
 
Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца 

дзяржаўнай установай "Маларыцкі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі», 
у адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, 

у адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17.02.2012 № 156, са зменамі і дапаўненнямі 
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даведак або

іншых
дакументаў,

якія выдаюцца
пры

ажыццяўленні
адміністрацыйн
ай працэдуры

Памер
платы,
якая

спаганяец
ца пры

ажыццяўл
енні

адміністра
цыйнай

працэдур
ы

3.6. Ўзгадненне з выдачай заключэння:
3.6.1.  Архітэктурных  і
будаўнічых  праектаў  пры
адсутнасці  для  іх
санітарных норм, правілаў
і гігіенічных нарматываў

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ: г. Маларыта,
вул. Савецкая, 85/1
выканаўцы:
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
харчавання),
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 34 45, каб.7
Струнеўская 

Заява 

архiтэктурны  і
будаўнічы  праект

дакумент,  які
пацвярджае  ўнясенне
платы

1 месяц бестэрмінова плата за 
паслугі
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Ірына Мікалаеўна
(Гігіена працы),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна (ГДiП)
тэл. 2 25 48, каб. 6
Шалашова
Ірына Іванаўна
(Нагляд за воз)
тэл. 5 12 98, каб.8

на  час  адсутнасці
дублёры:
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена харчавання),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 25 48, каб. 6
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
працы; нагляд за воз)
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна (ГДiП)
тэл. 2 34 45, каб.7

3.6.2.  Праектнай
дакументацыі  на

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ: г. Маларыта,

заява 15 дзён бестэрмінова плата за 
паслугі
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капітальны  рамонт  і
рэканструкцыю,  пры  якіх
ажыццяўляецца
пашырэнне  або
павелічэнне  магутнасці,  а
таксама змяненне мэтавага
прызначэння  аб'ектаў
сацыяльнай,  вытворчай,
транспартнай,  інжынернай
інфраструктуры

вул. Савецкая, 85/1

выканаўцы:
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
харчавання),
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 34 45, каб.7
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена працы),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна (ГДiП)
тэл. 2 25 48, каб. 6
Шалашова
Ірына Іванаўна
(Нагляд за воз)
тэл. 5 12 98, каб.8

на  час  адсутнасці
дублёры:
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена харчавання),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна 

 праектная
дакументацыя

дакумент,  які
пацвярджае  ўнясенне
платы
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(Камунальная гігіена)
тэл. 2 25 48, каб. 6

Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
працы; нагляд за воз)
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна (ГДiП)
тэл. 2 34 45, каб.7

3.6.3.  Горадабудаўнічых
праектаў  агульнага  і
дэталёвага планавання

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ: г. Маларыта,
вул. Савецкая, 85/1

выканаўцы:
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна
тэл. 2 34 45, каб.7

на час адсутнасці дублёр:
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна
тэл. 2 34 45, каб.7

заява
 
горадабудаўнічы праект

1 месяц бестэрмінова бясплатна
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3.23.  Выдача  заключэння
аб  адпаведнасці  якія
прымаюцца  ў
эксплуатацыю  аб'ектаў,  iх
асобных  чэргаў,
тэхналагічных  ліній
праектнай  дакументацыі  і
патрабаванням  санітарна-
эпідэміялагічнага
заканадаўства

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ: г. Маларыта,
вул. Савецкая, 85/1

выканаўцы:
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
харчавання),
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 34 45, каб.7
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена працы),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна (ГДiП)
тэл. 2 25 48, каб. 6
Шалашова
Ірына Іванаўна
(Нагляд за воз)
тэл. 5 12 98, каб.8

на  час  адсутнасці
дублёры:
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена харчавання),
тэл. 2 25 48, каб.6

заявлениепроектная
документацияпротокол
ы  лабараторных
даследаванняў
(выпрабаванняў) пітной
вады з водоразводящей
сеткі,  канцэнтрацыі
Радон  ў  паветры
жылых  памяшканняў,
фізічных  фактараў
устаноўленага
тэхнічнага
абсталявання

15 дзён бестэрмінова бясплатна
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Струнец 
Любоў Пятроўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 25 48, каб. 6
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
працы; нагляд за воз)
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна (ГДiП)
тэл. 2 34 45, каб.7

10.24. Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза з выдачай санітарна-гігіенічнага зняволення:
10.24.3.Объектов
сацыяльнай,  вытворчай.
транспартнай, інжынернай
інфраструктуры

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ: г. Маларыта,
вул. Савецкая, 85/1

