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«Әлибекмола кен орнын игеру жобасына» және «Қожасай кен орнын
игеру жобасына» арналған Қоршаған ортаның әсерін алдын-ала
бағалау жобалары бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық
тыңдау өткізу туралы хабарландыру
«ҚазақойлАқтөбе» ЖШС, карантин ұзартылған жағдайда, «Әлибекмола кен орнын игеру жобасына» және «Қожасай кен орнын игеру жобасына» арналған Қоршаған
ортаның әсерін алдын-ала бағалау жобалары бойынша ашық отырыс нысанындағы
қоғамдық тыңдауларды видеоконференция түрінде өткізетінін хабарлайды (Zoom
Video Communications бағдарламасы арқылы, логин: 2538101026, пароль 0ShUiN).
Тыңдаулар ашық жиналыс түрінде 2021 жылы 1 сәуір сағат 10.00-де Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жағабұлақ ауылы, Н. Қаржаубаев көшесі, №7, мәдинет Үйі
мекенжайы бойынша өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды
реттеу басқармасы» ММ, жауапты тұлға А.И.Кубенов ., тел.: 55-26-28, эл. пошта:
expert_oos@mail.ru.
Жоба құжаттамасы орналасқан сайты: http://www.gov.kz/memleket/entities/
aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru
Жобаның материалдарымен жазбаша түрінде танысуға болатын мекенжай: Ақтөбе
облысы, Мұғалжар ауданы, Жағабұлақ ауылы, Н. Қаржаубаев көшесі, №8, Әкімшілік.
Мемлекеттік сараптаманы өткізетін мемлекеттік орган: Мемлекеттік экологиялық
сараптама жүргізетін мемлекеттік орган Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті.
Жобаның тапсырыс берушісі: «ҚазақойлАқтөбе» ЖШС, Ақтөбе қаласы, Ә
Молдағулова данғылығы 46, тел: +7 (7132) 933299, факс: +7 (7132) 557344
Құжаттаманы әзірлеушісі: «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы, Атырау қаласы, Нұрсая шағын ауданы, Елорда даңғылы, құрылыс 10, тел: 8 (7122) 305443.
Ұсыныстар мен ескертулер, видеоконференцияға қатысу тапсырысы
қабылданатын электрондық пошталардың мекен жайы: Sultanova.A@llpcmg.kz.

Объявление о проведении общественных слушаний
по проектам ПредОВОС к «Проекту разработки
месторождения Алибекмола» и
к «Проекту разработки месторождения Кожасай»
ТОО «КазахойАктобе» сообщает о проведении общественных слушаний в форме
открытых собраний в случае продления карантина в форме видеоконференцсвязи
(посредством программы «Zoom Video Communications» логин: 2538101026, пароль
0ShUiN ) по проектам ПредОВОС к «Проекту разработки месторождения Алибекмола» и к «Проекту разработки месторождения Кожасай».
Слушания пройдут в форме открытых собраний 1 апреля 2021 года в 10.00
по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, село Жагабулак, улица
Н.Каржаубаева, №7, Дом культуры.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования», ответственное лицо: Кубенов А.И., тел.: 55-26-28,
эл. почта: expert_oos@mail.ru.
Документация по проекту размещена на сайте: http://www.gov.kz/memleket/
entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, село Жагабулак, улица Н.Каржаубаева, №8, Акимат.
Государственный орган по проведению ГЭЭ: Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Заказчик проекта: г. Актобе, ул. А.Молдагулова, 46. ТОО «КазахойлАктобе»
тел: +7 (7132) 933299, факс: +7 (7132) 557344
Разработчик документации: Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», г.
Атырау, мкр. Нурсая, проспект Елорда, 10, тел: 8 (7122) 305443.
Предложения и замечания принимаются по эл. почте: Sultanova.A@llpcmg.kz.

«Жер учаскелеріне қауымдық сервитут белгілеу туралы» («Казахтелеком»
АҚ) Қостанай қаласы әкімдігінің қаулы жобасының мәтіні Қостанай қаласының
әкімдігі ресми интернет-ресурсында НҚА жобалары бөлігінде (https://www.gov.kz/
memleket/entities/kostanai-kalasy-akimat/documents/) және «Ашық НҚА» порталында
орналастырылған.

