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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің атынан KIOSH-2022 еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік жөніндегі 10-шы мерейтойлық халықаралық конференция 
мен көрменің қатысушыларын және қонақтарын қарсы алғаныма 
қуаныштымын.

10 жыл ішінде KIOSH конференциясы мен көрмесі өзін еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері талқыланатын әрі шешілетін, 
сондай-ақ кәсіпқойлар, бизнес-аудитория және сарапшылар 
арасында озық тәжірибе мен білім алмасу жүзеге асырылатын жалғыз 
кәсіби бизнес-алаң ретінде көрсетті.

Конференция бірінші кезекте жұмыс орындарында салауатты және 
қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға кәсіпорындардың, компаниялардың, мемлекеттік 
құрылымдардың жұмыс берушілері мен қызметкерлерінің назарын аударуға бағытталған.

Қазіргі уақытта Қазақстанда зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында 375 мыңнан астам 
қызметкер жұмыс істейді. Жыл сайын өндірісте 1300-ден астам жазатайым оқиға тіркеледі, 
оның ішінде 200-ге жуығы өліммен аяқталады.

2025 жылға дейінгі қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимыл жоспары іске асырылуда, 
оған сәйкес өндірістік жарақаттанудың алдын алу, өндірістегі жазатайым оқиғалардан міндетті 
сақтандыру тетіктерін жетілдіру, еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын 
қызметкерлерге кепілдіктер берудің тәуекелге бағдарланған тетігін енгізу жөніндегі жұмыс 
жүргізілуде.

KIOSH алаңы тағы да дәстүрлі оффлайн форматта өтетіні және экономиканың барлық 
салаларында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды дамытудың оң серпініне ықпал ететіні сөзсіз.

Конференция мен көрменің барлық қатысушыларына, серіктестері мен ұйымдастырушыларына 
жемісті жұмыс, сындарлы диалог және тиімді өзара қарым-қатынас тілеймін!

Құрметпен,

дүйсенова тамара Қасымқызы
Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті КОнФеренЦИЯ ҚОнаҚтары мен ҚатыСУШылар!

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-
зерттеу институты атынан KIOSH-2022 Еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі 10-шы Қазақстандық халықаралық 
конференция мен көрмеге қатысқандарыңыз үшін қошеметтеп, 
алғысымды білдіремін.

Біздің Институт еңбекті қорғау саласындағы тиімді мемлекеттік 
саясатты іске асыру, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың 
алдын алу бойынша пәрменді шараларды іздестіру, ұлттық қауіпсіз 
еңбек мәдениетін дамытуға жәрдемдесу, еңбек жағдайларын 
жақсарту, елдегі еңбек ресурстарын сақтау үшін отандық және 

шетелдік ғылыми тәжірибені интеграциялау арқылы ғылыми білім алмасу және инновацияларды 
пайдалану үшін платформа құруға бағытталған. Біздің көп жылдық ғылыми тәжірибеміз еңбекті 
қорғау, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша қызметтерде пайдалы болады және еңбек 
ресурстарын сақтауға ықпал етеді деп сенемін. 

Бүгін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті 
қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты үшін дәстүрлі ғылыми сессия 
ұлттық деңгейге шығады, біз «Мемлекеттік реттеуді трансформациялау аясында еңбекті 
қорғаудың ғылыми парадигмасы» ғылыми форумын өткізуге бастамашылық жасадық. 
Осы форум аясында республиканың көрнекті ғалымдары мемлекеттік саясатты жүзеге 
асырудағы ғылыми құрамды күшейту, еңбекті қорғау мәдениетін дамыту бойынша өз ойларын 
ортаға салады. Үздік ғылыми жұмысқа және ғылыми гранттық жобаның өзекті тақырыбына 
республикалық конкурс өткізілетін болады. Бұл еңбекті қорғау саласындағы ғылымды 
дамытудағы елеулі қадам деп санаймын, еліміздің түрлі өңірлеріндегі ғалымдар арасында 
пікір алмасуға ықпал етеді, ғылым мен практика арасындағы байланысты қолдайды.

Қазіргі әлемнің жаһандық сын-қатерлері мен жаңа тәуекелдері Қазақстандық халықаралық 
конференцияның жұмысында да көрініс тапты, қазір ол стратегиялық сипатқа ие болып отыр 
және әртүрлі ұстанымдарды талқылау және оңтайлы шешімдерді әзірлеу үшін толыққанды 
диалог алаңына айналуда. Конференцияны өткізу біздің еліміз және Институт үшін әрқашан 
маңызды, бірақ осы KIOSH-2022 еңбекті қорғауды дамытуға елеулі үлес қосуы және одан 
әрі жемісті жұмыс істеу үшін серпін беруі тиіс! Баршаңызға сәттілік және барлық бағыттар 
бойынша жаңа жетістіктер тілеймін!

Құрметпен,

Әбікенова Шолпан Кәкімжанқызы 
«ҚР ЕХӘҚМ ЕҚРҒЗИ» ШЖҚ РМК
Бас директоры
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті ханымдар мен мырзалар! 

«Тау-кен өндірушілері және тау-кен металлургиялық кәсіпорын-
дарыдың республикалық қауымдастығы» ЗТБ (ТМКҚ) атынан Х 
мерейтойлық KIOSH 2022! − Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік жөніндегі Қазақстандық Халықаралық конференциясы  
мен көрме қатысушыларын құттықтауға рұқсат етіңіздер!
 Оныншы рет KIOSH өз алаңында мемлекеттік органдардың, жұмыс 
берушілердің, іскерлік орталардың және кәсіподақтардың өкілдерін 
жинап, нәтижелі диалог, жаңа байланыстар орнату, пікірлер және 
тәжірибе алмасу, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы өзекті трендтер мен инновацияларды көрсету үшін 
қолайлы ахуал жасап отыр. 
KIOSH мерейтойлық Халықаралық конференциясы еңбекті қорғау 

жүйесі үшін жаһандық сынтегеурінге айналған COVID-19 пандемиясына байланысты ұзақ 
үзілістен кейін өтуде, оның күшеюі − қалыпты еңбек жағдайларын сақтауда, қызметкерлердің 
қауіпсіздігі мен денсаулығын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын айқын көрсетіп 
берді. 
Қазақстанның тау-кен индустриясында еңбекті қорғау және оның қауіпсіздігі, жұмыскерлердің 
өмірі мен денсаулығын сақтау мәселелері − басымдыққа ие. Өндірістегі жарақаттану 
мен аварияларды нөлдік деңгейге дейін төмендету үшін компаниялар техникалық қайта 
жарақтандыруды жүргізеді, таукен өндіру өнеркәсібінде озық тәжірибелерді енгізеді, 
бизнес-модельдерді түрлендіреді, еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару  
жүйесін жетілдіреді, интеграцияланған өндірістік бақылауды дамытады. 
ҚР ИИДМ, ТМКҚ және республиканың тау-кен металлургия өнеркәсібінің салалық кәсіподақтары 
арасында 2022−2024 жылдарға қол қойылған Салалық келісімнің, сондай-ақ ҚР ИИДМ, 
жұмыс берушілер мен ҚР көмір өнеркәсібінің салалық кәсіподақтары арасындағы 2021−2023 
жылдарға арналған Салалық келісімнің негізгі бағыттарының қатарында кәсіпорындарда еңбек  
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету айқындалған. Келісімдер шеңберінде 
жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында жұмыс берушілер мен кәсіподақтар 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайларын жақсарту, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік 
аурулардың алдын алу, жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жай-күйіне 
ішкі және қоғамдық бақылауды ұйымдастыру бойынша бірлескен іс-қимылдарды көздейді. 
Қауіпсіз және салауатты өндірістік ортаны қалыптастыру мәселелері кәсіпорындарда салалық 
келісімдер негізінде қабылданған ұжымдық шарттардың ажырамас бөлігі болып табылады. 
Технологияларды қайта қарау, жабдықтарды жаңарту, индустрияны цифрландыру режиміне 
енгізу бөлігінде саланың жаңа талаптары тұрғысынан ТМКҚ тау-кен өндіруші кәсіпорындармен 
бірлесіп, жүйелі негізде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық базаны 
жетілдіру, оны халықаралық стандарттармен үйлестіру бойынша жұмыс істеуде. 
Конференция алаңында осы және басқа да өзекті мәселелерді талқылау − жаңа тиімді 
идеялардың туындауына ықпал ететініне, еңбекті қорғауды басқару жүйесінің одан әрі дамуына 
қомақты үлес қосатынына сенімдімін. 
Конференция мен көрменің барлық қатысушыларына табысты нәтижелі жұмыс, сындарлы 
диалог және алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуді тілеймін! 

Құрметпен, 

н. радостовец
«Тау-кен өндірушілері және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық 
қауымдастығы» зтб (тмкқ)
Атқарушы директор
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH – 2022 КОнФеренЦИЯСы мен КөрмеСінің 
ұйымдаСтырУШылар, ҚатыСУШылар жӘне ҚОнаҚтар! 

Еңбек өмірінің сапасы мен еңбек ресурстарының жинағы – жұмыскер 
үшін де, жұмыс беруші үшін де маңызды басым бағыттар.

Бірнеше жылдан бері KIOSH конференциясы мен көрмесіннің 
негізгі мақсаты – қауіпсіз жұмыс орындарын құруға жәрдем беретін 
әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды атқарып келеді.  

Бүгінде кез келген әлеуметтік бағыттағы кәсіпорын ең алдымен 
апаттылықты, жарақаттанушылықты, жұмыскердің өндірістік – 
шартты және кәсіби ауруын азайтуға мүдделі. Сонымен бірге, 
соңғы жылдары жалпы өндірістік жарақаттанушылықтың азаю 
аясында республикадағы еңбек жағдайы мен оны қорғаудың 

ахуалды қанағаттанарлық деуге келмейді – кәсіптік қатер деңгейі жоғары қалып отыр, 
жарақаттанушылық оқиғалары тау-кен және агроөнеркәсіптік кешендерінде, құрылыс 
саласында кездеседі. 

Біз жұмыскерлер үшін еңбек жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар 
жүйелі, күн сайын және тоқтаусыз болуы керек деген  сенімдеміз. 

2021-2023 жылдардағы жаңа Бас келісімде әлеуметтік әріптестер өндірістік жарақаттанушылық, 
кәсіптік ауруларды анықтауға және талдауға қатысты жаңа әдістерді енгізу бойынша 
нормаларды қосу жөніндегі біздің ұсыныстарды қолдағанын атап өте кеткен маңызды.  Оны 
жүзеге асыру іс-шараларының жоспарында бүкіл жерде өндірістік кеңестерді құру және 
олардың тиімді жұмыс істеуі, еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторларды төменгі 
жалақыдан аз емес мөлшерде материалдық ынталандыру секілді кәсіподақтың бастамалары 
да көрініс тапты. 

Бүгінде жұмыс істеп тұрған, құрамына 11 696 өндірістік кеңес пен 17 994 еңбекті қорғау 
бойынша техникалық инспектор кіретін қоғамдық бақылау тетігі қоғамда еңбекті қорғау 
ережелерінің сақталмауына нөлдік төзімсіздікті дамытуға жәрдемдеседі және жылдар сайын 
артып келе жатқан адами капиталды сақтауға мүмкіндік тудырады.

KIOSH-2022-нің айрықша диалог алаңы өзекті мәселелерді бірлесіп талқылау, оларды табысты 
шешу жолдарын анықтау, тәжірибе алмасу арқылы еліміздегі еңбекті қорғау жүйесінің дамуына 
өзіндік үлесін қосатынына біз шын ниетпен сенеміз.

Баршамыз еңбекті қорғау және оның қауіпсіздігі саласында жаңа жетістіктер мен табыстарға 
жете берейік!

Құрметпен,

Сатыбалды дәулеталин 
Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының төрағасы  
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH — 2022 еңбеКті ҚОрғаУ жӘне өнерКӘСіптіК 
ҚаУіпСіздіК жөніндегі ҚазаҚСтандыҚ халыҚаралыҚ 
КОнФеренЦИЯ мен Көрменің ҚатыСУШылары!

Сіздерді мерейтойлық, оныншы іс-шараның басталуымен шын 
жүректен құттықтаймын.

Он жыл ішінде KIOSH өзінің еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік жөніндегі мәселелердің барлық спектрін талқылау үшін 
сұранысқа ие, маңызды пікірталас алаңына айналды. Мұнда жаңа 
әзірлемелер көрсетіліп, озық тәжірибе мен білімнің қарқынды 
алмасуы орын алады, және тиімді іскерлік келісімшарттар жасалады.

KIOSH 2022 қатысушыларына іс-шараға қатысудан барынша пайда 
табуды, жаңа тәжірибемен алмасуды, біліммен және байланыстармен 

бірге дамуды тілеймін. Еңбекті қорғауды цифрландыру, кәсіптік аурулардың алдын алу, 
корпоративтік мәдениет және кадрлар мәселелері бойынша алда тұрған пікірталастар жемісті 
болып, қазақстандық кәсіпорындардағы жарақаттану мен жазатайым оқиғалар көрсеткіштерін 
төмендетуге, жұмыс орындарындағы жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға 
көмектеседі деп сенемін.

Құрметпен,

В.И. Котов
"ЖҚҚ" қауымдастығының президенті 
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH —2022 КөрмеСі мен КОнФеренЦИЯСының 
ҚатыСУШылары!

«АрселорМиттал Теміртау» акционерлік қоғамының мыңдаған 
ұжымы атынан 10-шы мерейтойлық Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік бойынша Қазақстандық Халықаралық конференция мен 
көрме қатысушылары және қонақтарын қарсы алуға қуаныштымын!

KIOSH алаңында жарақаттанудың алдын алу, қауіпсіз еңбек 
жағдайларын жасау, өндірістік тәуекелдерді анықтау және алдын 
алу бойынша озық тәжірибені енгізу жөніндегі мақсатты жұмыстарды 
талқылау үшін осымен оныншы рет жиналып отырмыз. Тау-кен және 
металлургия өнеркәсібі кәсіптік тәуекел деңгейі жоғары салаға 
жатады.

Бүкіл Қазақстан бойынша «АрселорМиттал Теміртау» компаниясының кәсіпорындарында 
отыз бес мыңнан астам адам жұмыс істейді. Күн сайын, әр минут сайын біз қауіпсіздікке 
ерекше назар аударуымыз керек. Жыл сайын атап өтілетін Еңбекті қорғау күні өте маңызды, 
өйткені ол бізге денсаулық пен қауіпсіздіктен маңызды ештеңе жоқ екенін сенімді түрде айтуға 
мүмкіндік береді. Дұрыс мәдениетті қалыптастыру қажет, ол үшін күш-жігер, назар және нөлдік 
жарақатқа ұмтылыс қажет.

Басшылар қауіпсіздікке ерекше назар аударып, ортақ мақсатымыз – өлім-жітімнің нөлдік 
деңгейіне жету, ал болашақта жазатайым оқиғалардың нөлдік деңгейіне жету жолында аса 
маңызды болып табылатын ойлау қалпын өзгерту үшін қауіпсіздікті өз ұжымдарында белсенді 
түрде дәріптеуі керек .

Жұмыс істеген жылдар ішінде KIOSH Қазақстандағы өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау нарығын дамытудың үрдістері мен перспективаларын ұсынатын іскерлік алаңға айнала 
алды. Бұл алаң тәжірибе алмасуға, жетекші әлемдік өндірушілердің өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы соңғы жетістіктерімен танысуға, серіктестік байланыстар орнатуға тамаша 
мүмкіндіктерін береді.

Осы конференция мен көрмеге қатысу қауіпсіз жұмыс орындарын құруға елеулі үлес қосып, 
қауіпсіздік техникасының мәдениетін арттыруға, инновациялық технологиялар мен шешімдерді 
көрсетуге, ұзақ мерзімді шарттар жасасуға мүмкіндік береді, ал KIOSH жұмысының нәтижелері 
қазіргі заманғы технологиялар мен еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйелерінің 
жетістіктерін қолданудың жаңа перспективаларын ашады деп сенемін.

Конференция мен көрме ұйымдастырушылары мен қатысушыларына жемісті жұмыс және 
тиімді өзара іс-әрекет тілеймін!

Құрметпен,

биджу наир
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ Бас директоры
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH —2022 КөрмеСі мен КОнФеренЦИЯСының 
ҚатыСУШылары!

ERG-дің мыңдаған ұжымы атынан мен Сіздерді Дүниежүзілік еңбекті 
қорғау күнімен құттықтаймын! Ұзақ үзілістен кейін біз оффлайн 
форматта жиналып, еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі 
саласында тәжірибе алмасатынымызға қуаныштымын. 

Соңғы жылдары бәрімізге осы бағыттағы тәсілдерді қайта қарауға 
тура келді. Пандемия және оның салдары көптеген проблемалардың 
бетін ашты, халықты да, компания басшыларын да жандандырып, 
денсаулық сақтау және аурулардың алдын-алу мәселелеріне көбірек 
назар аударуға мәжбүр етті. 

