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СЫР ТАБИҒАТЫ

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
***
«KAZPETROL GROUP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(бұдан әрі – «KAZPETROL GROUP» ЖШС) ҚР Экология
кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес 2022 жылғы 31
қаңтар күні сағат 10.07-де Қызылорда облысы, Сырдария ауданы,
Тереңөзек кенті, Абай көшесі, 31, Сырдария ауданының әкімдігі
мекенжайы бойынша
Таур кен орны бойынша 2022 жылға арналған шекті жол
берілетін шығарындылар жобасы бойынша ашық жиналыс
түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен https://ecoportal.kz Бірыңғай
экологиялық порталында, сондай-ақ «Қызылорда облысының
Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу
басқармасы» ММ ЖАО сайтынан танысуға болады.
Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар қоғамдық тың
даулар өтетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін
мерзімде Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Қызылорда
қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 1.
«Қызылорда облысының Табиғи ресурстар және табиғатты
пайдалануды реттеу Басқармасы» мекенжайы бойынша
қабылданады, тел. 8 (7242)-60-53-62 Электрондық мекенжайы:
Prd@korda.gov.kz
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның
ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлар енгізілген кезде қоғамдық тыңдаулар онлайнрежимде өткізіледі.
Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және
«Қызылорда облысының Табиғи ресурстар және табиғатты
пайдалануды реттеу Басқармасы» ММ ЖАО сайтында
ұсынылады.
Қосымша ақпаратты ҚР, Қызылорда облысы, Қызылорда
қаласы, Желтоқсан көшесі, 12 мекенжайынан алуға болады
тел: 87088900880
***
Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«KAZPETROL GROUP» (далее ТОО «KAZPETROL GROUP») в
соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса
РК, сообщает, что 31.01.2022 года в 10.07 часов по адресу
Кызылординская область, Сырдарьинский район, п.Теренозек,
ул. Абая, 31 Акимат Сырдарьинского района состоятся
общественные слушания в форме открытого собрания по проекту
"Проект Предельно-допустимых выбросов по месторождению
Таур на 2022 год".
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на
Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/, а также сайте
МИО ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Кызыл-Ординской области».
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не
позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных
слушаний на Едином экологическом портале, а также по адресу
г. Кызыл-Орда, ул. Бейбарыс Султан, 1.
«Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Кызылординской области», тел. 8 (7242)60-53-62. Электронный адрес: Prd@korda.gov.kz
В случае введения чрезвычайного положения и (или)
ограничительных мероприятий, в том числе карантина,
чрезвычайных ситуаций социального, природного и техно
генного характера, общественные слушания будут проводиться
в онлайн-режиме.
Активная ссылка будет предоставлена на Едином эколо
гическом портале и на сайте МИО ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской
области».
Дополнительную информацию можно получить по адресу РК,
Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 12 тел:
87088900880
***
07.02.2022ж. сағат 12:00-де Қызылорда облысы, Қызылорда
қ, Ақсуат а.о., Махамбетов ауылы, Остай Жакенов көшесі,
22 А үйде «ALIM-MED GROUP» ЖШС-гінде медициналық
қалдықтарды кәдеге жарату үшін орнатылатын қондырғы
жұмысына атмсофераға ластаушы заттардың шектеулі рұқсат
етілген шығарындылары (ШРШ)» жобасы бойынша ашық
жиналыс форматында қоғамдық тыңдау өтеді.
Карантин ұзартылған жағдайда қоғамдық тыңдау онлайн
режимінде Қызылорда қаласында Zoom платфорасында
бейнеконференция байланысы арқылы өтеді. Сілтеме: https://
us05web.zoom.us/j/5113536352?pwd=SGNRdCtZVWtDVTBTWnJ
VWnpyckNjQT09;
Жеке конференция нөмірі: 511 353 6352
Қосылу коды: hEh862
Тапсырыс беруші: "ALIM-MED GROUP" ЖШС , БИН
180940031176, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, а/о
Аксуат, Ж. Махамбетов ауылы, Умит Тоқмағанбетов көшесі, 15В
уйі тел.: 8-775-111-0606, too_atakim@mai.ru.
