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Осы мақалада Қарашығанақ кен орны аймағындағы орналасқан өндірістік кешеннен шыққан фактілі және есептелген 
тастамаларындағы ластаушы заттардың әсерінен тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерін салыстырмалы бағалау нәтижелері 
келтірілген.  
Кілттік сөздер: санитарлық қорғаныс зонасы, қауіп-қатерді бағалау, канцерогенді және канцерогенді емес қауіп-қатер, өндірістік 
тастамалар.  
 
Өзектілігі. Қазахстан Республикасында қоршаған ортаның гигиеналық жағынын қолайсыздығының формальды түрде бағалануы, оның тек 
нормативтер мен стандарттардан ауытқу дәрежесі бойынша ғана тәжірибеде  ұзақ уақыттар бойы іске асырылып келді. Жүргізілген 
эпидемиологиялық зерттеулердің талдауы және  республиканың кейбір аймақтарында орын алып отырған әлеуметтік экономикалық 
жағдайлар болжамды талдау әдістерін енгізу қажеттігін көрсетті (мысалы, денсаулық үшін қауіп-қатерді талдау әдістемесі).  
Белгілі болғандай,  қоршаған ортаға және адам денсаулығына қолайсыз әсер ететін ірі өндірістік орындарға жақын жатқан елді мекендер 
аумағында  міндетті түрде санитарлық қорғаныс зонасында орнатылады. (одан ары қарай СҚЗ) [1, 2]. СҚЗ аумағының мөлшері санитарлық 
заңдылық талаптары аясында мекеменің санитарлық жіктелуіне сәйкес, өндірістік орыннан шыққан ластаушы заттардың сипаты мен 
мөлшері, сонымен бірге, қуаттылығы және эксплуатациялау жағдайларына сәйкес белгіленеді.   Өндірістік нысандарға бектілген 
санитарлық қорғаныс аумағының жаңа бекітілген санитарлық ережелерінде  (СЕ) №93 17.01.2012   I және II  өндірістік нысандардың   
қауіптілік сыныптарын негіздеу үшін  өндірістік мекемеге жақын жатқан елді мекен тұрғындарының денсаулығына қауіп-қатерін жүргізу 
талап етіледі [3]. Осы шараны жүргізу барысында  бүкіл одақтық денсаулық сақтау ұйымының және басқа да алдыңғы қатарлы 
халықаралық ұйымдардың (ЮНЕП, МОТ, Евроодақ, ОЕСР)  нұсқауымен ұсынылған кең ауқымда қолданылып келген қауіп-қатерді бағалау 
әдістемелері қолдану қажет. Алайда осы әдістеме өкінішке орай қазіргі уақытта ҚР ведомствалық мекемелерінде жеткілікті деңгейде 
қолданылу мүмкіндігіне ие бола алмай отыр [4, 5].  
Зерттеу мақсаты:  Қарашығанақ мұнай газ конденсат кен орнындағы (ҚМГККО) «КПО Б.В.» ЖШС өндірістік кешен мекемесінен шыққан 
ұйымдастырылған тастамаларындағы ластаушы заттардың әсерінен тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерді салыстырмалы түрде талдауын 
жүргізу.  
Зерттеу әдістері: қоршаған ортаның химиялық факторларының тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерін зерттеу және бағалау әдістемелері.  
Нәтижелері және талқылау 
Қауіптілікті идентификациялау кезеңдері. Қауіптілікті идентификациялау- тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерді бағалаудың бірінші кезеңі 
болып табылады, мұнда, басты мақсат қолайсыз әсерді шақыру қабілеті бар, алдыңғы реттік басым заттарды анықтау болып табылады. [6]. 
Біздің қатысуымызбен, «КПО Б.В.» ЖШС мекемесінен шыққан фактілі және есептелген тастамаларды идентификациялау жүргізілді. Есептеу 
кезеңінде «КПО Б.В.» ЖШС мекемесінен атмосфералық ауаға тасталатын 51 ластаушы заттарға талдау жүргізілді.  Қауіп-қатерді бағалау 
әдістемесінің талдау көрсеткіштеріне сәйкес ақырғы тізімге 4 химиялық қосындылар енгізілді: азоттың тотығы, азоттың қос тотығы, күкірттің 
қос тотығы және көміртегі тотығы. Берілген химиялық заттардың канцерогенді қасиеттері талданатын тізімде   болмады. Осыған 
байланысты, фактілі тастамалардағы  химиялық заттардың канцерогенді қауіптілігі сипатталмады. (ҚМГККО СҚА мөлшерін орнату кезеңі).  
Қауіп-қатерді бағалау бойынша жүргізілген қос зерттеулерде (есептелген және фактілі)  басым заттардың таңдамалылығын бағалау үшін 
біз фактілі тастамаларды есептелген тастамалармен салыстырдық. Зерттеу нәтижелері 1-нші кестеде келтірілген.  
 