ERG-де біз кез келген жағдайға тез ден қоюды, шешім қабылдауды, 
алдын алу шараларын енгізуді және бір-бірімізге деген ерекше қамқорлық көрсетуді үйрендік. 
Бұл тәжірибе еңбекті қорғаудың барлық саласына пайда әкелетіні сөзсіз, өйткені адам кез-
келген өндірістің орталық фигурасына айналады. 

ERG төрт құрлықта 70 мыңға жуық қызметкерді біріктіріп отыр. Топтың негізгі кәсіпорындары 
Қазақстанда орналасқан. Бәрімізді қауіпсіздік, бірлік, жауапкершілік, тиімділік және даму 
сияқты ортақ корпоративтік құндылықтар біріктіреді, ал олардың ішінде қауіпсіздік бәрінің 
негізі болып табылады. 

Бүгінгі таңда біздің мақсатымыз – жарақаттануды мүлдем болдырмау. Ол үшін Топтың барлық 
деңгейлерінде қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін дамытамыз. Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 
қауіпсіздігін басқарудың қолданыстағы жүйесін жетілдіреміз, заманауи цифрлық шешімдерді, 
жеке қорғаныс құралдарындағы жаңа әзірлемелерді енгіземіз, ҚжЕҚ саласындағы оқыту мен 
көшбасшылыққа ерекше назар аударамыз. 

Мен конференцияның барлық қатысушыларына осы күндерді жемісті және сәтті өткізулеріне 
тілектеспін. Кәсіби мамандардың бұл кездесуі Қазақстан мен барлық қатысушы компаниялар 
үшін еңбекті қорғау саласын дамытудағы кезекті қадам болады деп сенемін!

Құрметпен,

Серік Шахажанов
«Еуразиялық Топ» ЖШС Басқарма Төрағасы



• Ресми сәлемдесу10 Ұйымдастырушылар

10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH —2022 КөрмеСі мен КОнФеренЦИЯСының 
ҚатыСУШылары!

"Глобал" компаниялар тобы "Глобал Спецодежда өндірістік 
бірлестігі" Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік бойынша KIOSH-2022 
10-шы мерейтойлық Қазақстандық халықаралық көрменің қонақтары 
мен қатысушыларын қарсы алады.

"Глобал" компаниялар тобы KIOSH - көрмесі мен конференциясының 
өткенін қолдайды, өйткені бұл оқиға өнеркәсіптің барлық салаларының 
сарапшылары мен мамандары үшін, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік бойынша өзекті мәселелерді талқылау, сындарлы 
шешімдер қабылдау және оларды практикада іске асыру үшін өзіндік 
айлақ және негізгі алаңға айналды.

Талқылаудан басқа KIOSH алаңы өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету және негізгі және 
басты мақсатқа – жұмыс орындарында жарақаттануды барынша азайтуға қол жеткізу 
мәселелерінде басты және басым орындардың бірін алатын жеке қорғаныс құралдарының 
бай сұрыпталымының сапасымен танысуға және бағалауға бірегей мүмкіндік береді.

"Глобал" компаниялар тобы Қазақстан Республикасының Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары 
қауымдастығының мүшесі, сондай-ақ мамандандырылған киім әзірлеушісі мен өндірушісі 
болып табылады, өз өнімімізді әзірлей және өндіре отырып, біз персоналды тұрақты оқыта 
және дағдыларын жетілдіре отырып, ең заманауи әдістемелер мен озық технологияларды 
қолданамыз.

Біздің компанияның негізгі және басты мақсаты - тапсырыс берушінің барлық техникалық 
талаптарын және жеткізу мерзімдерін сақтай отырып, сапалы және экологиялық таза 
мамандандырылған киімді әзірлеу және дайындау арқылы "тапсырыс берушінің" 
кәсіпорындарында қауіпсіздікті тиімді қамтамасыз ету.

Біз кәсіпорындар үшін арнайы киімнің корпоративтік стилін әзірлеуге, маталарды кәсіби 
таңдауға дайынбыз.

KIOSH 2022 конференциясы мен көрмесі барлық қатысушылар мен қонақтарға пайдалы 
байланыстар алуға, табысты келіссөздер жүргізуге, өзара тиімді мәмілелер жасасуға және 
тәжірибе мен білім алмасуға бірегей мүмкіндік беретініне сенімдіміз!

Сіздерге табыс және алға қойған барлық мақсаттарыңызға қол жеткізулеріңізді тілеймін!

Құрметпен,

Шабаева надежда александровна
"Глобал" Компаниялар Тобының Президенті
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH-2022 ҚатыСУШылары мен ҚОнаҚтары! 

«Казцинктің» ұланғайыр ұжымының атынан сіздерді қарсы алуға 
қуанышты екенімізді білдіреміз. Біз мемлекеттік қызметтерді, бейінді 
қауымдастықтарды, бизнес өкілдерін, еңбек қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік саласындағы мамандарды біріктіретін осы маңызды іс-
шараның серіктесі болу мүмкіндігі үшін алғыс білдіреміз. KIOSH пікір 
алмасу және тиімді диалог үшін ең беделді алаң ретінде танылды.

Еңбек қорғау мәселелері күн сайын мыңдаған адам түрлі тәуекелдердің 
әсеріне ұшырайтын кен-металлургия өнеркәсібінің кәсіпорындары 
үшін аса өзекті. Сондықтан болуы ықтимал қауіпті факторларды 
басқару және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстың да 
маңыздылығы арта түседі. Бұл үдерістер өнеркәсіптің дамуы мен 

еңбек өнімділігінің артуына ілесе отырып, барынша заманауи болуға тиіс.

«Казцинк» компаниясына Конференцияның жұмыскерлердің қауіпсіздігі бірінші орынға 
қойылатын философиясы жақын. Компания ортақ іске күнделікті өз үлесін қосып келе 
жатқан адамдар, қызметкерлер өзінің басты құндылығы болып табылатынын бұрыннан 
айқындаған. Қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануды азайту 
үшін біздің өндірістік және қосалқы учаскелерімізде «Қауіпсіз жұмыс» бағдарламасы көптеген 
жылдар бойы қолданылып келеді. Бұл жоба үнемі жаңартылып отырады, қазір біз оның жаңа 
итерациясын – өнеркәсіптік қызметтегі ең өзекті үрдістерге сай келетін «Қауіпсіз жұмыс 
2.0» бағдарламасын енгізудеміз. Тәуекелдерді барынша азайту мәселелеріне көңіл бөлу 
ешқашан шамадан тыс болмайтынын және үнемі нәтиже беріп тұратынын өз тәжірибемізден 
көріп отырмыз.

KIOSH-2022 конференциясының барлық қатысушыларына жемісті жұмыс, сәтті жобалар мен 
тек қауіпсіз еңбек тілейміз!

Құрметпен,

а.л. хмелев
«Казцинк ЖШС» Бас директоры
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH —2022 КөрмеСі мен КОнФеренЦИЯСының 
ҚатыСУШылары!

Халықаралық KIOSH-2022 конференциясына қош келдіңіздер, 
бүгінгі іс-шарамыз әдеттегідей жүзбе-жүз өткізіліп отырғанына 
қуаныштымын. COVID-19 пандемиясына байланысты біз 
осындай қажетті іс-шараларды өткізе алмадық. KIOSH-2022 
конференциясының аясында өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау саласындағы кәсіпқой мамандар жұмыс орындарындағы 
адамдардың өмірі мен денсаулықтарын қорғау мақсатында еңбекті 
қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында өздерінің жобаларды 
енгізу тәжірибесімен, бастамаларымен бөлісе алады.

KAZ Minerals Тобы үшін қауіпсіздік әрқашан да бірінші орында болып 
қала бермек. Компания құрылған сәттен бастап біз еңбекті қорғау 

және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы үздік халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, 
өзіміздің өндірістік және басқару процестерімізді атқарып келеміз.

Біз үшін ең маңызды бағыттардың бірі – ол тәуекелдерді басқару. Қызметтің барлық 
аспектілерінде, кәсіпорынның немесе жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде, 
тұжырымдамалық идеядан, құрылыстан, операциялық қызметтен бастап, жабылғанға дейін 
шешім қабылдауға деген тәуекелге бағытталған тәсіл – қауіпсіз және тиімді өндірістің кепілі 
болып табылады.

Қауіптерді басқару үдерісінің жетістігі қабылданған шешімдердің уақытылы әрі сапалы 
болуына байланысты. Бұл біздің Компанияның «Біздің барлық қызметкерлер қауіпсіз әрі 
тиімді қызметті қамтамасыз ету үшін дұрыс шешім қабылдайды» деген көзқарасынан анық 
көрінісін табады.

Тәуекелдерді басқару процесі шешім қабылдаудың барлық деңгейлерін – жұмыс 
орындарындағы қауіптерді анықтаудан бастап Компанияның даму стратегиясын 
қалыптастыруға дейінгі барлық деңгейлерді қамтуы тиіс. 

Сондықтан біз қауіпсіздік саласындағы тәуекелдерді басқарудың көп деңгейлі жүйесін құрып 
отырмыз және барлық деңгейлер бір-бірімен біріктірілген.

Конференция барысындағы өткізілетін кездесулер мен жиналыстар аясында әрбір қатысушы 
өзіне пайдалы ақпаратты алатынына сенімдімін.

Біз өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы тәжірибемен, идеялармен 
алмасуға әрқашан дайынбыз және қолдаймыз.

Конференция аясында барлығымызға жемісті жұмыс тілеймін.

Құрметпен, 

тимур алимбеков
KAZ Minerals Тобының Еңбекті қорғау және
 өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі менеджері 
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Құрметті KIOSH —2022 КөрмеСі мен КОнФеренЦИЯСының 
ҚатыСУШылары!

"Самұрық-Қазына"  Корпоративт ік  университет і  атынан 
қатысушыларға 10-шы мерейтойлық Қазақстандық халықаралық 
Конференция еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік - KIOSH- 
2022 қонақтарыны сәлем жолдаймын және Сіздерді Дүниежүзілік 
еңбекті қорғау күнімен құттықтаймын!

Халықаралық Еңбек Ұйымының мәліметтері бойынша, жыл сайын 
әлемде жұмыс орындарында 340 миллион жазатайым оқиға орын 
алады, 2,3 миллион адам өндірістік апаттар мен кәсіби аурулардың 
салдарынан қайтыс болады. Бұл әр 15 секунд сайын өлім болатынын 
білдіреді.

Адам өмірі мен денсаулығы сөзсіз жоғары құндылықтар болып табылады, оларды қамтамасыз 
ету және сақтау еңбек қатынастарының барлық тараптарының міндеті болып табылады. Өз 
кезегінде кәсіпорындарға еңбекті қорғау саласындағы тәжірибемен және негізгі үрдістермен 
бөлісуге мүмкіндік беретін алаң қажет. KIOSH тәжірибе алмасу, серіктестік байланыстар 
орнату және жетекші әлемдік өндірушілердің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы соңғы 
жетістіктерімен танысу үшін тамаша мүмкіндіктер береді.

KIOSH көрмесі мен конференциясы барысында "Самұрық-Қазына" корпоративтік 
университетінің бөлісетін тәжірибесі ҚР ұйымдары үшін пайдалы болса, біз өте қуаныштымыз. 
Мен бұл жерде жаңа технологиялар мен шешімдерді ашып, еліміздегі қауіпсіздік мәдениетін 
одан әрі дамыту үшін өнімді серіктестіктің негізін қалаймыз деп үміттенемін.

Конференция мен көрменің барлық қатысушылары мен ұйымдастырушыларына жемісті 
еңбек, сындарлы диалог және тиімді өзара іс-қимыл тілеймін !

Құрметпен,

анар жұмашева
"Самұрық-Қазына"Корпоративтік университеті директорының м. а.
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

ДүйСЕнОва 
тамаРа қаСымқызы  

Қазақстан Республикасы Еңбек және  
халықты әлеуметтік қорғау министрі

1965 жылдың 11 қаңтарында Оңтүстік Қазақстан облысында туған, ұлты – 
қазақ, жоғары білімді, 1987 жылы Ташкент халық шаруашылығы институтын 
бітірді, мамандығы – инженер – экономист, экономика ғылымдарының 
кандидаты. 

• Еңбек жолын 1988 жылы институтты аяқтағаннан кейін Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш 
ауданындағы орта мектептің информатика пәнінің мұғалімі қызметінен бастады. 

• 1988 - 1992 жылдары Өзбек ССР-нің Мемлекеттік жоспарлау комитетінің Экономика ғылыми 
зерттеу институтының экономисі болып жұмыс істеді; 1992-1993 жылдары - Оңтүстік Қазақстан 
облысы Сарыағаш аудандық әкімшілігінің аға экономисі; 1993-1994 жылдары – «Перизат-
холдинг» компаниясының бөлім басшысы; 1994-1997 жылдары - Сарыағаш ауданы әкімінің 
кеңесшісі, орынбасары, бірінші орынбасары; 1997-1999 жылдары – Шымкент қаласы әкімінің 
бірінші орынбасары; 1999-2002 жылдары - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары; 
2002-2006 жылдары – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице- министрі; 2006-2008 жылдары - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары; 
2008-2013  жылдары – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің жауапты хатшысы.  

• 2013 жылғы 6 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау вице-министрі. 

• 2013 жылғы 10 маусымнан бастап — Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрінің м.а., 27 маусымнан бастап — Қазақстан Республикасының 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі.

• 2014 жылғы 6 тамызынан бастап - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрі. 

• 2017 жылғы 25 қаңтардан бастап — Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі. 

• 2018-2019 жылдары – «Нұр Отан» партиясының хатшысы, Нұр-сұлтан қаласы.
• 2019-2020 жылдары - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігінің «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының президенті. 
Қазақстан Республикасы Президентінің штаттан тыс кеңесшісі, Нұр-сұлтан қаласы.

• 2020 жылғы мамырдан бастап - Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі-Қазақстан 
Республикасы Президенті Әкімшілігінің өтініштерді қарауды бақылау жөніндегі жетекші бөлімі.

• 2022 жылғы 11 сәуірден бастап - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрі.
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

СаРБаСОв 
ақмӘДИ ӘДіЛұЛы

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
Бірінші вице-министрі

1977 жылы 4 қазанда Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданында 
дүниеге келген, ұлты – қазақ. 

• 1999 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің саясаттану мамандығы 
бойынша, 2001 жылы Еуразия гуманитарлық университетін заңгер мамандығы бойынша, 2013 
жылы Орталық  Қазақстан Академиясын менеджмент мамандығы бойынша тәмамдаған.

• ІТС (ILO) халықаралық оқу орталығында, Италия, Турин қ. (2011 ж), Назарбаев Университетінің 
мемлекеттік саясат жоғары мектебінде және Ли Куан Ю (Сингапур) (2013 ж) мемлекеттік 
саясат мектебінде тренинг-оқулар оқыған.

• 1999-2005 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде маман, 
жетекші маман, бас маман, Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативті 
құқықтық актілерін бақылау және тіркеу Департаментінің нормативті құқықтық актілерді талдау 
және бақылау бөлімінің бастығы қызметтерін атқарған.

•  2005 жылдан бері Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
Министрлігінде еңбек заңнамасын сақтау бойынша мемлекеттік бақылау және халықты 
жұмыспен қамту департаментінің директорының орынбасары, заң департаментінің, 
еңбек және әлеуметік серіктестік департаментінің директоры, көші-қон комитет төрағасы 
лауазымдарында қызмет атқарған. 

• 2013 жылы тамызда Бақылау және әлеуметтік қорғау комитетінің төрағасы – Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік еңбек инспекторы болып тағайындалды.

• 2017 қаңтардан бастап  - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің төрағасы - Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік еңбек инспекторы

• 2019 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі.

• 2020 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау Бірінші вице-министрі.
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•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

нұРҒаЛИЕв 
ЕРБОЛ ЖОЛДаСБЕкұЛы 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі, Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің 
төрағасы

1975 жылы 10 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы 
Михайловка ауылында дүниеге келген.

• 2000 жылы - Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетін, 2010 жылы - Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-заң университеті, 2018 жылы – Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университетін бітірген.

• Еңбек жолын 1994 жылы В.И. Чапаев Семей облысы Жарма ауданындағы орта мектепте 
мұғалім болып бастаған.

• 2002-2005 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы әкімі аппаратының ішкі саясат 
және әлеуметтік сала бөлімінің меңгерушісі, Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының ішкі 
саясат бөлімінің бастығы болып жұмыс істеді.

• 2005-2009 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы әкімінің көмекшісі, кейін Шығыс 
Қазақстан облысы Көкпекті ауданы әкімінің көмекшісі болды.

• 2009 ж. желтоқсан -  2011 ж. сәуіріне дейін Шығыс қазақстан облысы Көкпекті ауданы әкімінің 
орынбасары.

• 2011 ж. сәуір - 2015 ж. маусым аралығында Шығыс Қазақстан облысы ішкі саясат 
басқармасының бастығы.

• 2015 ж.маусым-2015 ж. желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасы Астана Мәдениет және 
спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті төрағасының 
орынбасарының м.а. 

