ГРАФІК
прыёму выбаршчыкаў дэпутатамі Лоеўскага раённага
Савета дэпутатаў дваццаць восьмага склікання
на 2018 год
Дата и время
Найменне і
Прозвішча, імя,
Пасада (занятак),
приема
нумар выбарчай імя па бацьку
месца працы
акругі
дэпутата
Савецкая № 1

РАДЧАНКА
Дзмітрый
Міхайлавіч

Ленінскі № 2

КАЛЯДА
Раіса Васільеўна

Вайсковая частка 1242, начальнік
аддзела баявой падрыхтоўкі
дырэктар установы адукацыі
«Лоеўскі дзяржаўны педагагічны
каледж»

трэцяя серада
месяца
з 8.00 да 13.00

Место
приема
кабінет старшыні Лоеўскага
раённага Савета дэпутатаў
(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 53072)
кабінет дырэктара УА «Лоеўскі
дзяржаўны педагагічны каледж»,
г.п. Лоеў, вул. Шэвелева, 92

першы
панядзелак
месяца
з 17.00 да 20.00
СЯРГЕЕНКА
першы
намеснік
начальніка другая серада
прыёмная Лоеўскага раённага
Царыкаўская №3
Андрэй Васільевіч Лоеўскага раённага аддзела па
месяца
аддзела па надзвычайных сітуацыях,
надзвычайных
сітуацыях з 8.00 да 13.00
г. п. Лоеў, вул. Першамайская, 45
установы «Гомельскае абласное
ўпраўленне
Міністэрства
па
надзвычайных
сітуацыях
Рэспублікі Беларусь»
ДЗІГОЎСКАЯ
намеснік начальніка ўпраўлення
трэцяя серада
кабінет старшыні Лоеўскага
Камсамольская
Настасся
сельскай гаспадаркі і харчавання
месяца
раённага Савета дэпутатаў
№4
Мікалаеўна
Лоеўскага раённага выканаўчага
з 8.00 да 13.00
(па папярэднім запісе па тэлефоне
камітэта
8 02347 53072)
ВАЛАСЕВІЧ
дырэктар
установы
«Лоеўскі першая серада
кабінет дырэктара установы
Чапаеўскі № 5
Кацярына
тэрытарыяльны
цэнтр
месяца
«Лоеўскі тэрытарыяльны цэнтр
Уладзіміраўна
сацыяльнага
абслугоўвання з 8.00 да 14.00
сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва»
насельніцтва»,
г. п. Лоеў, вул. Шэвелева, 59

Найменне і
Прозвішча, імя,
нумар выбарчай імя па бацьку
акругі
дэпутата
Школьная № 6

Садовая № 7

Синякоўская
№8

Маладзежная
№9

Акцябрская
№ 10
Шэвелеўская
№ 11

Пасада (занятак),
месца працы

ТРАСЦЯН
начальнік фінансавага аддзела
Ірына Мікалаеўна Лоеўскага раённага выканаўчага
камітэта
ГАЎРЫЛЬКОЎ
Дзмітрый
Уладзіміравіч

Дата и время
приема

Место
приема

трэцяя серада
месяца
з 8.00 да 13.00

кабінет начальніка фінансавага
аддзела Лоеўскага раённага
выканаўчага камітэта,
г. п. Лоеў, вул. Леніна, 2, каб. 3.11
кабінет дырэктара камунальнага
жыллёвага ўнітарнага
прадпрыемства «Лоеўскі
райжылкамгас»,
г. п. Лоеў, вул. Батава, 58
кабінет старшыні Лоеўскага
раённага аб'яднання арганізацый
прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў
Рэспублікі Беларусь,
г. п. Лоеў, вул. Леніна, 1, каб. 2.1
кабінет дырэктара дзяржаўнай
установы адукацыі «Лоеўская
сярэдняя школа імя А. В. Казлова»,
г. п. Лоеў, вул. Леніна, 54
(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 52460)
кабінет дырэктара дзяржаўнай
установы культуры «Лоеўская
цэнтральная раённая бібліятэка»,
г. п. Лоеў, вул. Савецкая, 1, каб.1
кабінет старшыні раённага Савета
дэпутатаў,
г. п. Лоеў, вул. Леніна, 1, каб.2.9

дырэктар камунальнага жыллёвага першы аўторак
ўнітарнага
прадпрыемства
месяца
«Лоеўскі райжылкамгас»
з 14.00 да 19.00

ДЗЕМІДЗЕНКА старшыня Лоеўскага раённага
другі чацвер
Сяргей Міхайлавіч аб'яднання
арганізацый
месяца
прафсаюзаў
Федэрацыі з 13.00 да 17.00
прафсаюзаў Беларусі
КУКСА
Таццяна
Мікалаеўна,

