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ЖАНА ЗЕН

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ
«Орталық Азиялық экологиялық зерттеулер институты» ЖШС «Өзенмұнайгаз»
АҚ-ның 2018 жылға МГӨБ-1 ТҚ-85, ТҚ-88,
МГӨБ-4 ТҚ-110 полигондарының аумағында құрамы гуматтан тұратын энергия
жинақтайтын композициялық материалдар
қоспаларын пайдалану негізінде мазутпен
ластанған топырақтарды кәдеге жарату» тақырыбы бойынша қоршаған ортаға әсерін
бағалау (ҚОӘБ) материалдарын талқылау
үшін Қоғамдық тыңдаулар өткізетіні жайлы
хабарлайды.
Тыңдаулар 2018 жылдың 23-ші ақпанында, сағат 10.00-де мына мекен-жайда
өтеді: Жаңаөзен қаласы, Бостандық ы.а.,
№20 орта мектебі.
Барлық мүдделі тұлғалар жобаның материалдарын мына сайттан http://ihn.kz қарап
таныса алады және өздерінің ескертпелері
мен ұсыныстарын көрсетілген мекен-жайға
жолдауларына
болады:
bsharipa@mail.
ru. Анықтама телефоны: 8 (727) 367-16-83.

жергілікті атқарушы органның атауы және
қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға жауапты тұлғаның байланыс деректері: Жаңаөзен
қалалық әкімдігі, akimat-ozen@mail.ru; жоба бойынша құжаттама орналастырылған
жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекен-жайы: www.zhanaozen.gov.
kz; жұртшылық өкілдерінің жоба материалдарымен қағаз түрінде танысуға мүмкін болатын орнының мекен-жайы: Жаңаөзен қ.,
тел.: 87775841847; мемлекеттік экологиялық
сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік
органның атауы: Қазақстан Республикасы
Энергетика министрлігінің экологиялық реттеу және бақылау Комитетінің Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті» РММ;
тапсырыс берушінің атауы: «Ә.Б. Бектұров
атындағы Химия ғылымдары институты» АҚ,
ics_rk@mail.ru, байланыс телефоны: 8 (727)
291-24-64; құжаттама әзірлеушінің атауы:
«Орталық Азиялық экологиялық зерттеулер
институты» ЖШС, байланыс мекенжайы:
aslan.akberliev@gmail.com.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ТОО «Центрально-Азиатский институт
экологических исследований» объявляет
о проведении Общественных слушаний по
материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по теме: «Утилизациязамазученного грунта с использованием
энергоаккумулирующей добавки на основе
гуматсодержащих композиционных материалов» на территории полигонов ГУ-85, ГУ-88
НГДУ-1, ГУ-110 НГДУ-4 АО «Озенмунайгаз»
на 2018 год.
Слушания состоятся 23 февраля 2018
года, в 10.00 часовв по адресу: г.Жанаозен,
мкрн. Бостандык, СШ № 20.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами по проекту на сайте
http://ihn.kzи внести свои замечания и предложения по адресу: bsharipa@mail.ru. Телефон для справок: 8 (727) 367-16-83. Адрес
электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и
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Жұлдызы жоғары ұстаз

Тұтас бір ұлттың тағдыры ұстаздардың қолында десек қателеспейміз. Өз уақытын аямай, өзгенің бақытын аялаған ұстаздар мәртебесін арттырып, еңбектерін бағалау мақсатында
өткен жылдың соңында «Білім үздігі» деген атпен облыс әкімінің
байқауы қорытындыланды.

Б

айқаудың «Үздік ұлттық дәстүрді насихаттаушы» аталымын №15 орта
мектептің технология пән мұғалімі
Жұлдыз Сәулебай иеленді.
Өз білімін үнемі жетілдіріп, қоғам көшінен
қалмай, ұлттық өнердің дамуына, жастар
арасында насихатталуына өзіндік үлес қосып
жүрген ұстаз бұған дейін 2016 жылы «Қанатты
әйел» байқауына қатысып 1-орынды иемденсе, 2017 жылы «Үздік педагог» атанып, қала
әкімінің алғыс хатына ие болды. Бұдан өзге
шәкіртерінің де жетістіктері бір төбе болатын

ұстаздың еңбегі еленді деп білеміз.
Барлығы 10 аталым бойынша 122
мұғалім бақ сынаған байқау жеңімпаздары
облыс әкімінің алғыс хатына және ақшалай
сыйлыққа ие болды. Тұңғыш рет білім
саласындағы үздіктерді саралап, ұстаздар
қауымының мәртебесін арттыруға себепкер
болар мұндай байқаулар рухани тұрғыда
жаңғырып жатқан Қазақстан үшін керек-ақ.
Ақниет ҚОҢЫРБАЙ
№15 орта мектептің қазақ тілі
мен әдебиеті пән мұғалімі.

