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Аб му зе ях і Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь

Пры ня ты Па ла тай прад стаўнікоў 16 ліста па да 2005 го да
Адоб ра ны Са ве там Рэс публікі 24 ліста па да 2005 года

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Ар ты кул 1. Асноўныя тэрміны і іх аз на чэнні, якія вы ка ры стоўва юц ца ў гэ тым За ко не

У гэ тым За ко не вы ка ры стоўва юц ца на ступ ныя ас ноўныя тэрміны і іх аз на чэнні:
му зей – юры дыч ная асо ба або струк тур нае пад разд зя лен не юры дыч най асо бы, якія рэ -

алізу юць боль шасць відаў му зей най дзей насці;
му зей ны прад мет – куль тур ная каш тоўнасць або вы дзе ле ны з на ва коль на га ася родд зя ў

выніку на ву ко вай дзей насці унікаль ны пры род ны аб’ект, якія ма юць куль тур ную, гіста рыч -
ную, на ву ко вую і (або) мас тац кую вар тасць і ўклю ча ны ў му зей ны фонд у мэ тах за ха ван ня,
вы ву чэн ня і па пу ля ры за цыі;

му зей ная ка лек цыя – су куп насць му зей ных прад ме таў, аб’яднаных ад ной або не калькімі 
прык ме тамі, якая з’яўля ец ца ад ным цэ лым і ад на ча со ва сас таўной ча ст кай му зей на га фон -
ду;

му зей ны фонд – на ву ко ва аб грун та ва ная су куп насць му зей ных прад ме таў і (або) му зей -
ных ка лек цый, якія за хоўва юц ца ў му зеі;

прад мет му зей на га зна чэн ня – куль тур ная каш тоўнасць або вы дзе ле ны з на ва коль на га
ася родд зя ў выніку на ву ко вай дзей насці унікаль ны пры род ны аб’ект, якія ма юць прык ме ты
му зей на га прад ме та, але не ўклю ча ны ў му зей ны фонд;

му зей ная спра ва – сфе ра куль ту ры, якая ўклю чае ў ся бе на ву ко выя, дас лед чыя і ас -
ветніцкія пра цэ сы, накіра ва ныя на выяўлен не, кам плек та ван не, улік, за ха ван не, вы ву чэн -
не і па пу ля ры за цыю куль тур ных каш тоўна сцей і (або) вы дзе ле ных з на ва коль на га ася родд зя 
ў выніку на ву ко вай дзей насці унікаль ных пры род ных аб’ектаў;

му зей ны ра ботнік – фізічная асо ба, якая на пад ста ве пра цоўна га да га во ра за бяс печ вае
ажыц цяўлен не ў му зеі му зей най дзей насці.

Ар ты кул 2. За ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь аб му зе ях і Му зей ным фонд зе Рэс -
публікі Бе ла русь

1. За ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь аб му зе ях і Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь
грун ту ец ца на Кан сты ту цыі Рэс публікі Бе ла русь і скла да ец ца з За ко на Рэс публікі Бе ла русь
ад 4 чэр ве ня 1991 го да «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та
Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031), гэ та га Закона і іншых актаў заканадаўства Рэспублікі
Беларусь.

2. Калі міжна род ным да га во рам Рэс публікі Бе ла русь ус та ноўле ны іншыя правілы, чым
тыя, якія пра дуг лед жа ны гэ тым За ко нам, то пры мя ня юц ца правілы міжнароднага дагавора.

Ар ты кул 3. Дзяр жаўнае рэ гу ля ван не ў сфе ры му зей най спра вы

1. Дзяр жаўнае рэ гу ля ван не ў сфе ры му зей най спра вы ажыц цяўля юць Прэзідэнт Рэс -
публікі Бе ла русь, Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь, Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі
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Бе ла русь, мяс цо выя вы ка наўчыя і рас па ра дчыя ор га ны, іншыя дзяр жаўныя ор га ны ў
адпаведнасці з іх кампетэнцыяй.

2. Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь вы зна чае дзяр жаўную паліты ку ў сфе ры му зей най
справы.

3. Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за бяс печ вае рэ аліза цыю дзяр жаўнай палітыкі ў
сфе ры му зей най справы.

4. Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь рэ алізуе дзяр жаўную паліты ку ў сфе ры
му зей най спра вы, ажыц цяўляе рэ гу ля ван не і кіра ван не ў гэ тай сфе ры і ка ар ды нуе дзей насць
у сфе ры му зей най спра вы іншых рэс публіканскіх органаў дзяржаўнага кіравання.

5. Мяс цо выя вы ка наўчыя і рас па ра дчыя ор га ны ў ме жах сваёй кам пе тэн цыі вы ра ша юць
пы танні мяс цо ва га зна чэн ня ў сфе ры музейнай справы.

