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Артыкул 90.  Парадак унясення прапаноў аб наданні культурным каштоўнасцям 

статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi 

1. Прапановы аб наданні культурным каштоўнасцям, якія прафесійна выяўлены дзяржаўнымі 

музеямі і дзяржаўнымі навуковымі арганізацыямі, статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці 

ўносяцца гэтымі дзяржаўнымі музеямі і дзяржаўнымі навуковымі арганізацыямі. 

Прапановы аб наданні культурным каштоўнасцям, якія прафесійна або выпадкова выяўлены 

іншымі юрыдычнымі асобамі, грамадзянамі, у тым ліку індывідуальнымі прадпрымальнікамі, 

статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці ўносяцца мясцовым выканаўчым і распарадчым 

органам базавага тэрытарыяльнага ўзроўню, на тэрыторыі якога гэтыя культурныя каштоўнасці 

выяўлены. 

Прапановы аб наданні культурным каштоўнасцям, прадугледжаным абзацамі другім і 

чацвѐртым артыкула 85 гэтага Кодэкса, статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці ўносяцца 

юрыдычнымі асобамі, грамадзянамі, у тым ліку індывідуальнымі прадпрымальнікамі. 

2. Прапановы аб наданні матэрыяльным культурным каштоўнасцям статусу гісторыка-

культурнай каштоўнасці ўносяцца ў пісьмовай форме ў мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя 

органы абласнога тэрытарыяльнага ўзроўню. 

Прапановы аб наданні нематэрыяльным культурным каштоўнасцям статусу гісторыка-

культурнай каштоўнасці ўносяцца ў пісьмовай форме ў Міністэрства культуры. 

3. Да прапановы аб наданні культурнай каштоўнасці статусу гісторыка-культурнай 

каштоўнасці дадаюцца: 

3.1. матэрыялы фіксацыі, навуковай апрацоўкі і мастацкай ацэнкі культурнай каштоўнасці; 

3.2. абгрунтаванне неабходнасці надання культурнай каштоўнасці статусу гісторыка-

культурнай каштоўнасці. 

4. Матэрыяльныя культурныя каштоўнасці, якія прапанаваны для надання iм статусу 

гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, падлягаюць ахове, як і матэрыяльныя гiсторыка-культурныя 

каштоўнасцi. 

Артыкул 91.  Фіксацыя, навуковая апрацоўка і мастацкая ацэнка культурных 

каштоўнасцей 

1. Культурныя каштоўнасці, якія прапануюцца для надання статусу гісторыка-культурнай 

каштоўнасці, падлягаюць фiксацыi, навуковай апрацоўцы i мастацкай ацэнцы. 

2. Фіксацыю, навуковую апрацоўку і мастацкую ацэнку культурных каштоўнасцей, за 

выключэннем выпадку, прадугледжанага пунктам 3 гэтага артыкула, забяспечваюць мясцовы 

выканаўчы і распарадчы орган абласнога тэрытарыяльнага ўзроўню, іншая юрыдычная асоба, 

грамадзянін, у тым ліку індывідуальны прадпрымальнік, якія ўносяць прапанову аб наданні 

культурнай каштоўнасці статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. 

У такім выпадку фіксацыю, навуковую апрацоўку і мастацкую ацэнку культурных 

каштоўнасцей праводзяць праектныя арганiзацыi, якiя ажыццяўляюць распрацоўку навукова-

праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных 

гiсторыка-культурных каштоўнасцях, навуковыя арганізацыі і музеі, у штаце якіх працуюць 

спецыялісты з вопытам работы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны не менш за два гады. 

3. Фіксацыю, навуковую апрацоўку і мастацкую ацэнку прафесійна выяўленых культурных 

каштоўнасцей праводзяць асобы, якія іх выявілі. 

4. Пры правядзенні фіксацыі, навуковай апрацоўкі і мастацкай ацэнкі культурных 

каштоўнасцей, якія прапануюцца для надання ім статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, 

учыненне перашкод асобам, якія іх праводзяць, не дапускаецца. 

