
Пералік 

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ва ўстанове аховы здароўя 

«Бабруйскі міжраѐнны анкалагічны дыспансер» 

па зваротах грамадзян і юрыдычных асоб 

Найменне 

адміністрацыйнай 

працэдуры згодна з 

Указам Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь ад 

26.04.2010 г.№ 200 

Структурнае 

падраздзяленне, 

службовая асоба 

(спецыяліст), куды 

грамадзянін павінен 

звярнуцца 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

Памер 

платы, 

якая 

спаганяецц

а пры 

ажыццяўле

нні 

адміністрац

ыйнай 

працэдуры 

Максімальны 

тэрмін 

ажыццяўленн

я 

адміністрацый

най 

працэдуры 

Тэрмін 

дзеяння 

выдаюцца 

даведкі, 

іншага 

дакумента 

(рашэння) 

Глава 2. Праца і сацыяльная абарона 

2.1. Выдача выпіскі 

(копіі) з працоўнай 

кніжкі 

Вядучы спецыяліст па 

кадрах Первiснiк Г. М., 

кабінет №9, 

тел. 8 (0225) 43-31-91, 

працоуныя днi 8.00-

17.00, абед 13.00-14.00 

- бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.2. Выдача даведкі аб 

месцы працы, службы і 

займаемай пасады 

Вядучы спецыяліст па 

кадрах Первiснiк Г. М., 

кабінет №9, 

тел. 8 (0225) 43-31-91, 

працоуныя днi 8.00-

17.00, абед 13.00-14.00 

- бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.3. Выдача даведкі аб 

перыядзе працы, 

службы 

Вядучы спецыяліст па 

кадрах Первiснiк Г. М., 

кабінет №9, 

тел. 8 (0225) 43-31-91, 

працоуныя днi 8.00-

17.00, абед 13.00-14.00 

- бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.4. Выдача даведкі аб 

памеры заработнай 

платы (грашовага 

забеспячэння) 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

- бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.5. Прызначэнне 

дапамогі па цяжарнасці 

і родах 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу лісток 

непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці) 

бясплатна не пазней дня 

выплаты 

чарговай 

заработнай 

платы, 

на тэрмін, 

паказаны ў 

лістку 

нетрудоспособ

-насці (даведкі 



дапамогі часовай нетр-

удоспособност

и) 

2.6. Прызначэнне 

дапамогі ў сувязі з 

нараджэннем дзіцяці 

Галоуны бухгалтар 

Меркуль А.С. 

Кабінет №10 8 (0225) 

76-15-36, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

заява, 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

- даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія 

ўсынавілі (удачарылі) дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў, 

прызначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) - у 

выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь і 

рэгістрацыя яго нараджэння праведзена органам, які 

рэгіструе акты грамадзянскага стану, Рэспублікі Беларусь 

- пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) 

звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці 

ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, якія 

пацвярджаюць фактычнае пражыванне бацькі, усынавіцеля 

(удачарыцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не 

менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 

каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу 

нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў 

Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – 

для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах 

і консульскіх установах рэспублікі беларусь, пасведчанне аб 

нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і 

дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае 

пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, - для замежных 

грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены 

статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), - у 

выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі 

Беларусь і (або) Рэгістрацыя яго нараджэння праведзена 

кампетэнтнымі органамі 

- пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку 

старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для 

замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім 

прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы 

Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) 

- выпіска з пастановы суда аб усынаўленні (удачарэнні) – 

для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей 

(прадстаўляецца на ўсыноўленага (удачаранага) дзіцяці 

(усыноўленых (удачараных) дзяцей), у дачыненні да якога 

(якіх) заяўнік звяртаецца па прызначэнне дапамогі ў сувязі з 

нараджэннем дзіцяці) 

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага 

органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, 

прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці 

бясплатна 10 дзѐн з дня 

падачы заявы, а 

ў выпадку 

запыту 

дакументаў і 

(або) звестак ад 

іншых 

дзяржаўных 

органаў, іншых 

арганізацый – 1 

месяц 

аднаразова 



(прадстаўляецца на ўсіх падапечных дзяцей) 

