Аддзел прымусовага выканання
Гомельскага раёна
АДДЗЕЛ прымусовага выканання ГОМЕЛЬСКАГА РАЁНА
ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Адрас: 246022, г.Гомель, ул.Рагачоўская, 22
Тэлефон / факс : 8 (0232) 231 026
E-mail:

opi309@minjust.by

Рэжым працы : панядзелак-пятніца 08:30 – 17:30
Перапынак : 13:00 – 14:00
Выхадныя: субота і нядзеля
Тэлефон даверу (гарачай лініі): 8 (0232) 231025
Тэлефон для папярэдняга запісу на асабісты прыём: 8 (0232)
231026
Запіс на асабісты прыём ажыццяўляе вядучы спецыяліст па
дакументацыйным забеспячэнні Дзмітрэнка А.Г.
На асабісты прыём можна таксама запісацца з дапамогай
электроннай пошты opi309@minjust.by
(у электронным лісце
абавязкова неабходна пазначыць: прозвішча, уласнае імя, імя па
бацьку (калі такое маецца) заяўніка, кантактны тэлефон, адрас
пражывання і кароткі змест узніклага пытання, да каго з
названых асоб на прыём і на якую дату (гл. ніжэй графік
асабістага прыёму)
Пры наведванні аддзела абавязкова наяўнасць пасведчання асобы,
прадстаўніку – дакумент, які сведчыць асобу, і даверанасць!
Тэлефонны даведнік АДДЗЕЛА

(doc. 41 КВ)

Кантакты для прадстаўнікоў СМІ:
Т. 8 (0232) 326434

E-mail: opi309@minjust.by Калодзін Дзмітрый Аляксандравіч
ГРАФІК АСАБІСТАГА прыёму грамадзян, У ТЫМ ЛІКУ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ
ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ, ІХ ПРАДСТАЎНІКОЎ, ПРАДСТАЎНІКОЎ ЮРЫДЫЧНЫХ
АСОБ У АДДЗЕЛЕ прымусовага выканання ГОМЕЛЬСКАГА РАЁНА
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Сарока Яўген
Вітальевіч
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па аўторках

Шаўцоў Філіп

судовы

Штотыдзень

Аляксандравіч

выканаўца

па серадах

8.00-13.00
кабінет
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У графіку магчымыя змены. Даведкі па тэлефонах: 8 (0232)
326431, 326429
Судовыя выканаўцы ажыццяўляюць штодзённы прыём грамадзян, іх
прадстаўнікоў, індывідуальных прадпрымальнікаў, прадстаўнікоў
юрыдычных асоб у адпаведнасці з графікам работы аддзела (за
выключэннем дзён выезду на раён і дзён прыёму грамадзян у
сельскіх выканаўчых камітэтах)
Кніга заўваг і прапаноў знаходзіцца ў вядучага спецыяліста па
дакументацыйным забеспячэнні Дзмітрыенка Алы Генадзьеўны ў
кабінеце № 1 (канцылярыя) і прадастаўляецца па першым
патрабаванні
Закон Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 г. № 300-З
«Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў”
Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка
2007 года №498 “Аб дадатковых мерах па працы са
зваротамі грамадзян і юрыдычных асобаў”
Аб падачы ЭЛЕКТРОННЫХ зваротаў, адрасаваных аддзелам
прымусовага выканання ГОМЕЛЬСКАГА РАЁНА
(doc. 18 КВ)
Тэлефоны для даведак: 8 (0232) 326431, 326429
Аб выплаце дзяржаўнай пошліны

(doc. 35 КВ)

Памер базавай велічыні устаноўлены ў памеры 27,00 руб.
Інфармацыя аб памеры сярэдняй заработнай платы работнікаў па
Рэспубліцы Беларусь штомесяц публікуецца пасля 20-га чысла на

сайце Нацыянальнага
Беларусь:

статыстычнага

камітэта

Рэспублікі

http://belstat.gov.by/
Інфармацыя пра стаўкі рэфінансавання, курсах валют
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь публікуецца на
сайце: http://www.nbrb.by/
Інфармацыя пра індэксы спажывецкіх цэн публікуецца на сайце
Нацыянальнага
статыстычнага
камітэта
Рэспублікі
Беларусь:
http://belstat.gov.by/
На афіцыйным сайце Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь
можна атрымаць звесткі аб знаходжанні на выкананні выканаўчых
вытворчасцяў у дачыненні да даўжнікоў, якія пражываюць (якія
працуюць) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, у раздзеле “Рэестр
даўгоў па выканаўчых вядзеннях”:
На

афіцыйным

сайце

http://minjust.gov.by/ru /

Федэральнай

службы

судовых

прыставаў Расійскай Федэрацыі
можна атрымаць звесткі аб
знаходжанні на выкананні выканаўчых вытворчасцяў у дачыненні
да даўжнікоў, якія пражываюць (якія працуюць) у Расійскай
Федэрацыі, у раздзеле «Даведайся аб абавязках. Банк дадзеных
выканаўчых вытворчасцяў »: http://fssprus.ru/
Праезд да будынка аддзела:
Прыпынак «Вакзал» або «Вуліца Палеская»
З раскладам гарадскога пасажырскага транспарту
пазнаёміцца на сайце:
http://gomeltrans.net/

можна

Вышэйстаячыя арганізацыі:
Упраўленне прымусовага выканання ГАЛОЎНАГА Упраўлення
юстыцыі Гомельскага аблвыканкамуа
ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ прымусовага выканання МІНІСТЭРСТВА
ЮСТЫЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

