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АННОТАЦИЯ 

диссертации Кенесары Алмас Усенулы на тему «Научно-методические 

подходы разработки санитарно-защитных зон с применением новых 

технологий, снижающих загрязнение окружающей среды», представленную 

на соискание степени доктора философии (PhD) 

по специальности 6D110100 – Медицина 

 

Актуальность темы исследования: Одним из основных 

природоохранных мероприятий по защите окружающей среды до настоящего 

времени является разработка санитарно-защитной зоны промышленных 

объектов, т.е. территории с особым режимом использования, размер которой 

обеспечивает снижение негативного воздействия загрязнения на 

окружающую среду до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. Сложившаяся в течение долгих лет, еще в СССР, система 

управления качеством окружающей среды не может гарантировать в полной 

мере безопасность в отношении последствий для здоровья населения и 

правильное определение приоритетов в действиях, направленных на 

улучшение экологической ситуации, как в масштабах всей страны, так и в 

конкретном регионе.   

В настоящее время в Республике Казахстан состояние вопроса по 

установлению оптимальных границ СЗЗ промышленных объектов, в том 

числе нефтегазовой отрасли, становится важной проблемой. На сегодняшний 

день приоритетным критерием для установления размеров СЗЗ для 

проектируемых, реконструируемых и действующих объектов является 

санитарная классификация, согласно п.46 СП №237, от 20.03.2015 г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов».  Это и есть  первая концепция 

установления размеров СЗЗ - «защита расстоянием», когда границы СЗЗ 

устанавливаются в зависимости от класса опасности объекта. Основным 

недостатком этой концепции является то, что чем больше размер СЗЗ, тем на 

большие расстояния будут распространяться выбросы. Причем, 

загрязняющие вещества будут накапливаться как в почве, так и в воде 

непроточных объектов, в результате чего вся территория СЗЗ со временем 

будет отнесена к зоне экологического бедствия, для ликвидации которой 

потребуются значительные средства и время. 

В связи с чем, существующая санитарная классификация предприятий 

нуждается в дальнейшей методологической доработке. По большому счету 

санитарный классификатор унаследован без изменения с прошлых советских 

времен и приведенные в нем минимальные размеры СЗЗ объектов 

ориентированы преимущественно на «типовые проекты» того времени.  

Вместе с тем, в  настоящее время существуют различные варианты 

внедрения технологических процессов в производства для снижения 

выбросов, сбросов загрязнителей в объекты окружающей среды.  
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Необходимость пересмотра и гармонизации не только стандартов и 

нормативов, но и методов контроля качества атмосферного воздуха,  во 

многом, связана с появлением новых научных данных и последних 

разработок в области охраны окружающей среды (C.A. Pope, R.T. Burnett, 

M.J. Thun, et al, 2002; A.J. Cohen, H.R. Anderson, B. Os-tro, et al, 2004). 

Более того, по данным источников литературы, санитарная 

классификация производственных объектов  в качестве критериев использует  

в 86,7 % случаев профиль предприятий, в 12,7%  - мощность и лишь в 0,6% 

массу выбросов [Л.А. Федотова (2007)], что, несомненно,  является главным 

методологическим недостатком действующей классификации, которая 

устанавливает размеры СЗЗ.  

В последнее время за счет усиливающихся интеграционных процессов в 

мире, взаимообмена имеющейся информацией, происходит значительное 

сближение подходов в области управления качеством окружающей среды и,  

в частности, установления размеров СЗЗ. 

В мировой практике все чаще встречаются примеры уменьшения СЗЗ 

реконструируемых объектов путем внедрения новых прогрессивных 

технологий, снижающих загрязнение окружающей среды. Данный способ 

установления размеров СЗЗ соответствует второй концепции - «защита 

технологией», когда границы СЗЗ практически могут совпадать с границами 

промышленной площадки, независимо от класса опасности объекта, если 

предприятия радикально снижают выбросы вредных веществ, применяя 

технологии, снижающие загрязнение окружающей среды.   

