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Падпіска на інфармацыйныя выданні НББ у 2005 г. будзе ажыццяўляцца на
дагаворнай аснове.
П а р а д а к з а к а з у:
1. Запоўніце падпісныя дакументы:
– бланк “ЗАКАЗ на інфармацыйныя выданні НББ”;
– два экзэмпляры “ДАГАВОРА на выраб друкаваных і электронных
выданняў”,
заверце іх пячаткай і подпісам кіраўніка і галоўнага бухгалтара ўстановы.
2. Аформленыя дакументы дасылайце на адрас:
Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел НББ,
вул. Чырвонаармейская, 9.
220636, Мінск.
Даведачныя тэлефоны выканаўцаў інфармацыйных выданняў гл. на с. 9.
У выпадку, калі аплата ажыццяўляецца аддзелам культуры ці абласной
бібліятэкай, у плацёжным даручэнні плацельшчыка неабходна ўказаць, за якую
арганізацыю зроблена аплата.
Напрыклад:
ведамасная падпіска за ___________________ раённую бібліятэку.
(назва бібліятэкі)
Па пытаннях аплаты выданняў звяртайцеся па тэл. 227-82-05 (галоўны
бухгалтар НББ).
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ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ
КНІГІ І БРАШУРЫ
1. Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 7. (Складальнікі Кірухіна Л.Г., Рошчына Т.І.).
Чарговы выпуск зборніка ўключае матэрыялы 2-й секцыі Трэціх Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў
(16–17 верасня 2003, Мінск, НББ), прысвечаных беларускім кнігазборам.
5 ум. друк. арк.

Тыраж 150 экз.

Цана 7 660 р.

2. Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1921–2005 гг. (Складальнік
Рудакоўская М.В.).
Зборнік змяшчае нарматыўныя прававыя акты і службовыя дакументы з фондаў Нацыянальнага архіва
Рэспублікі Беларусь, ведамаснага архіва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, а таксама апублікаваныя ў
афіцыйных выданнях Рэспублікі Беларусь і былой БССР, якія шматаспектна адлюстроўваюць стварэнне,
станаўленне і развіццё бібліятэкі.
Разлічаны на бібліятэказнаўцаў, бібліяграфазнаўцаў, кнігазнаўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў,
даследчыкаў гісторыі культуры Беларусі.

20 ум. друк. арк.

Тыраж 120 экз.

Цана 5 650 р.

3. Самабытная спадчына нацыі: публічная бібліятэка як захавальніца народных
традыцый: Тэарэтыка-метадалагічны аспект. (Складальнік Кірухіна Л.Г.).
Выданне прысвечана пытанням захавання і трансляцыі народных традыцый публічнымі бібліятэкамі
краіны, а таксама іх рабоце ў кантэксце культурнай разнастайнасці. Асобна разглядаецца роля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў гэтых працэсах. Абагульнены накоплены вопыт і дадзены рэкамендацыі па
дзейнасці ў даным напрамку. У дадатку прыведзены афіцыйныя дакументы і матэрыялы ў дапамогу практычнай дзейнасці бібліятэк.

3,5 ум. друк. арк.

Тыраж 120 экз.

Цана 5 400 р.

ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННІ
4. Новыя кнігі: Па старонках беларускага друку*. (Рэдактар Прадзеіна А.В.).
Часопіс выдаецца з 1960 г., інфармуе аб новых кнігах беларускіх выдавецтваў, знаёміць з рэцэнзіямі на
беларускія выданні, публікуе матэрыялы да памятных дат беларускага календара, прапануе кароткія агляды
па актуальных тэмах з бібліяграфічным дадаткам да іх.
Тэмы дадаткаў
• Матэрыялы да памятных дат беларускага календара. (№ 1, 2, 5, 10).
• Да 60-годдзя Перамогі (№ 3).
• Інавацыйная палітыка дзяржавы і шляхі яе рэалізацыі (№ 4).
• ААН і Беларусь (№ 6).
• Беларускі каляндар, 2006 г. (№ 7).
• Нацыянальная бібліятэка Беларусі на шляху развіцця: да адкрыцця новага будынка (№ 8).
• Профільнае навучанне ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі (№ 9).
• Новыя творы мастацкай літаратуры (№ 11).
• Дапаможныя паказальнікі да І раздзела бюлетэня (№ 12).

