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проводиться в онлаин-режиме. Активная ссылка vyдет предоставлена на
Едином экологическом портале и сайте http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Кызылорда,
мкр. Сырдария, дом № 20, кв.39. Тел: 87777851346
Инициатор намечаемой деятельности: АО "Кристалл Менеджмент",
г. Алматы, ул. Чайковского, 95. БИН 071240002008. Тел: +77013621320
Разработчик: ИП «ЭКО-ОРДА» г.Кызылорда, мкр. Сырдария, дом №
20, кв.39
ИИН 820105301634. Тел: 87777851346
***
16.08.2022ж. - 22.08.2022ж. аралығында Қызылорда облыстық денсаулық
сақтау Басқармасының «Сырдария аудандық ауруханасы» ШЖҚ КММ
«Қызылорда облысы Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті И.Тоқтыбаев көшесі,
№13 үйде орналасқан аурухана ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу» жобасына
«ҚОҚ» Бөлімі бойынша қоғамдық талқылау форматында қоғамдық тыңдаулар
өткізеді.
Жобаны әзірлеушілер: ШС «Мекен және К» ТС, Қызылорда қ., Н.Назарбаев
даңғылы, 21 Б/3, тел.:8(7242)244975. «КазЭкосистемс» ЖШС, Қызылорда қ.,
Байтұрсынов көш.48, тел.:8(7242)275299.
Жобалық күжаттар бойынша сүрақтар, үсыныстар мен ескертулер https://
ecoportal.kz Бірыңғай экологиялық порталында қабылданады.
***

С 16.08.2022г. по 22.08.2022г. КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница»
Управления здравоохранения Кызылординской области проводит общественные
слушания в форме публичных обсуждений по Разделу «ООС» к рабочему проекту
«Капитальный ремонт здание больницы по адресу: ул. И.Токтыбаева, д.13, пос.
Теренозек, Сырдаринского района, Кызылординской области».
Разработчики: XT ПТ «Мекен и К», г.Кызылорда, пр.Н.Назарбаева, 21 Б/Н,
тел.:8(7242) 244975. ТОО «КазЭкосистемс», г.Кызылорда, ул.Байтурсынова, 48,
тел.:8(7242) 275299.
Вопросы, предложения и замечания к проектной документации принимаются
на Едином экологическом портале: https://ecoportal.kz.
***

16.08.2022ж. - 22.08.2022ж. аралығында Қызылорда облыстық денсаулық сақтау
Басқармасының «Сырдария аудандық ауруханасы» ШЖҚ КММ «Қызылорда
облысы Сырдария ауданы, Амангелді ауылдық округі Ағайдаров көшесі №22 үйде
орналасқан дәрігерлік амбулаторияға күрделі жөндеу жүргізу» жобасына «ҚОҚ»
Бөлімі бойынша қоғамдық талкылау форматында қоғамдық тыңдаулар өткізеді.
Жобаны әзірлеушілер: ШС «Мекен және К» ТС, Қызылорда қ., Н.Назарбаев
даңғылы, 21 Б/3, тел.:8(7242)244975. «КазЭкосистемс» ЖШС, Қызылорда қ.,
Байтүрсынов көш.48, тел.:8(7242)275299.
Жобалық қүжаттар бойынша сұрақтар, ұсыныстар мен ескертулер https://
ecoportal.kz Бірыңғай экологиялық порталында қабылдаңады.
***

С 16.08.2022г. по 22.08.2022г. КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница»
Управления здравоохранения Кызылординской области проводит общественные
слушания в форме публичных обсуждений по Разделу «ООС» к рабочему
проекту «Капитальный ремонт врачебной амбулатории по ул.Агайдарова 22 в
с.о.Амангельди Сырдарьинского района Кызылординской области».
Разработчики: XT ПТ «Мекен и К», г.Кызылорда, пр.Н.Назарбаева, 21 Б/Н,
тел.:8(7242) 244975. ТОО «КазЭкосистемс», г.Кызылорда, ул.Байтурсынова, 48,
тел.:8(7242) 275299.
Вопросы, предложения и замечания к проектной документации принимаются на
Едином экологическом портале: https://ecoportal.kz.
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общественных слушаний от 26.10.2021 № 425
Начало сбора предложений и замечаний
19.08.2022 в течении пяти рабочих дней.
Перечень административно-территориаль
ных единиц, на территорию которых может
быть оказано воздействие: город Кызылорда.
Сбор предложений и замечаний состоится
на сайте единого экологического портала
https://ecoportal.kz/
Адрес местного исполнительного органа,
где принимаются замечания и предложения:
prd@korda.gov.kz.
Ознакомиться с проектными материалами
в электронном виде можно по адресу: https://
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylordatabigat (https://ecoportal.kz/), на бумажном
носителе по адресу: г. Кызылорда, ул. Тауке
хана, 3.
***