Жобаны әзірлеуші: «КазЭкосистемс» ЖШС, Қызылорда қ.,
Байтұрсынов көш.48, тел.:8(7242)275299, kazecosystems@mail.ru.
Бірыңғай экологиялық порталға https://ecoportal.kz және
жергілікті атқарушы орган (ЖАО) веб-сайты: https://www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylorda-tabigat/activities/directions?lang=ru.
Жоспарланған шаралар туралы қосымша ақпарат алу үшін
эл.пошта мекен-жайы мен тел. нөмірі: too_atakim@mai.ru, 8-775111-0606.
ЖАО эл.поштасы мен пошталық мекенжайы:Қызылорда
облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
Басқармасы: Қызылорда қ., С.Бейбарыс көш.1, prd@korda.gov.kz,
8(7242)605369.
***
07.02.2022г. в 12:00 по адресу Кызылординская область,
Кызылорда Г.А., Аксуатский с.о., с.Махамбетова, ул. Остай
Жакенов, 22А проводятся общественные слушания в формате
открытого собрания по проекту нормативов допустимых
выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для работы
установки по утилизации медицинских отходов ТОО «ALIMMED GROUP».
В случае продления карантина данные общественные слушания
проводятся в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи
на платформе Zoom в г.Кызылорда. Ссылка приглашения: https://
us05web.zoom.us/j/5113536352?pwd=SGNRdCtZVWtDVTBTWnJ
VWnpyckNjQT09;
Идентификатор конференции: 511 353 6352
Код доступа: hEh862
Заказчик: ТОО "ALIM-MED GROUP", БИН 180940031176,
Кызылординская область, г. Кызылорда, с/о Аксуат, село Ж
Махамбетова, ул. Умит Токмаганбетова, дом 15В, 8-775-1110606, too_atakim@mai.ru.
Разработчик проекта: ТОО «КазЭкосистемс», г.Кызылорда,
ул.Байтурсынова, 48, тел.:8(7242)275299, kazecosystems@mail.ru.
Ссылка на Единый экологический портал: https://ecoportal.kz
и официальный сайт местного исполнительного органа (МИО):
https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/activities/
directions?lang=ru.
Эл.адрес и номер тел. по которым можно получить
дополнительную информацию о намечаемой деятельности:
too_atakim@mai.ru, 8-775-111-0606.
Электронный адрес и почтовый адрес МИО: Управление
природных ресурсов и регулирования природопользования
Кызылординской области: г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, 1,
prd@korda.gov.kz, 8(7242)605369.
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***
"Қызылорда облысы бойынша ЖПҚ шекара бөлімшесі
үшін модульдік ғимараттар кешенін салу "жобасы бойынша"
Жаңадария "шекара бөлімшесіне қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.
Тапсырыс беруші - "ҚР ҰҚК ШҚ Қызылорда облысы бойынша
Департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда
қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 14,
БСН: 991240002046,
erasyl9422@bk.ru, тел: 87781739844
Жобаның әзірлеушісі - «СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС»
ЖҚ
(87012185547), Қоршаған ортаға әсерін бағалау – «Темиргалиева
Д.Р.», ЖК, 87023282717.
Жергілікті атқарушы орган - Қызылорда облысының Табиғи
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу Басқармасы, Prd@
korda.gov.kz.
Талқылауға жататын жобалық құжаттама бірыңғай эколо
гиялық порталда орналастырылатын болады https://ecoportal.
kz/ "жарияланған жария талқылаулар" бөлімінде 2022 жылғы 10
қаңтарынан бастап бес жұмыс күні ішінде және ЖАО сайтында
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang=ru.
Ескертулер және ұсыныстар төмендегі электрондық мекенжайларға
қабылданады:
ip-temirgalieva@mail.ru
(тел.:
87023282717) и Prd@korda.gov.kz (тел.: 8(7242)-60-53-62).
***
Проводятся общественные слушания посредством публичных
обсуждений по проекту «Строительство комплекса модульных
зданий для пограничного отделения ДПС по Кызылординской
области" на пограничное отделение "Жанадарья"».