5. Актуальныя праблемы культуры і мастацтва (Рэдактар Гарбачова Л.В.).
Навукова-інфармацыйны зборнік (на бел., рус. мовах; 6 вып. у год) – змяшчае матэрыялы ў выглядзе
аналiтычных i рэфератыўных аглядаў па актуальных праблемах стану і развіцця культуры і культурнай
палітыкі, сацыякультурнай дзейнасці i народнай творчасці, бібліятэчнай справы, музеязнаўства,
* Падпіска на часопіс праводзіцца па каталогу БЕЛПОШТЫ 2005 г. “Газеты и журналы Республики
Беларусь”.
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выяўленчага, тэатральнага, музычнага і кінамастацтва, аховы культурнай і гістарычнай спадчыны. Значная
частка артыкулаў падрыхтавана па матэрыялах айчыннага і замежнага друку. У падрыхтоўцы матэрыялаў
прымаюць удзел бібліятэчныя работнікі НББ, навукоўцы, спецыялісты-практыкі і кіруючыя работнікі
сферы культуры і мастацтва. У зборніку плануецца змясціць каля 25-ці асобных матэрыялаў.
Прыкладная тэматыка
аналітычных і аглядных матэрыялаў
• Інфармацыйна-аналітычная дзейнасць па культуры і мастацтву НББ як сацыяльна значная частка
навуковай і практычнай дзейнасці.
• Культура Беларусі ў люстэрку друку. Штоквартальны агляд асноўных публікацый па праблемах
стану і перспектыў развіцця культуры і мастацтва Беларусі.
• Вопыт і праблемы падрыхтоўкі кадраў для сферы мастацтва галіновых ВНУ Беларусі.
• Дзейнасць тэатральна-відовішчных устаноў Беларусі па ажыццяўленню мерапрыемстваў,
прысвечаных 60-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
• Сучасная нацыянальная драматургія ў рэпертуары беларускіх тэатраў.
• Канцэртная справа: формы існавання ў новай рэчаіснасці.
• Тэатр ва ўмовах рынку (на прыкладзе дзейнасці айчынных і замежных тэатральных устаноў).
• Асноўныя падзеі, праблемы і тэндэнцыі тэатральнага сезона 2004/2005 г. у драматычным мастацтве
Беларусі.
• Агляд найбольш значных падзей музейнага жыцця Беларусі ў 2005 г.
• Ведамасныя музеі. Па матэрыялах перыядычнага друку.
• Праблемы развіцця культурнага турызму ў Беларусі. Па матэрыялах навуковых канферэнцый і
семінараў 2004 г.
• Інфармацыйныя патрэбы спецыялістаў галіны культуры і мастацтва Беларусі і стратэгія іх
інфармацыйнага забеспячэння.
• Крыніцы фінансавання кінавытворчасці. Рэфератыўны агляд па матэрыялах замежнага друку.
• Пазабюджэтная дзейнасць бібліятэк Беларусі: вопыт, праблемы і перспектывы.
• Развіццё канцэртна-тэатральнага абслугоўвання насельніцтва краіны ў святле даручэнняў Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. Па матэрыялах перыядычнага друку.
• Музейная справа Беларусі ў асвятленні СМІ.
• Стан і праблемы развіцця выяўленчага мастацтва Беларусі. Агляд матэрыялаў перыядычнага друку.
• Стан аховы гісторыка-культурнай спадчыны Брэсцкай вобласці.
• Музейная акрэдытацыя. Агляд матэрыялаў міжнароднага круглага стала (Мінск, сакавік 2005 г.).
• Еўрапейскія дні спадчыны. Вопыт правядзення.
• Год культуры Расійскай Федэрацыі ў Беларусі. Агляд асноўных мерапрыемстваў.

20 ум. друк. арк. Тыраж 80 экз. Цана гадавога камплекта 24 480 р.
6.
Асноўныя
службовыя
дакументы:
І паўгоддзе 2005 г. (Складальнік Грынкевіч В.А.).