Концепция «защита технологией» широко используется в экономически 

развитых странах за рубежом и, зачастую, границы СЗЗ в этих странах 

полностью совпадают с границами промышленной площадки, не зависимо от 

класса опасности объекта. 

Реализация профилактических мероприятий с целью обеспечения 

оптимальной среды обитания в промышленных регионах РК сталкивается на 

практике с особенно серьезными трудностями. Так, количество задач, 

которые необходимо решить для обеспечения санитарно-

эпидемиологической  безопасности населения, огромно, а финансовые 

ресурсы для этих целей ограничены. Следовательно, одновременное 

осуществление всех необходимых оздоровительных и природоохранных 

мероприятий невозможно. Поэтому определение и реализация стратегий и 

технологий, позволяющих ранжировать проблемные области и на этой 

основе устанавливать приоритеты экологической политики, является 

первостепенной задачей. Концепция «защита технологией» является более 

безопасной для населения и экономически выгодной, т.к. не только 

улучшается качество атмосферного воздуха, но и сокращаются затраты на 

перенос селитебной зоны за пределы СЗЗ.  

Новая система государственного регулирования должна базироваться на 

фундаментальной концептуальной основе, учитывающей, что любое 
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регулирование должно основываться на предварительных надежных оценках 

реальной ситуации и определении приоритетов в действиях, направленных 

на максимальное снижение негативного воздействия. Т.е., для 

проектируемых, реконструируемых и новых объектов промышленности 

границы СЗЗ необходимо устанавливать с применением концепции «защита 

технологией», при этом соблюдая все безопасные условия проживания 

населения. И незамедлительно, модернизировать нормативную правовую 

базу Санитарной службы, которая во многом не отвечает требованиям 

сегодняшнего развития страны и международных организаций. Становление 

промышленных комплексов Казахстана на инновационные рельсы 

обеспечивает экологически чистое производство в стране и требует от нас 

новых подходов регулирования нормирования вредного воздействия на 

качество среды обитания. Тогда как широко применяемая в Республике 

Казахстан концепция «защита расстоянием» не относится к числу 

современных гигиенических технологий. 

Перечисленный круг нерешенных вопросов определил актуальность и 

составил цель и задачи настоящей работы. 

Цель исследования 

Провести научно-обоснованный критический анализ существующих 

подходов установления границ санитарно-защитной зоны промышленных 

объектов – «защита расстоянием» и «защита технологией».  

Задачи исследования 

1. Проведение исследований в регионе Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения: 

- оценка санитарно-эпидемиологической ситуации;  

- оценка  основных показателей здоровья населения; 

- оценка рисков здоровью населения для установления СЗЗ по 

принципу «защита расстоянием» 

2. Проведение исследований в регионе нефтеналивного терминала 

«Сагиз»: 

- оценка санитарно-эпидемиологической ситуации;  

- оценка  основных показателей здоровья населения; 

- оценка рисков здоровью населения для установления СЗЗ по 

принципу «защита технологией» 

3. Сравнительная оценка концепций установления СЗЗ «защита 

расстоянием» и «защита технологией».  

Объект исследования 

- Объекты окружающей среды, в частности – атмосферный воздух. 

- Здоровье населения (медико-демографические показатели, 

заболеваемость) проживающего в близлежащих к КНГКМ и нефтеналивной 

станции Сагиз населенных пунктах.  
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Научная новизна 

Впервые на примере КНГКМ и нефтеналивного терминала «Сагиз» 

проведена сравнительная оценка двух концепций установления размеров СЗЗ - 

«защита расстоянием» и «защита технологией». 

Впервые на примере нефтеналивного терминала «Сагиз» 

продемонстрированы  преимущества  применения концепции «защита 

технологией» при установлении границ СЗЗ. 

На научной основе обоснованы рекомендации, направленные на 

расширение практики сокращения размеров СЗЗ по принципу «защита 

технологией».      