Заказчик - РГУ «Департамент ПС КНБ РК по Кызылординской
области», г.Кызылорда, пр.Н.Назарбаев 14. БИН: 991240002046,
erasyl9422@bk.ru, тел:87781739844
Разработчик проекта – ИП "СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС"
(87012185547), ОВОС – ИП «Темиргалиева Д.Р.», 87023282717.
Местный исполнительный орган – Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской
области, Prd@korda.gov.kz.
Проектная документация, подлежащая обсуждению, будет
размещена на Едином экологическом портале https://ecoportal.
kz/ в разделе «Опубликованные публичные обсуждения» с 10
января 2022 г в течение пяти рабочих дней и на сайте МИО www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang=ru.
Замечания и предложения принимаются по электронным
адресам: ip-temirgalieva@mail.ru (тел.: 87023282717) и Prd@
korda.gov.kz (тел.: 8(7242)-60-53-62).
***
"Қызылорда облысы бойынша ЖПҚ шекара бөлімшесі
үшін модульдік ғимараттар кешенін салу" жобасы бойынша
"Төрешқұдық"шекара бөлімшесіне қоғамдық тыңдаулар
өткізіледі.
Тапсырыс беруші - "ҚР ҰҚК ШҚ Қызылорда облысы
бойынша
Департаменті"
республикалық
мемлекеттік
мекемесі, Қызылорда қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 14, БСН:
991240002046, erasyl9422@bk.ru, тел:87781739844
Жобаның әзірлеушісі - «СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС» ЖҚ
(87012185547), Қоршаған ортаға әсерін бағалау - «Темиргалиева
Д.Р.», ЖК, 87023282717.
Жергілікті атқарушы орган - Қызылорда облысының
Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу Басқармасы,
Prd@korda.gov.kz.
Талқылауға жататын жобалық құжаттама бірыңғай
экологиялық порталда орналастырылатын болады https://
ecoportal.kz/"жарияланған жария талқылаулар" бөлімінде
2022 жылғы 10 қаңтарынан бастап бес жұмыс күні ішінде
және ЖАО сайтында www.gov.kz/memleket/entities/kyzylordatabigat?lang=ru.
Ескертулер және ұсыныстар төмендегі электрондық
мекен-жайларға қабылданады: ip-temirgalieva@mail.ru (тел.:
87023282717) и Prd@korda.gov.kz (тел.: 8(7242)-60-53-62).
***
Проводятся общественные слушания посредством публичных
обсуждений по проекту «Строительство комплекса модульных
зданий для пограничного отделения ДПС по Кызылординской
области" на пограничное отделение "Торешкудук"».
Заказчик - РГУ «Департамент ПС КНБ РК по Кызылординской
области», г.Кызылорда, пр.Н.Назарбаев 14. БИН: 991240002046,
erasyl9422@bk.ru, тел:87781739844
Разработчик проекта - ИП "СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС"
(87012185547), ОВОС - ИП «Темиргалиева Д.Р.», 87023282717.
Местный исполнительный орган – Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской
области, Prd@korda.gov.kz.
Проектная документация, подлежащая обсуждению, будет
размещена на Едином экологическом портале https://ecoportal.
kz/ в разделе «Опубликованные публичные обсуждения» с 10
января 2022 г в течение пяти рабочих дней и на сайте МИО www.
gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang=ru.
Замечания и предложения принимаются по электронным
адресам: ip-temirgalieva@mail.ru (тел.: 87023282717) и Prd@
korda.gov.kz (тел.: 8(7242)-60-53-62).
***
Жария талқылау арқылы қоғамдық тыңдау «Шиелі ауылын
дағы 10/0,4 кВ электр желілерін қайта жаңғырту» жобасына
өткізіледі. Жобаланушы объект Қызылорда облысы, Шиелі
ауданы, Шиелі ауылында орналасқан.
Ұсыныстар мен ескертулер Жария талқылау арқылы қоғам
дық тыңдау өтетін мерзім аралығында қабылданады.
Тапсырыс беруші: «Қызылорда электр тарату компаниясы»
АҚ, Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Әйтеке би 25, Тел: .: +77242-400660;
Құжаттаманы әзірлеуші: «Кaz Complect Project» ЖШС-і,
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Султан көшесі, 153,
тел: +7 702 422 30 15;
Жоба бойынша құжаттама https://ecoportal.kz/ және https://
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat
сайтында
орналасқан.