ІІ

паўгоддзе

2004

г.,

Збор дырэктыўных дакументаў Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь (на бел. і рус. мовах; 2 вып.
у год). Прызначаны для забеспячэння арганiзацый i ўстаноў культуры неабходнымi пастановамi, загадамi i
iншымi нарматыўнымi актамi.

15 ум. друк. арк. Тыраж 100 экз. Цана гадавога камплекта 11 680 р.

ЭЛЕКТРОННЫЯ ВЫДАННІ
7. Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэцы: Тэарэтычны і практычны аспект
(Складальнік Алейнік М.Г.).
У выданні даюцца рэкамендацыі па падрыхтоўцы і правядзенні сацыялагічнага даследавання ў бібліятэцы,
разглядаюцца асноўныя этапы, аналізуюцца метады і працэдура прыкладнага сацыялагічнага даследавання. У
якасці прыкладаў афармлення вынікаў сацыялагічнага даследавання ўключаны справаздачы аб навуковадаследчай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з 2000 па 2003 гг.
Адрасуецца спецыялістам бібліятэк, студэнтам, аспірантам, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія
цікавяцца пытаннямі сацыялогіі.

Аб’ём 6,71 Мб

Цана 5 960 р.

8. Беларускі каляндар, 2006 (Рэдактар Нарчук І.В.).
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Прадстаўлены пералік юбілейных дат дзеячаў, якія зрабілі значны ўклад у развіццё навукі, культуры і
г.д., адыгралі важную ролю ў гісторыі ці грамадскім жыцці краіны, а таксама гістарычных падзей, аб’ектаў
прыроды рэспубліканскага значэння, навуковых і навучальных устаноў, устаноў культуры, прадпрыемстваў
і інш. Для зручнасці выкарыстання календара зроблены пошукавыя рубрыкі і падрубрыкі.
Выбраная інфармацыя створана на аснове базы даных “Беларусь у падзеях і асобах” Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі.

Аб’ём 50 Кб

Цана 3 690 р.

9. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945): Бібліягр. паказ. (Навуковы рэдактар
Кузьмініч Т.В.).
Бібліяграфічны паказальнік прысвечаны гісторыі Беларусі часоў Вялікай Айчыннай вайны і ахоплівае
дакументы за 1941–1944 гг. У яго ўключаны манаграфіі, аўтарэфераты дысертацый, мемуарная, навуковапапулярная літаратура, матэрыялы аналітычнага роспісу з кніг, зборнікаў, часопісаў. Паказальнік разлічаны на
спецыялістаў, а таксама тых, каго цікавіць гісторыя бацькаўшчыны.

Аб’ём 4,0 Мб

Цана 5 040 р.

10. Асноўныя службовыя дакументы. 2000–2004 гг. (Складальнік Грынкевіч В.А.).
2000 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)
2001 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)
2002 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)
2003 г. – 2 вып. (агульны аб’ём 1,3–1,4 Мб)
У CD-ROM уключаны асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры РБ, якія былі змешчаны
ў друкаваных выданнях за адпаведныя гады і прызначаны для забеспячэння арганізацый і устаноў культуры
неабходнымі пастановамі, загадамі і іншымі нарматыўнымі актамі.

Аб’ём 5,2–5,6 Мб

Цана 5 510 р.

11. Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі. (Складальнік Хадан Н.С.).
2005 г. 4 выпускі (агульны аб’ём – каля 10 тыс. запісаў)
Электронная версія бібліяграфічнага паказальніка змяшчае інфармацыю аб новых публікацыях па ўсіх
пытаннях тэорыі, гісторыі і сучаснага стану культуры і мастацтва Беларусі.

Аб’ём 8,0 Мб

Цана 6 400 р.
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ТЭРМІНЫ
выхаду ў свет інфармацыйных выданняў НББ у 2005 г.
Адказны
за выпуск

Тэлефо
н

Выхад
у свет

ДРУКАВАНЫЯ
Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Рошчына
Вып. 7
Т.І.

226-1773

Сакавік

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў Сабалеўск
дакументах. 1921–2005 гг.
ая В.А.