Практическая значимость 

1. Расширение практики сокращения размеров СЗЗ по принципу «защита 

технологией» на примере нефтеналивного терминала «Сагиз». 

2. Внедрение результатов исследования в учебный процесс медицинских 

вузов в виде элективных курсов при обучении бакалавров, магистрантов, а 

также переподготовки специалистов практического здравоохранения. 

3. Экстраполяция апробированной концепции «защита технологией» в 

другие реконструируемые и новые промышленные объекты РК.  

Положения, выносимые на защиту 

1. СЗЗ КНГКМ устанавливалась по принципу «защита расстоянием», 

расчетный размер СЗЗ составил 7 км.  

2. СЗЗ ННТ «Сагиз» устанавливалась по принципу «защита 

технологией».  По результатам исследований проведена коррекция СЗЗ с 500 м 

до  139-238м.  

3. Концепция «защита технологией» является более безопасной для 

населения и экономически выгодной. Результаты исследования доказывают 

необходимость установления границ СЗЗ для проектируемых, 

реконструируемых и новых объектов промышленности с применением 

концепции «защита технологией», при этом соблюдая все безопасные 

условия проживания населения. 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликованы 15 научных работ, из них 5 

статей в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, 7 публикаций в сборниках международных 

конференций, 1 публикация в российском электронном журнале, 1 

публикация в зарубежном журнале и 1 публикация в журнале с импакт, 

входящем в базу данных SCOPUS. 
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6Д110100 – медицина мамандығы бойынша философия докторы(PhD) 

ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған Кенесары Алмас Үсенұлының 

«Қоршаған ортаның ластануын төмендететін жаңа технологияларды қолдану 

арқылы  санитарлық қорғау алабтарын бекітудің  әдістемелік тәсілдер» 

диссертациялық жұмысының 

АННОТАЦИЯСЫ 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда қоршаған ортаны 

қорғау бойынша табиғатты қорғаудың негізгі  іс-шараларының бірі өнеркәсіп 

нысандарының  санитарлық қорғау аймағын (СҚА) дайындау. Яғни ол 

бекітілген гигиеналық нормативтер деңгейіне дейін қоршаған ортаға зиянды 

әсерін төмендетуін қамтамасыз ететін ерекше пайдалану режимі бар 

территориясы. Ағымдағы көп жылдар бойы КСРО кезінде қоршаған орта 

сапасын басқару жүйесі экологиялық жағдайларды жақсарту барысында және 

бірінші кезектегі әсерін дұрыс анықтауда барлық мемлекеттер көлемінде, 

сонымен қатар нақты аймақтарда тұрғындар денсаулығы үшін болашақта 

толық деңгейде қауіпсіздік кепілдігін бермейді. 

Қазіргі уақытта ҚР-да өндірістік нысандардың санитарлық қорғаныс 

аймағының оптималдығы шекарасын орнату бойынша соның ішінде мұнай 

газ өнеркәсібі маңызды мәселеге айналды. Бүгінгі күнде санитарлық қорғау 

аймағының мөлшерін орнатудың жалғыз критерийі жоспарланатын, 

реконструкцияланатын және жүріп тұрған нысандардың санитарлық жіктелуі 

болып саналады. Санитарлық ережелер №237, 20.03.2015 ж,46 п. өндірістік 

нысандарға «Санитарлық қорғау аймағын бекіту бойынша санитарлық 

эпидемиологиялық талаптарға» сәйкес болады. Бұл санитарлық қорғау 

аймағының шекарасы нысандардың қауіптілік класстарына байланысты 

бекітілгенде, санитарлық қорғау аймағының мөлшерін бекітудегі алғашқы 

тұжырымдама – «қорғаныс арақашықтығы» болып саналады. Бұл 

тұжырымдамадағы негізгі кемшілік – санитарлық қорғау аймағының мөлшері 

ұлғайған сайын, тастандылардың жайылу арақашықтығы ұлғаяды. Яғни, 

ластаушы заттар топырақта жиналады, сонымен қатар суда да нәтижесінде 

санитарлық қорғау аймағының бардық  аймағы уақыт өткен сайын 

экологиялық апаттық зонаға айналады, оны жою үшін көптеген уақытты 

және қаражатты қажет етеді.  