Кесте 1  - Фактілі және есептелген тастамалардың көрсеткіштері  

№  Заттардың аталуы 

Есептелген суммарлық 
тастама (ҚМГККО СҚА есебі) 

2012 жылға фактілі суммарлық 
тастама  

Есептелген суммарлық (жобалық) 
тастамадан үлесі  

 

(т/жылына) (т/жылына) (%) 

1 2 3 4 5 

1 H2S (күкірт сутек) 31,8639 28,55 89,60 

2 SO2 (күкіртің қос тотығы) 9857,425 4956,47 50,28 

3 NO2 (азоттың қос тотығы) 2340,841 1672,97 71,47 

4 CO (көміртегі тотығы) 3069,9791 1461,79 47,62 

5 NO (азоттың тотығы) 403,1997 282,48 70,06 

 
1-нші кестеде көрсетілгендей, фактілі суммарлық тастамалардың барлық заттар бойынша үлесі (т/ж) есептелген суммарлық тастамалардан 
төмен болды.  
Есептелген тастамалармен салыстырғанда, күкірт сутегінің (H2S) фактілі тастамасы салыстырмалы түрде жоғары болып отыр.– 90% (кесте1). 
Осылайша  2012 жылға СЭМ табиғи бақылауының іске асырған  жылдық циклінің материалдары бойынша идентификациялау кезеңінде 
басым әсер көрсететін  канцерогенді қасиеті жоқ  4 химиялық заттар таңдалынып алынды, олар: күкірттің қос тотығы (SO2), азоттың қос 
тотығы (NO2), күкірт сутек (H2S), көміртегі тотығы (CO). Осыған байланысты, әсер ету деңгейі бойынша ранжирлеу келесі түрде жүргізілді: 1 
– күкірттің қос тотығы, 2 –азоттың қос тотығы, 3 – күкірт сутек және  және  4 – көміртегі тотығы.  
Есептік зерттеулерде қауіптілікті идентификациялау кезеңінде жоғарыда аталған заттардың ішінде күкір сутегінен басқасын алғанда басым 
әсер көрсететін заттардың құрамына алынды.  Нұсқалған зат есептеу кезеңінде  күкірт сутегі референттімен (НQ<0,1) салыстырғанда 
төменгі концентрацияда болғандығына байланысты алынып тасталды. Қос зерттеулерде  (есептеу және фактілі) алынған басым заттар 
тізімі сәйкес келеді және олардың канцерогенді қасиеттері жоқ.   
Тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерді сандық бағалау.   
Канцерогенді емес әсерлердің дамуындағы қауіп-қатерін сандық бағалау, қауіпсіз әсер ету деңгейімен экспозициялаудың фактілі деңгейін 
салыстыру жолдары арқылы іске асырылады. (индекс/қауіптілік коэффициенті) (4). 
Қауіп-қатерді бағалау әдістемесінде (HQ), 1,0 тең немесе  аз болып табылатын, зиянды заттардың қауіп-қатері аз деп қарастырылады, ал 
жоғарылауымен зиянды әсерлердің қауіп-қатері де жоғарылай бастайды.  Бұл уақытта  максималды бір реттік және орта жылдық 
концентрациялардан алынған жедел және созылмалы әсер  ету сипатын есепке ала отырып,  қауіптілік коэфициенті есептелетінін ескеру 
қажет.  



