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Аб фармiраванні Банка звестак
аб гiсторыка-культурнай спадчыне
Рэспублiкi Беларусь
Кіруючыся пунктам 2 артыкула 26 Закона Рэспублікі Беларусь ад 9
студзеня 2006 года “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі
Беларусь” і на падставе пунктаў 3, 11, 13, 16 Палажэння аб парадку
фарміравання Банка звестак аб гісторыка-культурнай спадчыне
Рэспублікі Беларусь і парадку азнаямлення з інфармацыяй, якая
змяшчаецца ў ім, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762 “Аб некаторых пытаннях аховы
гісторыка-культурнай спадчыны”, ЗАГАДВАЮ:
1.
Даручыць
праектнаму
рэспублiканскаму
унiтарнаму
прадпрыемству "Праектрэстаўрацыя" (УП "Праектрэстаўрацыя"), як
упаўнаважанай арганізацыі, ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку
ажыццяўляць фармiраванне Банка звестак аб гiсторыка-культурнай
спадчыне Рэспублiкi Беларусь (далей – Банк звестак).
2. Замацаваць за УП “Праектрэстаўрацыя” абсталяванне і
тэхнічныя сродкі, непасрэдна прызначаныя для фарміравання Банка
звестак, згодна прыкладзенага дадатку.
3. Да 20 ліпеня 2007 года УП "Праектрэстаўрацыя" (Сіняўскі У.П.)
распрацаваць і прадставіць на зацвярджэнне ў Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь:
3.1. парадак прыёма і захавання ўстаноўленых раздзелаў навуковапраектнай дакументацыi, якія датычаць рэстаўрацыйна-аднаўленчых
работ на гісторыка-культурных каштоўнасцях і ў зонах аховы
матэрыяльных нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей;
3.2. калькуляцыю рэальных расходаў на фарміраванне і
забеспячэнне функцыянавання Банка звестак;
3.3. мерапрыемствы па забеспячэнню бяспекі інфармацыйнай базы
дадзеных Банка звестак.
4. УП "Праектрэстаўрацыя" (Сіняўскі У.П.):
3.1. выкарыстоўваць сродкі, атрыманыя за карыстанне інфармацыяй
Банка звестак, у адпаведнасці з заканадаўствам;
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3.2. у выпадку змянення рэальных расходаў на фарміраванне і
забеспячэнне функцыянавання Банка звестак своечасова ўносіць змяненні
ў калькуляцыю і прадстаўляць удакладненыя памеры аплаты паслуг Банка
звестак на зацвярджэнне ў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.
5. Кантроль за выкананнем дадзенага загада ўскласці на намесніка
Міністра культуры Грыдзюшку У.П.
Міністр

У.Ф.Матвейчук
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ЗАЦВЕРД
Загад Мін
Рэспублік
ад ______
Пералік абсталявання і тэхнічных сродкаў, непасрэдна прызнасаных для
фарміравання Банка звестак аб гісторыка-культурнай спадчыне
Рэспублікі Беларусь
Код

Назва

003-04

Камп’ютар Maestro CTX
PR700T
003-03 Камп’ютар Omnibuk
0028-02 Камп’ютарны комплекс
004-01 Ксеракс UTAX CD 1020
004-05 Прынтар HP LJ 2600
Color
0048
Фотакамера лічбавая
Olimpus C-1400 XL
002-05 Фотакамера лічбавая
Oluimpus C-770
31
Камп’ютар ВМ 2000,22
УСЯГО:

Дата ўводу ў
эксплуатацыю

Шыфр

Тэрмін
выка
рыстання

Балансавы
кошт

12.07.2004

48021

5

2 092 831

20.06.2003
31.10.2002
31.12.2001
17.08.2005

48021
48021
48011
48003

5
5
7
5

3 352 000
8 278 000
5 360 000
1 184 000

29.05.1998

44801

10

492 000

28.02.2005

44801

10

1 253 000

31.12.1998 480121

5

242 000
22 253 831

