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ГРУППА КАЗАХМЫС ОТМЕЧАЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА  

Во Всемирный день охраны труда, отмечаемый ежегодно 28 апреля по инициативе
Международной организации труда, на предприятиях Группы Казахмыс проведены совещания
по вопросам безопасности.  

В течение последних месяцев в Казахмысе осуществлен целый комплекс мероприятий, 
направленный на создание  структурированного механизма совместных действий руководства и
работников в осуществлении мер по обеспечению безопасности и охраны труда.  

Казахмыс стремится к нулевому травматизму и исключению аварийных ситуаций и
рассматривает безопасность как неотъемлемую часть своей производственной деятельности.   

В Группе на каждом уровне внедряется система управления производственными рисками, 
включающая осознание потенциальных опасностей, определение рисков и разработку
эффективных  мер по устранению или сведению данных рисков к минимуму.  

Целью такого системного подхода, в первую очередь, является формирование культуры
безопасного труда у работников всех предприятий Казахмыс и подрядных организаций, которое
достигается также за счет  пересмотра стандартов безопасности труда с учетом мирового
опыта, обучения персонала и создания  безопасных условий для работы. Для проведения
тренингов привлечена ведущая международная консалтинговая компания в области обучения
технике безопасности и охране труда Du Pont Safety Resources.    

По-прежнему уделяется особое внимание техническому переоснащению предприятий
Казахмыс. В частности, приобретены современные автосамосвалы, буровые установки, 
подземные автобусы и другие виды техники, выполнены работы по обеспечению
дистанционного контроля. На ряде рудников завершены работы по монтажу автоматических
систем пожаротушения, реконструкции и капитальному ремонту систем энергоснабжения. С
целью исключения травмирования людей самоходной техникой на подземных рудниках
приобретены комплекты систем видеонаблюдения.  

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда
с целью привлечения внимания мировой общественности к масштабам проблемы, а также к
тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать
снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 
г. - Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию.  

Олег Новачук,  Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс,  прокомментировал: 
«Необходимым условием успешного бизнеса являются безопасные и достойные условия труда, 
способствующие достижению высокой производительности и качества продукции. Обеспечение  
безопасности и забота о здоровье наших работников имеют первостепенное значение для
Группы Казахмыс. Мы внедряем  наиболее эффективные системы управления охраной труда и
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промышленной безопасностью и  вкладываем значительные ресурсы  в предотвращение
несчастных случаев на производстве. Наша конечная цель - сведение уровня травматизма и
заболеваемости на рабочих местах к нулю».

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 ТОБЫ БҮКІЛƏЛЕМДІК ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ КҮНІН АТАП ӨТУДЕ   

Халықаралық еңбек ұйымының бастамасымен жыл сайын 28 сəуірде аталып келе жатқан
Бүкілəлемдік еңбекті қорғау күні, Қазақмыс Тобының кəсіпорындарында қауіпсіздік мəселелері
жөнінде мəжілістер өткізілді.  

Соңғы айлардың ішінде Қазақмыста еңбекті қорғау мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын
жүзеге асыруда басшылық пен қызметкерлердің бірлескен іс-қимылдарының құрылымдалған
тетігін құруға бағытталған іс-шаралардың бүтін бір кешені жүзеге асырылды.  

Қазақмыс жарақаттанушылықты нөлдік деңгейге жеткізуге жəне авариялық жағдайларды тіптен
болдырмауға талпынады əрі қауіпсіздікті өзінің өнеркəсіптік қызметінің ажырамас бөлігі ретінде
қарастырады.  

Топтағы əрбір деңгейде төнетін қауіп-қатерлерді ұғынуды, қатерлерді анықтап алу жəне сол
қатерлерді мейлінше кеміту əрі жою бойынша тиімді шараларды əзірлеуді қамтитын өндірістегі
қатерлерді басқару жүйесі енгізіліп отыр.  

Мұндай жүйелі көзқарастың мақсаты, бірінші кезекте, əлемдің тəжірибелерді ескере отырып, 
еңбек қауіпсіздігінің стандарттарын қайта қарау, қызметкерлер құрамын оқыту жəне жұмыс істеу
үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын құру арқылы да қол жеткізілетін Қазақмыстағы барлық
кəсіпорындардың жəне мердігер ұйымдардың қызметкерлерінде қауіпсіз еңбектенудің
мəдениетін қалып тастыру болып табылады. Тренингтер өткізу үшін еңбекті қорғау жəне
қауіпсіздік техникасына оқыту саласындағы халықаралық консалтингілік жетекші компания – Du 
Pont Safety Resources компаниясы қатыстырылып отыр. 

Əлі де Қазақмыс кəсіпорындарының техникалық жағынан қайта жарақталуына баса назар
аударылып келеді. Атап айтқанда, қазіргі заманғы автосамосвалдар, бұрғылау қондырғылары, 
жер астында тасымалдағыш автобустар жəне басқа да түрлі техника сатылып алынды, 
қашықтан бақылау жасауды қамтамасыз ету үшін жұмыстар атқарылды. Бірқатар кеніштерде
өрт өшірудің автоматты жүйелерін орнату, энергиямен қамсыздандыру жүйелерін қалпына
келтіріп, капиталдық жөндеуі жөніндегі жұмыстар аяқталды. Жерасты кеніштерінде өздігінен
жүретін техниканың адамдарға жарақат келітурін болдырмау мақсатымен бейнебақылау
жүйелерінің жинақтамаларын сатылып алынды.  

Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) кең ауқымды проблемаларға əлем жұртшылығының назарын
аудартып, еңбекті қорғаудың мəдениетін құру жəне ілгерілету жұмыс орнында жыл сайын
болатын мертігудің кемуіне қалайша септігін тигізетіндігіне назар аударту мақсатымен, 28 
сəуірді - Бүкілəлемдік еңбекті қорғау күні ретінде жариялады. 2011 жылғы Бүкілəлемдік еңбекті
қорғау күнінің тақырыбы: - Еңбекті қорғауды басқару жүйесі: үздіксіз кемелдене түсуге бет алу.  

Қазақмыс Тобының басқарушы Бас директоры Олег Новачук өз сөзінде: «Өнімнің сапасы мен
жоғары өнімділікке қол жеткізуге септігін тигізетін қауіпсіз де лайықты еңбек жағдайлары сəтті
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бизнестің ең қажетті шарты болып табылады. Қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуінің жəне біздің
жұмыскерлердің денсаулығы үшін қамқорлықтың Қазақмыс Тобы үшін маңыздылығы бірінші
дəрежеде. Біз еңбекті қорғау мен өнеркəсіптегі қауіпсіздікті басқарудың аса тиімді жүйесін
енгіздіріп отырмыз жəне де өндірісте орын алуы мүмкін қайғылы уақиғаларды болдырмауға
қомақты ресурстар қосып келеміз. Біздің түпкі мақсатымыз – жұмыс орындарындағы дертке
шалдығушылық пен жарақаттанушылықты нөлдік деңгейге жеткізу» - деді. 

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.  