выканаўцы:
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
харчавання),
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 34 45, каб.7
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена працы),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна (ГДiП)

заяву

дакумент,  які
пацвярджае  ўнясенне
платы

15 дзён бестэрмінова плата  за
паслугі
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тэл. 2 25 48, каб. 6
Шалашова
Ірына Іванаўна
 (Нагляд за воз)
тэл. 5 12 98, каб.8

на  час  адсутнасці
дублёры:
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена харчавання),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 25 48, каб. 6
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
працы; нагляд за воз)
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна (ГДiП)
тэл. 2 34 45, каб.7

10.25.  Дзяржаўная
санітарна-гігіенічная
экспертыза  з  выдачай
санітарна-гігіенічнага
зняволення  праектаў
санітарна-ахоўных  зон
ядзерных установак і (або)

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ: Г. Маларыта,
вул. Савецкая, 85/1

выканаўцы:

заяву

абгрунтаванне  межаў
зоны  назірання
ядзернай  устаноўкi  i
(або)  пункта
захоўвання

1 месяц бестэрмінова плата за
паслугі
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пункта  захоўвання
ядзерных  матэрыялаў,
адпрацаваўшых  ядзерных
матэрыялаў  i  (або)
эксплуатацыйных
радыеактыўных  адходаў,
СЗЗ  арганізацый,
збудаванняў  і  іншых
аб'ектаў,  якія  аказваюць
ўздзеянне  на  здароўе
чалавека  і  навакольнае
асяроддзе,  зон  санітарнай
аховы  крыніц  і  сістэм
пітнога водазабеспячэння

Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна
тэл. 2 34 45, каб.7

на час адсутнасці дублёр:
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна
тэл. 2 34 45, каб.7

абгрунтаванне  межаў
санітарна-ахоўнай зоны

праект  зоны  назірання
ядзернай  устаноўкi  i
(або)  пункта
захоўвання

праект  санітарна-
ахоўнай зоны

дакумент,  які
пацвярджае  ўнясенне
платы

10.26.  Дзяржаўная
санітарна-гігіенічная
экспертыза  і  выдача
санітарна-гігіенічнага
зняволення  умоў  працы
работнікаў

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ:  г. Маларыта,
вул. Савецкая, 85/1

выканаўцы:
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна, 
тэл. 2 25 48, каб.6

на час адсутнасці дублёр:
Лукашэвіч

заявлениеописание
ўмоў  працы,
тэхналагічнага  працэсу
производстваперечень
прафесій,
должностейоригиналы
або  завераныя  ва
ўстаноўленым
заканадаўствам парадку
копіі  пратаколаў
даследаванняў
фактараў  вытворчага
асяроддзя лабараторый,
акрэдытаваных  ва
ўстаноўленым
заканадаўствам парадку

1 месяц 5 год плата за 
паслугі
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 Ірына Юр'еўна
тэл. 2 34 45, каб.7

дакумент,  які
пацвярджае  ўнясенне
платы

10.32.  Дзяржаўная
санітарна-гігіенічная
экспертыза  і  выдача
санітарна-гігіенічнага
зняволення работ і паслуг,
якія  могуць  прадстаўляць
патэнцыйную  небяспеку
для здароўя насельніцтва

Маларыцкі раённы 
ЦГіЭ: г. Маларыта,
вул. Савецкая, 85/1

выканаўцы:
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
харчавання),
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 34 45, каб.7
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена працы),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна (ГДiП)
тэл. 2 25 48, каб. 6

заяву

дакумент,  які
пацвярджае  ўнясенне
платы

1 месяц ад  1  года  да  5
гадоў  (у
залежнасці  ад
патэнцыйнай
небяспекі, якую
прадстаўляюць
работы  і
паслугі  для
здароўя
насельніцтва)

плата за 
паслугі
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Шалашова
Ірына Іванаўна 
(Нагляд за воз)
тэл. 5 12 98, каб.8

на  час  адсутнасці
дублёры:
Струнеўская 
Ірына Мікалаеўна
(Гігіена харчавання),
тэл. 2 25 48, каб.6
Струнец 
Любоў Пятроўна 
(Камунальная гігіена)
тэл. 2 25 48, каб. 6
Лукашэвіч
 Ірына Юр'еўна (Гігіена 
працы; нагляд за воз)
тэл. 2 34 45, каб.7
Пась Кацярына 
Уладзіміраўна (ГДiП)
тэл. 2 34 45, каб.7


	

