Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.03.2016, 5/41780
ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 сакавіка 2016 г. № 178

Аб унясенні змяненняў у пастановы Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь ад 22 мая 2002 г. № 651
і ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762
У адпаведнасці з падпунктам 4.3 пункта 4 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
ад 14 снежня 2015 г. № 485 «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб’ектаў
і археалагічных артэфактаў» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Унесці змяненні ў наступныя пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
1.1. у Палажэнні аб ахове археалагiчных аб’ектаў пры правядзеннi земляных
i будаўнiчых работ, ажыццяўленнi iншай дзейнасцi на тэрыторыi археалагiчных аб’ектаў,
зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 мая 2002 г. № 651
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 59, 5/10482;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2012, 5/36005):
у пункце 1:
у частцы першай слова «планавымі» замяніць словам «археалагічнымі»;
у частцы другой слова «правіл» замяніць словам «мер»;
у пункце 2:
абзац трэці выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«археалагiчныя аб’екты – нерухомыя матэрыяльныя аб’екты або iх комплексы разам
з археалагiчнымi артэфактамi i культурным пластом (слоем), якiя ўзнiклi ў вынiку жыцця
i дзейнасцi чалавека больш за 120 гадоў таму назад, захавалiся ў зямлi або на дне
прыродных i штучных вадаёмаў, маюць гiстарычнае, мастацкае, навуковае або iншае
культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для надання статусу гiсторыкакультурнай каштоўнасцi, вызначаным заканадаўствам аб ахове гiсторыка-культурнай
спадчыны;»;
абзац шосты выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«археалагiчныя артэфакты – рухомыя матэрыяльныя аб’екты, якiя ўзнiклi ў вынiку
жыцця i дзейнасцi чалавека больш за 120 гадоў таму назад, захавалiся ў культурным
пласце (слоi) або на дне прыродных i штучных вадаёмаў, маюць гiстарычнае, мастацкае,
навуковае або iншае культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для надання
статусу гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, вызначаным заканадаўствам аб ахове
гiсторыка-культурнай спадчыны, i на момант iх выяўлення не маюць уласнiка;»;
абзац восьмы выключыць;
абзац дзявяты лічыць абзацам восьмым;
абзац восьмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«арганізацыя археалагічнага профілю – навуковая арганізацыя, музей, у якіх
працуюць на ўмовах працоўных дагавораў (кантрактаў) або ажыццяўляюць дзейнасць на
падставе грамадзянска-прававых дагавораў фізічныя асобы, якія адпавядаюць крытэрыям,
устаноўленым у падпункце 1.3 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
ад 14 снежня 2015 г. № 485 «Аб удасканаленнi аховы археалагiчных аб’ектаў
i археалагiчных артэфактаў» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 17.12.2015, 1/16140).»;
у пункце 3 словы «НАН Беларусі» замяніць словамі «Нацыянальнай акадэміяй навук
Беларусі (далей – НАН Беларусі)»;
у пункце 7:
у абзацы трэцім часткі першай слова «навуковае» замяніць словам «археалагічнае»;
частку другую выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Меры па ахове археалагічных аб’ектаў распрацоўваюцца фізічнымі асобамі, на чыё
імя выдадзены дазвол на права правядзення археалагічных даследаванняў.»;
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у частцы трэцяй словы «спецыялістамі з кваліфікацыяй «археолаг» у адпаведнасці з
атрыманым ва ўстаноўленым парадку дазволам (адкрытым лістом) НАН Беларусі»
замяніць словамі «фізічнымі асобамі, указанымі ў частцы другой дадзенага пункта,»;
частку чацвёртую выключыць;
у пункце 10:
у частцы першай:
абзац пяты выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«археалагічнае даследаванне археалагічных аб’ектаў;»;
абзац шосты выключыць;
абзацы сёмы–дзясяты лічыць адпаведна абзацамі шостым–дзявятым;
абзац восьмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«выкарыстанне металашукальнiкаў, геарадараў i iншых тэхнiчных сродкаў i
iнструментаў для пошуку археалагiчных аб’ектаў i (або) археалагiчных артэфактаў
выключна фiзiчнай асобай, на чыё iмя выдадзены дазвол на права правядзення
археалагічных даследаванняў, i іншымі фізічнымі асобамі, якія прыцягваюцца
арганізацыямі археалагічнага профілю, на падставе грамадзянска-прававых дагавораў або
дагавораў аб арганізацыі практыкі студэнтаў для выканання падрыхтоўчых і дапаможных
работ пад кіраўніцтвам фізічнай асобы, на чыё імя выдадзены дазвол;»;
частку другую выключыць;
пункты 12 і 13 выключыць;
у частцы другой пункта 14 словы «выканаўцам якіх прадастаўлена права на
правядзенне» замяніць словамі «якім выдадзены дазвол на права правядзення»;
у пункце 15 словы «спецыялістамі адпаведнай кваліфікацыі, якія маюць дазвол
(адкрыты ліст) НАН Беларусі» замяніць словамі «фізічнымі асобамі, на чыё імя
выдадзены дазвол на права правядзення археалагічных даследаванняў»;
у пункце 16 словы «прадстаўлення НАН Беларусі іх выканаўцам права на
правядзенне» замяніць словамі «выдачы НАН Беларусі дазволу на права правядзення»;
1.2. абзац чацвёрты часткі першай пункта 6 Палажэння аб парадку выдачы дазволу
на выкананне работ на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях і (або) у зонах
аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, зацверджанага
пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762
«Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 103, 5/22474; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 10.08.2012, 5/36091), выкласці ў наступнай
рэдакцыі:
«археалагічных даследаванняў пасля выдачы Нацыянальнай акадэміяй навук
Беларусі дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў.».
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 18 сакавіка 2016 г.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

А.Кабякоў
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