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ГРУППА КАЗАХМЫС ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

28-29 апреля Группа Казахмыс принимает участие в Первой Казахстанской конференции
KIOSH-2011 в качестве Золотого партнера конференции и Генерального партнера выставки,
которая проводится в рамках мероприятия.

На конференции состоится эффективный диалог между государственными и бизнес
структурами с участием международных организаций и институтов. Участники конференции
обсудят ситуацию, сложившуюся в области охраны труда и промышленной безопасности в
Казахстане, обменяются опытом по применению новых подходов и современных технологий в
управлении производственными рисками и наметят пути совместного решения существующих в
этой области проблем.   

Особый акцент на мероприятии сделан на обучении персонала. На выставке Группа Казахмыс
представляет свою экспозицию, посвященную этому направлению.

В 2010 г. Группой Казахмыс на обучение персонала было выделено $500 млн (на 80% больше,
чем в 2009). Для проведения тренингов привлечена компания Du Pont Safety Resources, лидер
по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг в области охраны труда и ТБ на
промышленных предприятиях по всему миру. Разработана корпоративная программа обучения,
в соответствии с которой руководители всех категорий пройдут тренинги по анализу коренных
причин несчастных случаев, поведенческому аудиту, оценке производственных рисков и
развитию навыков лидерства. В компании действуют два учебных центра, в Балхаше и
Сатпаеве, с возможностью обучать до 10000 работников в год. Обучение в центрах проводится
на специальных тренажерах-имитаторах, а также в наземных и подземных полигонах. В
будущем планируется открытие подобного центра в Восточно-Казахстанской области.   

«Конференция позволила придать стратегическую значимость вопросам охраны труда и
промышленной безопасности в Казахстане. Группа Казахмыс принимает активное участие в
мероприятии и впредь намерена поддерживать подобные инициативы. В основе обеспечения
безопасного труда, работы без аварий и травм лежит компетентность работников в вопросах
промышленной безопасности, поэтому Группа Казахмыс рассматривает обучение персонала и
укрепление культуры безопасного труда в качестве одних из приоритетных направлений в
системе обеспечения промышленной безопасности и охраны труда», - прокомментировал
Генеральный операционный директор Группы Казахмыс Сергей Николаевич Дяченко.
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам:

Казахмыс

Джон Смэлт Руководитель отдела
корпоративных связей

Тел: +44 20 7901 7882
Тел: +44 78 7964 2675

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель отдела

корпоративных связей в Алматы
Тел:  +77 27 3304   556

Бахыт Муканова Старший менеджер по
корпоративным связям

Тел:  +77 27 3304   556

Мерлин

Дэвид Саймонсон Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина Тел: +44 20 7726 8400

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка,
серебра, электроэнергии, а также нефти.

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами.
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной
железнодорожной инфраструктурой.

Подразделение «Kazakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате.
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году
было произведено 14 млн унций серебра).  

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт.

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает рабочую программу на разведочном блоке
Восточный Акжар, расположенном в районе восточной границы Прикаспийской низменности и
приобретенном Компанией в апреле 2007 года.

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2010 году доходы
Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы (за
вычетом особых статей) в 2.8 млрд долларов. В Группе работает около 61 000 человек,
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов
Центральной Азии.



  2011 жылғы 28 сəуір

ҚАЗАҚМЫС БІРІНШІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕҢБЕКТІ
ҚОРҒАУ ЖƏНЕ ӨНЕРКƏСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНДА

ЖƏНЕ КӨРМЕСІНДЕ ҚАТЫСЫП ОТЫР

28-29 сəуір күндері Қазақмыс Тобы Бірінші Қазақстандық KIOSH-2011 конференциясында іс-
шараның аясында өткізіліп отырған көрменің Бас серіктесі ретінде əрі конференцияның Алтын
серіктесі ретінде қатысуда.

Конференцияда халықаралық ұйымдар мен институттардың қатысуымен мемлекеттік жəне
бизнес құрылымдар арасында белсенді сұхбат болып өтеді. Конференцияға қатысушылар
Қазақстандағы еңбекті қорғау жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында қалыптасқан жағдайды
талқыға салады, өндірістегі қатерлерді басқарудағы жаңа технологиялар мен жаңа
көзқарастарды қолдану жөніндегі тəжірибе алмасады жəне де сол салалардағы орын алып
отырған проблемаларды бірлесе отырып шешудің жолдарын белгілеп алады.    