Осыған байланысты қолданыстағы  кәсіпорындардың санитарлық 

жіктелуі келешектегі әдістемелік жетілдірулерді қажет етеді. Үлкен 

мөлшердегі есеп бойынша санитарлық жіктелулер өткен кеңестік 

кезеңдерден өзгеріссіз көшіріліген және онда санитарлық нысандардың 

қорғау аймағының минималды мөлшері келтірілген. Сол кездегі типтік 

жобалауларға сәйкес жасалынған. Қазіргі уақытта қоршаған орта 

нысандарының ластаушы көздерді төмендету үшін, өндірісте технологиялық 

үрдістерді әртүрлі нұсқалардағы технологиялық үрдістер енгізілуде. 

Атмосфералық ауаның сапасына бақылау жүргізу тәсіліне стандарттар мен 
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нормативтерді қайта қарау және гормонизациялау қажеттіліктігі көбінесе 

жаңа ғылыми мәліметтермен, қоршаған ортаны қорғаудағы соңғы 

жетістіктердің шығуымен байланысты. (С.А. Роре, R. T. Burnett, M.J. Thun, et 

al, 2002, A.J. Cohen, H.R. Anderson, B. Os-tro, et al, 2004) 

Көптеген келтірілген әдебиеттік көздерге қарамастан, өндірістік 

нысандардағы санитарлық жіктелудің сапалық көрсеткіші ретінде 86,7 % 

жағдай профильдік кәсіпорындар, ал 12,7 % - қуаттылығы және 0,6% 

тастандылардың салмағы құрайды. (Л.А.Федотова (2007)), бұл санитарлық 

қорғау аймағындағы мөлшерін бекітудегі, күмәнсіз қолданыстағы жіктелудің 

басты әдістемелік кемшілігі болып табылады. 

Соңғы уақытта әлемдегі интеграциялық үрдістердің күшеюіне 

байланысты бар мәліметтермен айырбас жүргізу, қоршаған орта сапасын 

басқару мен санитарлық қорғау аймағының мөлшерін бекітудегі тәсілдерді 

жақындата түседі.  

Әлемдік тәжірибе бойынша, қоршаған орта ластануын төмендетудегі 

жаңа үрдістегі технологияларды енгізу жолымен реконструкцияланатын 

нысандарды мысал ретінде, санитарлық қорғау аймағын мөлшерін азайту жиі 

кездеседі. Берілген өлшемдерді орналастыру әдісі санитарлық қорғау аймағы 

екінші тұжырымдамаға сәйкес - «технологиямен қорғау», санитарлық қорғау 

аймағы шекарасында практика жүзінде тепе-тең дәл өндірістік аумақ 

шекарасында секілді болады, қауіпті нысанның тәуелсіз классы ретінде, 

өндірістік радикалды төмендеу зиянды қалдықты заттармен анықталады, 

ондағы қолданыстағы технологиялар, қоршаған ортаның ластауыштарын 

төмендету болып табылады. 

 «Технологияны қорғау» тұжырымдамасы шет елдерде экономикалық 

дамуға сәйкес кең ауқымда қолданылады, және жиі түрде, жеке  санитарлық 

қорғау аймағының шекарасына сәйкес  қауіпті нысандардың қауіптілік 

классына байланыссыз бұл елдерде толығымен өндірістік аумаққа сәйкес 

келеді.  