Ар ты кул 4. Асноўныя на прамкі дзяр жаўнай палітыкі ў сфе ры му зей най спра вы

Ас ноўнымі на прам камі дзяр жаўнай палітыкі ў сфе ры му зей най спра вы з’яўля юц ца:
за бес пя чэн не агуль на да ступ насці му зей ных прад ме таў і му зей ных калекцый;
за бес пя чэн не са цы яль на-эка намічных і іншых умоў для эфек тыўнай дзей насці му зеяў,

сад зейнічан не фарміра ван ню су час най інфра ст рук ту ры і інфар ма ты за цыі музейнай справы;
пад трым ка дзяр жаўных пра грам развіцця му зей най спра вы;
за бес пя чэн не за ха ва насці Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь, у тым ліку шля хам

фінан са ван ня кан сер ва цыі і (або) рэс таўра цыі му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый за
кошт срод каў рэс публікан ска га і (або) мяс цо вых бюд жэ таў, іншых крыніц, не за ба ро не ных
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

за бес пя чэн не пад рых тоўкі, пе ра пад рых тоўкі і па вы шэн ня кваліфіка цыі му зей ных
работнікаў;

рас пра цоўка, пры няц це (вы дан не) ак таў за ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь у сфе ры му -
зей най спра вы і кан троль за іх выкананнем;

пад трым ка фун да мен таль ных і прык лад ных на ву ко вых дас ле да ван няў у сфе ры му зей най 
справы;

сад зейнічан не міжна род на му суп ра цоўніцтву ў сфе ры му зей най спра вы, у тым ліку ар -
ганіза цыя міжна род ных му зей ных вы ста вак у Рэс публіцы Бе ла русь і вы ста вак, ство ра ных
на ас но ве му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс -
публікі Бе ла русь, за ме жамі Рэс публікі Бе ла русь, фінан са ван не ўдзелу ў міжнародных
музейных арганізацыях.

Ар ты кул 5. Пра вы і аба вязкі на вед вальнікаў му зеяў

1. На вед вальнікі му зеяў ма юць пра ва на:
1.1. на вед ван не му зеяў у ад па вед насці з рэ жы мам іх ра бо ты, а так са ма ка ры стан не іх пас -

лу гамі;
1.2. ат ры ман не поўнай, дак лад най і свое ча со вай інфар ма цыі аб дзей насці му зеяў, за вы -

клю чэн нем інфар ма цыі, якая з’яўля ец ца дзяр жаўнай або іншай ахоўвае май за ко нам тай -
най;

1.3. пра цу з му зей нымі прад ме тамі і (або) му зей нымі ка лек цы ямі ў па рад ку, ус та ноўле -
ным за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь;

1.4. аб скард жан не ў ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь не за кон ных дзе -
ян няў (бязд зей насці) служ бо вых асоб му зеяў, якія аб мя жоўва юць пра вы на вед вальнікаў.

2. Му зеі, якія поўна сцю або ча ст ко ва фінан су юц ца за кошт срод каў рэс публікан ска га і
(або) мяс цо вых бюд жэ таў, пра да стаўля юць гра мад зя нам пра ва бяс плат на га на вед ван ня экс -
пазіцый і вы ста вак, ство ра ных на ас но ве ўлас ных му зей ных фон даў, не рад зей чым адзін раз
у ме сяц, а інвалідам, ве тэ ра нам Вялікай Ай чын най вай ны, ва ен на слу жа чым тэрміно вай ва -
ен най служ бы, дзе цям да сямі га доў, дзе цям-сіро там, дзе цям, якія за сталіся без апекі баць -
коў, асо бам з ліку дзя цей-сірот і дзя цей, якія за сталіся без апекі баць коў, на ву чэн цам з
асаблівас цямі псіхафізічна га развіцця, му зей ным ра ботнікам – пас та ян на.

На ву чэн цам ус та ноў аду ка цыі, якія за бяс печ ва юць ат ры ман не агуль най ся рэд няй, пра -
фесійна-тэхнічнай, ся рэд няй спе цы яль най і вы шэй шай аду ка цыі, пра да стаўля ец ца пра ва на 
не больш чым 50-пра цэнт ную скідку ад кош ту ўва ход на га біле та для на вед ван ня экс пазіцый і 
вы ста вак, ство ра ных му зе ямі, ука за нымі ў ча ст цы пер шай гэ та га пунк та, на ас но ве ўлас ных
му зей ных фон даў.