- пасведчанне аб заключэнні шлюбу-у выпадку, калі заяўнік 

складаецца ў шлюбе 

- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо 

пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які 

пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных 

сем'яў 

- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў 

(удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія 

пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці 

вызначэння месца прызначэння дапамогі 

- дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, 

прыѐмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага 

інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі – у 

выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, 

прыѐмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу 

– дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай 

дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой У Рэспублікі 

Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб 

супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для 

грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або 

ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі 

Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без 

грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы 

жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь) 

2.8. Прызначэнне 

дапамогі жанчынам, 

якія сталі на ўлік у 

дзяржаўных 

арганізацыях аховы 

здароўя да 12 - 

тыднѐвага тэрміну 

цяжарнасці 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

заяву, 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заключэнне 

медычна-кансультацыйнай камісіі 

бясплатна 10 дзѐн з дня 

падачы заявы, а 

ў выпадку 

запыту 

дакументаў і 

(або) звестак ад 

іншых 

дзяржаўных 

органаў, іншых 

арганізацый – 1 

месяц 

аднаразова 

2.9. Прызначэнне 

дапамогі па догляду за 

дзіцем ва ўзросце да 3 

гадоў 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

заява, 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчанне 

аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без 

грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца 

Рэспублікі Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання) 

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія 

ўсынавілі дзяцей выпіскі (копіі) працоўных кніжак бацькоў 

бясплатна 10 дзѐн з дня 

падачы заявы, а 

ў выпадку 

запыту 

дакументаў і 

(або) звестак ад 

іншых 

па дзень 

дасягнення 

дзіцем узросту 

3 гадоў 



(усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія 

пацвярджаюць іх занятасць, дамавая кніга (пры яе 

наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у 

одноквартирном, блакіраваным жылым доме даведка аб 

тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або 

выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых 

неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі) копія 

рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб 

скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае 

катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў даведку аб 

выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску 

па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні 

выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за 

дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і 

дзяржаўных 

органаў, іншых 

арганізацый – 1 

месяц 

2.12. Прызначэнне 

дапамогі на дзяцей, 

старэйшых за 3 гадоў 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

заяву, 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчанне 

аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх 

дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, 

якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, 

- пры наяўнасці такіх сведчанняў) дамавая кніга (пры яе 

наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у 

одноквартирном, блакіраваным жылым доме копія рашэння 

суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні 

шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю 

няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў копія рашэння суда аб 

усынаўленні даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца 

навучэнцам, - на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (падаецца 

на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак 

навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за 

кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя 

звесткі даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца 

навучэнцам або выхаванцам і ставіцца да прыходнаму 

кантынгенту, - на дзяцей, якія наведваюць установы 

адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным 

рэжымам знаходжання дзіцяці звесткі аб атрыманых 

даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які 

папярэднічае году звароту пасведчанне дзіцяці-інваліда – 

для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 

гадоў даведка аб утрыманні аліментаў і іх памер даведка аб 

прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў 

ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную 

службу пасведчанне інваліда – для бацькоў у няпоўнай 

сям'і, якім ўстаноўлена інваліднасць I або II групы выпіскі 

(копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, 

бясплатна 10 дзѐн з дня 

падачы заявы, а 

ў выпадку 

запыту 

дакументаў і 

(або) звестак ад 

іншых 

дзяржаўных 

органаў, іншых 

арганізацый – 1 

месяц 

па 31 снежня 

каляндарнага 

года, у якім 

прызначана 

дапамога, або 

па дзень 

дасягнення 

дзіцем 16-, 18-

гадовага 

ўзросту 



апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх 

занятасць 

2.13. Прызначэнне 

дапамогі па догляду за 

хворым дзіцем ва 

ўзросце да 14 гадоў 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня 

выплаты 

чарговай 

зарабатнай 

платы 

на тэрмін, які 

ўказаны ў 

лістку 

непрацаздольн

асці 

2.14. Прызначэнне 

дапамогі па догляду за 

дзіцем ва ўзросце да 3 

гадоў і дзіцем-інвалідам 

ва ўзросце да 18 гадоў у 

выпадку хваробы маці 

альбо іншай асобы, якая 

фактычна ажыццяўляе 

догляд за дзіцем 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня 

выплаты 

чарговай 

зарабатнай 

платы 

на тэрмін, 

паказаны ў 

лістку 

нетрудоспособ

ности 

2.16. Прызначэнне 

дапамогі пры 

санаторна-курортным 

лячэнні дзіцяці-інваліда 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня 

выплаты 

чарговай 

зарабатнай 

платы 

на тэрмін, які 

ўказаны ў 

лістку 

непрацаздольн

асці 

2.18. Выдача даведкі аб 

памеры прызначанага 

дапамогі на дзяцей і 

перыядзе яго выплаты 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.19. Выдача даведкі аб 