Профилактикалық іс шараларды қолдану мақсатында ҚР аудандарын 

өндірістік ортамен тиімді қамтамасыз ету маңызды іс тәжірибелерге сәйкес 

жүргізіледі. Ондағы тапсырмалар санын, тұрғындардың санитарлы-

эпидемологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шешімі болып, 

үлкен қаржы ресурстары үшін бұл мақсатпен шектелетін болған. Атап 

айтқанда,  бір мезетте барлық қажетті сауықтыру және табиғатты қорғау  

шаралары іске асыру мүмкін емес. Сондықтан,бірінші кезектегі экологиялық 

саясатты бекіту негізінде аймақтардағы мәселелерді шешуде және 

технология мен стратегияларды ұсын мен анықтауда бірінші дәрежелік 

міндеттер болып табылады. «Технологиямен қорғау» тұжырымдамасы  

біршама тұрғындардың қауіпсіздігін сақтау мен экономикалық тиімділікке 

сәйкес ауа атмосферасының сапасын жақсартуда, санитарлық қорғау 

аймағының шектік аумағындағы шығындарды қысқарту мен санитарлық 

қорғау аймағынан тыс селетипті аймақтағы шығындарды қысқартады. .  
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Мемлекеттік жаңа жүйе негізгі концептуалды іргетас базасын 

реттеудегі, максималды кері іс әрекеттерді төмендетумен бағытталған, әсер 

етуші приориттерді анықтауда және нақты тұрақты жағдайларды бағалауда 

алдын ала меңгеруге сәйкес кез келген жағдайда реттейтін болады. Т.б, 

жобалар үшін, реконструкциялаушы жаңа өндірістік нысан шекараларында 

санитарлық қорғау аймағы «технологиямен қорғау» тұжырымдамасы арқылы 

бекітіледі, осыған байланыстытұрғылықты халықтардың барлық  қауіпсіздік 

жағдайы сақталады. Жедел түрде санитарлық қызметтік нормативтік 

құқықтық базасын модернизициялау қажет, өйткені ол көптеген халық 

аралық ұйымдар мен қазіргі дамыған елдердің талаптарына сәйкес келмейді. 

Қазақстанда инновациялық өндірістік кешендердің пайда болуы экологиялық 

таза өндірісті қамтамасыз етеді және бізден тіршілік ету сапасын зиянды 

әсерлерді нормалауды реттеудің жаңа тәсілдерін қажет етеді. Онда Қазақстан 

Республикасында «қашықтықпен қорғау» тұжырымдамасы заманауи 

гигиенелық технология санына жатпаған болар еді.  

Аталған шешімін таппаған сұрақтарды анықтауда ұсынылған 

жұмыстардың міндерттері мен мақсаттары өзекті болып табылады. 

Зерттеу мақсаты 

Өндірістік нысандардың санитарлық қорғаныс аймағының шекарасы - 

«қашықтықпен қорғау» және «технологиямен қорғау» орнатудағы тәсілдерді 

қолдана отырып, ғылыми негізделген критикалық анализді жүргізу.                                                                                                 

Зерттеу міндеттері  

1.Қарашығанақ, мұнай газ конденсат аймағында зерттеу жүргізу; 

- Санитарлық – эпидемиологиялық жағдайды бағалау. 

-  Халық денсаулығын негізгі көрсеткіштерін бағалау. 

- Халық денсаулығына қауіп-қатерді санитарлық қорғау аймағының 

«технологиямен қорғау»  ұстанымы бойынша бағалау. 

2. «Сағыз» мұнайды алу терминал аймағында зерттеу жүргізу; 

- санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды бағалау 

-тұрғындар денсаулығының негізгі көрсеткіштерін бағалау 

- Халық денсаулығына қауіп-қатерді санитарлық қорғау аймағының 

«технологиямен қорғау»  ұстанымы бойынша бағалау. 

3. Санитарлық қорғаныс аймағын «қашықтықпен қорғау» және 

«технологияны қорғау» бекітудегі концепцияны салыстырмалы бағалау. 

Зерттеу нысандары 

- Қоршаған орта нысандары, жиі -  атмосфералық ауа.  