Жоба бойынша қосымша құжаттаманы engineer.k.e.is@mail.
ru эл.адресі, +7 702 422 30 15 телефоны арқылы сұрауыңызға
болады.
Ұсыныстар мен ескертулер Жергілікті атқарушы орган:
«Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты
пайдалануды реттеу Басқармасы» ММ-і, тел: 8-7242-60-59-63
эл.пошта: prd@korda.gov.kz және https://ecoportal.kz/ сайтында
қабылданады.
***
Общественные слушания в форме публичного обсуждения
проводятся по проекту «Реконструкция электрических сетей
10/0,4кВ в п.Шиели», который находится в поселке Шиели
Шиелийского района Кызылординской области.
Замечания и предложения принимаются в период проведения
общественных слушании в форме публичного обсуждения;
Заказчик проекта - АО «Кызылординская распределительная
электросетевая
компания»
г.Кызылорда»,
Адрес:
Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Айтеке би 25,
Тел: .: +7 (7242) 400660;
Разработчик проекта - ТОО «Кaz Complect Project», Адрес:
г.Кызылорда, ул.Бейбарыс Султан, №153. Тел.: +7 702 422 30 15;
Документация по проекту размещена на сайте https://ecoportal.
kz/ и https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat;
Дополнительная информация о намечаемой деятельности
можно запросить по эл.адресу: engineer.k.e.is@mail.ru,
+7 702 422 30 15;
Предложения и замечания принимаются в местный
исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования по Кызылординской
области», тел: 8-7242-60-59-63. эл.почта: prd@korda.gov.kz и на
сайте https://ecoportal.kz/

***
«Nooroil» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің 73 бабының 1
тармағына жане коғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына
сәйкес 10 қаңтар айынан бастап (он бес жұмыс күні ішінде)
«Қызылорда облысы, Арал ауданы, Самара-Шымкент
тас жолында Сексеуіл стансаға бұрылуда 350 с/тәулігіне
жанармай құю станциясының құрылысы» жұмыс жобасы
бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар
өтетіндігін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен
Бірыңғай экологиялық порталында https://ecoportal.kz
сайтында танысуға болады. Барлық ескертулер және/немесе
ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында қабылданады.
***
ТОО «Nooroil», в соответствии с требованиями пункта
1 статьи 73 Экологического кодекса РК, а так же правил
проведения общественных слушаний, сообщает, что c
10 января (в течении 5-ти рабочих дней) на Едином
экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться
общественные слушания в форме публичного обсуждения
по проекту раздел «Охрана окружающей среды» к
Рабочему проекту «Строительства САЗС на 350 з\в сутки в
Кызылординской области, Аральский район, Трасса СамараЧимкент, поворот на ст. Саксаульск».
С пакетом проектной документации можно ознако
миться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz
для предоставления замечаний и предложений.
***
"Қызылорда облысы бойынша ЖПҚ шекара бөлімшесі
үшін модульдік ғимараттар кешенін салу" жобасы бойынша
"Тушықұдық"шекара бөлімшесіне қоғамдық тыңдаулар
өткізіледі.
Тапсырыс беруші - "ҚР ҰҚК ШҚ Қызылорда облысы
бойынша
Департаменті"
республикалық
мемлекеттік
мекемесі, Қызылорда қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 14, БСН:
991240002046, erasyl9422@bk.ru, тел:87781739844
Жобаның әзірлеушісі - «СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС» ЖҚ
(87012185547), Қоршаған ортаға әсерін бағалау - «Темиргалиева
Д.Р.», ЖК, 87023282717.
Жергілікті атқарушы орган - Қызылорда облысының Табиғи
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу Басқармасы, Prd@
korda.gov.kz.
Талқылауға жататын жобалық құжаттама бірыңғай эколо
гиялық порталда орналастырылатын болады https://ecoportal.kz/
"жарияланған жария талқылаулар" бөлімінде 2022 жылғы 10
қаңтарынан бастап бес жұмыс күні ішінде және ЖАО сайтында
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang=ru.