227-3012

Жнівень

Самабытная спадчына нацыі: пуб- Кірухіна
лічная бібліятэка як захавальніца Л.Г.
народных
традыцый:
Тэарэтыкаметадалагічны аспект

227-5316

Сакавік

Актуальныя праблемы культуры
мастацтва. 6 выпускаў у год

227-83- 1 – Люты
84
2 – Красавік
3 – Чэрвень
4 – Жнівень
5 – Кастрыч.
6 – Снежань

Выданні

і Гарбачова
Л.В.

Асноўныя службовыя дакументы
ІІ паўгоддзе 2004 г.,
І паўгоддзе 2005 г.
ЭЛЕКТРОННЫЯ
Сацыялагічныя даследаванні ў бібліятэцы: тэарэтычны і практычны
аспект

Гарбачова
Л.В.

227-8384

Сабалеўск
ая В.А.

227-3012

Снежань

Беларускі каляндар, 2006

Прадзеіна
А.В.

226-1680

Ліпень

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне Прадзеіна
(1941–1945): Бібліягр. паказ.
А.В.

226-1680

Красавік

Асноўныя службовыя
2000–2004 гг.

227-8384

Май

Новая літаратура
мастацтву Беларусі

па

дакументы. Гарбачова
Л.В.
культуры

і Гарбачова
Л.В.

Красавік
Верасень

227-83- 1 – Красавік
84
2 – Жнівень
3–4 – Студзень 2006 г.
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Выслаць у Нацыянальную
бібліятэку Беларусі

ЗАКАЗ НА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ВЫДАННІ НББ
Нумар
пазіцыі
Праспекта

Назва выдання

1

2

Колькасць
выпускаў у
год
3

Аб’ём,
ум. друк. арк.,
Мб

Падпісная
цана на год,
руб.

Колькасць
заказаных
камплектаў

4

5

6

Агульная
сума
падпіскі, руб.
7

ДРУКАВАНЫЯ

1.

Здабыткі: Дакум. помнікі на
Беларусі. Вып. 7

1

5

7 660

2.

Нацыянальная бібліятэка
Беларусі ў дакументах. 1921–
2005 гг.

1

20

5 650

3.

Самабытная спадчына нацыі:
бібліятэка як захавальніца
народных традыцый.
Тэарэтыка-метадалагічны
аспект

1

3,5

5 400

5.

Актуальныя праблемы
культуры і мастацтва

6

20

24 480

6.

Асноўныя службовыя
дакументы
ІІ паўгоддзе 2004 г.,
І паўгоддзе 2005 г.

2

15

11 680

ЭЛЕКТРОННЫЯ

7.

Сацыялагічныя даследаванні ў
бібліятэцы: тэарэтычны і
практычны аспект

1

6,71 Мб

5 960

8.
9.

Беларускі каляндар, 2006
Беларусь у Вялікай Айчыннай
вайне (1941–1945): Бібліягр.
паказ.

1
1

50 Кб
4,0 Мб

3 690
5 040

10.

Асноўныя службовыя
дакументы. 2000–2004 гг.

1

5,2–5,6 Мб

5 510

11.

Новая літаратура па культуры і
мастацтву Беларусі

1

8,0 Мб

6 400

УСЯГО:
Плата ў суме _________________ рублёў будзе пералічана на рахунак р/счет № 3620000003272 филиал 510
АСБ «Беларусбанк», код 603. г. Минск, ул. Куйбышева, 18. МФО 122. УНН 100377889, ОКПО 02233033, г.
Мінск. Факс: 8-017-229-24-94.
М.п.

Кіраўнік арганізацыі
Галоўны бухгалтар

Экзэмпляр
падпісчыка

ЗАКАЗ НА ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ВЫДАННІ НББ
Нумар
пазіцыі
Праспекта
1

Выданні

Колькасць
выпускаў
у год

Аб’ём, ум.
друк. арк.

2

3

4

Цана
гадавога
камплекта,
руб.
5

Колькасць
заказаных
экзэмпляраў
6

Агульная сума
падпіскі,
руб.
7

ДРУКАВАНЫЯ

1.

Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 7

1

5

7 660

2.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1921–2005 гг.

1

20

5 650

3.

Самабытная спадчына нацыі: бібліятэка як захавальніца народных
традыцый: Тэарэтыка-метадалагічны аспект

1

3,5

5 400

5.

Актуальныя праблемы культуры
і мастацтва

6

20

24 480

6.