Пра дуг лед жа нае ча ст камі пер шай і дру гой гэ та га пунк та пра да стаўлен не пра ва бяс плат -
на га (ільгот на га) на вед ван ня экс пазіцый і вы ста вак, ство ра ных на ас но ве ўлас ных му зей ных
фон даў, не рас паўсюд жва ец ца на іншыя плат ныя пас лугі му зеяў.
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3. У му зе ях, не ўка за ных у ча ст цы пер шай пунк та 2 гэ та га ар ты ку ла, пра да стаўлен не пра -
ва бяс плат на га (ільгот на га) на вед ван ня экс пазіцый і вы ста вак, ство ра ных на ас но ве ўлас ных
му зей ных фон даў, вы зна ча ец ца заснавальнікамі гэтых музеяў.

4. На вед вальнікі му зеяў аба вя за ны бе ражліва ад носіцца да му зей ных прад ме таў і му зей -
ных ка лек цый і вы кон ваць правілы для на вед вальнікаў музеяў.

Ар ты кул 6. Міжна род ныя су вязі му зеяў

Му зеі Рэс публікі Бе ла русь уд зельніча юць у міжна род ным суп ра цоўніцтве ў сфе ры му зей -
най спра вы ў ад па вед насці з За ко нам Рэс публікі Бе ла русь «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла -
русь» і іншымі ак тамі за ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь, а так са ма міжна род нымі
дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Ар ты кул 7. Ад каз насць за па ру шэн не за ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь аб му зе ях і
Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь

За па ру шэн не за ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь аб му зе ях і Му зей ным фонд зе Рэс -
публікі Бе ла русь на стае ад каз насць у ад па вед насці з за ка на даўствам Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 2
МУЗЕІ І АРГАНІЗАЦЫЯ ІХ ДЗЕЙНАСЦІ

Ар ты кул 8. Віды му зеяў па фор ме ўлас насці

1. Му зеі ў Рэс публіцы Бе ла русь пад зя ля юц ца па фор ме ўлас насці на дзяр жаўныя і пры -
ват ныя.

2. Да дзяр жаўных му зеяў ад но сяц ца му зеі, ство ра ныя дзяр жаўнымі ор га намі і іншымі
дзяр жаўнымі ар ганіза цы ямі.

3. Да пры ват ных му зеяў ад но сяц ца му зеі, ство ра ныя фізічнымі асо бамі або не дзяр -
жаўнымі ар ганіза цы ямі.

Ар ты кул 9. Ста тус му зеяў

1. Му зеі з’яўля юц ца не ка мер цый нымі ар ганіза цы ямі, якія ства ра юц ца ў фор ме ўста ноў
культуры.

Му зеі мо гуць ува ходзіць у склад юры дыч ных асоб у якасці струк тур ных пад разд зя лен -
няў, у тым ліку ада соб ле ных.

2. Ста тус му зеяў вы зна ча ец ца іх за сна вальнікамі з улікам па ла жэн няў гэ та га За ко на,
іншых ак таў за ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь і ўказ ва ец ца ў ста ту це юры дыч най асо бы
(да лей – ста тут му зея) або ў па ла жэнні аб струк тур ным падраздзяленні юрыдычнай асобы.

3. У ад па вед насці з гэ тым За ко нам Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь, Са вет Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь мо гуць ус та наўліваць асаблівасці пра ва во га ста новішча некаторых музеяў.

Ар ты кул 10. Па ра дак ства рэн ня і ліквідацыі му зеяў

1. Му зеі ства ра юц ца і ліквіду юц ца ў па рад ку, ус та ноўле ным Гра мад зянскім код эксам
Рэс публікі Бе ла русь, За ко нам Рэс публікі Бе ла русь «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь»,
гэ тым За ко нам і іншымі ак тамі за ка на даўства Рэспублікі Беларусь.

2. Ства рэн не дзяр жаўных му зеяў ажыц цяўля ец ца Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь, Са -
ве там Міністраў Рэс публікі Бе ла русь, Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, а так са -
ма іншымі дзяр жаўнымі ор га намі і дзяр жаўнымі ар ганіза цы ямі па ўзгад нен ню з Міністэр ст -
вам культуры Рэспублікі Беларусь.

3. Аба вяз ко вымі ўмо вамі для ства рэн ня му зея з’яўля юц ца:
3.1. наяўнасць куль тур ных каш тоўна сцей і (або) вы дзе ле ных з на ва коль на га ася родд зя ў

выніку на ву ко вай дзей насці унікаль ных пры род ных аб’ектаў, а так са ма на ву ко ва га пра ек та
му зея, у за леж насці ад якіх вызначаецца профіль музея;

3.2. маг чы масць за сна вальніка му зея за бяс пе чыць му зей бу дын кам (па мяш кан нем), які
ад па вя дае профілю му зея і пат ра ба ван ням па за хоўван ню му зей ных прад ме таў і му зей ных
ка лек цый, а так са ма не аб ход нымі фінан са вымі срод камі для ар ганіза цыі і ажыццяўлення
музейнай дзейнасці;

3.3. іншыя ўмо вы, пра дуг лед жа ныя за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.
4. Пры ліквіда цыі дзяр жаўна га му зея яго му зей ны фонд пе ра да ец ца іншым дзяр жаўным

музеям.
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Пры ліквіда цыі пры ват на га му зея яго за сна вальнік аба вя за ны за бяс пе чыць цэ лас насць і
за ха ва насць му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд
Рэспублікі Беларусь.

