Распрацоўка горадабудаўнічай і землеўпарадкавальнай дакументацыі, а таксама 
іншай праектнай дакументацыі без нанясення ўстаноўленых зон аховы нерухомых 
матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў або без іх устанаўлення 
забараняецца (артыкул 105 Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб культуры”). 

12. Праект зон аховы нерухомай матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці 
распрацоўваецца за кошт сродкаў уласніка (карыстальніка) гісторыка-культурнай 
каштоўнасці або землекарыстальніка. Усе віды работ у зонах аховы нерухомых 
матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей выконваюцца ў межах 
патрабаванняў рэжымаў утрымання і выкарыстання гэтых зон аховы — усе віды 
работ у зонах аховы выконваюцца толькі ў адпаведнасці з рэгламента утрымання і 
выкарыстання гісторыка-культурных каштоўнасцяў згодна з праектам зон аховы. Без 
зацвярджэення праекта зон аховы любыя работы на гісторыка-культурных каштоўнасцях 
забароненыя (артыкул 105 Кодэксу Рэспублікі Беларусь “Аб культуры”). 

 
 

https://kultura.by/uploads/files/Zajavlenie-1.doc


3 

 

 
Міністэрства культуры  
Рэспублікі Беларусь 

  
 (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) 
  
 фізічнай асобы, у тым ліку індывідуальнага 

прадпрымальніка, 
  
 месца жыхарства, тэлефон або назва юрыдычнай асобы*) 

 
ЗАЯВА 

на выдачу дазволу на выкананне навукова-даследчых і праектных  
работ на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях 

 
Прашу выдаць у адпаведнасці з артыкулам 115 Кодэкса Рэспублікі 

Беларусь аб культуры дазвол на выкананне навукова-даследчых і праектных 
работ на матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці 

 (назва згодна з 
 

Дзяржаўным спісам гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь 
 

і яе месца знаходжання) 
Заказчык, забудоўшчык  
 (назва юрыдычнай асобы, прозвішча, уласнае імя, імя па 

бацьку 
 

(калі такое маецца) фізічнай асобы, у тым ліку індывідуальнага прадпрымальніка) 
Віды рамонтна-рэстаўрацыйных работ  
 
 
 
Праектам плануецца выкананне наступных работ 

 

 
 

 
Дадатак:  
 
     

(пасада)  (подпіс фізічнай асобы, у тым 
ліку індывідуальнага 

прадпрымальніка, кіраўніка або 
іншага ўпаўнаважанага 

прадстаўніка юрыдычнай асобы) 

 (ініцыялы, прозвішча) 

  
(дата складання заявы)  

 
_______________ 
* Юрыдычная асоба накіроўвае заяву на бланку арганізацыі. 

(у адпаведнасці з артыкулам 114 Кодэкса 
Рэспублікі Беларусь аб культуры) 
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Министерство культуры 
Республики Беларусь 

 Заявитель  
  (фамилия,  

  
 собственное имя, отчество (при его наличии)  
  

 индивидуального предпринимателя, 
  

 место жительства, наименование и местонахождение 
  

 юридического лица*) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче заключения о соответствии принимаемой в эксплуатацию 
недвижимой материальной историко-культурной ценности научно-

проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных 
работ на материальных историко-культурных ценностях 

 
 

Прошу выдать заключение о соответствии принимаемой в 
эксплуатацию недвижимой материальной историко-культурной 
ценности научно-проектной документации на выполнение ремонтно-
реставрационных работ по объекту _______________________________ 
______________________________________________________________ 

(название) 
 

Исполнитель работ _____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Приложения:  
 
     

(должность руководителя или лица, им 
уполномоченного)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
____________________________ 
(дата составления заявления) 
____________________________ 
(номер контактного телефона) 

 
 
 
 

 

                                           
* Юридическое лицо подает заявление на бланке организации. 