• 2015-2017 жылдары - Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының басшысы.
• 2017-2018 жылдары-Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары.
• 2018-2019 жылдары - Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің 

сектор меңгерушісі.
• 2019 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі комитетінің төрағасы.

ОСпанқұЛОв 
төЛЕГЕн қапақұЛы 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті 
төрағасының орынбасары - Қазақстан Республикасының Бас 
мемлекеттік еңбек инспекторы 

1961 жылы Алматы облысының Қарасай ауданындағы Жамбыл ауылында 
туған, ұлты – қазақ. Білімі жоғары. 1983 жылы Алматы мал дәрігерлік 
институтын бітірді. 

• 2006 жылы Қызылорда академиялық экономика, экология және құқық университетін бітіріп, 
юриспруденция мамандығына ие болды. Еңбек жолын 1983 жылы «Алматы облысының ТШ 
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Қаскелен ҚЕИ-ның тәжірибелік шаруашылығының» мал дәрігері қызметінен бастады. 1986 
жылдан 1988 жылдар аралығында ХХІІІ Партсъезі атындағы совхоздың бас дәрігері, сүт 
кешенінің бастығы қызметтерін атқарып, 1994 пен 1997 жылдар аралығында ҚЕИ ТШ-да бас 
мал дәрігері болып жұмыс істеді. 

• 1998-2001 жылдары Алматы облысы Әкімінің Еңбек, жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау 
басқармасы жанындағы еңбек инспекциясының жетекші маманы, бас маманы, сектор 
меңгерушісі, бөлім бастығы - Алматы облысы бойынша Бас мемлекеттік еңбек инспекторы 
болып жұмыс атқарды. 2001 жылдан бастап 2008 жылға дейін Қазақстан Республикасы 
Еңбекминінің Алматы облысы бойынша департаменті директорының орынбасары – облыстың 
Бас мемлекеттік еңбек инспекторы. 2008 жылдың мамыр айынан бастап – Алматы облысы 
бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті директорының орынбасары - 
облыстың Бас мемлекеттік еңбек инспекторы. 

• 2009 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасы Еңбекминінің Бақылау және 
әлеуметтік қорғау комитеті төрағасының орынбасары - Бас мемлекеттік еңбек инспекторы 
лауазымына тағайындалды.

• 2014 жылғы тамыздан бастап - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігінің Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті төрағасының орынбасары 
- Бас мемлекеттік еңбек инспекторы. 

• 2017 жылғы қаңтардан бастап - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті төрағасының орынбасары - 
Бас мемлекеттік еңбек инспекторы.

•  2019 жылғы - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті төрағасының орынбасары - Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік еңбек инспекторы. 

ӘБікЕнОва 
шОЛпан кӘкімЖанқызы

«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-
зерттеу институты» ШЖҚ РМК 
Бас директоры
 
Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 13 жыл

1. Баяндама тақырыбы: Мемлекеттік реттеудің трансформациясы аясында еңбекті қорғаудың 
ғылыми парадигмасы.

2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға баяндамаңызды не қызықты 
болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — Еңбек заңнамасындағы жаңа 
реформаларға ғылыми негіздеме берілетін болады.

3. Баяндаманың қысқаша тезистері — Ғылыми-зерттеу жұмыстары еңбекті қорғаудың ұлттық 
жүйесінің міндетті элементі және осы саладағы реформалардың негіздемесі болып табылады. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес: «Ғылымды дамыту – 
біздің аса маңызды басымдығымыз. Еліміздің білім беру және ғылым саласының алдында 
кезек күттірмес ауқымды міндет тұр. Бұл – уақыт талабына сай болумен қатар, әрқашан 
бір адым алда жүріп, тың жаңалықтар ұсына білу деген сөз». Баяндамада еңбекті қорғау 
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саласындағы мемлекеттік реттеу құралдарының даму жолы және стратегиялық міндеттерді 
шешуде ғылымның рөлін күшейту көрініс табады, трендтер мен алдағы перспективалар 
айтылады.

4. Білімі: жоғары, физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған 
профессор.

5. Жақын арада қандай мақсаттар мен жоспарлар бар? — Институттың қарқынды өсуі, 
ғылыми тақырыптар мен бағыттарды дамыту, ғылыми қызметтер спектрін кеңейту, ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруды күшейту, елдің ғылыми-кадрлық 
әлеуетін дамыту.

6. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласын 50 жылдан кейін қалай көресіз? —  
Болжамның тым ұзақ кезеңі, сондықтан идеализациялай отырып, еңбекті қорғау саласы еңбек 
жағдайларына, өндіріс деңгейіне сәйкес келеді және қауіпсіз жұмысты толық қамтамасыз 
етеді деп болжауға болады.

7. Егер Сіз Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласымен таныс 
болсаңыз, Сіздің ойыңызша, оның сәтті дамуы үшін не жетіспейді? — ҚР-да еңбекті 
қорғауды табысты дамыту үшін стратегиялық маңыздылық пен жеткілікті қаржыландыру 
жетіспейді, еңбекті қорғауды басқару жүйесінің тұйықтығы жоқ және оның көптеген элементтері 
өзара іс-қимыл жасамайды.

8. Сіз ұлы адамдардың қайсысын көп дәрежеде қадір тұтасыз? — МҰҒАЛІМДЕР мен 
ДӘРІГЕРЛЕР.

9. Сіздің ойыңызша, табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек? —
Ойлау креативтілігі мен шешім қабылдау жеделдігін.

10. Сіз қандай ақпараттық блогтар, кітаптар және басқа ақпарат көздерін ұсына аласыз?  
https://rniiot.kz

11. Сізді өмірде не шабыттандырады және ынталандырады? Сүйікті адамдар.

шахаЖанОв
СЕРИк каРИмЖанОвИч 

"Еуразиялық Топ" ЖШС 
Басқарма Төрағасы

1. Тақырыбы — ERG-де қауіпсіздік мәдениетін және жарақаттануға бастапқы төзімділікті дамыту.
2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға баяндамаңызда не қызықты 

болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — ERG тәжірибесі қызметкерлерінің 
қауіпсіздігін негізгі құндылыққа айналдыруға тырысатын қызметкерлер саны көп компанияларға 
пайдалы болады.

3. Егер Сіз Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласымен таныс 
болсаңыз, сіздің ойыңызша, оның сәтті дамуы үшін не жетіспейді? — Бізге, ең алдымен, 
қауіпсіздік - өмірдің барлық салаларындағы әрбір қазақстандықтың құндылығына, жеке 
басымдығына айналуы қажет.
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ХанС-ХоРСТ 
кОнкОЛЕвСкИй

Халықаралық қордың президенті 
«Кәсіби тәуекелдердің алдын алу»

Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 
Шамамен 40 жыл

1. Баяндама тақырыбы — Салауатты және тұрақты іскерлік мәдениетті қалыптастыру.

2. Сіздің ойыңызша, конференция қатысушалырына сіздің баяндамаңызда әсіресе не 
қызықты? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? 
• Қауіпсіздік, денсаулық және тұрақтылыққа ерекше көзқарас;
• Кәсіби тәуекелдерді басқарудың соңғы тенденциялары мен инновациялық шешімдері;
• Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің классикалық тәсілінен бастап қауіпсіздікті, денсаулықты да, 

саулықты да ескеретін профилактиканың біртұтас тәсіліне дейін;
• Компанияның алдын алу мүмкіндіктері мен бағдарламаларының тиімділігін өлшеудің жаңа 

тәсілдері.

3. Өз баяндамаңыздың  қысқаша тезисін көрсетіңіз:
• Алдымен мен қауіпсіздік пен еңбекті қорғаудың жаһандық тенденциялары туралы және 

бизнес көшбасшылары арасында қызметкерлердің қауіпсіздігі, денсаулығы мен әл-
ауқатының стратегиялық маңыздылығына қатысты дамып келе жатқан жаңа ойлау туралы 
сөйлесетін боламын.

• Екіншіден, мен 5 - нөлдік жазатайым оқиғаларға, ауруларға, қалдықтарға, теңсіздікке 
және надандыққа негізделген салауатты және тұрақты іскерлік мәдениетті дамыту үшін 
басқарудың жаңа, тұтас тәсілін ұсынамын.

• Үшіншіден, мен 5z іскерлік мәдениетін енгізудің артықшылықтарын көрсететін практикалық 
мысалдарды ұсынамын.

4. Білім — Мен Данияның Ольборг университетінде саясаттану және халықаралық қатынастар 
саласындағы магистр және аспирант дәрежесін алдым.

5. Covid пандемиясы кезінде сіз өзіңіз үшін кәсіби немесе жеке жоспарыңызда нені 
ұқтыңыз? — Мен пандемия кезіндегі алдын-алу шаралары туралы бірқатар вебинарлар 
бастадым және пандемиядан кейінгі жаңа және жақсы жұмыс әлемі туралы онлайн 
конференциялар ұйымдастырдым.

6. Жақын арада қандай мақсаттар мен жоспарларларыңыз бар? — Vision Zero мен 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 2030 жылға дейінгі ТДМ-на негізделген пр 5z іскерлік мәдениетін 
халықаралық деңгейде ілгерілету.

7. «50 жылдан кейін еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласын қалай  көресіз?» — 
Бес онжылдық өткеннен кейін еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың дәстүрлі саласы 
айтарлықтай цифрландырылады және экологиялық тұрақтылықпен де, Адами ресурстармен 
де біріктіріліп, адамдар мен планетаға қамқорлық жасайтын жаңа салалық топ құрылады.

8. Егер Сіз Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласымен таныс 
болсаңыз, сіздің ойыңызша, оның сәтті дамуы үшін не жетіспейді? — Көптеген басқа 
елдердегідей өнеркәсіптік қауіпсіздіктің берік дәстүрлері болуына қарамастан, денсаулық 
сақтау және орнықты даму аспектілері қосымша күшейтілуі мүмкін.

9. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Жаңа асулар.
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каРИмОв 
СУЛтан аБыЛкаСымОвИч

"Казцинк" ЖШС Өскемен металлургиялық кешені 
ОТиТБ бойынша бас техникалық басшысы

Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 8 жыл.

1. Баяндама тақырыбы – электрондық рұқсат-наряд.

2. Сіздің ойыңызша, конференция қатысушалырына сіздің баяндамаңызда әсіресе не 
қызықты? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — Жұмыскерлерді қауіптілігі 
жоғары жұмыстарға электрондық жіберудің артықшылықтары.

3. Баяндамадан қысқаша тезистер:

• Тарих және тәжірибе жинау;
• Тәжірибелік сынақтардағы мәселелер;
• Әр түрлі өндірістік алаңдарда бастамалар;
• Өндіріс шындығына бейімделу.

4. Білім — ҚазҰТУ, түсті металдар металлургиясы.

5. Covid пандемиясы кезінде сіз өзіңіз үшін кәсіби немесе жеке жоспарыңызда нені 
ұқтыңыз? — Жақын адамдармен, әріптестермен қарым-қатынастың құндылығы. Бұрын 
ешқашан білмеген шектеулер.

6. Жақын арада қандай мақсаттар мен жоспарларларыңыз бар? — Қауіпсіздік бойынша 
үздік тәжірибелерді жетілдіру және алу, гленкордың алдыңғы қатарлы кәсіпорындарына бару.

7. «50 жылдан кейін еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз?» — 
Адамдарды қауіпті мамандықтардан босатуға мүмкіндік беретін цифрлық технологиялар.

8. Егер Сіз Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласымен таныс 
болсаңыз, сіздің ойыңызша, оның сәтті дамуы үшін не жетіспейді? — Қауіпсіздік 
жөніндегі табысты практикалардың бірыңғай колл-орталығы немесе электрондық дерекқоры.

9. Сізге әйгілі адамдардың қайсысы көбінесе әсер етеді? — Мухамед Али.

10. Сіздің ойыңызша табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек? — Кез-
келген қызмет саласындағы шығармашылық, стандартты емес тәсіл және бизнеске деген 
қызығушылық.

11. Қандай ақпараттық блогтар, кітаптар және басқа ақпарат көздерін ұсынар едіңіз? — 
Табысқа жеткен замандастардың блогтары.

12. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Отбасы, балалар.
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аЛИмБЕкОв
тИмУР амантаЕвИч

KAZ Minerals Тобы 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік тобының менеджері

Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 12 жыл.

1. Баяндама тақырыбы — KAZ Minerals Тобында ӨҚ және ЕҚ саласындағы тәуекелдерді басқару.
2. Сіздің ойыңызша, конференция қатысушалырына сіздің баяндамаңызда әсіресе 

не қызықты? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — Kaz Minerals тобының 
кәсіпорындарында тәуекелдерді біріктірілген бағалау жүйесін тәжірибелік енгізу нәтижелері. 
Енгізу кезінде қандай қиындықтармен бетпе-бет кездеседі?

3. Баяндамадан қысқаша тезистер — Тәуекелдерді басқару - бұл кәсіпорынның ажырамас 
процесі. Компаниядағы кез келген деңгейде шешімдер қабылдауға тәуекелге бағдарланған 
тәсіл-қауіпсіз және тиімді өндірістің кепілі. Тәуекелдерді басқару - шешім қабылдау процесі. 
Ақпараттың сенімділігі, өзектілігі және қол жетімділігі кәсіпорын қызметінің барлық кезеңдері 
мен деңгейлерінде қабылданатын стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдердің 
дұрыстығы мен уақтылығын анықтайды.

4. Covid пандемиясы кезінде сіз өзіңіз үшін кәсіби немесе жеке жоспарыңызда нені 
ұқтыңыз? — COVID-19 бізге бұрын-соңды болмаған жағдайда уақтылы шаралар қабылдау 
қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Танымал емес, бірақ қажетті шаралардың арқасында 
KAZ Minerals Тобының барлық кәсіпорындары пандемиядан адамдардың денсаулығы мен 
өндірістік процестерге ең аз зиян келтіре отырып өте алды. Мен барлық қызметкерлеріміз бен 
серіктестерімізге пандемия кезінде жан-жақты қолдау мен түсіністік танытқаны үшін ризамын.

5. Жақын арада қандай мақсаттар мен жоспарларларыңыз бар? — Бастамаларды, соның 
ішінде біздің "Goal Zero" бағдарламасын қайғылы және ауыр жағдайларға жол бермеу 
мақсатында дамыту. Бұл ретте біз қауіпсіз тәртіпті тек жұмыста ғана емес, жұмыстан тыс 
уақытта да нормаға айналуы тиіс екеніне сенімдіміз. 2021 жыл ішінде біз ажалмен аяқталған 
жарақатсыз жұмыс істедік, еңбекке қабілеттілігінен айырылу жарақаттары айтарлықтай 
төмендеді. Бұл үрдісті жалғастыру және кез-келген оқиға ерекше нәрсе болып саналған кезде 
тұрақты әрекетке көшу маңызды. 

6. «50 жылдан кейін еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз?» — 
Қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін әр адам кез-келген лауазымда, кез-келген жұмысты 
орындау кезінде оны барлық жағынан, соның ішінде өзінің және басқалардың қауіпсіздігі 
арқылы тәуекелдерді бағалау призмасы арқылы орындауы маңызды. Менің ойымша, 50 
жылдан кейін (және одан да ертерек) қауіпсіздік пен еңбекті қорғау біздің өміріміздің ажырамас 
бөлігі болады, кез-келген жұмысты қауіпсіз түрде орындау белгілі бір нормаға айналады.

7. Егер Сіз Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласымен таныс 
болсаңыз, сіздің ойыңызша, оның сәтті дамуы үшін не жетіспейді? Менің ойымша, 
білімге көп көңіл бөлген жөн. Бізде қазірдің өзінде мамандандырылған білімі бар мамандар 
бар, бірақ кез-келген мамандық үшін, әсіресе инженерлік мамандықтар үшін еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау саласында көбірек білім беру қажет деп санаймын. Қауіпсіздік бойынша 
техникалық білімге ғана емес, сондай-ақ тәуекелдерді басқаруға, адам факторының әсерін 
түсінуге, оқиғаларды тергеудің заманауи тәсілдеріне және басқа да аспектілерге баса назар 
аудару.
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8. Сізге әйгілі адамдардың қайсысы көбінесе әсер етеді? Нақты адамдарды бөліп көрсете 
алмаймын. Генри Фордты жетілдіруге деген ұмтылысында атауға болады. Әйгілі оқиға, бір 
нәрсені талқылаған екі инженердің жанынан өтіп бара жатқанда, олардың біреуі екіншісіне: 
"Бұл жеткілікті", - деген. Генри Форд мұны естігенде тоқтап, эмоционалды түрде: "Ешқашан 
жеткілікті болмайды! Әрқашан жетілдіруге ұмтылу керек!».

9. Сіздің ойыңызша табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек? – 
Мақсаттылық, яғни сәтсіздіктерге қарамастан, қажетті нәтижеге қол жеткізуді жалғастыру.

10. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Позитивті адамдар. Мен 
көптеген адамдарды білемін, олар ең қиын жағдайларда оң көзқарасты, тыныштықты 
сақтайды, ақылға қонымды шешімдер қабылдайды.