- Тұрғындардың денсаулығын Қарашығанақ мұнай газ конденсат кен 

орны (ҚМГККО) аймағына және «Сағыз» мұнай алу станциясына жақын 

тұратын тұрғындардың денсаулығы (Медициналық – демографиялық 

көрсеткіштер, аурушаңдық).  

Ғылыми жаңалығы 
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Алғаш рет ҚМГККО және «Сағыз» мұнай алу терминалы мысалдарында 

санитарлық қорғау аймағының мөлшерін бекіту «қашықтықпен қорғау» және 

«технологиямен қорғау» екі концепцияларына  салыстырмалы баға берілді.  

Алғаш рет «Сағыз» мұнай алу терминалы мысалында санитарлық қорғау 

аймағы шекарасын бекітудегі «технологиямен қорғау» концепциясын 

қолданудың артықшылықтары көрсетілді.  

Ғылыми негізде «технологиямен қорғау» ұстанымы бойынша 

санитарлық қорғау аймағының мөлшерінің қысқарту тәжіриебесін кеңейтуге 

бағыттылған ғылыми тұрғыда ұсыныстар негізделген.  

Тәжіриебелік маңызы 

1. «Сағыз» мұнайды алу терминалының мысалы ретінде 

«технологиямен қорғау» қағидасы бойынша санитарлық қорғау аймағының 

мөлшерін қысқарту тәжіриебесін кеңейту. 

2. Зерттеудің нәтижелерін жоғарғы медициналық оқу орындарының 

оқу үрдісінде элективті курстар түрінде бакалаврларды, магистрларды 

сонымен қатар тәжіриебедегі денсаулық сақтау мамандарын қайта оқытуда 

қолдану.  

3. Қазақстан Республикасының жаңа өңдірістік нысандарында және 

басқа реконструксияланған нысандарда «технологиямен қорғау» дәлелденген 

тұжырымдамасын экстраполяциялау.  

  Қорғауға ұсынылған ережелер 

1. Қарашығанақ  мұнай газ конденсат кен орнының санитарлық  қорғау 

аймағы «қашықтықпен қорғау» принципі бойынша орнатылған. ҚМГККО  

СҚА есептеу мөлшері 7 км құрады. 

2. «Сағыз» мұнай алу терминалындағы санитарлық қорғау аймағы 

«технологиямен қорғау» қағидасы бойынша бекітілді. Зерттеудің нәтижесі 

бойынша санитарлық қорғау аймағына 500 м-ден 139-238 м дейін түзету 

жүргізілді. 

3.  «Технологиямен қорғау» тұжырымдамасы тұрғындар үшін қауіпсіз 

және экономикалық жағынан тиімді болып саналады. Зерттеудің нәтижелері  

жобаланатын, реконструкцияланатын және жаңадан салынатын өндіріс 

нысандарында «технологиямен қорғау» тұжырымдамасын қолдана отырып 

санитарлық қорғау аймағының шекарасын орнатудағы қажеттілікті 

дәлелдейді. Осыған байланысты тұрғындар үшін барлық қауіпсіздік 

жағдайлары сақталады.  

  Диссертация тақырыбы бойынша жариялымдар 

  Диссертацияның материалдары бойынша 15 ғылыми жұмыс 

жарияланды, оның ішінде 5 мақала ҚР-ның Ғылым және Білім беру 

Министрлігімен ұсынылған журналдарында, 7 басылым халықаралық 

конференциялар жиынтығында, 1 басылым Ресейлік электронды журналда, 1 

жариялым шетелдік журналда және 1 жариялым SCOPUS импакт-фактор 

журналында басылымға шығарылды.  
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ANNOTATION 

 

 dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) 

 specialty 6D110100 - Medicine 

Kenesary Almas Usenuly 

"Scientific and methodical approaches to the development of sanitary 

protection zones by using new technologies, that reduce the environmental 

pollution" 

 

The relevance of the research topic: One of the main environmental 

measures to protect the environment thus far is the development of sanitary 

protection zones of industrial objects, that is the territory with a particular mode of 

use, the amount of which reduces the negative impact of pollution on the 

environment to the values established by the hygienic standards. Starting from the 

Soviet Union period and prevailing for many years, the present system of 

environmental management can not guarantee the full security regarding the 

population health consequences and the correct identification of priorities for 

actions aimed at improving the environmental situation in the whole country, and 

in particular region. 