5. Фiксацыя культурных каштоўнасцей праводзіцца шляхам тэкставага апiсання, 

фатаграфавання і графічнага адлюстравання. У залежнасці ад віду культурнай каштоўнасці могуць 

выкарыстоўвацца вiдэа- і аўдыязапiс. 
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6. У тэкставым апісанні культурных каштоўнасцей указваюцца іх вiдавочныя адметныя 

духоўныя, мастацкiя i (або) дакументальныя вартасці і дадаткова для нематэрыяльных культурных 

каштоўнасцей – звесткі аб носьбіце нематэрыяльных культурных каштоўнасцей. 

7. Пры фатаграфаваннi матэрыяльных культурных каштоўнасцей неабходна забяспечыць 

перадачу iх аб’ѐмна-прасторавага рашэння, наяўнасці найбольш значных дэкаратыўных i 

канструктыўных дэталей i элементаў, асаблівасцей размяшчэння гэтых культурных каштоўнасцей 

у навакольным асяроддзi. 

Фатаграфаванне нерухомай матэрыяльнай культурнай каштоўнасці праводзіцца такім чынам, 

каб былі прадстаўлены адначасова яе галоўны і адзін з бакавых фасадаў, тыльны і другі бакавы 

фасады. Фатаграфаванне археалагічных аб’ектаў і археалагічных артэфактаў ажыццяўляецца з 

некалькіх ракурсаў, якія дазваляюць найбольш поўна перадаць асаблівасці гэтых культурных 

каштоўнасцей. 

На фотаздымках нематэрыяльных культурных каштоўнасцей павінны быць адлюстраваны 

найбольш характэрныя рысы гэтых культурных каштоўнасцей, якiя перадаюць іх асноўныя 

пастановачныя, выканальнiцкiя прыкметы, асаблiвасцi мастацкага афармлення, вопраткi i 

ўпрыгажэнняў носьбітаў нематэрыяльных культурных каштоўнасцей, традыцыйнай атрыбутыкi. 

8. Графічнае адлюстраванне праводзіцца шляхам пазначэння на картаграфiчным матэрыяле ў 

маштабе 1:10 000 (для населеных пунктаў у маштабе не больш за 1:20 000) месца знаходжання 

матэрыяльных культурных каштоўнасцей і ў маштабе 1:200 000 – арэала бытавання 

нематэрыяльных культурных каштоўнасцей. 

9. Навуковая апрацоўка культурных каштоўнасцей праводзiцца для адлюстравання 

гістарычных звестак аб іх, прадстаўлення гэтых культурных каштоўнасцей у iх прычынна-

вынiковай залежнасцi ў сiстэме падобных культурных каштоўнасцей (аналагаў) i выяўлення 

асноўных заканамернасцей iх развiцця. 

10. Пры аналiзе прычынна-вынiковай залежнасцi культурных каштоўнасцей у сiстэме 

падобных культурных каштоўнасцей (аналагаў) забяспечваюцца: 

10.1. суаднясенне iх з пэўнымi вiдамi i (або) тыпамi аналагаў; 

10.2. характарыстыка асноўных кампанентаў, элементаў, структурных прыкмет i iншых 

характэрных рыс, па якiх гэтыя культурныя каштоўнасці адносяцца да пэўных вiдаў i (або) тыпаў; 

10.3. выяўленне спецыфiчных рыс культурных каштоўнасцей, калi такiя могуць быць 

выяўлены i прадстаўлены; 

10.4. раскрыццѐ iншых асаблiвасцей i ўзаемасувязей. 

11. Аналiз асноўных заканамернасцей развiцця культурных каштоўнасцей праводзіцца 

шляхам параўнання гэтых культурных каштоўнасцей з аналагiчнымi для выяўлення iх значнасцi. 

12. Навуковая апрацоўка змяшчае гістарычныя звесткі аб характары, абліччы культурнай 

каштоўнасці, яе ўплыве на развіццѐ краіны або асобнага яе рэгіѐна, звесткі аб аўтары або 

прыналежнасці знакамітай асобе, аб перыядзе стварэння (узнікнення) гэтай культурнай 

каштоўнасці і іншыя гістарычныя звесткі i вывады, у якiх даецца заключэнне па прычынна-

вынiковай залежнасцi культурных каштоўнасцей i асноўных заканамернасцях іх развiцця. 

