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ҚАЗАҚМЫС БЕРЕЗОВСКИЙ КЕН БАЙЫТУ ФАБРИКАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН 
ТОҚТАТТЫ 

 
 
Қазақмыс Шығыс-Қазақстан облысындағы Березовский кен байыту фабрикасының 

жұмысын тоқтатуға мəжбүр болып отыр. Бұған дейін орын алған оқыс оқиға салдарынан 
бүлінген кəсіпорынды одан əрі пайдалануға мүмкіндік бермейді.  

2013 жылдың 28 желтоқсанында фабриканың басты корпусында бункер опырылып құлап, 
конвейерлер мен ғимараттың темір құрылымдары зақымдалған болатын. Жабдықтардың 
құлауы салдарынан бір қызметкер мерт болды. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
тəуелсіз сарапшы ұйымның қорытындысы шығарылғанға дейін фабриканың жұмысы 
тоқтатылды.  

«Гормонтажпроект» ЖШС-ң техникалық қорытындысына сəйкес, фабриканың басты 
корпус ғимаратында «бағандардың, балкалардың жобадағы күйлерінен ығысуы, қауіпті 
бүлінулері, майысулары, босаңсулары жəне жабын плиталарының орнынан жылжулары мен 
тіреу күшінің азаюы орын алған. Ғимарат конструкцияларының (фермалар, жалғасымдары, 
балкалары, белағаштары, жақтау плиталары, төбесі) пішіні өзгерген немесе бүлінген. Яғни, олар 
өз міндеттерін атқара алмайды жəне пайдалануға жарамсыз. Соған байланысты қайтадан 
опырылып құлау қаупі бар. Тіркелген ақаулар фабриканы алдағы уақытта пайдалануға мүмкіндік 
бермейді». 

Березовский кен байыту фабрикасы 1949 жыл мен 1954 жыл аралығында пайдалануға 
берілген 38 ғимараттар мен нысандардан тұрады. 50 жыл бойы пайдаланылған фабрика 1999 
жылы Қазақмыстың құрамына енді. Компания бөлген инвестициялардың арқасында фабрика 
соңғы 15 жыл бойы Жоғарғы Березовский ауылының тұрғындарын жұмыспен қамтып келді.   

Тоқтатылған кəсіпорынның қызметкерлерін жұмыспен қамту мəселесі дербес тəртіппен 
шешілетін болады, еңбекақының кемуіне жол берілмейді. Бүгінгі таңда 204 жұмысшының 108-і 
компаниядағы басқа кəсіпорындарға, соның ішінде өңделіп жатқан кен көлемінің ұлғаюына 
байланысты қосымша жұмыс күшіне зəру Белоусов кен байыту фабрикасына ауыстырылады. 40 
жұмысшы Белоусов КФ ауыстырылғанға дейін ақылы демалыста, ал алты жұмысшы 
компанияның есебінен басқа мамандықтарға қайта оқытылады. 17 жұмыскер жеке бастарына 
қатысты мəселелерді шешу үшін ақысыз демалыс алу туралы шешім қабылдаған, алайда 
оларға да компанияның басқа кəсіпорындарынан жұмыс орындары ұсынылды. 26 адам өз 
тілектері бойынша жұмыстан кетуді ұйғарды. Əкімшілік-басқарушы қызметкерлер құрамынан 17 
штаттық бірлік кеніштердің басқармалары ірілендірулеріне байланысты оңтайландырылған.  

Жұмысшыларды Жоғарғы Березовский ауылынан Белоусов кен байыту фабрикасына 
жеткізу мəселесі де шешімін тапты – технологиялық ауысым компанияның көліктерімен 
тасымалданатын болады.  

Қазіргі уақытта құны 80 млн АҚШ доллары болатын Николаев кен байыту фабрикасын 
қайта жаңғырту жұмыстары аяқталуға жақын. Келесі кезекте Белоусов фабрикасында жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. Бүгінгі таңда компанияның Шығыс-Қазақстандағы кəсіпорындарында 
Березовский кен байыту фабрикасының барлық еңбек ұжымын жұмыспен қамти алатындай бос 
жұмыс орындары бар.   

«Березовский фабрикасы қызметкерлерінің мəселесі біздің ерекше бақылауымызда 
болады. Еңбекақыларның қысқаруына жол берілмейді. Бұған қоса жалақысы жоғары 
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лауазымдарға ауыстырылған қызметкерлер тиісті еңбекақысын алатын болады. Жоғарғы 
Березовское ауылын бұрынғыдай қолдап отырамыз жəне сумен қамтамасыз етуді 
жалғастырамыз», – деді «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ң Бас директоры Бақтияр Қрықпышев 
Березовский кен байыту фабрикасының ұжымымен өткізген кездесуе. 
 
 
Березовский кен байыту фабрикасы: 

Қызметкерлер саны 204 адамды құрайды. 1950 жылдың желтоқсан айында пайдалануға 
берілген. 1999 жылы Қазақмыс компаниясының құрамына енді. Мыс пен мырыш 
концентраттары секілді тауар бірліктерін алу жолымен Ертіс кенішінің кенін өңдеген. 2012 жылы 
барынша өңдеген кен көлемі – 607,2 мың тонна.   
 
 
 
 
Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 

Қазақмыс   

Мария Бабкина 
 
Айрин Бэртон 
Мақсұт Жапабаев 
 
Ермек Дюзкенев 

Корпоративтік байланыстар департаменті 
басшысының орынбасары, Лондон 
Қаржы талдаушысы, Лондон 
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің ШҚО бойынша 
менеджері 

       Тел: +44 20 7901 7849 

       Тел: +44 20 7901 7814 
     Тел: +7 727 2440 353 

      Тел: +7 7232 593559, 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру жəне өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші жəне əлемдегі алдыңғы қатарлы мыс 
өндірушілердің бірі. Қазақмыстың 16 кеніші, 8 тау-кен фабрикалары мен 2 мыс балқытушы 
өндірістік кешені бар, қазір олардың бірінде қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Мыс 
өндірісі кен өндіруден бастап мыс катанкасын жəне катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға 
дейін толықтай интеграцияланған. 2013 жылы меншікті кеннен 294 мың тонна катодты 
теңгерімдегі мыс өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі тасымалдарымен жəне 
ауқымды теміржол инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс жəне алтын өндіреді. 2013 жылы Қазақмыс 134 мың тонна мырыш концентратын өндірді. 
Топ əлемдегі ең ірі күміс өндірушілердің бірі болып табылады - 2013 жылы 14 млн. унция күміс 
өндірілді. 
 
Kazakhmys Power бөлімшесінің Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз 
етіп отырған ішкі электрстанциялары бар. Ішкі электрстанциялардағы таза өндірілім 2013 жылы 
5 723 ГВт құрады. 
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасы мен Гонконг қор биржасында 
айналымда, сондай-ақ Қазақстан қор биржасында да саудаланып келеді. 2012 жылы Топтың 
ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 млрд. АҚШ долларын, ал Топтың EBITDA көрсеткіші 1,9 
млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 58 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді 
оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне Орталық Азиядағы 
ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  