Іс-шарада қызметкерлер құрамының оқытылуына да баса назар аударылған. Көрмеде Қазақмыс
Тобы осы бағытқа арнаған өзінің экспозициясын ұсынады.   

2010 жылы Қазақмыс Тобы қызметкерлер құрамын оқытуға 500 млн.АҚШ долларын бөлді (2009 
жылдағыға қарағанда 80 пайызға артық). Тренингтерді өткізуге бүкіл əлем бойынша еңбекті
қорғау жəне қауіпсіздік техникасы саласында аудиторлық жəне консалтингілік қызметтерді
көрсету жөніндегі көштің алдына келе жатқан Du Pont Safety Resources компаниясы тартылды.
Корпоративтік оқыту бағдарламасы əзірленді, соған сəйкес барлық санаттағы басшылар
қайғылы уақиғалардың түпкі себептеріне талдау жасау бойынша, мінез-құлық аудиті бойынша,
өндірістік қатерлерді жəне лидерлік машықтардың дамытылуын бағалау бойынша тренингтер
өткізіледі. Компанияда жылына 10000 қызметкерді оқыту мүмкіншілігі бар Балқаш жəне Сəтбаев
қалаларында екі оқыту орталығы жұмыс істеп тұр. Орталықтардағы оқыту арнайы имитатор-
жаттықтырғыштарда, сонымен қатар жерүсті əрі жерасты полигондарында өткізіледі. Келешекте
мұндай орталықты Шығыс-Қазақстан облысында да ашу жоспарланып отыр.    

«Конференция еңбекті қорғау мен өнеркəсіптегі қауіпсіздік мəселелеріне стратегиялық мағына
беруге мүмкіндік туғызды. Қазақмыс Тобы іс-шараға белсенді қатысады əрі келешекте мұндай
бастамаларды қолдап отыруға ниетті. Қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етудің, апатсыз жəне
жарақаттарсыз жұмыс жасау өнеркəсіптік қауіпсіздік мəселелерінде қызметкерлердің
құзыреттілігіне негізделеді, сондықтан да Қазақмыс Тобы қызметкерлер құрамын оқытуға жəне
қауіпсіз еңбектену мəдениетін қалыптастыруға баса назар аударған жөн», - деді өз сөзінде
Қазақмыс Тобының операциялық Бас директоры Сергей Николаевич Дяченко.
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз:

Қазақмыс Тобы   

Джон Смэлт
Корпоративтік байланыстар
бөлімінің басшысы

Тел:+44 20 7901 7882 

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев
Алматыдағы Корпоративтік
байланыстар бөлімінің басшысы

Тел:  +77 27 3304  556    

Бақыт Мұқанова
Корпоративтік байланыстар
жасау жөніндегі аға менеджер

Тел:  +77 27 3304  552    

Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина Тел: +44 20 7726 8400

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР

Қазақмыс табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания
болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар мұнай
өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   

Топ Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі мыс
балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан он мыс өндірушінің
бірі болып табылады. Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне катодты мыс
түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы меншікті рудадан
303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс электр энергиясының
ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен сүйемелденіп тұрады.

«Kazakhmys Copper» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде
мырыш, күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш
концентратын өндіріп шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.
(2010 жылы 14 млн. унция күміс өндірді).   

«Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын Қазақстандағы ең ірі деген
Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу үлесіне ие.

«Kazakhmys Petroleum» бөлімшесі 2007 жылдың сəуір айында иелігіне сатып алған Каспий маңы
ойпатының шығыс шекарасында орын тепкен Шығыс Ақжар барлау блогында өзінің жұмыс
бағдарламасын жалғастырып келеді.

Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне
кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA 
(ерекше баптардығ қоспағанда) көрсеткіші 2,8 млрд.АҚШ долларды құрағанда,Топ өнімдерінің
өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта шамамен 61 000 адам жұмыс істейді, яғни
басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік
активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық
Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.