цЕцЕЛюк 
ДмИтРИй СЕРГЕЕвИч

"Еуразиялық Топ" ЖШС
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі Директор

Баяндама тақырыбы —  Программа обеспечения безопасности работ на высоте на предприятиях 
Евразийской Группы. Еуразиялық Топ кәсіпорындарында биіктіктегі жұмыстардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бағдарламасы.

нИкУЛИна 
натаЛья вИктОРОвна

нкОк нОРт каСпИан ОпЕРЕйтИнГ кОмпанИ
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі топ жетекшісі

Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 5 жыл

1. Баяндама тақырыбы — "НКОК Н. В."компаниясының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
комитеті.

2. Сіздің ойыңызша, конференция қатысушалырына сіздің баяндамаңызда әсіресе 
не қызықты? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — Менің баяндамамнан 
конференцияға қатысушылар НКОК Н.В. компаниясының жеке қауіпсіздік саласындағы жаңа 
жобасы, атап айтқанда "Еңбек қауіпсіздігі және Еңбекті қорғау жөніндегі комитет" жобасы 
туралы, осы жобаның мыңдаған әріптестеріміздің арасында тұтастықты қалыптастыру және 
қарым-қатынастарды нығайту арқылы жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ететін 
негізгі мақсаттары мен принциптері туралы білетін болады.
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3. Баяндамадан қысқаша тезистер — Қауіпсіздік "НКОК" компаниясы үшін басты құндылық 
болып табылады, және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі комитеттің табысты құрылуы біз үшін 
маңызды кезең болды, өйткені ол нөлдік мақсатты көрсеткішке қол жеткізу және учаскелерде 
персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау мақсатында өндірістік персонал 
мен басшылық өкілдерінің кездесуіне арналған алаң болып табылады. Біздің қызметкерлеріміз 
үшін компанияның жоғары басшылығымен өздерін толғандыратын еңбек қауіпсіздігі 
мәселелерін тікелей талқылауға мүмкіндік беретін платформа бар екенін білу маңызды.

4. Білім — Жоғары.

5. Covid пандемиясы кезінде сіз өзіңіз үшін кәсіби немесе жеке жоспарыңызда нені 
ұқтыңыз? — Коронавирустық пандемияның (COVID-19) өршуі бүкіл әлемде бұрын-соңды 
болмаған жағдайды тудырды, бұл өмірдің әдеттегі тәртібіне үлкен өзгерістер әкелді. Кәсіби 
тұрғыдан алғанда, пандемия мемлекеттік органдардың, соның ішінде еңбек гигиенасы 
ұйымдастыруға, жұмысты ұйымдастыруда коронавирусты жұқтырудың ықтимал қауіптерін 
бағалауға қатысты ұсыныстарынан хабардар болуды үйретті. Сондай-ақ, кәсіби тұрғыда 
Қашықтықтан оқытудың бірқатар мүмкіндіктерін, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
бойынша түрлі платформаларды, қосымшалар мен ресурстарды ашты. 
Жеке алғанда, COVID пандемиясы Сіздің денсаулығыңыз бен жақын адамдарыңыздың 
денсаулығына басқаша қарауды үйретті. Қандай да бір дәрежеде құндылықтарды қайта 
қарастырыңыз.

6. Жақын арада қандай мақсаттар мен жоспарларларыңыз бар? — Менің жақын арадағы 
мақсаттарым мен жоспарларым біліктілікті арттырудың қосымша курстарынан өту, тиісті 
мамандандырылған әдебиетті оқу, қосымша кәсіптік білім алу арқылы еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік техникасы бағытындағы кәсіби өсумен және одан әрі дамумен тікелей байланысты.
Мен менеджмент саласындағы қашықтықтан оқытуды (Master of Business Administration, МБА) 
аяқтауды жоспарлап отырмын, оның курсын қазіргі уақытта өтіп жатырмын және алған білімім 
мен дағдыларымды өзімнің күнделікті жұмысымда қолданамын.
Сонымен қатар, мен С.Өтебаев атындағы Атырау Мұнай және газ университетінің студенттерін 
еңбекті қорғау, техногендік және жеке қауіпсіздік саласындағы білімді қалыптастыруға 
бағытталған мамандықтар бойынша оқытуды қолдауға белсенді қатысуды жоспарлап 
отырмын.

7. 50 жылдан кейін еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз? — 
50 жылдан кейін мен қазіргі заманғы, цифрландыруға және бақылау шараларын 
автоматтандыруға бағытталған, адами фактордың пайда болуын болдырмайтын, қазіргі кезде 
оқиғалардың жиі кездесетін себебі болып табылатын қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласын 
көргім келеді.

8. Егер Сіз Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласымен таныс 
болсаңыз, сіздің ойыңызша, оның сәтті дамуы үшін не жетіспейді? — Менің ойымша, 
Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы кейбір аспектілер ескірген 
және заңнамалық деңгейде бекітілген барынша белсенді тәуекелге бағдарланған тәсілге 
көшуді қажет етеді, өйткені технологиялар бір орында тұрмайды, барлық жерде жаңа 
технологиялар, процестерді автоматтандыру және цифрландыру енгізілуде, қазіргі әлемдегі 
өндіріс қауіпсіздік техникасын басқару тәсілін айтарлықтай дәрежеде өзгертеді.

9. Сізге әйгілі адамдардың қайсысы көбінесе әсер естеді? — Осы уақыт аралығында 
философияны танымал етумен айналысатын философ және жазушы Джон Армстронг маған 
қатты әсер етті. Оның әдісі күнделікті өмірде өнер тарихы, эстетика және классикалық 
әдебиеттерден білімді қалай қолдануға болатындығы туралы түсінікті әңгімеге негізделген. 
Бұл әр адамдарға қандай жеке тәсіл қолдануға болатыны және не ынталандыратынын түсінуге 
көмектеседі, бұл өз кезегінде өндірістегі жеке қауіпсіздік саласындағы маңызды аспект болып 
табылады.
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10. Сіздің ойыңызша табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек? — 
Әрине, жетістікке жетуге ықпал ететін көптеген жеке қасиеттер бар, бірақ мен өзім үшін 
жоғары әрі тиімді және табысты адамның келесі негізгі қасиеттерін атап өткім келеді: позитивті 
ойлау, мақсаттылық және еңбекқорлық, жауапкершілікті сезіну, басқаларды тыңдау және есту 
қабілеті, үнемі өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру және ең бастысы үйлесімділік.

11. Қандай ақпараттық блогтар, кітаптар және басқа ақпарат көздерін ұсына аласыз? — 
Мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында өзін-өзі дамыту үшін пайдаланатын 
мынадай халықаралық ресурстарды (веб-сайттарды) ұсынар едім:

• OSHA website – https://www.osha.gov/
• The International Labor Organization website – http://ilo.org
• EHS Today website – http://ehstoday.com/safety
• SafetyRisk website – https://www.safetyrisk.net/
• Occupational Health and Safety Online website – http://ohsonline.com/

12. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Мотивация-бұл күн сайын 
ояну немесе қандай да бір әрекет жасау себебі. Айналамдағылар, достарым, әріптестерім, 
туыстарым мені ынталандыратын жағдайлар болады. Бірақ тұтастай алғанда, мені бірнеше 
негізгі нәрселер ынталандырады: әділеттілік, менің жұмысым және иттерім))) менің ойымша, 
осы үш компонентсіз менің өмірім соншалықты мәнді болмас еді!!

антИпОв 
СЕРГЕй анатОЛьЕвИч 
«Қашықтан медицина. Қазіргі тенденциялар мен перспективалар» 
дөңгелек үстелдің модераторы

«Корпоративтік медицина орталығы» компаниялар тобы
Бас директор

Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 16 жыл

1. Баяндама тақырыбы  – Өнеркәсіптік қашық объектілерде медициналық көмекті 
ұйымдастырудың ерекшеліктері. КМО тәжірибесі.

2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға Сіздің сөз сөйлеуіңізден нені тыңдау 
ерекше қызықты болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — Конференцияға 
қатысушыларға медициналық қызметтердің төтенше жағдайларда, өркениеттен алыс 
жерлерде қалай жұмыс істейтіні туралы білу қызықты болады деп ойлаймын. Медициналық 
қызметкерлер бұл үшін қалай дайындалады, нысандар барлық қажетті заттармен - дәрі-
дәрмектермен, технологиялармен қалай қамтамасыз етіледі. Мұндай объектілерден 
медициналық эвакуация қалай өтеді.

3. Сөз сөйлеудің қысқаша тезисі:

• Қашықтағы нысанның дәрігері - ол кім;
• Өнеркәсіптік қашық объектілерде жұмыс істеу үшін дәрігерлерді қалай дайындау керек;
• Медициналық инфрақұрылымды және активтерді қашықтағы нысандарда қалай басқаруға 
 болады;
• Медициналық эвакуация-нені білу керек;
• Телемедицина-дәрігерлерге қалай дұрыс кеңес беру және көмектесу керек.
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4. Білімі:
1992 жылы Томск медициналық институтын «Емдеу ісі» мамандығы бойынша бітіріп, дәрігер-
хирург біліктілігін алған.

2000 жылы медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация 
қорғады.

1996 жылдан 2006 жылға дейін Сібір мемлекеттік медицина университетінің (СибММУ) 
кафедрасында онкология кафедрасының ассистенті, ал 2013 жылдан бастап госпитальдық 
хирургия және онкология кафедрасының профессоры ретінде ғылыми-оқытушылық қызмет 
атқарды.

2010 жылы медицина ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация 
қорғады. Диссертация асқазан қатерлі ісігін емдеудің аралас әдістеріне арналған.

5. COVID пандемиясы кезінде кәсіби және жеке жоспарда өзіңіз үшін не енгіздіңіз? — 
Біріншіден, пандемия бізге кез-келген төтенше жағдайларға дайын болу керектігін үйретті. 
Компаниядағы процестерді өмірдің қиын жағдайларына оңай бейімделе алатындай етіп 
реттеу керек. 

6. Сіздің болашаққа қандай жоспарларыңыз бен мақсатыңыз бар? — Дағдарыс-оның 
ішінде мүмкіндіктер уақыты. Біздің жоспарымызда  компанияның ағымдағы активтерін сақтап 
қалуға тырысып қана қоймай, оларды Ресейде де, одан тыс  Орталық және Оңтүстік-Шығыс 
Азия, Таяу Шығыс жерлерін де дамыту. 

7. 50 жылдан кейін қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз? — Ең алдымен 
мен дәрігермін, еңбекті қорғау бойынша маман емеспін. Бірақ жалпы айтқанда, мен бұл саланы 
адамға орталықтандырылған деп санаймын. Ол адамның қауіпсіздігі, өмірі мен денсаулығын, 
оның ұзақ еңбек өмірін сақтауға бағытталуы керек. Болашақта барлық компанияларға 
олардың басты құндылығы олардың қызметкерлері екендігі анық болады. 

8. Егер Сіз Қазақстандағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласымен таныс болсаңыз, 
онда сіздің ойыңызша, оның сәтті дамыту үшін не жетіспейді? — Менің ойымша, 
Қазақстан халықаралық қоғамдастыққа өте жақсы кіріктірілген. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласын сәтті дамыту үшін алдағы уақытта да алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге 
сүйену, ел алдына қойылған міндеттерді шешудің заманауи және тиімді тәсілдерін пайдалану 
маңызды болып табылады.

9. Сізге әйгілі адамдардың қайсысы көбірек әсер етеді? — Мен нақты адамдарды атай 
алмаймын. Олар өте көп. Бірақ олардың барлығын бір қасиет біріктіреді-олар өз саласының 
үлкен мамандары, олар өз тәжірибелері мен білімдерімен бөлісуге дайын, олар жасампаздық 
пен дамуға бағытталған.

10. Сіздің ойыңызша, табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек деп 
ойлайсыз? — Қазіргі уақытта жағдайды және адамдарды түсіну және талдау мүмкіндігі. Менің 
ойымша, бәрі осыған байланысты болып келеді. 

11. Сіз қандай ақпараттық блоктарды, кітаптар мен басқа да ақпарат көздерін ұсынатын 
едіңіз? — «Трудовая Оборона» баспасы https://oborona.media

12. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Бірінші кезекте - махаббат.
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ЕДИЛьБаЕва 
ЛаУРа ИБРаГИмОвна
«Қауіпсіздік мәдениетін ілгерілетуге арналған инновациялық технологиялар. 
Цифрландыру. Жетістіктер мен перспективалар» сессиясының модераторы

AGB Solutions
Жобалар жетекшісі

Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 15 жыл.

1. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға Сіздің сөз сөйлеуіңізден нені 
тыңдау ерекше қызықты болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — 
Инновациялық технологияларсыз қазіргі заманғы өндірісті елестету мүмкін емес және олар 
қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласындағы нормаға айналады. Стратегия, көшбасшылық, 
мәдениет және бизнес-модельді өзгерту мәселелерін шешу технологияны таңдау сияқты 
сәттілік үшін бірдей маңызды. Конференция қатысушыларына кәсіпорындарды цифрлық 
трансформациялаудың пилоттық жобаларымен, олардың күтулерімен, енгізу үшін маңызды 
кедергілермен және енгізу нәтижелерімен танысу қызықты болады. 

2. Білімі  — Медицина ғылымдарының кандидаты (мамандығы гигиена 14.00.07), М.В. Ломоносов 
атындағы ММУ MBA дипломы, IPMA, NEBOSH IGC, ILO Certified Trainer.

3. COVID пандемиясы кезінде кәсіби және жеке жоспарда өзіңіз үшін не енгіздіңіз? — 
Шектеулер мен белгісіздік жағдайында тау-кен компаниясында цифрландыру бойынша 
үлкен және күрделі жобаны жүзеге асыру қиын болды. Бұл жеке компанияның ғана емес, 
сонымен қатар тапсырыс беруші компанияның ішкі компьютерлік желілерінде қашықтықтан 
жұмыс істеудің үлкен тәжірибесі, үлкен және біртұтас виртуалды топтың бөлігі болу тәжірибесі 
болды.  Мобильді коммуникация құралдарымен және қосымшалармен жұмыс істеудің жаңа 
дағдыларын игеру.

4. 50 жылдан кейін қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз? — Еңбек 
қауіпсіздігі мәселелері-бұл жер ғаламшарындағы әрбір адамның тек басында және қағазда 
ғана емес, сонымен қатар жүрегіндегі бірінші кезекте тұрған мәселелер.

5. Егер Сіз Қазақстандағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласымен таныс болсаңыз, 
онда сіздің ойыңызша, оның сәтті дамыту үшін не жетіспейді? — Бүгінгі таңда 
кәсіпорындардың бірінші басшыларының жұмыс орындарындағы қауіпсіздік мәселелерінде 
көшбасшы рөлін қалай ұстанатыны және орындайтыны жеткіліксіз. 

6. Сіздің ойыңызша, табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек деп 
ойлайсыз? — Тәртіп пен танымдылық.

7. Сіз қандай ақпараттық блоктарды, кітаптар мен басқа да ақпарат көздерін ұсынатын 
едіңіз? — Мен кәсіпорынның әр басшысына қызмет түріне, басқару деңгейіне және 
бағыныштылардың санына қарамастан, сіздің қызметкерлеріңіз жарақат алған немесе 
кәсіби ауруға шалдыққан жазатайым оқиғаларды тергеу материалдарын мұқият зерделеуді 
ұсынамын. Сонымен қатар, өзіңізден мұның қайталанбауы үшін мен не істей аламын деп 
сұраңыз?

8. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Отбасым, ата-анам, ағам мен 
әпкем, балаларым мен немерелерім мені шабыттандырады және ынталандырады.
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ЖУмашЕва 
анаРа маРатОвна

"Самұрық-Қазына"Корпоративтік университеті 
директорының м. а.

Қауіпсізідк және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі:  4 жыл 

Кәсіби тәжірибе:
• "EVERYCO Central Asia Kazakhstan" серіктесі және директоры;
• Қазақстан Республикасындағы Vision Zero қауымдастығының негізін қалаушы;
• Тұрақтылық, қауіпсіздік, операциялық тиімділік, цифрландыру мәдениеті саласындағы 

бағдарламаларды әзірлеуші және фасилитатор.
1. Баяндама тақырыбы — "Жаңа Қазақстанның күн тәртібі аясында vision Zero өндірісінде 

бастапқы жарақаттану тұжырымдамасын дамыту".
2. Сіздің ойыңызша, конференция қатысушалырына сіздің баяндамаңызда әсіресе 

не қызықты болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — Тыңдаушылар 
Қазақстанда бастапқы жарақаттануды енгізу мәселелерін ұйымдастырудың прогресі туралы 
сұраққа жауап алады және қауіпсіздік мәдениетін дамытудың негізгі тәсілдері мен үздік 
практикалары туралы біледі.