16.08.2022 Ж.-22.08.2022 ж. Бірыцғай
экологиялық
порталда
(ecoportal.kz)
«Қазалы аудандық тұрғйн үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, және
автомобиль жолдары бөлімі» КММ Қазалы
ауданында аудандық маңызы бар Лақалы
ауылына кіреберіс автокөлік жолын қайта
өңдеу» жобасына «ҚОҚ» Бөлімі бойынша
қоғамдық талқылау форматында қоғамдық
тындаулар өткізеді.
Жобаны әзірлеушілер: ШС «Мекен және
К» ТС, Қызылорда қ., Н.Назарбаев даңғылы,
21 Б/3, тел.:8(7242)244975. «КазЭкосистемс»
ЖШС, Қызылорда қ., Байтүрсыиов көш.48,
тел.: 8(7242)275299.
Жобалық күжаттар бойынша сүрактар,
үсыныстар мен ескертулер https://ecoportal.
kz
Бірыңғай экологиялық порталында
қабылданады.
***

С 16.08.2022-^2.08.2022 гг. на Едином
экологическом портале (ecoportal.kz) КГУ
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Казалинского района» проводит
общественные слушания в форме публичных
обсуждений по Разделу «ООС» к рабочему
проекту
«Реконструкция
автомобильной
дороги районного значения подъезд к с.
Лакалы в Казалинском районе».
Разработчики: XT ПТ «Мекен и К»,
г.Кызылорда, пр.Н.Назарбаева, 21
Б/Н,
тел.:8(7242) 244975. ТОО «КазЭкосистемс»,
г.Кызылорда,
ул.Байтурсынова,
48,
тел.:8(7242) 275299.
Вопросы, предложения и замечания к
проектной
документации
принимаются
на Едином экологическом портале: https://
ecoportal.kz.

Инициатор намечаемой деятельности: п и «гесиуоликанская
ветеринарная лаборатория». Республика Казахстан, г. Нур-Султан,
район «Сарыарка», пр. Республики, здание 50/1.
Разработчик Проекта: ЙП «КАЗИНЖЭКОПРОЕКТ». Г. Кызы
лорда, ул. Жаппасбай батыра, 35.
Тел. 8-701-112-60-99. E-mail: kazinzhekoproekt@mail.ru. Лицензия
№02331р от 11.05.2014 г., выдана КЭРК МОСВР РК
***
"Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" КММ-сі ҚР ЭК-нің
58 бабы 2 тармағына сәйкес 20.09.2022ж. сағ.11-00 Қызылорда
облысы, Қызылорда қаласы, М. Шоқай көшесі 252 мекен-жайында
«Қызылорда қаласы, Бәйтерек түрғын ауданындағы түрғын үйлердің
инженерлік коммуникациялық инфрақүрылымында газ отынмен,
ауыз сумен және электр қуатымен қамту жүйелерінің қүрылысы»
жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тындаулар
өтетіндігін хабарлайды.
Жобалық құжаттамамен Бірыңғай экологиялық порталында,
https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat
сайтында
танысуға болады.
Барлық ескертулер мен ұсыныстар Бірыцғай экологиялық
порталында, prd@korda.gov.kz эл.адресінде қоғамдық тындаулар
өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей мерзімде
қабылданады.
Төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары енгізілген жағдайда
қоғамдық тындаулар онлайн режимінде өткізіледі. Белсенді сілтеме
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=97LiPRtHE17HxL3VxEIT
LH5qIIfMZvZ.l бірыңғай экологиялық порталда және https://www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat сайтында ұсынылады.
Қосымша ақпаратты Қызылорда облысы Қызылорда қаласы М.
Шоқай көшесі 252 үй мекенжай бойынша алуға болады. Эл.адрес:
db_mgi@mail.ru
Белгіленген қызметгің бастамашасы: "Қызылорда қаласының
қүрылыс бөлімі" КММ-сі, тел: +7 (7242) 20-17-73.
Құжаттаманы әзірлеуші: КБ «МунайГаз Инжиниринг» ЖШС,
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Сәулет мөлтек ауданы, Сәулет-12
көшесі, 2А, тел:8(7242)200-110
***
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства акимата
города Кызылорда» в соответствии с требованиями ст.58-2 ЭК РК,
сообщает, что в 11-00 ч. 20.09.2022 года по адресу Кызылординская
область, г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокая 252 по проекту
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
сетей газоснабжения и водоснабжения жилых домов в микрорайоне
Байтерек г.Кызылорда» состоятся общественные слушания в форме
открытого собрания.
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на
Едином экологическом портале и на сайте https://www.gov.kz/
mem leket/entities/kyzy 1 orda-tab igat
Все замечания или предложения принимаются в срок не позднее
3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на
Едином экологическом портале и по эл.адресу prd@korda.gov.kz
В случае введения чрезвычайного положения и (или)
ограничительных мероприятий общественные слушания будут
проводиться в онлайн-режиме. Активная ссылка https://us04web.
zoom.us/j/5280664063?pwd=97LiPRtHE17HxL3VxEITLH5qHfMZ
vZ. 1 будет предоставлена на Едином экологическом портале и сайте
https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat.
Дополнительную информацию можно получить по адресу
г.Кызылорда, ул. Мустафа Шокая 252. Эл.адрес: db_mgi@mail.ru
Инициатор намечаемой деятельности
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства акимата
города Кызылорда», тел: +7 (7242) 20-17-73
Составитель отчётов: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг".
Адрес: г.Кызылорда, мкр Саулет, ул. Саулет-12, 2А.
Тел.:8-7242-200110