13. Мастацкая ацэнка культурных каштоўнасцей утрымлівае iх аналiз па асноўных 

стылістычна-жанравых i марфалагiчных прыкметах, вызначае іх суаднясенне з пэўнай стадыяй або 

стадыямi развiцця беларускага нацыянальнага i сусветнага мастацтва. 

Пры мастацкай ацэнцы матэрыяльных культурных каштоўнасцей праводзiцца аднясенне iх да 

пэўных вiдаў i (або) тыпаў, апiсанне стылявых асаблiвасцей, структуры i асаблiвасцей забудовы, 

элементаў i дэталей, iншых характэрных рыс, аддзелкi, колеру, характару i вiду матэрыялаў i 

іншага. 

Мастацкая ацэнка нематэрыяльных культурных каштоўнасцей складаецца з iнфармацыі аб 

стылявых або жанравых асаблiвасцях гэтых культурных каштоўнасцей, храналогii iх узнiкнення i 

развiцця, элементах i дэталях, колеры i iншых адметных вартасцях, арэале бытавання і іншых 

характэрных рысах. 

14. Навуковая апрацоўка і мастацкая ацэнка культурных каштоўнасцей афармляюцца ў 

выглядзе тэксту, да якога ў выпадку неабходнасцi больш поўнага прадстаўлення адметных 

вартасцей гэтых культурных каштоўнасцей дадаюцца iлюстрацыi. 
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Артыкул 92.  Крытэрыі для надання статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці 

1. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці надаецца культурным каштоўнасцям, якія 

маюць адметныя духоўныя, мастацкiя i (або) дакументальныя вартасці і адпавядаюць аднаму з 

наступных крытэрыяў: 

1.1. з’яўляюцца адным з фактараў фарміравання нацыянальнага менталітэту; 

1.2. маюць значнасць з пункту гледжання гісторыі, археалогіі, архітэктуры, 

горадабудаўніцтва, мастацтва, навукі і тэхнікі, эстэтыкі, этналогіі або антрапалогіі, культуры і 

аказалі значны ўплыў на развіццѐ краіны або асобнага яе рэгіѐна; 

1.3. непасрэдна звязаны з жыццѐм і дзейнасцю знакамітых асоб, гістарычнымі падзеямі, 

традыцыямі, вераваннямі або ідэямі і перакананнямі, якія аказалі значны ўплыў на ход 

гістарычнага, культурнага і (або) духоўнага развіцця беларускага народа; 

1.4. з’яўляюцца аўтэнтычнымі з пункту гледжання аўтарскай задумы і яе рэалізацыі, 

выкарыстаных пры стварэнні матэрыялаў, захаванасці навакольнага асяроддзя або найбольш 

значных яго элементаў; 

1.5. уяўляюць сабой выдатны прыклад фарміравання ландшафту, у якім адлюстроўваюцца 

традыцыі пэўнага перыяду гісторыі беларускага народа; 

1.6. з’яўляюцца выдатным мастацкім узорам (шэдэўрам), створаным або пераўтвораным на 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ці створаным беларусамі замежжа. 

2. Статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi можа быць нададзены нерухомай матэрыяльнай 

культурнай каштоўнасці пры ўмове, што яна з’яўляецца аўтэнтычнай або рэстаўрыраванай у 

адпаведнасцi з навукова-праектнай дакументацыяй на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ 

на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях. Пры гэтым з часу першапачатковага 

стварэння нерухомай матэрыяльнай культурнай каштоўнасці павiнна прайсцi не менш за сорак 

гадоў. 

3. Статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi можа быць нададзены культурным 

каштоўнасцям, якія зніклі ці страчаны пры нявысветленых абставінах, але наяўнасць якіх 

дакументальна засведчана, пры ўмове адсутнасцi бясспрэчных дакументальных звестак аб 

знiшчэннi, страце або знiкненнi гэтых культурных каштоўнасцей. 

4. Статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi надаецца археалагічным аб’ектам, у адносінах 

да якіх маюцца матэрыялы археалагічных даследаванняў, правядзенне якіх прадугледжана 

артыкулам 126 гэтага Кодэкса, і якія сведчаць аб фарміраванні адпаведных археалагічных культур, 

развіцці матэрыяльнай культуры на тэрыторыі Беларусі ў пэўны гістарычны перыяд. 