Асноўныя службовыя дакументы
ІІ паўгоддзе 2004 г.,
І паўгоддзе 2005 г.

2

15

11 680

ЭЛЕКТРОННЫЯ

7.

Сацыялагічныя даследаванні ў
бібліятэцы: тэарэтычны і практычны аспект

1

6,71 Мб

5 960

8.

Беларускі каляндар, 2006

1

50 Кб

3 690

9.

Беларусь у Вялікай Айчыннай
вайне (1941–1945): Бібліягр. паказ.

1

4,0 Мб

5 040

10.

Асноўныя
службовыя
дакументы. 2000–2004 гг.

1

5,2–5,6 Мб

5 510

11.

Новая літаратура па культуры і
мастацтву Беларусі

1

8,0 Мб

6 400

УСЯГО:

Плата ў суме _________________ рублёў будзе пералічана на рахунак р/счет № 3620000003272 филиал 510
АСБ «Беларусбанк», код 603. г. Минск, ул. Куйбышева, 18. МФО 122. УНН 100377889, ОКПО 02233033, г.
Мінск. Факс: 8-017-229-24-94.
М.п.

Кіраўнік арганізацыі
Галоўны бухгалтар
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Экзэмпляр НББ

ДАГАВОР НА ВЫРАБ ДРУКАВАНЫХ
І ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫДАННЯЎ
г. Мінск

“___” __________ 2005г.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, якая называецца далей Выканаўца, у асобе дырэктара
Матульскага Р.С., і дзейнічае на падставе Статута, з аднаго боку,
__________________________________________________________________________________
(поўная назва прадпрыемства, установы)

які
(ая)
называецца
далей
Заказчык,
у
асобе
__________________________________________________________________________________
(пасада, прозвішча, імя па бацьку)
які
(ая)
дзейнічае
на
падставе
______________________
з
другога
боку,
заключылі даны Дагавор аб наступным:

(дакумент)

1. Прадмет дагавора
1.1.
Заказчык
даручае,
а
Выканаўца
прымае
на
сябе
выкананне
__________________________________________________________________________________
(назва прадукцыі)
2. Памер і парадак аплаты
2.1. Агульная цана заказа згодна з “Праспектам інфармацыйных рэсурсаў” складае
_____________________________________________________________________________(руб.)
2.2. Перадаплата ажыццяўляецца ў поўным аб’ёме згодна з заказам
3. Абавязкі Выканаўцы
3.1. Якасна і ў тэрмін, які ўзгоднены паміж бакамі, выканаць работу па заяўцы Заказчыка.
3.2. Ажыццявіць здачу выкананай работы Заказчыку па акту прыёмкі-здачы выкананых работ
ва ўстаноўленым парадку.
4. Абавязкі Заказчыка
4.1. Аплаціць работу Выканаўцы ў памеры і ў тэрмін, якія прадугледжаны раздзелам 2
данага Дагавора.
4.2. Своечасова забяспечыць Выканаўцу неабходнымі для выканання Дагавора дакументамі
і інфармацыяй.

5. Адказнасць бакоў
5.1. Выканаўца і Заказчык нясуць адказнасць за выкананне абавязацельстваў па данаму
Дагавору.
5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, які пацярпеў, мае права скасаваць
Дагавор праз пісьмовае паведамленне другога боку аб гэтым за 10 дзён да скасавання. Да
моманту скасавання Дагавора ўсе разлікі паміж бакамі павінны быць урэгуляваны.
5.3. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць па данаму Дагавору, вырашаюцца ў Гаспадарчым
судзе Рэспублікі Беларусь.

6. Іншыя ўмовы
__________________________________________________________________________________
7. Тэрмін дзеяння Дагавора
7.1. Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання і дзейнічае на тэрмін выканання работ.
8. Юрыдычныя адрасы бакоў
ВЫКАНАЎЦА
Паштовы адрас:
220636,
г.
Мінск,
вул.
Чырвонаармейская, 9.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел
Тэл.: 227-62-86
Эл. пошта edit@nacbibl.org.by
Разліковы рахунак
3622000003212
у
ф-ле
510
АСБ
“Беларусбанк”,_г.Мінск,код
603,__
УНН 100377889,__ОКПО 02233033
Дырэктар _____________________
(подпіс)
Гал. бухгалтар
______________________
(подпіс)
МП.