Пры ліквіда цыі пры ват на га му зея ў вы пад ку пры няц ця ўласнікам му зей ных прад ме таў і
(або) му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс публікі Бе ла русь, ра шэн ня аб іх
ад чу жэнні пе ра ва гу ў на быцці гэ тых му зей ных прад ме таў і (або) му зей ных ка лек цый пры
іншых роўных умо вах ма юць дзяржаўныя органы і дзяржаўныя музеі.

Ар ты кул 11. Асноўныя за да чы му зеяў

Ас ноўнымі за да чамі му зеяў з’яўля юц ца выяўлен не, кам плек та ван не, улік, за ха ван не,
вы ву чэн не і па пу ля ры за цыя куль тур ных каш тоўна сцей і (або) вы дзе ле ных з на ва коль на га
ася родд зя ў выніку на ву ко вай дзей насці унікаль ных пры род ных аб’ектаў у мэ тах за бес пя -
чэн ня агуль на да ступ насці куль тур ных каш тоўна сцей ай чын най і сус вет най куль ту ры, вы -
ка ры стан ня іх для інтэ лек ту аль на га і куль тур на га развіцця гра мад ст ва, у тым ліку для
распаўсюджвання ведаў аб навакольным асяроддзі, гісторыі і культуры.

Ар ты кул 12. Му зей ная дзей насць

1. Му зей ная дзей насць ажыц цяўля ец ца му зе ямі і ўклю чае ў ся бе на ступ ныя віды:
1.1. выяўлен не прад ме таў му зей на га зна чэн ня;
1.2. кам плек та ван не му зей ных фон даў;
1.3. улік му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый;
1.4. за хоўван не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, за бес пя чэн не іх цэ лас насці і

за ха ва насці;
1.5. вы ву чэн не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, у тым ліку пра вяд зен не на іх

ас но ве на ву ко вых дас ле да ван няў архіўных, бібліятэч ных і іншых крыніц;
1.6. на ву ко вую інвен та ры за цыю і ка та лагіза цыю му зей ных прад ме таў і му зей ных

калекцый;
1.7. на ву ко вае і мас тац кае пра ек та ван не, ства рэн не на ас но ве му зей ных фон даў экс -

пазіцый і выставак;
1.8. экс курсійнае абс лу гоўван не на вед вальнікаў му зеяў;
1.9. куль тур на-ас ветніцкую дзей насць, звя за ную з му зей нымі прад ме тамі і му зей нымі

ка лек цы ямі;
1.10. па пу ля ры за цыю му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, у тым ліку шля хам

публічна га іх прад стаўлен ня, публіка цыі ад па вед ных матэрыялаў;
1.11. пра вяд зен не на ву ко ва-прак тыч ных семіна раў і кан фе рэн цый, іншых ме рап ры ем ст -

ваў у сфе ры музейнай справы;
1.12. кан сер ва цыю і рэс таўра цыю му зей ных прад ме таў і му зей ных калекцый.
2. Юры дыч ныя асо бы, якія не з’яўля юц ца му зе ямі, а так са ма фізічныя асо бы мо гуць рэ -

алізоўваць асоб ныя віды му зей най дзейнасці.

Ар ты кул 13. Экс пазіцыі і вы стаўкі му зеяў

1. У му зе ях на ас но ве ўлас ных му зей ных фон даў ства ра юц ца пас та ян ныя і ча со выя экс -
пазіцыі і выстаўкі.

2. Па ра дак ства рэн ня і ад крыц ця экс пазіцый і вы ста вак му зеяў ус та наўліва ец ца
Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Беларусь.

Ар ты кул 14. Пра вы і аба вязкі му зеяў

1. Му зеі ма юць пра ва на:
1.1. да ку мен та ван не ўсіх з’яў ай чын най і за меж най гісто рыі і куль ту ры не за леж на ад іх

палітыч най, ідэа лагічнай, гас па дар чай, са цы яль най або іншай накіра ва насці, за вы клю чэн -
нем з’яў, звесткі аб якіх з’яўля юц ца дзяр жаўнай або іншай ахоўвае май за ко нам тай най;

1.2. ар ганіза цыю і пра вяд зен не на ву ко ва-дас лед чых экс пе ды цый для за бес пя чэн ня кам -
плек та ван ня му зей ных фон даў, а так са ма на выяўлен не прад ме таў му зей на га зна чэн ня
іншым спо са бам, які не су пя рэ чыць за ка на даўству Рэс публікі Бе ла русь;

1.3. ажыц цяўлен не ў ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь прад пры -
мальніцкай і (або) іншай дзей насці, якая пры носіць да ход, у тым ліку ака зан не плат ных пас -
луг;

1.4. пра цу ў па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь, у архівах,
бібліятэ ках і іншых ар ганіза цы ях.