Ескертулер және ұсыныстар төмендегі электрондық ме
кен-жайларға қабылданады: ip-temirgalieva@mail.ru (тел.:
87023282717) и Prd@korda.gov.kz (тел.: 8(7242)-60-53-62).
***
Проводятся общественные слушания посредством публичных
обсуждений по проекту «Строительство комплекса модульных
зданий для пограничного отделения ДПС по Кызылординской
области" на пограничное отделение "Тушыкудук"».
Заказчик - РГУ «Департамент ПС КНБ РК по Кызылординской
области», г.Кызылорда, пр.Н.Назарбаев 14. БИН: 991240002046,
erasyl9422@bk.ru, тел:87781739844
Разработчик проекта - ИП "СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС"
(87012185547), ОВОС - ИП «Темиргалиева Д.Р.», 87023282717.
Местный исполнительный орган – Управление
природных ресурсов и регулирования природопользования
Кызылординской области, Prd@korda.gov.kz.
Проектная документация, подлежащая обсуждению, будет
размещена на Едином экологическом портале https://ecoportal.
kz/ в разделе «Опубликованные публичные обсуждения» с 10
января 2022 г в течение пяти рабочих дней и на сайте МИО
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang=ru.
Замечания и предложения принимаются по электронным
адресам: ip-temirgalieva@mail.ru (тел.: 87023282717) и Prd@
korda.gov.kz (тел.: 8(7242)-60-53-62).

БИЫЛ ЖАҢАҚОРҒАН
АУДАНЫНДА
«БАСТАУ БИЗНЕС»
ЖОБАСЫН ОҚЫҒАН 392
АЗАМАТТЫҢ ЖОБАСЫ
ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛДЫ
Бұл туралы Қызылорда облысы кәсіпкерлер Палатасы
Жаңақорған аудандық филиалының директоры Асылжан
Жолдасбеков айтты.
Кәсіпкерлер Палатасының аудандық филиалы жергілікті
әкімдіктің берген жолдамасы негізінде 509 азаматты оқытуды
ұйымдастырды. Нәтижесінде жоба бойынша оқыған азаматтардың
ішінде 392 жаңақорғандық «Еңбек» бағдарламасы аясында 228,6
млн теңге қайтарымсыз қаржы алып, кәсібін бастап кетті. Әр
жобаға берілген қаржы 200 айлық есептік көрсеткіш.
Аудандық филиал директоры Асылжан Жолдасбеков
жалпы осы жылдың 10 айында ауданда құны 1,5 млрд теңгені
құрайтын 860 жоба қаржыландырылғандығын жеткізді.
Атап айтқанда:
- «Өңірлік инвестициялық орталық» микроқаржы ұйымы
арқылы құны 100 млн теңгеге 14 жоба;
- «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры»
АҚ арқылы «Еңбек» бағдарламасымен құны 283,8 млн теңгеге
84 жоба;
- «Бизнестің жол картасы - 2025» бағдарламасы арқылы
құны 470,5 млн теңгеге 64 жоба;
- «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы
арқылы құны 65 млн теңгеге 3 жоба;
- «Қамқоршы» несие серіктестігі арқылы құны 253,7
млн теңгеге 21 жоба несиелендіріліп,
- «Еңбек» және «Бизнесті жол картасы - 2025»
бағдарламалары шеңберінде 674 жобаға 397,6 млн теңге грант
берілген.
Асылжан Жолдасбеков бұдан басқа ауданда салынып
жатқан құс фабрикасына 2,8 млрд теңгенің қаржысы тартылғанын
айтты. Аталмыш жоба «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ
арқылы қаржыландырылуда.
Жыл басынан Палатаның аудандық филиал кеңесшілері
кәсібін жүргізуге ниетті азаматтарға 1425 кеңес беріп, 352
кәсіпкерге сервистік қызмет көрсетті (бухгалтерлік және салықтық
есептіліктерін тапсырып, бизнес-жоспарларын әзірлеп берген,
т.б.).
Жаңақорған ауданының кәсіпкерлері үшін Палатаның
аудандық филиалының мекен-жайы: Жаңақорған кенті, Хорасан
ата көшесі, №177 б үй, тел.:8/72435/79120.
Қызылорда облысы кәсіпкерлер
Палатасының баспасөз қызметі.