Currently, in the Republic of Kazakhstan state-of-the establishment of optimal 

boundaries of the SPZ of industrial facilities, including the oil and gas industry, 

has become an important issue. Nowadays the only criterion for establishing SPZ 

for the designed, renovated and existing facilities is a sanitary classification in  

accordance with the article 46 of SR (sanitary rules) №237, from 20.03.2015, the 

"Sanitary and Epidemiological Requirements for the establishment of the sanitary 

protection zone of production facilities." This is the first concept of the SPZ 

establishment - "distance protection", when the SPZ boundaries are set depending 

on the hazard class of the object. The main disadvantage of this concept is that the 

larger is the size of the SPZ, the further away the emissions will be distributed. 

Moreover, the pollutants will be accumulate in the water and soil stagnant objects, 

as a result the entire territory of the SPZ will eventually be attributed to the zone of 

ecological disaster, the elimination of which would require significant resources 

and time. 

In this connection, the existing sanitary classification of enterprises is in need 

of the further methodological refinement. The  medical classifier is inherited 

without any change from the past Soviet era and the presented minimum SPZ sizes 

of the facilities are mainly based on the " projects model " of that time. At the same 

time nowadays there are various options for the introduction of technological 

processes in the production line in order to reduce emissions, discharges of 

pollutants in the environment. 

The need to revise and harmonize not only the standards and norms, but also 

the control of air quality methods, is mostly associated with the emergence of new 

scientific data and the latest developments in the field of environmental protection 
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(C.A. Pope, R.T. Burnett, M.J. Thun, et al, 2002; A.J. Cohen, H.R. Anderson, B. 

Ostro, et al, 2004). 

Moreover, according to the literature sources, production facilities sanitary 

classification as a criteria uses the enterprises profile in 86.7% of cases, the 

capacity (output of the facility) in 12.7%, and the emissions mass (weight) only in 

0.6% [L. Fedotova (2007)], which undoubtedly is a major methodological 

shortcoming of the current classification system, which sets the size of the SPZ. 

Recently, due to the intensifying integrational processes in the world, the 

interchange of information available, there is a significant convergence of 

approaches in the field of environmental management and, in particular, the 

establishment of SPZ. 

In the world practice there are plenty of examples of reducing the SPZ of 

reconstructed objects more often through the introduction of the new advanced 

technologies that reduce pollution. "protection by technology" is when the SPZ 

boundaries practically may coincide with the boundaries of the industrial site, 

regardless of the hazard class of the object, in cases when the company 

dramatically reduce emissions of harmful substances, applying technology per 

reducing the environment pollution. The process of establishing the size of the SPZ 

corresponds to the second concept. 

The concept of "protection by technology" is widely used in developed 

countries abroad and very often the SPZ boundaries in these countries fully 

coincide with the boundaries of the industrial site, regardless of the hazard class of 

the object. 

Implementation of the preventive measures in order to ensure the optimal 

environment in the industrial regions of Kazakhstan in practice are facing with a 

particularly serious difficulties. Thus, the number of tasks that need to be 

addressed to ensure the sanitary-epidemiological security of the population, is 

enormous, and financial resources are limited for these purposes. Therefore, the 

simultaneous implementation of all the necessary health and environmental 

measures is impossible. Therefore, the definition and implementation of strategies 

and technologies that rank the areas of concern, and on this basis set the priorities 

of environmental policy, is a priority. The concept of "protection by technology" is 

more secure for the population and economically viable, since not only the air 

quality improves but also reduces the cost of transfer of residential areas outside 

the SPZ. 

