


Рекомендательное письмо от Управления природных ресурсов и  

регулирования природных ресурсов Атырауской области 

 

ТОО «Республиканский научно-исследовательский центр охраны 

атмосферного воздуха» (далее Центр) имеет большой опыт научных  работ в 

области охраны окружающей среды, в том числе и на территории Атырауской 

области. 

В число крупных научных работ, выполненных Центром за последние годы,  

следует включить: разработку целевых показателей устойчивого развития  и  

программы по управлению твердыми бытовыми отходами Атырауской области; 

комплексное исследование воздействия АНПЗ и других производственных объектов 

на состояние окружающее среды и здоровья населения гАтырау; исследование  и 

оценку качества атмосферного воздуха, водной среды и земельных ресурсов  

населенных пунктов Атырауской области   и анализ данных, поступавших от 

станций контроля качества  атмосферного воздуха и др.  

В ходе вышеуказанных широкомасштабных работ, проведенных  на основе 

инструментальных измерений  и  математического моделирования выполнена 

многокомпонентная оценка уровня загрязнения окружающей среды как  г. Атырау, 

так и региона в целом. 

 Считаем, что в настоящее время Центр имеет достаточные кадровые и 

материально-технические ресурсы, а также соответствующий опыт для проведения 

аналогичных научно-исследовательских и проектно-мониторинговых работ на 

высоком профессиональном уровне.  

 

Руководитель управления      А. Куттумурат-улы 
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«МАҢҒЫСТАУ 
ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ 

РЕСУРСТАР ЖӘНЕ 
ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ 

РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ» 

МЕМЛЕКЕТТІК MEKEMECI 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

 
Казакстан Реепубликасы, Маңғыстау облысы. 130000, Ақтау қаласы. 23 

шағын аудан. 100үй, тел.: 8(7292) 31-90-80, 31-90-82, факс: 8(7292) 

31-90-26, e-mail: moup@mangystau.gov.kz 

сайт; www.eco.mangystau.gov.kz  

Республика Катхстаа Мажистауская область, 130000. город Актау. 23 

микрорайон, 100 лом. тел: N(7292) 31-90-80. 31-90-82. факс: 8(7292) 31-

90-26. e-mail: moup@mangystau.gov.kz  

сайт: www.eco.mangystau.gov.kz

 

 

           Ұсыныс хат 

2009 жылдан бастап «Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ үшін түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстарын  
орындау аясында  «Атмосфералық ауаны қорғау республикалық ғылыми – зерттеу   
орталығы»  ЖШС  Маңғыстау облысының аумағында қоршаған ортаны ластауды 
зерттеу саласында қызметтерді атқарды, солардың ішінде:  

- аспаптық өлшеу мен математикалық модельдеудің әдістерін қолдана 

отырып, атмосфералық ауаның ластану деңгейін бағалау;  

- физикалық факторлар (радиациялық фон, дыбыстық жүктеме және 

электромагниттік сәулелену) бойынша көрсеткіштердің қоршаған ортаға теріс әсерін 

бағалау;  

- Маңғыстау облысына тән негізгі ластағыш заттармен топырақ пен су 

қорларының ластану деңгейін бағалау;  

- өндіріс пен тұтыну қалдықтарын басқару жүйесін талдау, қолданыстағы 

жиналу нормаларының сипаттамасы; 
- халық денсаулығына зерттеу жүргізу.  

Осы зерттеулер аясында ақпаратты жүйелеуге, деректер қорын жасауға, 

оларды компьютерлік жүйеге енгізуге, сақтауға, өзгертуге және қолданушы 

сұранысы бойынша көп жағдайда картографиялық түрде, сондай-ақ кесте, график, 

мәтін түрінде беруге мүмкіндік беретін негізгі басқару құралына айналған 

геоақпараттық жүйелер жасалды.  
Барлық жұмыстардың кәсіби тұрғыдан, уақытылы және сапалы түрде 

жасалғанын атап өту қажет.  

Осы хат арқылы «Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат 

пайдалануды реттеу басқармасы» ММ  «Атмосфералық ауаны қорғау республикалық 

ғылыми – зерттеу   орталығы»     ЖШС экологиялық зерттеулер саласында 

қызметтер мен жұмыстардың сенімді орындаушысы ретінде ұсынады.   

Жетекші орынбасары        О.Токжанов 
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Бас директор М.О. Ибагаров  

ӨзенМұнайГаз 
А К Ц И 0 Н Е Р Л 1 К  K O F A M b l

 
 

«Өзенмұнайгаз» Акционерлік Қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 130200 Жаңаөзен 
қаласы, Қ.Сатпаев кешесі, 3  
Телефон:+7 (72934) 63 110  
Факс: +7 (72934) 63 390 
 

«18» ______________ 2016ж.  

 

Акционерное Общество «Озенмунайгаз» 

Республика Казахстан, 130200 г.  
Жанаозен, ул.К. Сатпаева, 3  
Телефон:+7 (72934) 63 110 
Факс: +1 (72934) 63 390 
 
№ __________________________

 

«Атмосфералық  ауаны қорғау 
республикалық ғылыми-
зерттеу орталығы» ЖШС 
директоры  
Р.Б. Куттугуловаға  

 

Кепілдемелік хат  

 «Атмосфералық  ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы» 
ЖШС  2015 жылы табиғатты қорғау іс-шаралары аясында бір уақытта бірнеше 
қызмет атқарды.  Өндірістік экологиялық мониторинг бойынша да,  қалдықтарды 
ұстау нормативтерінің жобаларын əзірлеу бойынша да қызмет түрлерін сапалы жəне 
кəсіби түрде орындады.  

ЖШС Қазақстан Республикасында  табиғатты қорғаудың жобалануын жүзеге 
асыруда кеңінен танымал,  сыйлы, тез қарқынды дамып келе жатқан жəне тəжірибелі  
компания болып табылады. Команияның қызметкерлер құрамы жоғары білікті,  өз 
кісіби білімдері мен іскерліктерін жетілдіріп отырады жəне Қазақстан Республикасы 
мұнай жəне газ кен орындарын өңдеудің қолданыстағы  жобаларымен үнемі жұмыс 
жасау арқылы тəжірибелерін молайтады  

«ААҚ РҒЗО» компаниясы – көрнекті жəне сенімді мердігер, сонымен бірге өз 
қызметі саласында  жоғары сапалы қызмет көрсететін сарапшы.  

 
 

 
 
 

Орын: КОКжРКД 
Тел: 8-72934-69243 