 
 
Осылайша, біздің қатысуымызбен «КПО Б.В.» мекемесінің кешенінен шыққан  фактілі тастамалардағы басым әсер кӛрсететін заттардан 
анықталған тұрғындар денсаулығына  канцерогенді емес қауіп-қатерді бағалаудың сандық бағалау әдістемесі жүргізілді.  Канцерогенді 
емес қауіп-қатерді есептеу СҚЗ есептелген шекарасында ертеде орнатылған санитарлық қорғаныс аумағының есептелген мӛлшерін 
негіздеу мақсатында жүргізілді.  Бұдан да айқынырақ бағалау үшін ҚМГККО санитарлық қорғаныс аумағын есептеу 
кезеңінде қауіптілік коэфициентінің фактілі шамасынан алынған  мӛлшерге салыстырмалы түрде талдау жүргізілді.  
ҚМГККО есептелген санитарлық қорғаныс зонасының аумағында созылмалы және жедел әсер ету кезінде есептелген және фактілі 
қауіптілік коэфициенттерінің шамалары 2 және 3-нші кестелерде кӛрсетілген.  
 
Кесте 2 – 2012 жылға ҚМГККО СҚЗ есептеу шегінде канцерогенді емес қауіп- қатеді бағалау  мониторингісі 

Бекітілген 
бақылау 

нүктелері-нің 
аталуы 

 HQ химиялық заттардың қауіптілік коэфициентінің есептелуі 

Азот қос тотығы (NO2) Күкірт қос тотығы (SO2) Кӛміртегі тотығы (СО) Күкірт сутек (H2S) 

Факті-лі 
Есеп-

телген 
Фактілі Есеп-телген Фактілі Есеп-телген Фактілі Есеп-телген 

 8 румба бойынша СҚЗ 

1. Шығыс СҚЗ  0,05 0,02 0,08 0,045 0,1 0,0006 0,5 - 

2. Солтүс, шығыс 
СҚЗ  

0,05 0,01 0,08 0,06 0,1 0,0008 0,5 - 

3. Солтүс. СҚЗ 0,075 0,01 0,14 0,07 0,07 0,001 0,5 - 

4. Солтүс батыс  0,075 0,005 0,12 0,05 0,07 0,001 0,5 - 

5. Батыс СҚЗ  0,1 0,01 0,1 0,04 0,07 0,0008 0,5 - 

6. Оңтүс. Батыс 
СҚЗ  

0,075 0,0085 0,08 0,045 0,1 0,0007 0,5 - 

7.  Оңтүс. СҚЗ 0,05 0,01 0,1 0,05 0,07 0,0065 0,5 - 

8. Оңттүс. Шығыс 
СҚЗ 

0,1 0,008 0,08 0,05 0,07 0,0006 0,5 - 

Регламент HQ <1,0 

 
Ескерту: алдыңғы жүргізілген зерттеулерде күкірт сутек қауіптілік коэфициентіне есептеу жүргізілген жоқ, себебі, талданатаын 
заттар тізімінен оның аталуы алынып тасталды.  
 