3. Баяндамадан қысқаша тезистер:
• Vision Zero – бұл алдын-алу мазмұнын өзгертетін тәсіл, онда барлық деңгейдегі еңбек 

қызметінің үш аспектісі біріктіріледі-қауіпсіздік, денсаулық және әл-ауқат. Vision Zero 
тұжырымдамасы халықаралық Әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығы (ХӘҚҚ, 
International Social Security Association-ISSA — өткізген алдын алу мәдениеті саласындағы 
озық практикалардың иелері - бүкіл әлем бойынша 1000 жұмыс берушінің жан-жақты 
зерттеуіне негізделген;

• Vision Zero өндірістегі нөлдік жарақаттану тұжырымдамасының негізгі идеясы-өндірістегі 
жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулар алдын – ала анықталмаған немесе сөзсіз-
олардың әрқашан себептері бар. Алдын алудың белсенді мәдениетін қалыптастырудың 
арқасында бұл себептерді жоюға болады, ал олар туындаған өндірістік жазатайым 
оқиғалардың, жарақаттар мен кәсіптік аурулардың алдын алуға болады;

• Қазақстан Республикасында қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау мақсатында 2019 жылғы 
17 маусымда Женевада ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ХӘҚҚ 
— мен "нөлдік жарақаттану-Vision Zero"тұжырымдамасын ілгерілету бойынша өзара 
түсіністік және ынтымақтастық туралы Меморандум жасасты. Бүгінгі таңда Қазақстанда 
250-ден астам ұйым vision Zero әлемдік тұжырымдамасын қолдады, олардың арасында 
ұлттық және жеке ұйымдар да бар.

4. Білімі:
• Маман, Математик, ММУ. М. в. Ломоносов, Ресей, Мәскеу, 2009-2014; * Маман, Математик, 

ММУ. М. В. Ломоносов, Ресей, Мәскеу, 2009-2014 Жж;
• Сертификатталған Culture Partners бағдарлама фасилитаторы (бұрынғы атауы-

көшбасшылық бойынша серіктестер) (есеп берушілік, көшбасшылық құру, көшбасшылық 
мәдениеті), DOOR International, Германия, Висбаден, 2020.

5. Covid пандемиясы кезінде сіз өзіңіз үшін кәсіби немесе жеке жоспарыңызда нені 
ұқтыңыз? — Кәсіптік тұрғыдан пандемия Қазақстандағы көптеген ұйымдарға цифрлық 
сауаттылық пен икемділік деңгейін арттыруға көмектесті, адамдар іссапарларға аз бара 
бастады, өйткені көптеген мәселелерді қашықтан форматта шешуді үйренді.



• Спикерлердiң өмiрбаяны30 Ұйымдастырушылар

10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

Денсаулық мәселелеріндегі парадигма өзгерді, егер бұрын бұл ауыр жағдайда жұмысқа жоғары 
қызығушылықтың көрінісі болса, онда пандемиядан кейін мұндай батырлық басқалардың 
денсаулығына жауапсыздықтың көрінісі болды.
Жеке өзім үшін жұмыс пен отбасы арасындағы қашықтықтың маңыздылығын атап өттім. 
Пандемия кезінде арақшықтық қатты бұзылды, өйткені барлығы үйден жұмыс істеуге мәжбүр 
болды.

6. Сіздің болашаққа қандай мақсаттар мен жоспарларыңыз бар? — Елімізде тұрақтылық 
мәдениетін дамыту саласындағы шығармашылық жобаларды іске асыру.

7. «50 жылдан кейін еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз?» — 
Мен 50 жылдан кейінгі қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласында беделді, технологиялық, 
инновациялық, тиімді деп көремін, - 0-мақсатқа қол жеткізілді және адамдар, процестер, 
технологиялар, жабдықтар алдын-алу мәдениетін қолдауға дайын.

8. Егер Сіз Қазақстандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласымен таныс 
болсаңыз, сіздің ойыңызша, оның сәтті дамуы үшін не жетіспейді?  — Менің 
ойымша, Қазақстанда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласын табысты дамыту үшін 
ұйымшылдық, әріптестік, көшбасшылық, жоғары тартымдылық, қауіпсіздік мәдениетін дамыту 
мәселелерінде Бизнестің, мемлекеттің, азаматтардың, сарапшылардың барлық тараптарын 
ұғыну жетіспейді.

9. Сіздің ойыңызша табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек? — 
Табысқа сәтті жету үшін жағымды интеллект, өзін-өзі болуға батылдық, тәртіп пен бейімделу 
қажет.

10. Қандай ақпараттық блогтар, кітаптар және басқа ақпарат  көздерін   ұсынар едіңіз?
• Мен осы кітаптарды оқуға ұсынар едім:
• 1) «Принцип Оз» Роджера Коннорса и Тома Смита;
• 2) «Меняя культуру, меняешь игру» Роджера Коннорса и Тома Смита;
• 3) «Договориться можно обо всем» Кеннеди Гэвина.

11. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады?
Мені өмірде 2 нәрсе шабыттандырады және ынталандырады:
Менің отбасым және сүйікті ісімен айналысатын бақытты адамдар.

кОтыРЕв 
БатыР кУанышЕвИч 

аҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы»
Бас инженер – Техникалық саясат департаментінің директоры

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 28 жыл

1. Баяндама тақырыбы — «Сандық платформадағы «ҚТЖ» ҰК» АҚ-дағы өндірістік қауіпсіздікті 
басқару жүйесі. 

2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға Сіздің сөз сөйлеуіңізден нені 
тыңдау ерекше қызықты болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — 
«Ірі компанияда қауіпсіз еңбек мәдениетін қалай көтеруге болады?»
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

3. Сөз сөйлеудегі қысқаша тезисі: 
• Өндірістік жарақаттану; 
• Қауіпсіз еңбек мәдениетін арттыру; 
• Қателік құны-өмір.

4. Білімі: 
• Мәскеу мемлекеттік қатынас жолдары университеті, Автоматика, телемеханика және 

байланыс мамандығы (көлікте);
• Қазақстан тұтынушылар одағының Қарағанды экономикалық университеті, мамандығы 

экономика; European University (Switzerland) Т. Рысқұлов атындағы ҰЭУ, «Іскерлік 
әкімшелендіру» мамандығы бойынша MBA. 

5. COVID пандемиясы кезінде кәсіби және жеке жоспарда өзіңіз үшін не ұқтыңыз ? — 
«Бастысы – жақын адамдарыңның өмірі мен денсаулығы».

6. Сіздің болашаққа қандай жоспарларыңыз бен мақсатыңыз бар? — «Компанияға VISION 
ZERO құндылығын енгізу».

7. 50 жылдан кейін қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз? — «НӨЛДІК 
ЖАРАҚАТТАНУ талаптарына жету».

8. Егер Сіз Қазақстандағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласымен таныс болсаңыз, 
онда сіздің ойыңызша, оның сәтті дамыту үшін не жетіспейді? — «Басшылықтың 
ресурстары мен құштарлығы».

9. Сізге ұлы адамдардың қайсысы көбірек әсер етеді?  — Шыңғысхан.

10. Сіздің ойыңызша, табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек деп 
ойлайсыз? — Міндеттілік, көшбасшылық.

11. Сіз қандай ақпараттық блоктарды, кітаптар мен басқа да ақпарат көздерін ұсынатын 
едіңіз? — «Принцип OZ» кітабы.

12. 15. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? Отбасым мен салауатты өмір 
салты.

вИСнЕвСкИй 
юРИй аЛЕкСЕЕвИч

«СТМ» ЖШС- бас директор  
«СКАУТ-Корпоративтік шешімдер» - негізін қалаушы.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі:
10 жыл (БДД арналған телематиканы енгізу бойынша бірінші жоба–  
2012 жылы)

1. Баяндама тақырыбы — «Автокөліктегі апаттылықты еселік төмендетуге арналған цифрлық 
технологиялар».

2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға Сіздің сөз сөйлеуіңізден нені 
тыңдау ерекше қызықты болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — 
Нақты жобалар мысалында ЖКО тәуекелдерін төмендету бойынша міндеттерді шешу үшін 
цифрландыру технологияларын (Заттар интернеті және компьютерлік көру) енгізудің үздік 
практикалары туралы айтып беремін.



• Спикерлердiң өмiрбаяны32 Ұйымдастырушылар

10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  

•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

3. Сөз сөйлеудің қысқаша тезисі — 
• Корпоративтік көліктің қатысуымен болған ЖКО себептері мен статистикасы
• ERG кәсіпорындарындағы ерекшелік
• Автокөліктің қатысуымен ЖКО тәуекелдерін төмендету бойынша ERG кешенді 

бағдарламасы (телематика + жүргізушілерге арналған тренингтер)
• БДД арналған It Платформа: нәтижелері, су астындағы тастар және енгізу кезеңдері 

бойынша ұсынымдар
• Кабинаішілік бейнеталдау жүйесін (шаршауды бақылау жүйесін) сынақтан өткізу 

қорытындылары
• ERG-дің жобаны дамыту жөніндегі жоспарлары (сапарларды басқару, цифрлық 

диспетчерлік қызмет)

4. Білімі — Жоғары, СПбГУАП.

5. COVID пандемиясы кезінде кәсіби және жеке жоспарда өзіңіз үшін не ұқтыңыз? — 
Кәсіби тұрғыда-қызметкерлерге және олардың отбасыларына қамқорлық жасау керек. Бұл 
оларды қолдау үшін ғана маңызды емес, сонымен қатар корпоративтік мәдениетті нығайтады 
және кез-келген дағдарыстан тезірек қалпына келтіруге көмектеседі.
Жеке жоспарымда  өзім үшін пандемияның басты нәтижесі-ұлымның 21 жылдың мамыр 
айында дүниеге келуі.

6. Сіздің болашаққа қандай жоспарларыңыз бен мақсатыңыз бар? — Қазақстандағы 
қолданыстағы және жаңа корпоративтік тапсырыс берушілермен БДД бойынша жобаларды 
дамыту. SAKAI (Safety Keeper Artificial Intelligence) платформасы негізінде өнімдерді дамыту. 

7. 50 жылдан кейін қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз? — 50 жыл, 
бұл әр түрлі технологиялардың пайда болуы мен қолданылуы үшін үлкен уақыт және бізге 
фантастика саласынан сияқты көрінеді. Мен еңбекті қорғау тек маңыздырақ болатынына және 
2070 жылға қарай күн тәртібінде физикалық денсаулықты қорғау мәселесі емес, материалдық 
және психологиялық денсаулық, қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінің дамуы 
саласындағы міндеттер тұратынына сенімдімін.

8. Егер Сіз Қазақстандағы қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласымен таныс болсаңыз, 
онда сіздің ойыңызша, оның сәтті дамыту үшін не жетіспейді? — Мен дамудың негізгі 
аймағы  тікелей орындардағы (ірі қалалардан алыс орналасқан өндірістік алаңдардағы) 
қауіпсіз әрекеттер саласындағы мәдениет деп санаймын. 

9. Сізге ұлы адамдардың қайсысы көбірек әсер етеді? — Альберт Эйнштейн.

10. Сіздің ойыңызша, табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек 
деп ойлайсыз? — Эмоционалды интеллект және өз қалауы мен құндылықтарын анықтау 
мүмкіндігі.

11. Сіз қандай ақпараттық блоктарды, кітаптар мен басқа да ақпарат көздерін ұсынатын 
едіңіз? — «Қауіпсіз Жүргізу Қауымдастығы» телеграмдағы топ: https://t.me/fleetsafetyorg 

12. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Менің идеяларымды IT-
өнімдерге енгізу және кейіннен оларды мыңдаған пайдаланушылардың қолдануы, олардың 
қауіпсіздігін және оның нәтижесінде отбасыларындағы бақыт деңгейін арттыру.
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10-ШЫ өнЕРкӘСіптік қаУіпСізДік ЖӘнЕ EңБЕкті қОРҒаУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖӘНЕ КӨРМЕ  
•  25 - 27 мамыр 2022, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  •  

мОИСЕЕв 
СЕРГЕй юРьЕвИч

актив-Безопасность ЖШС 
Мердігер, директор

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 22 жыл

1. Баяндама тақырыбы — Корпоративтік автопарктердің тәуекелдерді басқарудағы үздік 
әлемдік тәжірибесі.

2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға Сіздің сөз сөйлеуіңізден нені 
тыңдау ерекше қызықты болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — Сіздің 
компания үшін жол қозғалысы тәуекелдерін басқару қаншалықты сыни? Автокөлік жүйесіндегі 
ең әлсіз орын қайда және оның қауіпсіздігін басқарудың аса тиімді құралын қалай таңдауға 
болады?

3. Сөз сөйлеудің қысқаша тезисі:
• Өндірістегі оқиғаларға қарағанда автокөліктегі апаттылық неге жоғары?
• Жол қозғалысын қауіпсіз басқаруға жүйелік тәсіл 
• Жүргізушілердің әрекеттерін өзгерту құралдарының жарағы 
• Жүйелік тәсілдің негізгі элементтері – басшылықтың көсбасшылығы, ішкі және сыртқы 
 коммуникациялар, деректер негізінде басқару, оқыту, бақылау және ынталандыру жүйесі
• «Тиімділік – Еңбек сыйымдылығы» матрицасы.

4. Білімі — жоғары техникалық (физик), жоғары іскери (математик), магистратура (нейроғылымдар)
5. COVID пандемиясы кезінде кәсіби және жеке жоспарда өзіңіз үшін не енгіздіңіз? — 

Жеке және корпоративтік – қаржылық, материалдық, кадрлық резервтерді, құзыреттілік 
резервтерін құру маңызды. Сценарлық жоспарлауды қолдануды үйрену, басқа салалардың 
тәжірибесін зерделеу. Дүрбелеңге салмау. Оқу мен дамуға жанымен берілу.

6. 50 жылдан кейін қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласын қалай көресіз? — «Адам 
факторы» деп аталатын - абайсыздық, шаршау, монотония, эмоционалды толқулардың әсерін 
азайту үшін автоматтандырылған зияткерлік жүйелерді кеңінен енгізу.

7. Сізге ұлы адамдардың қайсысы көбірек әсер етеді? — Пётр Первый.

8. Сіздің ойыңызша, табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек 
деп ойлайсыз? — Кең ой-өрісі, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу, ойлаудың 
икемділігі, креативтілік, серіктестік қарым-қатынас құра білу, көз жеткізе білу және көпшілік 
алдында сөйлей білу.

9. Сіз қандай ақпараттық блоктарды, кітаптар мен басқа да ақпарат көздерін ұсынатын 
едіңіз? — Біздің үздіксіз және жылдам өзгеру дәуірінде белгіленген фактілердің жинақтарын 
емес, жаңа гипотезаларды, өмір мен бизнестің әртүрлі салалары арасындағы қатынастарды 
ұсынатын кітаптарды оқу маңызды деп санаймын. Овальной Харари, Митио Каку, Нассим 
Талеб, Уильям Гибсон, Ричард Морган, Нил Стивенсон, Лю Цысиня, Вернер Виндж, Джеймс 
Кори сияқты ғалымдардың, футурологтардың және фантасттардың кітаптарында көптеген 
идеялар бар.

10. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Шығармашылық, жаңа 
жобалар жасау, саяхаттау, өзіңді сынап көру және әр түрлі жағынан білу мүмкіндігі.
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СЕнькО 
вЛаДИмИР анДРЕЕвИч

Тоо «Цифровой поток — Инновации»
Бас директор

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы жұмыс өтілі: 
10 жылдан артық

1. Баяндама тақырыбы — SIGEX: Платформа.

2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға Сіздің сөз сөйлеуіңізден нені 
тыңдау ерекше қызықты болады? Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? — 
Сандық Қазақстан бағдарламасына сәйкес ақпараттық жүйеге ЭЦҚ енгізу кезінде электронды 
құжаттардың заңды маңыздылығын қалай қамтамасыз етуге болады.

3. Сөз сөйлеудің қысқаша тезисі:
• Сандық Қазақстан ЭҚА жүйесінде және бизнес процесстерді автоматтандырудың 

мамандандырылған жүйелерінде электронды құжаттарға көшуге ынталандырады. 
• Электронды құжаттардың заңды маңыздылығын қамтамасыз ету кәсіпкерлер үшін жаңа 

әрі белгісіз тәуекелдермен байланысты 
• - SIGEX: Платформа — бұл кәсіпкерлер үшін электронды құжаттармен жұмыс жасау 

кезінде тәуекелдерді төмендетуге бағытталған кешенді шешім. 

4. Білімі — Жоғары, математик-бағдарламашы.

5. COVID пандемиясы кезінде кәсіби және жеке жоспарда өзіңіз үшін не енгіздіңіз? — 
Біздің өмірлік салтымыз көп жағдайда әдеттермен анықталады, олардың көбі біздің 
потенциалымызды тоқтатады. Кезеңді сілкілеу артығын алып, алға қарай тиімді жылжуға ықпал 
етеді. 

6. Сіздің болашаққа қандай жоспарларыңыз бен мақсатыңыз бар? — ЭЦҚ саласында біздің 
азаматтардың сауаттылығын дамыту және Қазақстан кәсіпкерлеріне осы сандық технология 
кезеңінде дұрыс әрі тиімді кіруге көмек көрсету.