дырэктар дзяржаўнай установы
адукацыі «Лоеўская сярэдняя
школа імя А. В. Казлова

першая серада
месяца
з 8.00 да 14.00

НАВУМЕНКА дырэктар дзяржаўнай установы першы аўторак
Тамара Сцяпанаўна культуры «Лоеўская цэнтральная
месяца
раённая бібліятэка»
з 8.00 да 14.00
ПАСТУХОВА
старшыня Лоеўскага
Ірына Мікалаеўна Савета дэпутатаў

раённага першая і трэцяя
серада месяца
з 8.00 да 13.00

Найменне і
Прозвішча, імя,
нумар выбарчай імя па бацьку
акругі
дэпутата
Першамайская
№ 12

Гагарынская
№ 13

Бывалькаўская
№ 14

Дзяражыцкая
№ 15
Сяўкоўская
№ 16

Каўпенская
№ 17

Пасада (занятак),
месца працы

Дата и время
приема

Место
приема

НАВАРЫЧ
начальнік
аддзела
жыллёва- трэцяя серада
кабінет старшыні Лоеўскага
Яўгенія Сяргееўна камунальнай
гаспадаркі,
месяца
раённага Савета дэпутатаў
архітэктуры
і
будаўніцтва з 8.00 да 13.00
(па папярэднім запісе па тэлефоне
Лоеўскага раённага выканаўчага
8 02347 53072)
камітэта
НАРКЕВІЧ
дырэктар дзяржаўнай установы
першы
кабінет дырэктара дзяржаўнай
Юрый Сяргеевіч адукацыі
«Лоеўскі
раённы
панядзелак
установы адукацыі «Лоеўскі раённы
сацыяльна-педагагічны цэнтр»
месяца з 9.00 да
сацыяльна-педагагічны цэнтр»,
11.00
в. Крупейкі, вул Банникова, 17А
(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 44100)
намеснік
каменданта
па
КАЗЯРОЖАЦ
апошні чацвер
кабінет старшыні Бывалькаўскага
матэрыяльна-тэхнічнаму
Аляксандр
месяца
сельскага выканаўчага камітэта,
забеспячэнню
памежнай
Сяргеевіч
з 12.00 да 13.00 в. Бывалькі, вул. Камсамольская, 12
камендатуры «Лоеў» вайсковай
(па папярэднім запісе па тэлефоне
часткі 1242
8 02347 53072)
старшыня
Бывалькаўскага другая серада
ЗДРОК
кабінет старшыні Бывалькаўскага
сельскага
выканаўчага
камітэта
Таццяна
месяца
сельскага выканаўчага камітэта,
Дзмітрыеўна
з 9.00 да 13.00 в. Бывалькі, вул. Камсамольская, 12
дырэктар дзяржаўнай установы першая серада
ПРЫШЧЭП
кабінет дырэктара дзяржаўнай
адукацыі
«Сяўкоўскі
дзіцячы
садЛюдміла
месяца
установы адукацыі «Сяўкоўскі
базавая
школа»
Сцяпанаўна
з 8.00 да 13.00
дзіцячы сад – базавая школа»,
аг. Сяўкі, вул. Пічугіна, 10
(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 44626)
ПРЫМАК
старшыня Каўпенскага сельскага кожная серада
кабінет старшыні Каўпенскага
Людміла
выканаўчага камітэта
месяца
сельскага выканаўчага камітэта,
Уладзіміраўна
з 8.00 да 13.00
аг. Каўпень, вул. Леніна, 17 Б

Найменне і
Прозвішча, імя,
нумар выбарчай імя па бацьку
акругі
дэпутата
Крупейская
№ 18

Мохаўская
№ 19

Малінаўская
№ 20
Новаборшчоўска
я № 21

Страдубская
№ 22

Пасада (занятак),
месца працы

Дата и время
приема

ВЕРАМЕЕНКА настаўнік дзяржаўнай установы
апошняя
Віктар Сцяпанавіч адукацыі «Крупейская базавая пятніца месяца
школа»
з 11.00 да 13.00

ЗАК
Аляксандр
Яўгенавіч

начальнік Лоеўскага раённага
аддзела
па
надзвычайных
сітуацыях установы «Гомельскае
абласное ўпраўленне Міністэрства
па
надзвычайных
сітуацыях
Рэспублікі Беларусь»

ГЛЕЗАЎ
дырэктар
камунальнага
Васіль Ціханавіч, сельскагаспадарчага
ўнітарнага
прадпрыемства «Малінаўка-Агра»
ІБРАГІМАЎ
Павел Радзіевич

г.
Гомель,
Таварыства
з
абмежаванай
адказнасцю
«Делком40», памочнік аператара

ДЗЕГЦЯРЭНКА старшыня Страдубскага сельскага
Святлана Алегаўна выканаўчага камітэта

першая серада
месяца
з 8.00 да 13.00

Место
приема
прыёмная дзяржаўнай установы
адукацыі «Крупейская базавая
школа»,
в. Крупейкі, вул. Баннікава, 17 А
(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 53072)
кабінет старшыні Каўпенскага
сельскага выканаўчага камітэта,
аг. Каўпень, вул. Леніна, 17 Б