2. Му зеі аба вя за ны:
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2.1. сад зейнічаць рэ аліза цыі пра воў на вед вальнікаў му зеяў, пра дуг лед жа ных гэ тым
Законам;

2.2. абс лу гоўваць на вед вальнікаў му зеяў у ад па вед насці са ста ту там му зея або па ла жэн -
нем аб струк тур ным пад разд зя ленні юрыдычнай асобы;

2.3. па шы раць дос туп на вед вальнікаў да му зей ных прад ме таў і му зей ных калекцый;
2.4. за бяс печ ваць цэ лас насць і за ха ва насць му зей ных прад ме таў і му зей ных калекцый;
2.5. рабіць спра ваз да чы пе рад ор га намі дзяр жаўна га кіра ван ня ў ад па вед насці з за ка на -

даўствам Рэс публікі Беларусь;
2.6. за бяс печ ваць пад рых тоўку, пе ра пад рых тоўку і па вы шэн не кваліфіка цыі му зей ных

работнікаў;
2.7. пра да стаўляць у ад па вед насці з гэ тым За ко нам асоб ным ка тэ го ры ям гра мад зян пра ва 

бяс плат на га (ільгот на га) на вед ван ня экс пазіцый і вы ста вак, ство ра ных на ас но ве ўласных
музейных фондаў;

2.8. раз гля даць у ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь зва ро ты грамадзян.

ГЛАВА 3
АСАБЛІВАСЦІ ПРАВАВОГА СТАНОВІШЧА І ПАРАДКУ ДЗЕЙНАСЦІ НЕКАТОРЫХ МУЗЕЯЎ

Ар ты кул 15. Гісто ры ка-куль тур ныя музеі-за па веднікі

1. Ком плек сы і ан самблі не ру хо мых ма тэ ры яль ных гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна -
сцей, якія ма юць асаблівае куль тур нае, гіста рыч нае, на ву ко вае і (або) мас тац кае зна чэн не,
раз ам з тэ ры то ры яй, гіста рыч на і куль тур на звя за най з імі, па прад стаўлен ню Міністэр ст ва
куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, а так са ма па прад стаўлен нях іншых рэс публіканскіх ор га наў 
дзяр жаўна га кіра ван ня, аб лас ных і Мінска га га рад ско га вы ка наўчых камітэ таў, уз год не ных 
з Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, ва ўста ноўле ным па рад ку мо гуць быць
аб’яўле ны Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь або па яго да ру чэн ню Са ве там Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь гісто ры ка-куль тур нымі му зе ямі-за па веднікамі.

2. Ме жы гісто ры ка-куль тур ных му зеяў-за па веднікаў, асаблівасці іх пра ва во га ста -
новішча, ахо вы і вы ка ры стан ня вы зна ча юц ца Са ве там Міністраў Рэс публікі Бе ла русь, калі
іншае не ўста ноўле на Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь.

3. Ахо ва не ру хо мых ма тэ ры яль ных гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей, якія ўва хо -
д зяць у склад гісто ры ка-куль тур ных му зеяў-за па веднікаў, ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з 
за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь аб ахо ве гісто ры ка-куль тур най спад чы ны.

Ар ты кул 16. На цыя наль ныя музеі

1. Му зе ям, за рэгістра ва ным як юры дыч ныя асо бы, маёмасць якіх зна ходзіцца ў рэс -
публікан скай улас насці, мо жа быць прыс вое ны ста тус «на цыя наль ны» пры ўмо ве ўня сен ня
імі знач на га ўкла ду ў развіццё му зей най спра вы Рэспублікі Беларусь.

2. Па ра дак прыс ва ен ня, пе рыя дыч на га пац вярд жэн ня, паз баўлен ня ста ту су «на цыя -
наль ны» і асаблівасці пра ва во га ста новішча му зея з такім ста ту сам вы зна ча юц ца
Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Ар ты кул 17. На род ныя музеі

1. Му зе ям, якія ўва ход зяць у склад юры дыч най асо бы ў якасці струк тур ных пад разд зя -
лен няў, мо жа быць прыс вое ны ста тус «на род ны» пры ўмо ве ажыц цяўлен ня імі на ад па вед -
ным пра фесійным уз роўні му зей най дзей насці не менш чым дзе сяць га доў.

