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Объявление
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города
Темиртау» проводит общественные слушания в форме открытого собрания
согласно п.п.4, п.1 ст.57-2 ЭК по проекту ОВОС «Строительство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым
домам №8 и №9 в 4 А квартале г. Темиртау Карагандинской области (без
электрических сетей)».
Общественные слушания будут проводиться 10 июля 2019 года в 10.00 часов
по адресу: г. Темиртау, квартал 4 а (место проведения строительных работ).
Местный исполнительный орган ответственный за обеспечение доступа
общественности к информации о проведении общественных слушаний - ГУ
«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Карагандинской области».
Наименование государственного органа по проведению государственной
экологической экспертизы — комплексная вневедомственная экспертиза
проектов.
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
города Темиртау», тел: 8-7213-41-55-51.
Разработчик проекта ОВОС: ИП «Иваненко А.А.», тел:8(7162)251144
С проектными материалами можно ознакомится по адресу: г. Кокшетау, ул. Б.
Момыш-улы, 41/505.
Все замечания и предложения направлять по адресу: consult_ecopro@mail.ru

Хабарландыру
"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
ММ» жоба бойынша ЭК 57-2 бабы 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес ашық
жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізеді ҚОӘБ «Қарағанды облысы
Теміртау қаласының 4 А кварталындағы №8 және №9 көп қабатты тұрғын
үйлерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (электр
желілерінсіз))».
Қоғамдық тыңдаулар 2019 жылы 10 шілдеде сағат 10.00-де Теміртау қ., 4 а
квартал (құрылыс жұмыстарын жүргізу орны).

Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа жұртшылықтың қол
жеткізуін қамтамасыз етуге жауапты жергілікті атқарушы орган - "Қарағанды
облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу
басқармасы" ММ»
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның
атауы — жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы.
Тапсырыс беруші: "Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй
инспекциясы бөлімі" ММ» тел: 8-7213-41-55-51.
ҚОӘБ жобасын әзірлеуші: ЖК " Иваненко А. А.», тел:8(7162)251144
Жобалық материалдармен Көкшетау қаласы, Б. Момыш-ұлы көшесі, 41/505
мекенжайы бойынша танысуға болады.
Барлық ескертулер мен ұсыныстарды мына мекен-жайға жіберу қажет:
consult_ecopro@mail.ru