Текст проекта постановления акимата города Костанай Костанайской области «Об
установлении публичного сервитута на земельные участки» (АО «Казахтелеком») размещен на официальном интернет-ресурсе разработчика проекта - акимата города Костаная в разделе «Проекты НПА» (https://www.gov.kz/memleket/entities/
kostanai-kalasy-akimat/documents/) и на портале «Открытые НПА».

1. Мекеме басшысы
2. Басшының орынбасары
3. Бас маман-есепші
4. Секторды менгеруші
5. Бас маман
6. Жетекші маман
7. Секторды менгеруші
8. Бас маман
9. Бас маман
№

Лауазымы

Құрылым «Қостанай қаласы әкімдігінің жер қатынастар бөлімі» ММ

«Жер учаскелеріне құқықтарын рәсімдеу секторы»

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және заңды қамтамасыз ету секторы»

Азаматтарды қабылдау кестесі
А.Ж.Ә

телефон

№
кабинет
5

Азаматтарды қабылдау кестесі

1

Басшы

Турсунбаева Динара Канапияновна

54-00-97

2

Басшы орынбасары

Жумабеков Бахтияр Салимжанович

54-47-48

3

Мемелекеттік қызмет көрсету
және заңмен қамтамасыз ету
секторының меңгерушісі

Казиева Диана Амангельдиновна

54-00-90

4

Күн сайын 9:00 ден 18:30 дейін, сенбі, жексенбі күндерден басқа

4

Бас маман

Жанабаев Еркин Сабыржанович

54-00-90

4

Күн сайын 9:00 ден 18:30 дейін, сенбі, жексенбі күндерден басқа

5

Жер учаскелеріне құқықтарды
рәсімдеу сектороның меңгерушісі

Закарина Улбосын Шугаиповна

54-47-48

3

Күн сайын 9:00 ден 18:30 дейін, сенбі, жексенбі күндерден басқа

6

Жетекші маман

Насыр Мейрам Гильманулы

54-47-48

3

Күн сайын 9:00 ден 18:30 дейін, сенбі, жексенбі күндерден басқа

7

Басшы хатшысы

Сябро Ирина Борисовна

54-00-97

5

Күн сайын 9:00 ден 18:30 дейін, сенбі, жексенбі күндерден басқа

8

Әдіскер

Кайпбаева Асима Шамильевна

54-47-48

1

Күн сайын 9:00 ден 18:30 дейін, сенбі, жексенбі күндерден басқа

9

Статистик

Сухова Лариса Николаевна

54-47-48

1

Күн сайын 9:00 ден 18:30 дейін, сенбі, жексенбі күндерден басқа

1. Руководитель учреждения
2. Заместитель руководителя
3. Главный специалист-бухгалтер
4. Заведующий сектором
5. Главный специалист
6. Ведущий специалист
7. Заведующий сектором
8. Главный специалист
9. Главный специалист

Жұма 9:00 ден13:00 дейін
Күн сайын 9:00 ден 13:00 дейін, жұма, сенбі, жексенбі күндерден басқа

Структура ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костаная»

«Сектор оформления прав на земельные участки»

«Сектор государственных услуг и юриического обеспечения»

График приема граждан

№

должность

Ф.И.О.