2. Па ра дак прыс ва ен ня, пе рыя дыч на га пац вярд жэн ня, паз баўлен ня ста ту су «на род ны» і
асаблівасці пра ва во га ста новішча му зея з такім ста ту сам вы зна ча юц ца Са ве там Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь.

ГЛАВА 4
КАМПЛЕКТАВАННЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДАЎ. МУЗЕЙНЫЯ ПРАДМЕТЫ І МУЗЕЙНЫЯ КАЛЕКЦЫІ

Ар ты кул 18. Кам плек та ван не му зей ных фон даў

1. Кам плек та ван не му зей ных фон даў ажыц цяўля ец ца шляхам:
1.1. на быц ця прад ме таў му зей на га зна чэн ня;
1.2. да рэн ня му зе ям прад ме таў му зей на га зна чэн ня;
1.3. аб ме ну ў ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь му зей нымі прад ме тамі

або прад ме тамі му зей на га зна чэн ня, му зей нымі калекцыямі;
1.4. іншымі спо са бамі, якія не су пя рэ чаць за ка на даўству Рэс публікі Бе ла русь.
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2. Прад ме ты му зей на га зна чэн ня, накіра ва ныя (пе ра дад зе ныя) ва ўлас насць дзяр жа вы,
пе ра да юц ца дзяр жаўным му зе ям у па рад ку, ус та ноўле ным за ка на даўствам Рэспублікі
Беларусь.

Ар ты кул 19. Асаблівасці вы ка ры стан ня і захоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных
ка лек цый, рас па ра джэн ня імі

1. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі ў пра цэ се му зей най дзей насці вы ка ры -
стоўва юц ца ў мэ тах за бес пя чэн ня агуль на да ступ насці куль тур ных каш тоўна сцей ай чын най
і сус вет най куль ту ры, вы ка ры стан ня іх для інтэ лек ту аль на га і куль тур на га развіцця гра мад -
ст ва, у тым ліку для рас паўсюд жван ня ве даў аб на ва коль ным ася роддзі, гісто рыі і куль ту ры.

2. За ба ра ня ец ца вы ка ры стан не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый ва ўмо вах,
якія ства ра юць паг ро зу іх за ха ван ню і (або) мо гуць пры весці да іх паш код жан ня, стра ты ці
знішчэн ня. У мэ тах за бес пя чэн ня за ха ван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый і вы -
клю чэн ня вы пад каў іх паш код жан ня, стра ты ці знішчэн ня ў му зе ях ус та наўліва ец ца на ву -
ко ва аб грун та ва ны спе цы яль ны рэ жым за хоўван ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек -
цый, пра во дзяц ца іх кан сер ва цыя і (або) рэс таўра цыя.

3. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі, ук лю ча ныя ў Му зей ны фонд Рэс публікі Бе -
ла русь, вы ва зу за ме жы Рэс публікі Бе ла русь на пас та ян нае за хоўван не не пад ля га юць, за вы -
клю чэн нем вы пад каў, пра дуг лед жа ных за ка на даўчымі ак тамі Рэс публікі Бе ла русь.

Ча со вы вы ваз му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый за ме жы Рэс публікі Бе ла русь
ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

4. Па ра дак пе ра да чы му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны
фонд Рэс публікі Бе ла русь, на ча со вае або пас та ян нае за хоўван не на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе -
ла русь ус та наўліва ец ца Па ла жэн нем аб Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь.

5. Вы раб выяўлен чай, дру ка ва най, су венірнай і іншай ты ра жа ва най пра дук цыі і вы твор -
часць та ва раў на род на га спа жы ван ня з вы ка ры стан нем выяў му зей ных прад ме таў і му зей -
ных ка лек цый, бу дын каў му зеяў, аб’ектаў, раз меш ча ных на тэ ры то ры ях му зеяў, у тым ліку
з вы ка ры стан нем іх на зваў і сімволікі, ажыц цяўля юц ца толькі з даз во лу му зеяў.

Ар ты кул 20. Пра ва ўлас насці на му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі

Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі мо гуць зна ходзіцца ў дзяр жаўнай або пры ват -
най улас насці, за вы клю чэн нем аб’ектаў, якія ў ад па вед насці з за ка на даўчымі ак тамі Рэс -
публікі Бе ла русь зна ход зяц ца толькі ва ўласнасці дзяржавы.