выхадзе на працу, 

службу да заканчэння 

водпуску па догляду за 

дзіцем ва ўзросце да 3 

гадоў і спыненні 

выплаты дапамогі 

Вядучы спецыяліст па 

кадрах 

Первiснiк Г. М., кабінет 

№9, 

тел. 8 (0225) 43-31-91, 

працоуныя днi 8.00-

17.00, 

абед 13.00-14.00 

- бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.20. Выдача даведкі аб 

ўтрыманні аліментаў і іх 

памеры 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.24. Выдача даведкі аб 

незабяспечанасці 

дзіцяці ў бягучым годзе 

пуцѐўкай за кошт 

сродкаў дзяржаўнага 

Заг. КДЛ 

Грыцэнка Е.Д., кабінет 

Заг. КДЛ, 

тел. 8 (0225) 76-06-94, 

працоуныя днi 7.40-

- бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 



сацыяльнага 

страхавання ў лагер з 

кругласутачным 

знаходжаннем 

15.00, абед 13.00-13.20 

 

2.25. Выдача даведкі аб 

знаходжанні ў 

адпачынку па догляду 

за дзіцем да дасягнення 

ім узросту 3 гадоў 

Вядучы спецыяліст па 

кадрах 

Первiснiк Г. М., кабінет 

№9, 

тел. 8 (0225) 43-31-91, 

працоуныя днi 8.00-

17.00, 

абед 13.00-14.00 

 

- бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.29. Выдача даведкі аб 

перыядзе, за які 

выплачана дапамога па 

цяжарнасці і родах 

Бухгалтар 

Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 

8 (0225) 70-58-28, 

працоуныя днi 8.00-

17.00, 

абед 13.00-14.00 

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 3 дні з дня 

звароту 

бестэрмінова 

2.35. Выплата дапамогі 

(матэрыяльнай 

дапамогі) на пахаванне 

Вядучы спецыяліст па 

кадрах 

Первiснiк Г. М., кабінет 

№9, 

тел. 8 (0225) 43-31-91, 

працоуныя днi 8.00-

17.00, 

абед 13.00-14.00 

заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання 

памерлага (загінуўшага) пашпарт або іншы дакумент, які 

сведчыць асобу заяўніка даведка аб смерці - у выпадку, калі 

смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне 

аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за 

межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанне аб нараджэнні 

(пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей) 

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў 

на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам 

установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 

18 да 23 гадоў 

бясплатна 1 працоўны 

дзень з дня 

падачы заявы, а 

ў выпадку 

запыту 

дакументаў і 

(або) звестак ад 

іншых 

дзяржаўных 

органаў, іншых 

арганізацый – 1 

месяц 

аднаразова 



2.44. Выдача даведкі аб 

невыдзяленні пуцѐўкі на 

дзяцей на санаторна-

курортнае лячэнне і 

аздараўленне ў бягучым 

годзе 

Заг. КДЛ 

Грыцэнка Е.Д., кабінет 

Заг. КДЛ, 

тел. 8 (0225) 76-06-94, 

працоуныя днi 7.40-

15.00, абед 13.00-13.20 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзен са дня 

звароту 

бестэрмінова 

Глава 7. Ахова здароўя 

7.2. Выдача заключэння: 

7.2.1. ўрачэбна-

кансультацыйнай 

камісіі 

Загадчык паліклінічнага 

аддзялення 

Гарбачэўскі Ю. В. 