предложения: Акимат г. Жанаозен,akimatozen@mail.ru;
адрес
интернет-ресурса
местного исполнительного органа, где
размещена документация по проекту: www.
zhanaozen.gov.kz; адрес места, где представители общественности могут ознакомиться
с материалами проектов в бумажном виде:
Жаңаөзен қ., тел.: 87775841847; наименование государственного органа по проведению
государственной экологической экспертизы:
РГУ «Департамент экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан; наименование
заказчика: АО «Институт химических наук им.
А.Б. Бектурова», ics_rk@mail.ru, контактный
телефон: 8 (727) 291-24-64; наименование
разработчика документации: ТОО «Центрально-Азиатский институт экологических
исследований», контактные данные: aslan.
akberliev@gmail.com

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ
«Өзенмұнайгаз» АҚ «Өзен-Қарамандыбас кенорындарына қарасты аумағындағы
іздеу жұмыстары жобасына №3 қосымша
қоршаған ортаға әсерін алдын-ала бағалау»
жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізеді.
Қоғамдық тыңдау өткізу күні және орны: 2018 жылдың 22-ші ақпан күні, сағат
15:00-де, Жаңаөзен қ-сы, «Өзенмұнайгаз»
АҚ-ның Өндірістік блогының конференц-залы.
Жобаның тапсырыс берушісі: «Өзенмұнайгаз» АҚ, Тел. 8(72934)65718, 69321
Жобалық ұйым: «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»
ЖШС, тел. 8(7292) 470244
Жергілікті атқарушы органның атауы
және қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға
жауапты тұлғаның байланыс деректері:
«Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу

басқармасы», Экологиялық сараптама
бөлімінің бас маманы - Тіленбет Гүлденай.
Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын жергілікті атқарушы органның электрондық поштасының мекен-жайы:
moup@mangystau.gov.kz
Жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы органның
интернет-ресурсының мекенжайы:
Eco.mangystau.gov.kz
Жоба бойынша электрондық және
қағаз түріндегі материалдарды
келесі
электрондық мекен-жайынан сұрауға болады: B.Tokayev@umg.kmgep.kz, I.Chzhen@
umg.kmgep.kz, анықтама тел:
8(72934) 65718, 69321 немесе
«Өзенмұнайгаз» АҚ Өндірістік блогы, № 2-4
каб.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
АО «Озенмунайгаз» проводит ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ по
проекту
«Предварительная оценка воздействия на
окружающую среду к дополнению №3 к проекту поисковых работ на территории, прилегающей к месторождениям Узень-Карамандыбас».
Дата и место проведения: 22 февраля 2018 года в 15.00 часов, г.Жанаозен,
конференц-зал Производственного блока
АО «Озенмунайгаз». Заказчик проекта: АО
«Озенмунайгаз», Тел. 8(72934)65718, 69321.
Проектная организация: ТОО «КазНИПИмунайгаз», 8(7292)470244.
Наименование местного исполнительного органа: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

Мангистауской области
Ответственный за организацию общественных слушаний: Главный специалист
отдела экологической экспертизы – Тіленбет
Гүлденай.
Замечания и предложения принимаются
по эл.адресу: moup@mangystau.gov.kz,
Документация по проекту размещена на
интернет-ресурсе: Eco.mangystau.gov.kz
Материалы проекта в электронном и
бумажном виде можно запросить по электронному адресу: B.Tokayev@umg.kmgep.kz,
I.Chzhen@umg.kmgep.kz, справки по телефону: 8(72934)65718, 69321 или по адресу:
АО «Озенмунайгаз»Производственный блок,
кабинет 2-4

* САТУ * АЙЫРБАСТАУ * ЖАЛҒА БЕРУ *
Рахат-4 ш/а, 34 көшеден 36 А жер орны
сатылады. Бағасы келісім бойынша. +7747
470 41 80.
«Самал» ш/а, 9 үйдің екінші қабатынан екі
бөлмелі пәтер сатылады. Үй жақсы жағдайда.
Бағасы келісім бойынша. +7702 561 42 06,

Меншік иесі:

Директор:

Сағындық РЗАХМЕТОВ.

+7778 607 16 31.
«Көктем» ш/а-нан коттедж сатылады немесе қаланың 3 не 5 бөлмелі пәтеріне үстеме
ақшасымен айырбастаймын. 8702 478 17 76.
«Көктем» ш/а, 21 үйден 1 бөлмелі пәтер
сатылады. 8778 226 35 46.
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