ГЛАВА 5
МУЗЕЙНЫ ФОНД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Ар ты кул 21. Агуль ныя па ла жэнні аб Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь

1. Му зей ны фонд Рэс публікі Бе ла русь уяўляе са бой су куп насць му зей ных фон даў дзяр -
жаўных му зеяў і асоб ных му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый пры ват ных му зеяў, ук -
лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс публікі Бе ла русь у ад па вед насці з ча ст кай дру гой пунк та 1 ар -
ты ку ла 22 гэ та га За ко на.

2. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі, ук лю ча ныя ў Му зей ны фонд Рэс публікі Бе -
ла русь, з’яўля юц ца неад’емнай ча ст кай куль тур най спад чы ны Рэс публікі Бе ла русь.

3. Па ла жэн не аб Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь за цвярд жа ец ца Са ве там
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Ар ты кул 22. Ук лю чэн не му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый у Му зей ны фонд
Рэс публікі Бе ла русь і іх вы клю чэн не з Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла -
русь

1. Па ра дак ук лю чэн ня му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый у Му зей ны фонд Рэс -
публікі Бе ла русь і іх вы клю чэн ня з Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь ус та наўліва ец ца
Па ла жэн нем аб Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь.

Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі пры ват ных му зеяў ук лю ча юц ца ў Му зей ны
фонд Рэс публікі Бе ла русь на пад ста ве пісьмо ва аформ ле ных заяў або зго ды ўласнікаў гэ тых
му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый.

2. Му зей ны прад мет і му зей ная ка лек цыя вы клю ча юц ца з Му зей на га фон ду Рэс публікі
Бе ла русь, калі яны:

2.1. паш код жа ны ў та кой сту пені, што не маг чы ма іх рэс таўры ра ваць;
2.2. страцілі сваю куль тур ную, гіста рыч ную, на ву ко вую і (або) мас тац кую вар тасць;
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2.3. стра ча ны ці знішча ны ў выніку ўздзе ян ня пры род ных фак та раў;
2.4. вы крад зе ны, што пац вярд жа ец ца ад па вед нымі дзяр жаўнымі ор га намі;
2.5. зна ход зяц ца ў му зей ным фонд зе пры ват на га му зея (на пад ста ве пісьмо ва аформ ле -

ных заяў уласнікаў гэ тых му зей ных прад ме таў і му зей ных калекцый);
2.6. аб мень ва юц ца згод на з за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь ад па вед на на іншы му -

зей ны прад мет, які зна ходзіцца ў за меж ным му зеі, або прад мет му зей на га зна чэн ня і на
іншую му зей ную ка лек цыю, якая знаходзіцца ў замежным музеі.

3. Му зей на му прад ме ту і му зей най ка лек цыі ў ад па вед насці з за ка на даўствам Рэс публікі
Бе ла русь аб ахо ве гісто ры ка-куль тур най спад чы ны мо жа быць на дад зе ны ста тус гісто ры -
ка-куль тур най каштоўнасці.

Ар ты кул 23. Цэн траліза ва ны ўлік му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча -
ных у Му зей ны фонд Рэс публікі Бе ла русь

1. Му зей ныя прад ме ты і му зей ныя ка лек цыі, ук лю ча ныя ў Му зей ны фонд Рэс публікі Бе -
ла русь, пад ля га юць цэн тралізаванаму ўліку.

2. Цэн траліза ва ны ўлік му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый ажыц цяўля ец ца
Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь праз вяд зен не Дзяр жаўна га ка та ло га Му зей на -
га фон ду Рэс публікі Бе ла русь, у якім змяш ча юц ца ас ноўныя звесткі аб кож ным му зей ным
прад ме це і кож най му зей най ка лек цыі, уключаных у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь.

3. Уласнікі му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, ук лю ча ных у Му зей ны фонд Рэс -
публікі Бе ла русь, аба вя за ны за бяс пе чыць прад стаўлен не ў Міністэр ст ва куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь дак лад най інфар ма цыі аб гэ тых му зей ных прад ме тах і му зей ных ка лек цы -
ях для ўня сен ня яе ў Дзяр жаўны каталог Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь.

4. Па ра дак вяд зен ня Дзяр жаўна га ка та ло га Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь і па ра -
дак прад стаўлен ня ў Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь інфар ма цыі для ўня сен ня
яе ў Дзяр жаўны ка та лог Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь ус та наўліва юц ца Па ла жэн -
нем аб Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь.

Ар ты кул 24. Дзяр жаўны кан троль за ста нам Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь

1. Дзяр жаўны кан троль за ста нам Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь ажыц цяўля ец ца 
Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, мяс цо вымі вы ка наўчымі і рас па ра дчымі ор га -
намі, іншымі дзяр жаўнымі ор га намі ў ад па вед насці з іх кампетэнцыяй.