Кабінет №123 

Тэл. 8 (0225) 73-62-26, 

працоуныя днi 8.00-

16.02, 

абед 13.00-13.20 

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 1 дзень пасля 

правядзення 

пасяджэння 

ўрачэбна-

кансультацыйн

ай камісіі 

ад 1 месяца да 

1 года або 

бестэрмінова ў 

залежнасці ад 

захворвання 

або 

патрэбнасці ў 

тэхнічных 

сродках 

сацыяльнай 

рэабілітацыі 

7.4. Выдача медычнага 

пасведчання аб смерці 

Загадчыкі аддзяленнямі, 

працоуныя днi 8.00-

16.02, 

абед 13.00-13.20; 

Намеснік галоўнага 

ўрача па медыцынскай 

частцы 

Костко Т.В. 

Кабінет №2 

Тел. 8 (0225) 43-11-84, 

працоуныя днi 7.30-

16.30, 

абед 13.00-14.00 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу памерлага, 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу таго, хто 

звярнуўся 

бясплатна у дзень звароту бестэрмінова 

7.5. Выдача лістка 

непрацаздольнасці 

(даведкі аб часовай 

непрацаздольнасці) 

Намеснік галоўнага 

ўрача па медыцынскай 

частцы 

Костко Т.В. 

Кабінет №2 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень 

ўстанаўлення 

часовай 

непрацаздольн

асці 

бестэрмінова 



Тел. 8 (0225) 43-11-84, 

працоуныя днi 7.30-

16.30, 

абед 13.00-14.00; 

Загадчык паліклінічнага 

аддзялення 

Гарбачэўскі Ю. В. 

Кабінет №123 

Тэл. 8 (0225) 73-62-26, 

працоуныя днi 8.00-

16.02, 

абед 13.00-13.20 

 

7.6. Выдача 

медыцынскай даведкі аб 

стане здароўя 

Загадчыкі аддзяленнямі, 

працоуныя днi 8.00-

16.02, 

абед 13.00-13.20; 

Загадчык паліклінічнага 

аддзялення 

Гарбачэўскі Ю. В. 

Кабінет №123 

Тэл. 8 (0225) 73-62-26, 

працоуныя днi 8.00-

16.02, 

абед 13.00-13.20 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 1 дзень пасля 

правядзення 

медыцынскага 

агляду 

да 1 года 

7.9. Выдача выпіскі з 

медыцынскіх 

дакументаў 

Загадчык паліклінічнага 

аддзялення 

Гарбачэўскі Ю. В. 

Кабінет №123 

Тэл. 8 (0225) 73-62-26, 

працоуныя днi 8.00-

16.02, 

абед 13.00-13.20 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзѐн са дня 

звароту 

бестэрмінова 

7.11. Выдача даведкі аб 

дозе апраменьвання 

Iнжынер 5 

анкалагичнага 

(радыялагичнага) 

адзялення Панiна Н.П.  

8 (0225) 76-19-72 

заява 

пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу 

копіі дакументаў, якія пацвярджаюць знаходжанне ў 

арганізацыі, якая ажыццяўляе дзейнасць у галіне 

выкарыстання атамнай энергіі і крыніц іанізуючага 

выпраменьвання (пры іх наяўнасці) 

бясплатна 15 працоуных 

дзен 

бестэрмінова 

18.7. Выдача даведкі аб 

наяўнасці (адсутнасці) 

выканаўчых лістоў і 

(або) іншых 

патрабаванняў аб 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

заява 

пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу, або ix 

копіі 

бясплатна пры 

неабходнасці 

правядзення 

спецыяльнай (у 

тым ліку 

бестэрмінова 



спагнанні з заяўніка 

запазычанасці па 

падатках, іншых 

нявыкананых 

абавязацельствах перад 

Рэспублікай Беларусь, 

яе адміністрацыйна-

тэрытарыяльнымі 

адзінкамі, юрыдычнымі 

і фізічнымі асобамі для 

вырашэння пытання аб 

выхадзе з грамадзянства 

Рэспублікі Беларусь 

падатковай) 

праверкі, 

запыту 

дакументаў і 

(або) звестак ад 

іншых 

дзяржаўных 

органаў, іншых 

арганізацый-1 

месяц 

18.13. Выдача даведкі 

аб даходах, вылічаных і 

ўтрыманых сумах 

падаходнага падатку з 

фізічных асоб 

Бухгалтар Аленiна В.Г. 

Кабінет №8 8 (0225) 70-

58-28, працоуныя днi 

8.00-17.00, абед 13.00-

14.00 

пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту бестэрмінова 

 

 