ЗАКАЗЧЫК
Паштовы адрас (поўны):______________
_________________________________
___________________________________
___________________________________
Тэл./факс __________________________
Эл. пошта _________________________
Банкаўскія рэквізіты:
__________________________________
__________________________________
Разліковы рахунак __________________
УНН ______________________________
ОКПО ____________________________
Дырэктар __________________________
(подпіс)
Гал. бухгалтар ______________________
(подпіс)
МП.
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Экзэмпляр заказчыка

ДАГАВОР НА ВЫРАБ ДРУКАВАНЫХ
І ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫДАННЯЎ
г. Мінск

“___” __________ 2005г.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, якая называецца далей Выканаўца, у асобе дырэктара
Матульскага Р.С., і дзейнічае на падставе Статута, з аднаго боку,
__________________________________________________________________________________
(поўная назва прадпрыемства, установы)

які
(ая)
называецца
далей
Заказчык,
у
асобе
__________________________________________________________________________________
(пасада, прозвішча, імя па бацьку)
які
(ая)
дзейнічае
на
падставе
______________________
з
другога
боку,
заключылі даны Дагавор аб наступным:

(дакумент)

1. Прадмет дагавора
1.1.
Заказчык
даручае,
а
Выканаўца
прымае
на
сябе
выкананне
__________________________________________________________________________________
(назва прадукцыі)
2. Памер і парадак аплаты
2.1. Агульная цана заказа згодна з “Праспектам інфармацыйных рэсурсаў” складае
_____________________________________________________________________________(руб.)
2.2. Перадаплата ажыццяўляецца ў поўным аб’ёме згодна з заказам
3. Абавязкі Выканаўцы
3.1. Якасна і ў тэрмін, які ўзгоднены паміж бакамі, выканаць работу па заяўцы Заказчыка.
3.2. Ажыццявіць здачу выкананай работы Заказчыку па акту прыёмкі-здачы выкананых работ
ва ўстаноўленым парадку.
4. Абавязкі Заказчыка
4.1. Аплаціць работу Выканаўцы ў памеры і ў тэрмін, якія прадугледжаны раздзелам 2
данага Дагавора.
4.2. Своечасова забяспечыць Выканаўцу неабходнымі для выканання Дагавора дакументамі
і інфармацыяй.

5. Адказнасць бакоў
5.1. Выканаўца і Заказчык нясуць адказнасць за выкананне абавязацельстваў па данаму
Дагавору.
5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, які пацярпеў, мае права скасаваць
Дагавор праз пісьмовае паведамленне другога боку аб гэтым за 10 дзён да скасавання. Да
моманту скасавання Дагавора ўсе разлікі паміж бакамі павінны быць урэгуляваны.
5.3. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць па данаму Дагавору, вырашаюцца ў Гаспадарчым
судзе Рэспублікі Беларусь.
12

6. Іншыя ўмовы
__________________________________________________________________________________
7. Тэрмін дзеяння Дагавора
7.1. Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання і дзейнічае на тэрмін выканання работ.
8. Юрыдычныя адрасы бакоў
ВЫКАНАЎЦА
Паштовы адрас:
220636,
г.
Мінск,
вул.
Чырвонаармейская, 9.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,
Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел
Тэл.: 227-62-86
Эл. пошта edit@nacbibl.org.by
Разліковы рахунак
3622000003212
у
ф-ле
510
АСБ
“Беларусбанк”,_г.Мінск,код
603,__
УНН 100377889,__ОКПО 02233033
Дырэктар _____________________
(подпіс)
Гал. бухгалтар
______________________
(подпіс)
МП.

ЗАКАЗЧЫК
Паштовы адрас (поўны):______________
_________________________________
___________________________________
___________________________________
Тэл./факс __________________________
Эл. пошта _________________________
Банкаўскія рэквізіты:
__________________________________
__________________________________
Разліковы рахунак __________________
УНН ______________________________
ОКПО ____________________________
Дырэктар __________________________
(подпіс)
Гал. бухгалтар ______________________
(подпіс)
МП.
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