Кесте 3 – 2012 жылға ҚМГККО СҚЗ есептеу аумағында (HQ) жедел канцерогенді емес қауіп-қатер (фактілі және есептеу)  коэфициентінің 
маңызы 

Бекітілген 
бақылау 

нүктелері-нің 
аталуы 

 HQ химиялық заттардың қауіптілік коэфициентінің есептелуі 

Азот қос тотығы (NO2) Күкірт қос тотығы (SO2) Кӛміртегі тотығы (СО) Күкірт сутегі (H2S) 

Факті-лі 
Есеп-

телген 
фактілі Есеп-телген Факті-лі 

Есеп-
телген 

фактілі 
Есеп-

телген 

8 румба бойынша СҚЗ 

1.  ШығысСҚЗ 0,06 0,15 0,26 0,16 0,04 0,08 0,07 - 

2. Солтүс. -шығыс  0,14 0,16 0,15 0,10 0,04 0,07 0,12 - 

3. Солтүс 
СҚА  

0,14 0,14 0,17 0,14 0,11 0,07 0,13 - 

4. Солтүс. Батыс СҚЗ  0,10 0,15 0,17 0,09 0,10 0,08 0,13 - 

5.  Батыс СҚЗ  0,16 0,14 0,19 0,12 0,03 0,08 0,11 - 



 
 

6. Оңтүс.-батыс СҚЗ  0,13 0,16 0,15 0,12 0,04 0,08 0,05 - 

7.  Оңтүс. СҚЗ  0,15 0,16 0,17 0,14 0,04 0,07 0,25 - 

8.  Оңтүс. Шығыс 
СҚЗ  

0,14 0,15 0,15 0,14 0,04 0,07 0,05 - 

Регламент HQ <1,0 

*Ескерту - (-) алдыңғы жүргізілген зерттеулерде күкірт сутек қауіптілік коэфициентіне есептеу жүргізілген жоқ, себебі, 
талданатаын заттар тізімінен оның аталуы алынып тасталды. 
  
2-нші кестеде кӛрсетілгендей канцерогенді емес әсердің даму қауіптілігінің коэфициенті  басым әсер ететін заттардың (азоттың қос тотығы, күкірттің қос 
тотығы, кӛмертегі тотығы)  созылмалы әсер етуі жағдайында канцерогенді емес қауіп-қатердің 0,1 тӛменгі табалдырығынан аспайды.  Осыған сәйкес, 
есептеу кезеңінде осы берілген қауіп -атер деңгейлері  аз деп қарастырылды. Бірақта, канцерогенді емес әсердің созылмалы түрде даму мүмкіндігі  
берілген заттардың қауіптілік коэфициенттерінің есептелген мәліметтерімен салыстырғанда, жоғары екендігі анықталды (кесте 2).   
Жедел әсер ету жағдайындағы канцерогенді емес заттардың даму қауіптілігінің кӛрсеткіштерінің маңызы зерттеу жүргізілген кезеңде 
алынған мәліметтермен саыстырмалы деңгейде екендігі анықталды. Осымен бірге,  орнатылған регламенттен жоғарылағандығы 
анықталған жоқ (кесте 3).       
Қорытынды: 
1. Коэфициенттер маңыздылығы санитарлық қорғаныс аумағында созылмалы және жедел түрде әсер ету кезінде есептеу және фактілі 
ӛлшенген мәліметтер бойынша  1,0 тең болғандай, шекті жіберілген шамадан аспайды.  
2.  Кен орнына жақын жатқан елді мекен аумағындағы жағдай қолайлы деп бағаланды.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

 
Резюме: В данной статье, в сравнительном аспекте,  представлены результаты оценки риска здоровью населения от воздействия 
загрязняющих веществ, содержащихся в фактических и расчетных выбросах производственного комплекса предприятий на 
Карачаганакском месторождении. 
Ключевые слова: санитарно-защитная зона, оценка риска, канцерогенные и неканцерогенные риски, производственные выбросы 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RISKS TO PUBLIC HEALTH  

(FOR EXAMPLE, THE REGION OF THE KARACHAGANAK FIELD ) 
 
Resume: In this paper, in a comparative perspective, the results of the risk assessment to human health from exposure to pollutants contained in 
the actual and estimated emissions of industrial enterprises in the complex Karachaganak field. 
Keywords: sanitary protection zone, risk assessment, carcinogenic and non-carcinogenic risks, industrial emissions.  