7. Сіз қандай ақпараттық блоктарды, кітаптар мен басқа да ақпарат көздерін ұсынатын 
едіңіз? — Халықаралық кәсіпкерлер қауымдастығының жаңалықтары: https://news.
ycombinator.com/
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СвЕтЛана ЕвГЕньЕвна

«МЦФЭР–Казахстан» ЖШС сандық баспа, «Еңбекті қорғау
Кадрлар және іс қағаздарын жүргізу» ТН жетекшісі 

1. Баяндама тақырыбы — «ACTUALIS: Кадрлық іс» – Қазақстан кәсіпорындарында қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау саласында ақпараттық цифрлық технологияларды пайдаланудың жаңа 
мүмкіндігі.

2. Сіздің ойыңызша, конференцияға қатысушыларға Сіздің сөз сөйлеуіңізден нені тыңдау 
ерекше қызықты болады? — Тыңдаушылар қандай сұраққа жауап алады? Қауіпсіздік пен 
еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге сандық технологияларды енгізу. Қатысушылар 
қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында олардың жұмысын 
оңтайландыру үшін еңбекті қорғау жөніндегі мамандарға арналған қандай жаңа сервистер, 
шеберлер, нұсқаулықтар, есепшілер әзірленгенін білетін болады.

3. Сіздің ойыңызша, табысқа жету үшін қандай жеке қасиеттерді тәрбиелеу керек деп 
ойлайсыз? — Мақсаттарға қол жеткізудегі табандылық пен мақсаттылық. 

4. Өмірде сізді не шабыттандырады және ынталандырады? — Өзіңді жайлы әрі бақытты 
сезінетін адамдармен ғана қоршау. Оларды және өзіңізді бағалау. Өйткені, бұл жаңа жетістіктер 
мен жеңістерге шынымен шабыт бере алатын минимум.
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мЕмЛЕкЕттік СЕРіктЕС

қазақСтан РЕСпУБЛИкаСы ЕңБЕк ЖӘнЕ  
хаЛықты ӘЛЕУмЕттік қОРҒаУ мИнИСтРЛіГі  
қызмЕтінің нЕГізГі БаҒыттаРы  

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау мен әлеуметтік даму министрлігінің (бұдан әрі 
- Министрлік) міндеті денсаулық сақтау, еңбек, жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік 
қамсыздандыру салаларында азаматтарды конституциялық кепілдіктер мен құқықтармен 
қамтамасыз ету арқылы халық өмірінің дәрежесі мен сапасын арттыруға септігін тигізу болып 
табылады.
Министрлік қызметінің негізгі бағыттары төмендегі салаларда мемлекеттік саясатты қалыптас-
тырып, оны жүзеге асыру, салааралық үйлестіру мен мемлекеттік басқаруды іске асыру болып 
табылады: 
1. Азаматтардың денсаулығын сақтау, медицина және фармацевтика ғылымдары, медициналық 

және фармацевтикалық білім, дәрі-дәрмек құралдары және медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық техника  айналымы, медициналық қызмет көрсетудің сапасын 
бақылау;

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың мемлекет кепілдік берген 
көлемде тегін медициналық көмек алуын қамтамасыз ету; 

3. Халықты және денсаулық сақтау ұйымдарын қауіпсіз, тиімді және сапалы дәрі-дәрмек 
құралдарымен қамтамасыз ету;

4. Еңбек, оның ішінде қауіпсіздік және еңбекті қорғау;
5. Жұмыспен қамту;
6. Әлеуметтік қамсыздандыру, оның ішінде зейнетақымен қамсыздандыру және міндетті 

әлеуметтік сақтандыру;
7. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау;
8. Балалары бар отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсету;
9. Азаматтардың жеке санаттарына әлеуметтік көмек көрсету;
10. Арнайы әлеуметтік қызмет көрсету;
11. Өз құзіреті шегінде халықтың көші-қоны;
12. Министрлікке Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге міндеттер.

Қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласында Министрлік:
еңбек, қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді, әдістемелік 
ұсыныстарды әзірлейді және бекітеді; 
қауіпсіздікпен қамтамасыз ету және еңбекті қорғау саласында басқа мемлекеттік органдары, 
сондай-ақ жұмысшылар мен жұмыс берушілер өкілдері арасындағы үйлесім мен өзара әрекеттесуді 
жүзеге асыру;
еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органның қызметін үйлестіру.
Министрліктің "Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті" мекемесінің қызметіне мыналар 
кіреді:
еңбек саласында, оның ішінде қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыру;
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының, оның ішінде қауіпсіздік пен еңбекті қорғау 
бойынша талаптардың, халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманың сақталуына мемлекеттік 
бақылауды жүргізуді жүзеге асыру;
қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласындағы мониторинг пен тәуекелді бағалауды ұйымдастыру;
үш-бес қаза тапқан топтық жазатайым оқиғаларды тексеру бойынша комиссия құру және тергеу 
жүргізу;
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіп бойынша өндірістегі жазатайым 
оқиғаларды тергеуді дер кезінде және объективті жүргізуді бақылау;
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жазатайым оқиғаларды тергеу, ресімдеу және тіркеу мәселелері бойынша жұмыс беруші, жұмысшы 
және мемлекеттік еңбек инспекторы арасындағы келіспеушіліктерді қарау;
қауіпсіздік пен еңбекті қорғау мәселелері бойынша жұмысшылардың, жұмыс берушілердің және 
олардың өкілдерінің өтініштерін қарау;
Қазақстан Республикасының Заңдарымен, Президентінің және Үкіметінің актілерімен 
қарастырылған өзге де функцияларды жүзеге асыру.

аЛтын СЕРіктЕС

аРСЕлоРМИТТал ТЕМіРТау, аҚ 

Республика даңғылы, 1
Темиртау, 101407, Қазақстан
тел.: +7 7213 96 50 37, 96 57 67
e-mail: general.mst@arcelormittal.com
web: www.arcelormittal.kz

«АрселорМиттал Теміртау» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургия 
секторының ірі кәсіпорны болып табылады. Кәсіпорын жеке көмірі, темір кені және энергетикалық 
базасымен қоса біріктірілген тау-кен кешенін қамтиды. «АрселорМиттал Теміртау» компаниясы 
құрамына келесілер кіреді: 
• Болат департаменті; 
• Көмір департаменті; 
• Темір-кен департаменті.
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ жалпақ және сұрыпты илек, оның ішінде полимер, мырыш және 
алюминий жабындысы бар илек өндірісіне маманданған, сондай-ақ агломерат, темір кені 
және көмір концентратын, кокс, шойын, болат, оның ішінде үздіксіз құйылған слябтар, штрипс, 
лонжеронды жолақ, электрмен дәнекерленген құбырлар және домна және коксхимия өндірісінің 
ілеспе өнімдерін өндіреді.
Кәсіпорын ISO 9001 халықаралық сапа стандарттарының, ISO 14001-2015 экологиялық 
менеджментінің және ISO 45001 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес сертификатталған.
«АрселорМиттал Теміртау» компаниясы әлеуметтік бағдарланған компания болып табылады. 
Кәсіпорынның балансында демалыс үйлері, шипажайлар, балалардың жазғы сауықтыру лагерьлері, 
спорт кешендері және медициналық мекемелері бар. Компания Теміртау қаласының тұрғындарына 
(ыстық және суық су, жылу, электр энергиясы) коммуналдық қызметтер жеткізуші болып табылады.

аЛтын СЕРіктЕС

EUraSIaN rESOUrCES GrOUp 

Қабанбай батыр даңғылы, 30-А
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 7172 59 21 33, 59 21 44
e-mail: erg@erg.kz
web: www.erg.kz/ru

Eurasian Resources Group (ERG) – табиғи ресурстарды өндіру мен өңдеу, энергетика, логистика және 
маркетинг салаларында толық біріктірілген, әлемдегі ең ірі әртараптандырылған компаниялардың 
бірі. Төрт құрлықта орналасқан 15 елде ERG-дің кәсіпорындары өз саласы бойынша ең ірі жұмыс 
берушілердің бірі саналады. 
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Бүгінде ERG жоғарыкөміртекті феррохром құрамындағы хром үлесі бойынша Еуразия кеңістігіндегі 
көшбасшы әрі темір кенін жеткізуші ірі компанияға айналды. Қазақстандағы жоғары маркалы 
алюминий өндіретін жалғыз кәсіпорын Топ құрамында. Сондай-ақ, мыс пен кобальт жеткізуші ірі 
компаниялар қатарында.
ERG – Қазақстанның тау-кен, металлургия саласының үштен бірін құрайды. Сонымен қатар, 
ERG – Орталық Азиядағы электр қуатын негізгі жеткізушілердің бірі және ірі темір жол операторы. 
Қазақстанда Еуразиялық Топ пен еліміз үшін аса маңызды кәсіпорындар орналасқан. Олар: 
«Қазхром» ТҰК, Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі (ССКӨБ), Қазақстан Алюминийі, 
Қазақстан электролиз зауыты (ҚЭЗ), Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы (ЕЭК), «Шұбаркөл 
көмір», «3-Энергоорталық» АҚ және «ТрансКом» Көлік тобы мен ERG Service. 
Африкада ERG мыс және кобальт кендерін өндіреді, мыс концентраты мен кобальт гидроксидін 
шығарады. Жақында Топ Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR) кәсіпорнын іске қосты, ол Конго 
Демократиялық Республикасындағы бұрыннан қордаланған өндіріс қалдықтарын қайта өңдейтін 
ірі кәсіпорын болып табылады. Metalkol RTR бүгінде кобалть өндірісі ауқымы бойынша әлемдегі 
екінші және ірі мыс өндірушіге айналды. 
Сонымен қатар, компанияның Африка құрлығындағы бірнеше елдерде, атап айтқанда Оңтүстік 
Африка Республикасында, Зимбабве, Мали және Мозамбикте көмір, марганец, платина, боксит, 
флюорит өндіру жобалары бар. Топ құрлықтағы өзінің жеткізілімдерінің тізбегін Sabot атты 
арнайы көліктік компанияның көмегімен жүзеге асырады, ол «Солтүстік-Оңтүстік» көлік дәлізінде 
құрлықаралық тасымалдау қызметін көрсетеді.
Бразилияда ERG Pedra de Ferro жобасын, Pedra de Ferro кен орнында темір кенін өндіретін 
біріктірілген кешенді, Porto Sul теңіз портын және FIOL құрлықаралық темір жолын дамытып жатыр.
ERG – Бүкіләлемдік экономикалық форум тұғырманамысында құрылған аккумуляторлы батареялар 
секторына арналған жаһандық Aльянстың құрылтайшы-серіктесі. Альянс қарқынды дамып 
келе жатқан электромобильдер мен гаджеттер секторына арналған құн құраудың жауапты әрі 
инклюзивті тізбегін құрып, дамыту мен оған орнықты даму тәжірибелерін әзірлеуді көздейді.

аЛтын СЕРіктЕС 

По ГлоБал-СПЕЦодЕЖда, ЖШС 

М.Сартаев көшесі, 3 корпус
Ақтөбе, 030001, Қазақстан
тел.: +7 7132 572 363, 556 066
e-mail: info@global-specodezhda.kz
web: www.global-specodezhda.kz

"ПО Глобал-Спецодежда" ЖШС нарықта 25 жылдан астам жұмыс жасап келеді.
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Оңтүстік-Батыс, М. 
Сартаев көшесі, 3 ғимарат.
Кәсіпорын басшысы директор - Шабаева Надежда Александровна.
"ПО Глобал – Спецодежда" ЖШС Батыс өңірде 600 жұмыс орнына арналған ірі фабрика ашты, ол 
мұнай-химия, металлургия, тау-кен өндіру, электр энергетикасы, құрылыс, күзет құрылымы және 
т. б. салаларда мамандандырылған модельдерді, сондай-ақ медициналық киім және клинингтік 
компаниялар персоналына қызмет көрсету саласына арналған киім, сұлулық салондары, 
мейрамхана кешеніне арналған киім, кеңсе киімдерін әзірлейді және шығарады.
"Глобал" өндірісінде Жапония, Қытай, Германия және т.б. жетекші әлемдік өндірушілердің заманауи 
жабдықтары бар, соның арқасында ол сапалы жұмыс киімдерін шығарады, қысқа мерзімде өнім 
шығаруды арттырады, фабриканың қуаттылығы жылына 1,2 миллион өнім шығарады.
Кәсіпорында 300-ден астам тігінші жұмыс істейді, олардың бір бөлігі мүмкіндігі шектеулі адамдар, 
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халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан әйелдер, көп балалы аналар.
Біздің компанияның негізгі және басты мақсаты - тапсырыс берушінің барлық техникалық  
талаптарын және жеткізу мерзімдерін сақтай отырып, сапалы және экологиялық таза 
мамандандырылған киімді әзірлеу және дайындау арқылы "Тапсырыс берушінің" кәсіпорын-
дарында қауіпсіздікті тиімді қамтамасыз ету.
Өнімді әзірлей және өндіре отырып, біз персоналды үнемі оқыта және оның дағдыларын жетілдіре 
отырып, ең заманауи әдістемелер мен алдыңғы қатарлы технологияларды қолданамыз. 
Біз кәсіпорындар үшін арнайы киімнің корпоративтік стилін әзірлеуге, маталарды кәсіби таңдауға 
дайынбыз. Жаһандық жұмысты автоматтандыру + қызметкерлердің кәсібилігі = партия көлеміне 
қарамастан ең күрделі өнімдерді жедел және сапалы өндіру. Біз әрқашан мінсіз және сонымен 
бірге қол жетімді бағамен таңдаймыз.
"По Глобал-Спецодежда" ЖШС басшысы - Надежда Александровна Ақтөбе облысының іскер 
әйелдер кеңесінің мүшесі және "Атамекен" қауымдастығының Ақтөбе филиалының мүшесі, "Жеңіл 
өнеркәсіп және жеке қорғаныс құралдарын өндірушілер қауымдастығы" ЗТБ төрағасы, "Надежда" 
оқу-өндірістік кешенін (ОӨК) басқарады.
Біздің кәсіпорын – "ПО Глобал-Спецодежда" ЖШС базасында нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту 
бағдарламасы бойынша өңірлік Кәсіпкерлер Палатасының қолдауымен құрылған "Надежда" 
оқу-өндірістік кешені жұмыс істейді. Қысқа мерзімді курстарда оқыту бірінші кезекте жұмыссыз 
азаматтар, мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін есептелген. «Надежда»  оқу-өндірістік кешені 
"Атамекен" ҚР ҰКП оқу орталықтарының тізіміне енгізілген.
Бүгінгі таңда 10 топ шығарылды, бұл 250 түлек, олардың 80%-ы тігін өндірісінде жұмыс істейді.
Компания кадрларды даярлау саласында жаңа оқу бағдарламаларын әзірлеумен айналысады. 
Ақтөбе сервис колледжімен және есту қабілеті бұзылған балаларға арналған колледжбен бірлесіп, 
тәлімгерлік элементтерімен дуальді оқытуды, кәсіпорында практикадан өтеусіз негізде  іске 
асырады. Бүгінгі таңда "Глобал" кәсіпорнында 220 оқушы тегін тәжірибеден өтті, олардың 60 
пайызы жұмысқа орналастырылды.
Сондай-ақ, "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы аясында (2017-2021 жж.) "ПО Глобал-Спецодежда" 
ЖШС жұмыссыз азаматтар мен ауыл жастарын тігін өндірісінде жұмысқа орналасуға мүмкіндік 
бере отырып, "тігінші" мамандығына оқытады. Жастарды бейімдеудің әлеуметтік орталығында 
"Глобал" компаниясының бастамасымен тігін өндірісі ашылды, ол орталық тәрбиеленушілерін 
"тігінші" мамандығына тегін оқытады және "Глобал" тігін өндірісінде жұмыс істейді.
2017 жылдың шілде айында Ақтөбе Қазақстанда баламасы жоқ бірегей әлеуметтік орталық 
– "Мейірім" жастарды бейімдеудің әлеуметтік орталығы ашылды. Орталықта "Глобал" 
компаниясының бастамасымен тігін өндірісі ашылды, ол орталық тәрбиеленушілерін "тігінші" 
мамандығы бойынша тегін оқытуға бағытталған. Жобаны жүзеге асыру үшін «Глобал-Спецодежда» 
басшылығы орталықты заманауи тігін жабдықтарымен және қажетті оқу материалдарымен 
қамтамасыз етті. "Мейірім" орталығының алғашқы түлектері оқудан кейін "Глобал" тігін өндірісіне 
жұмысқа орналасты.
ҚР СТ ИСО 9001-2016 талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін енгізді және сертификаттады.
ҚР СТ ИСО 14001-2016 экологиялық менеджмент жүйелері.
ҚР СТ ISO 45001-2019 "Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жүйелері".
Фабриканың барлық өнім ассортиментіне жергілікті қамту үлесі 50%-дан асатын CT-KZ 
сертификаты бар. (қосымшада).
Компания индустриялық сертификаттың иегері болып табылады және "Атамекен" ҚР ҰКП отандық 
тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген. (қосымшада).
Самұрық-Қазына холдингі тауар өндірушілерінің тізіміне кіреді.
Кәсіпорын әлеуметтік бағытта белсенді дамып келеді, жетім балаларға, жалғызбасты қарттарға, 
соғыс және еңбек ардагерлеріне арналған қайырымдылық іс-шаралары мен акцияларын өткізеді. 
"ПО Глобал-Спецодежда" ЖШС кадрларды дайындау бойынша әлеуметтік серіктестік аясында 
жұмыс істейді. 
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Сонымен қатар, "ПО Глобал-Спецодежда" ЖШС "Адами капитал-жаңғыру негізі", "Мансап және 
жеке өсу күні" және т.б. тақырыптарда көп балалы аналар, жалғыз басты аналар, халықтың 
әлеуметтік осал топтарынан шыққан әйелдер және жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығының 
тәрбиеленушілері үшін тренингтер, мастер – кластар өткізеді. Тренингтің мақсаты - бизнесті ашу 
және жүргізу бойынша жеңілдетілген бағдарламалар ұсынатын мүмкіндіктер туралы халықты 
ақпараттандыру.
Компания Республикалық маңызы бар негізгі марапаттарға ие болды:
• Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі "Парыз" республикалық конкурсының Гран-При 

иегері-2021 (2021 ж.);
• Өндірістік мақсаттағы тауарларды шығаратын үздік кәсіпорын номинациясында ҚР 

Президентінің "Алтын сапа" сыйлығының лауреаты (2020 ж.);
• 2019 жылғы "Қазақстанның үздік тауары" республикалық көрме-конкурсының "Өндірістік 

мақсаттағы үздік тауарлар" номинациясы бойынша жеңімпазы болып танылды (2019ж.).