2. Дзяр жаўны кан троль за ста нам Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь ажыц цяўля ец ца 
ў формах:

2.1. пра веркі цэ лас насці і за ха ва насці му зей ных прад ме таў і му зей ных калекцый;
2.2. пра веркі ўліко вых да ку мен таў му зей ных прад ме таў і му зей ных калекцый;
2.3. у іншых фор мах, ус та ноўле ных за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.
3. Па ра дак ажыц цяўлен ня дзяр жаўна га кан тро лю за ста нам Му зей на га фон ду Рэс публікі 

Бе ла русь ус та наўліва ец ца за ка на даўствам Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 6 
МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЕ І ФІНАНСАВАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ МУЗЕЯЎ

Ар ты кул 25. Ма тэ ры яль на-тэхнічнае за бес пя чэн не му зеяў

1. За сна вальнік му зея павінен за бяс пе чыць му зей бу дын кам (па мяш кан нем), які ад па вя -
дае профілю му зея і пат ра ба ван ням па за хоўван ню му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек -
цый, а так са ма аб ста ля ван нем і фінан са вымі, тэхнічнымі і іншымі срод камі, не аб ход нымі
для ажыц цяўлен ня му зей най дзей насці.

2. Раз мяш чэн не му зеяў у бу дын ках (па мяш кан нях), якія не ад па вя да юць пат ра ба ван ням
па за хоўван ню му зей ных прад ме таў і му зей ных ка лек цый, і пе ра вод му зеяў у бу дынкі (па -
мяш канні), якія па гар ша юць умо вы іх дзей насці, не да пус ка юц ца.

3. У вы пад ку пе ра да чы іншым ар ганіза цы ям бу дын ка (па мяш кан ня), у якім раз меш ча ны
дзяр жаўны му зей, дзяр жаўныя ор га ны, якія ажыц цяўля юць пе ра да чу, пра да стаўля юць
дзяр жаўна му му зею раўна цэн ны бу ды нак (па мяш кан не) і за бяс печ ва юць за свой кошт пе ра -
мяш чэн не му зей на га фон ду і аб ста ля ван ня му зея.

Ар ты кул 26. Фінан са ван не му зеяў

Фінан са ван не му зеяў ажыц цяўля ец ца за кошт:
срод каў рэс публікан ска га і (або) мяс цо вых бюд жэ таў (для дзяр жаўных му зеяў);
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срод каў за сна вальніка (для пры ват ных му зеяў);
пры быт ку ад прад пры мальніцкай і іншай дзей насці му зеяў, якая пры носіць да ход, у тым

ліку срод каў, ат ры ма ных ад про да жу біле таў, экс курсійна га абс лу гоўван ня, вы ста вач най
дзей насці, вы ра бу і рэ аліза цыі выяўлен чай, дру ка ва най, су венірнай і іншай ты ра жа ва най
пра дук цыі, іншых відаў пас луг, ака зан не якіх не су пя рэ чыць заканадаўству Рэспублікі
Беларусь;

ах вя ра ван няў му зе ям;
іншых крыніц, не за ба ро не ных за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

ГЛАВА 7 
ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Ар ты кул 27. Ус ту п лен не ў сілу гэ та га За ко на

Гэ ты За кон ус ту пае ў сілу праз шэсць ме ся цаў пас ля яго афіцый на га апубліка ван ня, за
вы клю чэн нем гэ та га ар ты ку ла і ар ты ку ла 28, якія ўсту па юць у сілу з дня афіцый на га
апубліка ван ня гэ та га За ко на.

Ар ты кул 28. Пры вяд зен не актаў за ка на даўства Рэс публікі Бе ла русь у ад па вед насць
з гэ тым За ко нам

Са ве ту Міністраў Рэс публікі Бе ла русь у шасціме сяч ны тэрмін пас ля афіцый на га
апубліка ван ня гэ та га Закона:

пры весці на рма тыўныя пра ва выя ак ты Ура да Рэс публікі Бе ла русь у ад па вед насць з гэ -
тым Законам;

за бяс пе чыць пе ра гляд і ад ме ну рэс публіканскімі ор га намі дзяр жаўна га кіра ван ня, пад -
па рад ка ва нымі Са ве ту Міністраў Рэс публікі Бе ла русь, іх на рма тыўных пра ва вых ак таў,
якія супярэчаць гэтаму Закону;

пры няць іншыя ме ры, не аб ход ныя для рэ аліза цыі па ла жэн няў гэ та га Закона.

Ар ты кул 29. Прыз нан не за ка на даўчага акта Рэс публікі Бе ла русь страціўшым сілу

У су вязі з пры няц цем гэ та га За ко на прыз наць страціўшым сілу За кон Рэс публікі Бе ла -
русь ад 5 ве рас ня 1996 го да «Аб му зе ях і Му зей ным фонд зе Рэс публікі Бе ла русь» (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 28, арт. 512).

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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