ПЕРАЛІК
арганізацый гандлю, якія абавязаны ў адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 02.12.2014 № 1124 ажыццяўляць збор ад фізічных асоб тавараў, якія страцілі
спажывецкія ўласцівасці, і адходаў упакоўкі па Шчучынскі раёна

№

Назва

Адрас, кантактныя
дадзеныя

1

Гандлёвы дом

г. Шчучын, пл.
Свабоды, 2
тэл. 801514 29763

2

Магазін "Родны кут"

гарадскі
пасёлак
Астрына,
ул.Гродзенская, 17
тэл. 801514 30431

3

Магазін “Продукты”

Уладальнік /
ўласнік

Віды тавараў, якія страцілі спажывецкія ўласцівасці, і
адходаў упакоўкі, збор якіх ад фізічных асоб павінны
забяспечваць дадзеныя арганізацыі (+ / -)
Адходы
ўпакоўкі
Электрычнае
(палімерная,
Лямпы
Элементы
і
шкляная,
газаразрадны сілкавання
электроннае
папяровая і
я
(батарэйкі)
абсталяванне
(або)
кардонная)

Шчучынскі філіял +
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства

Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
аграгарадок
Шчучынскі філіял
Васілішкі,
Гродзенскага
вул.Савецкая, 25а, абласнога
тэл. 801514 47218
спажывецкага

+

+

+

+

+

4

Магазін “Продукты”

5

Магазін “Продукты”

6

7

8

9

гарадскі пасёлак
Жалудок,
вул.Камуністычная
, 2 тэл. 801514
79398

таварыства
Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства

аг.Ражанка,
вул. Шчучынскі філіял
Шчучынская, тэл. Гродзенскага
801514 49007
абласнога
спажывецкага
таварыства
Магазін “Универсам г.Шчучын, вул. 17 Шчучынскі філіял
“Центральный”
Верасня, 4, тэл. Гродзенскага
801514 28959
абласнога
спажывецкага
таварыства
Магазін “Родны кут” аг.Каменка,
вул. Шчучынскі філіял
Земцова, 10, тэл. Гродзенскага
801514 34516
абласнога
спажывецкага
таварыства
Магазін “ТПС”
аг.Скрыбаўцы, вул. Шчучынскі філіял
Усходняя, 45, тэл. Гродзенскага
801514 39288
абласнога
спажывецкага
таварыства
Магазін “ТПС”
аг.Гурнофель,вул.
Шчучынскі філіял
Сацыялістычная, 3, Гродзенскага
тэл. 801514 35592
абласнога
спажывецкага

+

+

+

+

+

+

10

Магазін “ТПС”

аг.Галавічполле,
тэл. 801514 71857

11

Магазін “ТПС”

в.Матылі,
801514 31138

12

Магазін “ТПС”

г.Шчучын, вул. 60
год Кастрычніка, 7,
тэл. 801514 27645

13

Магазін “ТПС”

аг.Руткевічы,
801514 72021

тэл.

14

Магазін “ТПС”

в.Бершты,
801514 42181

тэл.

15

Магазін “ТПС”

в.Хадзілоні,
801514 32287

тэл.

16

Магазін “ТПС”

аг.Тур’я,

тэл.

тэл.

таварыства
Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
Шчучынскі філіял
Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
Шчучынскі філіял

+

+

+

+

+

+

+

Гродзенскага
абласнога
спажывецкага
таварыства
Гастраном “Алми”
г.Шчучын,
закрытае
вул.Савецкая, 10
акцыянернае
таварыства
“Юнифуд”
Магазін
“Остров г.Шчучын,
прыватнае
чистоты”
вул.Гастэлы, 6
гандлёвае
ўнітарнае
прадпрыемства
“ЗападХимТорг”
Магазін “Строитель” г.Шчучын,
вул., таварыства з
Гастэлы, 6, тэл. дадатковай
801514 26710
адказнасцю
“Основание”
Магазін “ТехноСити” г.Шчучын,
прыватнае
пл.Свабоды, 6
ўнітарнае
прадпрыемства па
аказанні паслуг
“МобСити”
Магазін “ТехноСити” г.Шчучын, вул. 17 прыватнае
Верасня, 7
ўнітарнае
прадпрыемства па
аказанні паслуг
“МобСити”
Магазін “Мила”
г.Шчучын,
таварыства з
вул.Леніна, 36
абмежаванай
адказнасцю
“Парфюим
Трейд”
801514 41430

17

18

19

20

21

22

+

+

+

+

+

+

таварыства з
абмежаванай
адказнасцю
“Промтраст энд
ко”
Магазін “СтройДом” г.Шчучын,
вул. Шчучынскае
Камсамольская,
раённае унітарнае
51/2
прадпрыемства
жыллёвакамунальнай
гаспадаркі
Магазін
“Зеленый в.Давлюдаўшчына, вытворчамир”
13,
тэл.
8029 гандлёвае
1181940
прыватнае
унітарнае
прадпрыемства
“РинаПластик”
Магазін “Евроопт”
г.Шчучын,
таварыства з
вул.Гастэлы, 6
абмежаванай
адказнасцю
“Евроторг”
Магазін
“Хит! аг.Василишки,
таварыства з
Экспресс”
вул.Савецкая, 17А- абмежаванай
2
адказнасцю
“Евроторг”

+

28

Магазін “Евроопт”

+

29

Магазін “Доброном”

23

24

25

26

27

Магазін “MINIMAX”

г.Шчучын,
пл.Свабоды, 3

г.п.Жалудок,
таварыства з
пл.Свабоды,
10, абмежаванай
тэл. 8044 5006547
адказнасцю
“Евроторг”
г.Шчучын,
закрытае
пл.Свабоды, 3
акцыянернае
таварыства

+

+

+

+

+

30

Магазін “Продукты”

г.п.Жалудок,
вул.40 год БССР

“Доброном”
таварыства з
дадатковай
адказнасцю
“Орикс”

+

ПЕРАЛІК
арганізацый, якія забяспечваюць пазбаўленне буйнагабарытнага, сярэднегабарытнага і
мелкагабарытнага электрычнага і электроннага абсталявання, лямпаў газаразрадных
ртуцьсадзяржашчых, элементаў сілкавання (батарэек), якія страцілі спажывецкія ўласцівасці, а
таксама арганізацый, якія забяспечваюць захоўванне і перадачу для абясшкоджвання і (або)
выкарыстання за межамі Рэспублікі Беларусь элементаў сілкавання (батарэек), якія страцілі
спажывецкія ўласцівасці

№

1.

Найменне

Адрас

Шчучынскі філіял г. Шчучын,
Гродзенскага
вул.Пушкіна,
абласнога
26
спажывецкага
таварыства

Віды пазбаўляемых, захоўваемых, перадавемых на
абясшкоджванне тавараў, якія страцілі спажывецкія
ўласцівасці (+ / -)
Элементы
Электрычнае і
Лямпы
харчавання
электроннае газаразрадныя
(батарэйкі)
абсталяванне
+

+

+

Кантактныя
дадзеныя
(тэлефон, факс, эл.
адрас)
тэл. 801514
28 150, 28 46 4

Ахопліваемая
тэрыторыі
(раёны)
Шчучынскі раен,
г.Шчучын