A new state regulation system should be based on the fundamental 

conceptual basis, taking into account that any regulation must be based on reliable 

preliminary assessment of the real situation and identifying priorities for actions, 

aimed at maximum reduction of negative impact. That is, for the projected, 

reconstructed and new industrial facilities the SPZ boundaries should be set using 

the "protection by technology " concept, while observing all the safety conditions 

of the population. And immediately, the regulatory frameworks of Sanitary Service 

should be modernized, which in many respect does not meet today's requirements 
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of the country and international organizations. Establishment of industrial complex 

of Kazakhstan on the innovation track provides an environmentally-friendly 

production in the country and requires us to the new approaches regulation 

rationing of harmful effects on the habitat quality. At the same time the concept of 

"protection by distance", which is widely used in the Republic of Kazakhstan, does 

not refer to the number of modern sanitary technologies. 

Listed range of outstanding issues has identified the relevance, the purpose 

and the objectives of this work. 

Purpose of the research 

Perform the science-based critical analysis of the existing approaches to the 

establishment of boundaries of the industrial facilities sanitary protection zone - 

"protection by distance" and "protection by technology." 

Research objectives  

1. Research made in the region of Karachaganak oil and gas condensate fields: 

- sanitary and epidemiological situation assessment; 

- population health basic indicators assessment; 

- human health risk assessment for the establishment of a sanitary protection zone 

on the principle of "protection by distance" 

2. Research made in the region of "Sagiz" oil loading terminal: 

- sanitary and epidemiological situation assessment; 

- population health basic indicators assessment; 

- human health risk assessment for the establishment of a sanitary protection zone 

on the principle of "protection by technology" 

3. Comparative assessment of the SPZ establishment concepts "protection by 

distance" and "protection by technology." 

Object of the research 

- Objects of the environment, in particular - the air. 

- Public health (medical and demographic indicators, morbidity) of residents 

living near by the KOGCF and the Sagiz oil loading station. 

Scientific novelty 

For the first time on the example of the KOGCF and the "Sagiz" oil loading 

terminal a comparative evaluation of the two SPZ establishing concepts - 

"protection by distance" and "protection by technology" was performed. 

For the first time on the example of the "Sagiz" oil loading terminal the 

advantages of using the "protection by technology" concept in determining the 

boundaries of the SPZ were demonstrated. 

On the scientific basis the recommendations, which are aimed at the practice 

increasement of the SPZ size reduction based on the "protection by 

technology"principle, were substantiated. 

Practical significance 

1. Expansion of the practice of the SPZ size reducing based on the 

"protection by technology" principle on an example of the "Sagiz" oil loading 

terminal. 
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2. Implementation of the research results in the educational process of 

medical schools in the form of elective courses at training bachelors, masters as 

well as the practical training of health professionals. 

3. Extrapolation of the approved concept – "protection by technology", to 

the other Kazakhstani industrial facilities, reconstructed and new. 

 Regulations for the defense 

 1. The establishement of the KOGCF SPZ was based on the principle – 

"protection by distance". Its estimate size is 7 km. 

 2. The establishement of the SPZ OLT "Sagiz" was based on the principle – 

"protection by technology." According to the research made the correction of the 

SPZ was made from 500 m to 139-238 m. 

 3. The "protection by technology" concept is more secure for the population 

and economically efficient. The results of the research demonstrate the need in the 

establishment of the SPZ boundaries for the industrial facilities, which are under 

project, reconstructed or new ones, by using the "protection technology" concept, 

while observing all the safety conditions of the population settlements.  

Publications on the topic of the dissertation 

Fifteen scientific papers, including 5 articles in journals recommended by the 

Committee for control of Education and Science of the RoK MES, 7 articles in 

collections of international conferences, 1 publication in the Russian electronic 

journal, 1 publication in the international journal and 1 publication with an impact 

factor of 0.5, included in the SCOPUS database, were published upon the materials 

of this dissertation. 

 

 

 