телефон

№ кабинета

График приёма граждан

1

Руководитель

Турсунбаева Динара Канапияновна

54-00-97

5

Пятница с 9:00 до13:00

2

Заместитель руководителя

Жумабеков Бахтияр Салимжанович

54-00-90

3

Заведующий сектора государственных услуг и юридического обеспечения

Казиева Диана Амангельдиновна

54-00-90

4

Ежедневно с 9:00 до 18:30, кроме субботы, воскресенья

4

Главный специалист

Жанабаев Еркин Сабыржанович

54-00-90

4

Ежедневно с 9:00 до 18:30, кроме субботы, воскресенья

5

Заведующий сектора оформления прав на земельные участки

Закарина Улбосын Шугаиповна

54-47-48

3

Ежедневно с 9:00 до 18:30, кроме субботы, воскресенья

6

Ведущий специалист

Насыр Мейрам Гильманулы

54-47-48

3

Ежедневно с 9:00 до 18:30, кроме субботы, воскресенья

7

Секретарь руководителя

Сябро Ирина Борисовна

54-00-97

5

Ежедневно с 9:00 до 18:30, кроме субботы, воскресенья

8

Методист

Кайпбаева Асима Шамильевна

54-47-48

1

Ежедневно с 9:00 до 18:30, кроме субботы, воскресенья

9

Статистик

Сухова Лариса Николаевна

54-47-48

1

Ежедневно с 9:00 до 18:30, кроме субботы, воскресенья

Ежедневно с 9:00 до 13:00, кроме субботы, воскресенья
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Информация оказания государственных услуг в сфере земельных
отношений утвержденных Приказом Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан от 1 октября 2020 года № 301. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 октября 2020 года № 21366

№
№

Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтердің атауы

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті
ұсыну тәсілдері (қол жеткізу арналары)

№
№

Наименование государственных услуги

Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа)

1

«Елді мекен шегінде объект
салу үшін жер учаскесін беру»

«Электрондық үкіметтің» веб -порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

1

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Электрондық үкіметтің» веб-порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

2

«Жер учаскесін жеке меншікке
ақысын бірден төлеп не бөліп
төлеу арқылы сату»

«Предоставление земельного
участка для строительства объекта в черте населенного пункта»;

2

1) канцелярия услугодателя;
2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

3

«Жер учаскелерін
қалыптастыру жөнінде жерге
орналастыру жобаларын
бекiту»

Продажа земельного участка в
частную собственность единовременно либо в рассрочку

«Электрондық үкіметтің» веб -порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

3

«Утверждение землеустроительных проектов по формированию
земельных участков»;

Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

4

«Жер учаскесінің нысаналы
мақсатын өзгертуге шешім
беру»

«Электрондық үкіметтің» веб -порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

4

«Выдача решения на изменение
целевого назначения земельного
участка»;

Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

5

«Іздестіру жұмыстарын
жүргізу үшін жер учаскелерін
пайдалануға рұқсат беру»

«Электрондық үкіметтің» веб -порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

5

«Выдача разрешения на использование земельного участка для
изыскательских работ»;

Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

6

«Жер учаскелерінің
бөлінетіндігі мен
бөлінбейтіндігін айқындау»

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі

6

«Определение делимости и неделимости земельных участков»;

канцелярия услугодателя;

«Электрондық үкіметтің» веб -порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

7

7

«Ауыл шаруашылығы
алқаптарын бір түрден екінші
түрге
ауыстыруға рұқсат беру»

Выдача разрешений на перевод
сельскохозяйственных угодий из
одного вида в другой;

Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

8

«Жер учаскесін алу үшін
кезекке қою»;

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Электрондық үкіметтің» веб-порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

8

Постановка на очередь на получение земельного участка;

1) канцелярия услугодателя;
2) веб-портал «электронного
правительства» www.egov.kz
(далее – портал).

9

«Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді
талап етпейтін мемлекет
меншігіндегі жер учаскелеріне
құқықтарды алу»

«Электрондық үкіметтің» веб -порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

9

«Приобретение прав на земельные участки, которые находятся
в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)»-363

Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

10

«Бүлінген жерлерді қалпына
келтіру жобасын келісу және
беру»

«Электрондық үкіметтің» веб -порталы
www.egov.kz (бұдан әрі-портал).

10

«Согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных
земель»;

Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал).

«Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында гемодиализ
орталығын ашу» МЖӘ жобасына бастамашылық туралы хабарлама
«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы»
КММ 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларының» 133-тармағына сәйкес, мемлекеттікжекешелік әріптестік жобасын іске асыруға мүдделілік туралы балама ұсыныстарды
тарту мақсатында «Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында гемодиализ орталығын ашу» жобасын (бұдан әрі – МЖӘ жобасы) бастамашылық ету туралы
хабарлайды.
Инвестициялар сомасы 300 млн. теңге.
Жобаны іске асыру кезеңі: 2021-2030 жж.
МЖӘ жобасының алдын ала мерзімі:10 жыл.
Қызмет түрі: медициналық қызмет.
Бюджеттен төленетін болжамды төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: денсаулық сақтау ұйымдарына үй-жай беру.
Өңірдегі тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге нақты қажеттілік: Петропавл
қаласы мен Солтүстік Қазақстан облысының аумағында 163 азамат бүйрек алмастыру терапиясын алуға мұқтаж. Әлеуетті жекеше әріптес мемлекеттің жобаға қатысуы
шеңберінде жобаны іске асырудың бүкіл кезеңіне мемлекеттік меншікті пайдалану
құқығын, атап айтқанда одан әрі жаңғырту және саны кемінде 6 дана диализ аппараттарымен жарақтандыру үшін денсаулық сақтау ұйымындағы үй-жайларды
сұратады, сондай-ақ 15 данадан кем емес диализ аппараттарымен жарақтандыра
отырып, меншік құқығындағы немесе ұзақ мерзімді жалға алу құқығындағы әлеуетті
жекеше әріптестің үй-жайы базасында гемодиализ орталығын қосымша ашу.
Жекеше әріптестер МЖӘ-ге мынадай нысандарда қатысады: «Мемлекеттікжекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы
№379-V заңының 44-бабына сәйкес тікелей келіссөздер.
Жоба техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей болып табылмайды.
Жобаны инвестор қаражаты есебінен іске асыру жоспарлануда. Жоспарланған
МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жекеше әріптестер хабарламада
көрсетілген талаптарға, сондай-ақ «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын
жоспарлаудың және іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725
бұйрығының 130-тармағында көрсетілген жекеше әріптесті айқындау жөніндегі
тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінімге сәйкес баламалы ұсынысты
ұсынады.
Әлеуетті жекеше әріптес «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан
Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы Заңының 32-бабында белгіленген жалпы біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ осы
хабарлама жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде баламалы
ұсыныстарды қабылдайды.
Анықтама үшін:
телефондар: 8(7152) 46-92-83, 52-51-65
е-mail: zdrav@sqo.gov.kz, mattech_zdrav@sqo.gov.kz
Мекен-жай: Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Театральная көшесі, 56А.
Уәкілетті тұлға: Мұхамедқали Сағат Сартайұлы материалдық-техникалық
қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас маманы.
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Извещение об инициировании проекта ГЧП «Открытие гемодиализного
центра в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области»
КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», в соответствии с п. 133 «Правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» от 25 ноября 2015 года № 725, с целью привлечения альтернативных предложений о заинтересованности в реализации проекта
государственно-частного партнерства извещает об инициировании проекта «Открытие гемодиализного центра в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области» (далее – Проект ГЧП).
Сумма инвестиций 300 млн. тенге.
Период реализации проекта: 2021-2030 гг.
Предварительный срок проекта ГЧП:10 лет.
Вид деятельности: медицинская деятельность.
Предполагаемые выплаты из бюджета и (или) меры государственной поддержки:
предоставление помещение в организации здравоохранения.
Фактическая потребность в товарах, работах и услугах в регионе: 163 граждан
нуждаются в получении заместительной почечной терапии на территории города
Петропавловск и Северо-Казахстанской области.Потенциальный частный партнер
в рамках участия государства в проекте запрашивает право пользования государственной собственностью на весь период реализации проекта, а именно помещения в организации здравоохранения для дальнейшей модернизации и оснащением
диализными аппаратами в количестве не менее 6 шт., а также дополнительное открытие центра гемодиализа на базе помещения потенциального частного партнера,
находящегося на правахсобственности или на правах долгосрочной аренды, с оснащением диализными аппаратами в количестве не менее 15 шт.
Частные партнеры участвуют в ГЧП в следующих формах: прямые переговоры
согласно ст. 44 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года №379-V.
Проект не является технически сложным и (или) уникальным.
Проект планируется реализовать за счет средств инвестора. Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации планируемого проекта ГЧП, представляют альтернативное предложение в соответствии с требованиями, указанными в извещении, а также к заявке на участие в прямых переговорах по определению
частного партнера, указанными в пункте 130 Приказа и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства».
Потенциальный частный партнер должен соответствовать общим квалификационным требованиям, установленным ст. 32 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнёрстве» от 31 октября 2015 года.
КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» принимает альтернативные предложения в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня опубликования данного извещения.
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телефоны: 8(7152)469283, 52-51-65
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