аЛтын СЕРіктЕС

казцИнк кОмпанИяСы 

Промышленная  көшесі, 1
Өскемен, 070002, Қазақстан
тел.: +7 7232 29 10 01
e-mail: kazzinc@kazzinc.com
web: www.kazzinc.com

«Казцинк» - Қазақстанның түсті металлургия көшбасшыларының бірі, мыс, бағалы металдар 
және қорғасын сияқты ілеспе металл түрлерін көптеп қоса өндіретін интеграцияланған ірі мырыш 
өндіруші. Компанияның негізгі кәсіпорындары Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан, 
Ақмола және Қарағанды облыстарында орналасқан. Казцинк өзі құрылғаннан бергі жылдар ішінде 
өндірістік қуаттар мен өнім өндіруді едәуір арттырды. 
Компания ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 және ISO 50001 халықаралық стандарттарына сәйкес 
кен өндіруден бастап оларды тазартылған металдар ала отыра өңдеуге дейінгі түсті металдар 
өндірудің толық циклын қамтитын интеграцияланған сапа, қоршаған орта, денсаулық сақтау, 
еңбек қауіпсіздігі менеджменті және энергия менеджменті жүйесін; өндірісті инфрақұрылыммен, 
көлікпен, ресурстармен қолдайтын және қамтамасыз ететін қосалқы бөлімшелер, сонымен бірге 
өндіріс қалдықтарын жою үдерістерін құрды.

күміС СЕРіктЕС

Kaz MINEralS тОБы 

Ж. Омарова көшесі, 8
Алматы, 050020, Қазақстан
тел.: +7 727 244 03 53
e-mail: info@kazminerals.com
web: kazminerals.com

КAZ Minerals Тобы – ірі ауқымды, азшығынды карьерлік типтегі тау-кен өндірісін дамытуға 
бағытталған, өсу әлеуеті зор мыс өндіруші компания. 
Компания операциялық іс-қызметін ШҚО орналасқан Ақтоғай және Павлодар облысындағы 
Бозшакөл ашық кеніштерде, сонымен қатар, Шығыс Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен кен 
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байыту фабрикаларында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде жүргізеді. 
2021 жылы мыстың жалпы өндіріс көлемі 299 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 43 мың 
тонна концентраттағы мырыш, 167 мың унция алтын мен 3,417 млн. унция күміс өндірілді. 
2019 жылдың қаңтар айында Топ Ресей Федерациясы Чукот автономиялы округіндегі Баимская 
мыс жобасын сатып алды.

қОЛа СЕРіктЕС

«СаМҰРЫҚ-ҚаЗЫна»  
кОРпОРатИвтік УнИвЕРСИтЕті

Сығанақ көшесі, 17/10
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан 
тел.: +7 800 080 77 99 
e-mail: support@hrqyzmet.kz 
web: www.skcu.kz

«Самұрық-Қазына» Корпоративтік университеті – бұл озық тәжірибе мен жаңа білімді жинақтаудың 
ашық, табысты орталығы.
Бүгінгі таңда Компания «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобын трансформациялау 
бағдарламасында білім беру функцияларын әзірлеу мен енгізуде басты рөл атқарады.
Компания бизнес үшін кешенді шешімдер ұсынады: 
• НЕГІЗГІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ; 
• ВИРТУАЛДЫ ОҚЫТУ; 
• HR QYZMET ЖАЛПЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ;
• HR-КОНСАЛТИНГ ҚЫЗМЕТТЕРІ; 
• SAMRUK QYZMET РЕКРУТИНГ ПЛАТФОРМАСЫ;  
• RPA – БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРДІ РОБОТТАНДЫРУ;  
• HR Business Academy;
• HSE Business Academy; 
• ESG Business Academy.
Біздің құндылықтар:
• ДАМУ
 Біз үнемі дамып, серіктестерімізді дамытамыз;
• КӘСІБИЛІК
 Барынша тиімділікпен сапалы нәтижеге қол жеткіземіз;
• АДАЛДЫҚ
 Бір-бірімізбен және серіктестермен өзара іс-қимылда адалмыз;
• КОМАНДА
 Ұжым мүддесін жеке мүдделерден жоғары қоямыз, бір-бірімізді құрметтейміз және 

мәселелерді ашық талқылаймыз.
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қазақСтан РЕСпУБЛИкаСы ЕңБЕк ЖӘнЕ хаЛықты ӘЛЕУмЕттік 
қОРҒаУ мИнИСтРЛіГінің ЕңБЕкті қОРҒаУ ЖөнінДЕГі РЕСпУБЛИкаЛық 
ҒЫлЫМИ-ЗЕРТТЕу ИнСТИТуТЫ, ШЖҚ РМК ТуРалЫ аҚПаРаТ 

Кравцов көшесі, 18
Нұр-Сұлтан қ., 010000, Қазақстан
тел./факс:  +7 7172 57 06 02
e-mail: rniiot@rniiot.org.kz

«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау 
жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК бұл ең үздік әлемдік ұйымдық 
практика түрі бойынша құрылған шетелдік ғылыми институттардың жалғыз отандық аналогы. 
Біздің Институт ғылыми-техникалық қызметтің және базалық қаржыландырудың субъектісі 
болып табылады, еңбекті қорғау саласындағы ғылыми зерттеулердің көп жылдық тәжірибесі, 12 
өңірлік филиалдан тұратын кең желісі бар. Біздің Институттың базасында Ғылыми кеңес жұмыс 
істейді, құрамында 15 ғалым бар, ол ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалуын үйлестіреді, 
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Консультативтік-
сараптамалық кеңес, құрамында 22 мүшесі бар «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» №68 
техникалық комитеті жұмыс істейді, ол нормативтік құжаттарды (ұлттық стандарттар жобалары және 
т. б.) әзірлеуді үйлестірумен айналысады, бекітілген стандарттау объектілері бойынша стандарттау 
саласындағы мониторингті жүзеге асырады. Институт құрамында аккредиттелген өлшеу және 
бақылау зертханасы жұмыс істейді, 100-ден астам заманауи аспаптар мен жабдықтары бар. 
Қызметтің негізгі ғылыми бағыттары әлеуметтік-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 
санитарлық-гигиеналық зерттеулер бойынша үш бағытта жүзеге асырылады. Әлеуметтік-
құқықтық зерттеулер бөлімі әлеуметтік-еңбек саласындағы нормативтік-құқықтық реттеуді 
жетілдірумен, нормативтік саясат пен құқықтық нормалардың құжаттамасын әзірлеумен және 
ғылыми пысықтаумен айналысады. Экономикалық өлшемдер және статистика бөлімі еңбек 
жағдайларын жақсартудың экономикалық құралдарын зерттеумен, өндірістік жарақаттану мен 
кәсіптік аурулардан экономикалық шығындар және статистикалық талдаумен айналысады. 
Биомониторинг және еңбек гигиенасы бөлімі өндірістік орта мен еңбек процесі факторларының 
әсерін бағалау әдістерін зерттеумен айналысады. Ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру мақсатында біздің Институттың құрылымында үш орталық жұмыс істейді. Біздің 
Кәсіптік тәуекелдерді бағалау орталығы еңбек жағдайларын бағалау және кәсіптік тәуекелдерді 
бағалау әдістерін әзірлеуді жүзеге асырады, кәсіптік тәуекелдерді азайту бойынша шараларды 
әзірлейді және ғылыми негіздейді, еңбекті қорғау саласында алдын алу саясатын жүргізеді. Біздің 
Кәсіби құзыреттер орталығы оқытудың инновациялық әдістерін қолдана отырып, 25-тен астам оқу 
бағдарламалары бойынша даярлауды жүзеге асырады, 30-дан астам дәріскер бар. Біздің еңбекті 
нормалау және стандарттау орталығы нормативтік материалдарды әзірлеу бойынша жұмыстарды 
жүзеге асырады, сондай-ақ кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізумен айналысады. 
Біздің қызметімізде ғылыми әзірлемелері, Мемлекеттік тізілімде тіркелген есептеудің, бағалаудың 
және өлшеудің инновациялық әдістемелері маңызды басымдылық болып табылады. 
2021 жылы Институттың жобалық кеңсесі негізінде Қазақстан Республикасында 2030 жылға 
дейінгі қауіпсіз еңбек тұжырымдамасы әзірленді. Қазіргі уақытта Институт серіктес жоғары 
оқу орындарының жетекші ғалымдарымен бірлесіп бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру 
бойынша екі ғылыми-техникалық бағдарламаны іске асыруда. Институт ғалымдарының ұжымы 
әдістемелерді одан әрі жетілдіру, патенттер алу және өндіріске инновациялық ноу-хауды енгізу 
бойынша перспективалы міндетті орындайды.
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AGB SOlutIOnS, ЖШС  

Зенков көшесі, 32, кв. 1
Алматы, A25TOD5, Қазақстан 
тел.: +7 701 711 89 98
e-mail: agbsolution@gmail.com

«AGB Solutions» компаниясы, бизнестің тұрақтылығымен байланысты мәселелерді шешу үшін 
бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету мақсатында, 2020 жылы құрылған.
Біздің іскерлік белсенділігіміз келесі салаларға бағытталған:
Пайдалы қазбаларды өндіру:
• жобалау және инженерлік қызметтер;
• техникалық және экологиялық сараптама.
Тұрақтылық:
• экологиялық, басқарушылық және әлеуметтік консалтинг;
• еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау (HSE) және тұрақты даму  
 (HSES) салаларындағы тәуелділіктерді басқару бойынша кеңес беру.
Жасыл қаржылар:
• экологиялық жобаларды жоспарлау және іске асыру;
• экологиялық жобалар бойынша үшінші тараптың пікірі.
Біз, негізінен, шағын және орта бизнес секторларындағы өзіміздің тұтынушыларымызды 
(клиенттерімізді), озық салалық тәжірибелерге сәйкес, олардың басқару жүйелерін жетілдіру 
бағытындағы күш-жігерін қолдаймыз.
Біздің таяу уақыттағы жобамыз Жылу-энергетикалық станция жабдықтарының тұрақты жұмыс 
тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін, Қазақстанның ЖЭО-дағы бизнес-процестерді 
қайта құруға бағытталған болатын.
Бизнес-қауымдастықтарға көрсетілетін қызметтер көлеміне: тұрақты жеткізушілердің партиясын 
құру мәселелері бойынша кеңес беру, сонымен қатар әлеуметтік және экологиялық өңдеулерді 
дайындау мен жариялау кіреді.
Біз қызметтің нақты түріне қатысты тәуекелдікті басқару және есеп беру талаптарымен қоса, 
тұрақты даму мәселелері бойынша тұтынушылықты несиелендіру ұйымдарымен және бизнес-
қоғамдастықпен өзара тығыз іс-әрекеттерді қолдаймыз.

AKBAryS PrOteCtIOn, ЖШС

Индустриалды парк, көш. 92, 5 ғимарат
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 777 773 09 87
e-mail: askar.m@akbarys.kz
web: www.akbarys-protection.kz

"Akbarys Protection" ЖШС - қазақстандық өндіруші, өзінің өнімі – құтқару капюшоны-NH-15k 
респираторын ұсынады.  Бұл респиратор қауіпті өндірістік объектілерде газдардың кемуі 
жағдайында авариялық эвакуациялауға және құтқаруға арналған. NH 15-К капюшонының 
жарамдылық мерзімі 5 жыл және ауадағы газдардың жоғары концентрациясы кезінде тыныс алу 
органдарын, көзді және бетті қорғаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Респиратор ТР-ТС 
019 және СТ-КЗ бойынша сертификатталған. Біздің компания сондай-ақ күкіртсутекті қызмет 
көрсетеді.
"Akbarys Protection" ЖШС Қазақстанның көптеген ірі жер қойнауын пайдаланушыларымен (ТШО, 
КПО б.в., НКОК және т.б.) жұмыс істейді. Жергілікті өнімді сатып ала отырып, біздің тапсырыс 
берушілеріміз: өз қызметкерлерінің денсаулығына қауіпсіздікті, қазақстандық қамтуды сатып алу 
бойынша міндеттемелерді сақтауды қамтамасыз етеді.
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аКТИв-БЕЗоПаСноСТь, ЖШС

Азаттық даңғылы, 8
Атырау, 060002, Қазақстан
тел.: +7 701 990 24 30
e-mail: r@ezda.kz
web: www.ezda.kz

Актив-Безопасность компаниясы 2012 жылдан бастап корпоративтік автокөлік жүргізушілері мен 
жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі мамандарды тестілеу және оқыту бойынша Қазақстандағы ең 
ірі провайдер болып табылады. Қазақстанның түрлі қалаларында - Алматы, Атырау, Ақтөбе, Орал, 
Қарағанды және т.б. халықаралық сертификаттаумен 20-дан астам жаттықтырушы бар.
Кәсіби жүргізушілер мен сауда өкілдері, менеджерлер, техникалық мамандар үшін жүргізуші 
дағдылары мен сенімділігін тестілеу. Қорғаныс, қысқы, жолдан тыс және үнемді жүргізу 
бағдарламалары бойынша оқыту, жүктерді бекіту, автомобильдің электрондық жүйелерінің 
жұмысы бойынша семинарлар. Вебинарлар, электрондық пошталар, компьютерлік курстар және 
қауіпсіз жүргізу бойынша маусымдық электрондық нұсқаулықтар.
Корпоративтік автопарктермен жұмыс істеу бойынша үздік әлемдік тәжірибе. ЖҚҚ-да тәжірибе 
алмасу бойынша шынайы және онлайн конференциялар өткізу. Компаниядағы ЖҚҚ басқару 
жүйелерінің аудиті.

БайТау ПаРТнЕРС, ЖШС

Әбілқайыр Хан Даңғылы 32
Атырау, 060006, Қазақстан
тел.: +7 700 517 07 07
e-mail: info@baitau.com
web: www.baitau.com

Байтау Партнерс компаниясы консалтинг және қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғауды, қоршаған 
ортаны қорғауды және басқа да бағдарламаларды оқыту саласында маманданған Қазақстандағы 
ірі тренинг орталықтарының бірі болып табылады.
Компанияның Атырау, Ақтау, Нұрсұлтан, Алматы қалаларында кеңселер желісі және Лондонда 
өкілдіктері бар. Компания Қазақстан нарығында консалтинг және тренинг қызметтері саласында 
2007 жылдан бері табысты жұмыс істеп келеді.
Компания ISO 9001 "Сапа менеджменті жүйесі" халықаралық стандартының талаптарына сәйкес 
келеді. Сондай-ақ, компания ҚР ИДМ өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті берген аттестатқа ие. 
Компанияның OPITO (Ұлыбритания), NEBOSH (Ұлыбритания), JOSH (Ұлыбритания), IEMA 
(Ұлыбритания) және RoSPA (Ұлыбритания) тікелей халықаралық аккредитациялары бар, бұл бізге 
Қазақстан аумағында және шетелде әлемге танылған бағдарламаларды өз бетінше жүргізуге 
мүмкіндік береді.
Біз өз клиенттерімізге жоғары сапалы қызмет көрсетеміз, бұл олардың бизнесін жақсартады, 
қауіпсіз және тиімді етеді.
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«вЕСь мИР» тОқыма ЕмЕС матЕРИаЛДаР фаБРИкаСы ЖшС

Нефтебазовский өткелі, 3 үй
Мәскеу облысы,  Подольск қаласы, 142111, Ресей
тел.: +7 495 739 76 84
e-mail: info@wesmir.com
web: www.wesmir.com

Тоқыма Емес Материалдар Фабрикасы «Весь Мир» (Подольск), 2000 жылы құрылған, әр түрлі 
салаларға арналған жоғары технологиялық оқшаулау материалдарын жасаумен, өндірумен және 
сатумен айналысады.
Пайдаланылған инновациялық технологиялар әр түрлі қолдану салаларына арналған жоғары 
сапалы киімге арналған Shelter ® (Шелтер ® ) сауда маркасының ультра жұқа талшықтарынан 
бірегей, Ресейдегі жалғыз оқшаулауды жасауға мүмкіндік берді.
KIOSH 2022 көрмесі аясында Тоқыма Емес Материалдар Фабрикасы «Весь Мир» өз қасиеттері 
бойынша үздік әлемдік брендтерден кем түспейтін Shelter ® сауда маркасының жаңа әзірлемелерін 
ұсынады.