(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 53072)
чацвёртая
кабінет дырэктара камунальнага
субота месяца з
сельскагаспадарчага ўнітарнага
9.00 да 11.00
прадпрыемства «Малінаўка-Агра»
аг. Малінаўка, вул. Маладзёжная, 26
першая серада
кабінет старшыні Малінаўскага
месяца
сельскага выканаўчага камітэта,
з 9.00 да 11.00 аг. Малінаўка, вул. Маладзёжная, 23

кожная серада
месяца
з 8.00 да 14.00

(па папярэднім запісе па тэлефоне 8
02347 53072)
кабінет старшыні Страдубскага
сельскага выканаўчага камітэта,
аг.Страдубка,
вул Прыдняпроўская, 5

Найменне і
Прозвішча, імя,
нумар выбарчай імя па бацьку
акругі
дэпутата
Перадзялкоўская
№ 23

Суткоўская
№ 24

КРОТ
Аляксандр
Яўхімавіч

Пасада (занятак),
месца працы

Дата и время
приема

дырэктар дзяржаўнай установы трэцяя пятніца
адукацыі «Суткоўскі дзіцячы садмесяца
сярэдняя школа Лоеўскага раёна» з 14.00 да 16.00

АСТАШОЎ
ляснічы Лоеўскага вопытнадругі чацвер
Сяргей Міхайлавіч вытворчага лясніцтва дзяржаўнай
месяца
лесагаспадарчай установы
с11.00 да 13.00
«Лоеўскі лясгас»
КРАЎЧАНКА
дырэктар
камунальнага трэцяя серада
Ручаеўская № 25
Валянціна
сельскагаспадарчага
ўнітарнага
месяца
Віктараўна
прадпрыемства «Саўгас «Зара»
з 9.00 да 11.00
галоўны дзяржаўны санітарны апошняя серада
ВАШЧАНКА
Дзімамерская
ўрач Лоеўскага раёна Гомельскай
Аляксандра
месяца
№ 26
вобласці
–
галоўны
ўрач
Уладзіміраўна
з 15.00 да 16.00
дзяржаўнай установы «Лоеўскі
раённы
цэнтр
гігіены
і
эпідэміялогіі»
КІЛАЧЫЦКІ
начальнік штаба аддзела
трэці чацвер
Карпаўская
Мікалай
ўнутраных спраў Лоеўскага
месяца з 12.00
№ 27
Уладзіміравіч
раённага выканаўчага камітэта
да 15.00
ПІНЧУК
ўрач установы аховы здароўя
першая серада
Зарэчная
Алена Леанідаўна «Лоеўская цэнтральная раённая
месяца
№ 28
бальніца»
з 8.00 да 14.00

Место
приема
кабінет дырэктара дзяржаўнай
установы адукацыі «Суткоўскі
дзіцячы сад-сярэдняя школа
Лоеўскага раёна »,
аг. Пярэдзелка, вул. Цэнтральная, 8
(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 44370)
Лоеўскае Лоеўскага лясніцтва
дзяржаўнай лесагаспадарчай
установы «Лоеўскі лясгас»,
аг. Пярэдзелка, вул. Піянерская, 6
кабінет старшыні Ручаеўскага
сельскага выканаўчага камітэта,
аг. Ручаеўка, вул. Садовая, 3
кабінет старшыні Ручаеўскага
сельскага выканаўчага камітэта,
аг. Ручаеўка, вул. Садовая, 3

кабінет старшыні Карпаўскага
сельскага выканаўчага камітэта,
в. Карпаўка, вул. Гагарына, 7
зала пасяджэнняў установы аховы
здароўя «Лоеўская цэнтральная
раённая бальніца»,
г. п. Лоеў, вул. Шевелева, 57
(па папярэднім запісе па тэлефоне
8 02347 53072)

Найменне і
Прозвішча, імя,
нумар выбарчай імя па бацьку
акругі
дэпутата
Уборкаўская
№ 29

Липнякоўская
№ 30

ГАРАЕЎ
Мікіта Іванавіч

Пасада (занятак),
месца працы

Дата и время
приема

урач агульнай практыкі (загадчык)
Уборкаўскай амбулаторыі ўрача
агульнай практыкі

трэцяя серада
месяца
з 9.00 да 11.00

Место
приема

кабінет старшыні Уборкаўскага
сельскага выканаўчага камітэта,
аг. Уборак, вул. Маладзёжная, 1
(па папярэднім запісе па тэлефоне 8
02347 53072)
ГЛЕЗАЎ
старшыня Уборкаўскага сельскага трэцяя субота
кабінет старшыні Уборкаўскага
Павел Валянцінавіч выканаўчага камітэта
месяца з 9.00 да
сельскага выканаўчага камітэта,
11.00
аг. Уборак, вул. Маладзёжная, 1