вИРТЕКС КоМПанИяСЫ, ЖШС

Расстанная көшесі, 27 үй
Санкт-Петербург, 192007, а/я 176, Ресей 
тел.: +7 812 336 75 59
e-mail: virteks@virteks.ru
web: www.virteks.ru

Қорғаныс құлыптау жүйелерімен таныстыру  "LOTO PRO",  өнеркәсіптік машиналар немесе энергия 
көздері кезінде жөндеу-профилактикалық сенімді бейтараптандыру жұмыстар үшін арналған. 
"LOTO PRO" жүйелері өнеркәсіптің кез келген саласында осындай рәсімдерді орындау үшін барлық 
қажетті шешімдерді ұсынады.
Сондай-ақ, жеке қорғаныс құралдардың  кең ассортименті, оның ішінде қорғаныш аяқ киім 
"Lemaitre Securite",  бас қорғау құралдары "VOSS HELME", қорғаныш көзілдірік және қолғап 
астында өз сауда маркасымен "Besure" ұсынамыз.

GlOBAl-SAfety ЖШС КоМПанИяСЫ

Есет батыр көшесі, 3-55,
Ақтөбе, Қазақстан
тел.: + 7 7132 57 23 63
e-mail: info@globalsafety.kz,
web: globalsafety.kz

«Global-safety» ЖШС компаниясы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыс істейтін өндірістік 
– сауда ұйымы болып табылады. Компания өз қызметін - кәсіпорындарды ЖҚҚ және биіктіктен 
құлаудан қорғау құралдарын кешенді қамтамасыз ету  сегментінде жүргізеді.
Компанияның миссиясы-еңбекте сенімді қауіпсіздікті қамтамасыз ету!
Қазіргі уақытта Global-safety жетекші ЖҚҚ өндірушілерінің сертификатталған және уәкілетті 
дистрибьюторы болып табылады:
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• АМПАРО® ; 
• Pezzol®; 
• GVS® ; 
• Mapa Professional® ;
• Safe&Care® ;
• ТЗРО ;
• ФЭСТ® .
Global-safety компаниясы өз клиенттеріне кешенді қызмет көрсетумен бірге ЖҚҚ сапалы таңдау 
жолымен өндірісте жұмыс істеу кезінде қорғауды қамтамасыз етудің кешенді тәсілін ұсынуға 
дайын.  Бірнеше жыл бойы компания биіктікте жұмыстарды орындау кезінде ұйымдарды қауіпсіздік 
жүйелерімен қамтамасыз ету бойынша белсенді және кешенді қызмет көрсетеді.  Компанияның 
ресурстары мен мүмкіндіктері клиенттерге келесі мүмкіндіктерді ұсына отырып, кәсіпорындардағы 
биіктіктегі жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін кешенді шешуге мүмкіндік 
береді:
1. Биіктікте жұмыс істеу кезіндегі қауіптерді бағалау. Тәуекелдерді бағалау кәсіпорынға әрбір 

нақты жағдайға тән құлау тәуекелдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, қызметкерлерді 
биіктікте қауіпсіз жұмыс істеуге дайындау бойынша толыққанды кешенді іске асыруға мүмкіндік 
береді.

2. Клиент-компаниялардың персоналын оқыту және тренингтері, соның ішінде биіктікте жұмыс 
істеудің қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін, зардап шегушіге алғашқы көмек көрсетуді, ЖҚҚ-ны 
мерзімді тексеруді үйрету.

3. Биіктіктегі жұмыстарды реттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеу: нұсқаулықтар, 
технологиялық карталар, биікте жұмыс жүргізу жоспарлары, корпоративтік стандарттар; 
нұсқаулықтар, технологиялық карталар, биікте жұмыс жүргізу жоспарлары, корпоративтік 
стандарттар.

4. Стационарлық жүйелерді инженерлік жобалау.
5. Жетекші өндірушілерден сақтандыру жабдықтарын жеткізу: CAMP Safety, High-safety , Delta 

Plus, Vento, Tractel.
6. Биіктікте жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерін салу және монтаждау.
7. Сервистік қызмет көрсету, инспекциялық тексерулер және жабдықтың жай-күйін және оның 

дұрыс пайдаланылуын бақылау.
8. Клиенттер мен серіктестерді ақпараттық қолдау.
9. Оқу полигондарын жобалау және монтаждау.  Бұл қызмет кәсіпорындарға биіктіктегі жұмыс 

өндірісінің ерекшелігін ескере отырып, қызметкерлерді сол жерде оқытуға мүмкіндік береді. 

ISH, ЖШС

Гагарин даңғылы 309, н.п. 357
Алматы, 050050, Қазақстан
тел.: +7 707 777 66 37
e-mail: ishllp.karimova@gmail.com
web: ishllp.com

Компания туралы
 «ISH» ЖШС жұмыс орындарында қызметкерлердің қауіпсіздігіне жауап беретін түрлі өнімдерді 
жеткізумен айналысады, ЖҚҚ техникалық тапсырмаларын жазу бойынша кәсіби техникалық 
қолдау көрсетеді, жергілікті жерлерде "жарақаттанудың алдын алу бойынша іс-шаралар кешенін" 
өткізеді.
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Біздің компаниямен жұмыс істеудің артықшылықтары:
• Зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болдырмауға немесе азайтуға, сондай-ақ 

ластанудан қорғауға арналған жеке қорғаныс құралдарының кең спектрі;
• Кәсіби кеңес беру және ақпаратты жедел ұсыну;
• Мамандардың кәсіпорындарға баруы;
• Клиенттерімізге олардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын инновациялық өнімдер мен 

жоғары сапалы қызметтерді ұсынамыз;
•  Қазақстанның барлық өңірлері бойынша уақытылы жеткізу.

ұйымДаСтыРУшы

ICa EUraSIa fz llC 

Office No. 2609, Shatha Tower, 
Al-Falak Street, Dubai Media City, 
P.O. Box 502147, Дубай, ОАЭ
тел.: +971 0 4 554 5319
e-mail: info@ica-eurasia.com

ICA  Events Таяу Шығыс, Орталық Азия және Кавказ аумағында халықаралық сауда көрмелері мен 
конференцияларының жетекші ұйымдастырушыларының бірі болып табылады. Біз халықаралық 
компанияларды экономиканың барлық салаларын қамтитын өңірдің 50-ден астам жетекші 
көрмелері мен конференцияларына қатысуға тартамыз. Біз өзіміздің іс-шараларымызды ең үздік 
жергілікті серіктестермен ынтымақтаса отырып, ең беделді көрме алаңдарында ұйымдастырамыз 
және жаңа нарықтарға шығуға және жаңа мүмкіндіктер ашуға ниет білдірген барлық халықаралық 
компанияларға өңірлік тәжірибе ұсына аламыз. ICA  Events өз компанияларымен, сондай-ақ 
тәуелсіз агент-термен, қауымдастықтармен және топтардың ұлттық ұйымдасты-рушыларымен 
тікелей жұмыс істейді. Біз көрмелерді ұйымдастыру, көрме стендтерін сату, стендтер салу және 
техникалық қызметтер, демеушілік және жарнамалық қызметтердің барлық түрлерін ұсынамыз.

ұйымДаСтыРУшы

IteCA, ЖШС 

Тимирязев көшесі, 42, 
“World Trade Center Almaty” БО, 
С блогы, 8 қабат
тел.: +7 727 258 34 34
факс: +7 727 258 34 44
e-mail: contact@iteca.kz 
web: www.iteca.kz 

Қазақстандық Iteca көрме компаниясы Қазақстан нарығында 25 жылдан астам уақыт жұмыс істейді 
және жыл сайын 30-ға жуық халықаралық деңгейдегі көрмелер мен конференциялар өткізеді. 
Компания ұйымдастырған экспо іс-шаралар Алматы, Атырау, Нұр-Сұлтан, Шымкентте өтіп, бүкіл 
Орталық Азия өңірінің бизнес-аудиториясын жинайды.
Компанияның тақырыптық іс-шаралары экономиканың 22 түрлі секторын қамтиды, олардың ішінде: 
мұнай және газ, энергетика, тау-кен ісі және металлургия, құрылыс, туризм, көлік және логистика, 
тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы, медицина бар.
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Iteca іс-шаралары Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің, Энергетика министрлігінің, Денсаулық сақтау министрлігінің, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау Министрлігінің, Ауыл шаруашылығы министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің 
және Қазақстан Республикасының басқа да бейінді министрліктері мен комитеттерінің, облыстық/
қалалық әкімдіктердің (әкімшіліктердің) және салалық қауымдастықтардың ресми қолдауымен өтеді.
Компания "ҚазМұнайгаз "ҰК" АҚ, "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" 
"KEGOC" АҚ, "Қазақстан Темір Жолы "ҰК" АҚ және басқа да көптеген ұлттық компаниялармен 
көпжылдық тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді.
Дүниежүзілік көрме индустриясы қауымдастығы (UFI) "Iteca" он бір көрмесіне "UFI Approved Event" 
белгісін берді: "KIOGE" ("Мұнай және Газ"), "KazBuild" және "AstanaBuild" (құрылыс), "Mining and Metals 
Central Asia" және "Astana Mining & Metallurgy" (Тау-кен жабдығы, кен мен минералдарды өндіру және 
байыту), "FoodExpo Qazaqstan" (Тамақ өнеркәсібі), "Agroworld Kazakhstan" (Ауыл шаруашылығы), 
"KITF" (Туризм және саяхат),"KIHE"және "AstanaZdorovie" (Денсаулық сақтау),"Powerexpo Kazakhstan" 
(Энергетика, Электротехника және энергетикалық машина жасау).
"UFI Approved Event" белгісі оқиғалардың жоғары ұйымдастырушылық деңгейін, олардың бизнестің 
дамуына және саланың қалыптасуына әсерін куәландырады, сондай-ақ статистиканың дұрыстығын 
растайды.

ИндаСТРИал МЕдИКал СолюШЕнЗ (айЭМЭС), ЖШС

Ходжанов көшесі, 2/2
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.: +7 701 034 71 63
e-mail: denis.pasechnikov@qazmedpro.kz
web: www.qazmedpro.kz

Компания 2004 жылы халықаралық стандарттарға сай келетін госпитальдық медициналық қызмет 
көрсету мақсатында құрылған. Компания қызметінің негізгі бағыты Қазақстанның өндірістік, тау-
кен өндіру және мұнай өндіру саласына медициналық қызмет көрсету болып табылады.
QazMedPro бүкіл Қазақстан бойынша шалғай аудандарда 70-тен астам медициналық пункттерді 
ұйымдастырып, оларға қызмет көрсетеді.  Компания штаты жалпы саны 250 адамнан асатын 
жоғары білікті медициналық мамандардан, компанияның Қазақстандағы қызметін жан-жақты 
қолдауды жүзеге асыратын операциялық және әкімшілік персоналдан тұрады.
QazMedPro клиенттердің өнеркәсіптік және қашықтағы жобаларында жұмыс істейтін 
қызметкерлерді жоғары сапалы және үнемді медициналық қызметпен қамтамасыз ету үшін 
медициналық қызметтердің кең спектрін ұсынады.

ИнФоРМ ЦЕнТР, ЖШҚ

Металлистов көшесі, 3
Лысьва, 618909, Ресей
тел.: +7 499 322 16 33
e-mail: info@ot-soft.ru
web: www.ot-soft.ru

"Информ Центр" ЖШҚ - еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік жөніндегі мамандардың жұмыс 
орнындағы есебін автоматтандыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші.
"Еңбекті қорғау" конфигурациясы, ол 1С:Кәсіпорын 8 платформасында тираждық қолданбалы 
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шешім болып табылады.  Бағдарламалық өнімді пайдалану кезінде еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік жөніндегі бөлімдер мен мамандардың еңбек тиімділігі артады, олардың қызметінде 
жүйелілік пайда болады, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін "галтер емес" статистикалық 
ақпарат жинақталады, бақылаушы органдар тарапынан айыппұл санкцияларының қаупі төмендейді.
Қазақстан Республикасында есепке алу үшін бағдарламаның арнайы нұсқасы шығарылды, 
ол "Үйлесімді! 1С: Кәсіпорын бағдарламалар жүйесі" және Қазақстан үшін танымал 1С 
бағдарламаларымен интеграциялау мүмкіндігі бар.

КваЗаР, ЖШҚ

Донбасская көшесі, 2 үй, 13 ғимарат, 923 кеңсе
Видное, 142703, Ресей
тел.: +7 495 787 06 97
e-mail: info@kvzrm.ru
web: www.kvzrm.ru

Ресейлік компания «КВАЗАР» еңбекті қорғау және өнеркәсіптік медицина саласындағы дайын 
цифрлық шешімдерді ұсынады.
 «КВАЗАР» —  Сколково инновациялық орталығының резиденті.
КВАЗАР ЖШҚ денсаулық жағдайын бақылауды және қызметкерлерді ауысымға шығару процесін 
автоматтандыруға мүмкіндік беретін "ЭСМО" (аппараттық-бағдарламалық кешен) ӘПК-ны 
таныстырады.
Жүйе қан қысымын, импульсті, дене температурасын өлшейді, алкоголь мен есірткінің мас болуын 
анықтайды. Ең бастысы - медициналық тексеру тек 59 секундты алады!
Компания білімді ауысым алдындағы бақылаудан өту, психофизиологиялық зерттеу жүргізу 
процедураларын автоматтандыруға арналған бағдарламалық шешімдермен танысуды ұсынады.
2014 жылдан бері: 
• Күн сайын 200 000-нан астам медициналық тексеру жүргізіледі;
• 2000-нан астам "МТЭЖ" ӘПК өндірілді және іске қосылды;
• 200-ден астам бірегей жобалар іске асырылды;
• "МТЭЖ" жүйесін таңдай отырып, клиенттер еңбекті қорғау бойынша барлық нормалар мен 

талаптарды сақтай отырып, персоналдың денсаулығын бақылау және басқару мүмкіндігіне ие 
болады.

ГоРьКИй аТЫндаҒЫ КИМР ФаБРИКаСЫ, аҚ

Пушкин көшесі 72а
Кимры, Тверь облысы, 171507, Ресей
тел.: +7 910 837 29 95
e-mail: tlc@fgsiz.ru
web: www.fgsiz.ru

«Горький атындағы Кимр фабрикасы» – Ресейдегі «ШБ-1 Лепеток-200" және СПИРО" 
сериялы респираторлар-тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарын шығаратын ең ірі 
мамандандырылған кәсіпорын. Кәсіпорын адамның тері жамылғысын радиоактивті және химиялық 
белсенді заттар ластанудан қорғау үшін  ПВХ-дан киім және арнайы тоқылмаған материалдар 
өндіреді. Фабриканың басты артықшылығы шығарылатын өнімнің жоғары сапасы болып табылады.
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ЛЕОвИт нУтРИО

Поморская көшесі, 33 үй, б. 2, пом. I, каб. 2
Мәскеу, Ресей
тел.: +7 495 663 36 70
e-mail: vitopro@leovit.ru
web: www.vitapro.ru

Қазақстан Республикасындағы Дистрибьютор:

вИКТоРИя-КС, ЖШС

Апай к-сі 29А, "НАК" БО, 5 кеңсе
Нұр-сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 701 766 21 55
e-mail: vitapro.kz@gmail.com

"ЛЕОВИТ нутрио" - жетекші ресейлік ғылыми-өндірістік компания, ол 20 жылдан астам уақыт 
бойы денсаулықты сақтау және нығайту үшін заманауи диеталық емдік және профилактикалық 
тамақ өнімдерін, зиянды және ерекше зиянды еңбек жағдайларында детоксикациялық өнімдерді 
"VitaPRO" сауда маркасымен жасап шығарды.
2005 жылдан бастап "ЛЕОВИТ нутрио" компаниясы зиянды және аса зиянды еңбек жағдайларында 
жұмыс істейтін қызметкерлер үшін "VitaPRO" детоксикациялық тамақтанудың мамандандырылған 
желісін шығарады.
"VitaPRO" топтамасына  осы диеталық емдік және профилактикалық тағам өнімдері кіреді:
• Сүт алмастыруға арналған детоксикациялық кисельдер, шай және сүт алмастырғыш 

батончиктер;
• Пектинмен детоксикациялық кисельдер;
• Витаминді сусындар.
"Leovit nutrio" "VitaPro" мамандандырылған өнімдерінде жарма, жидектер, жемістер, қажетті 
дәрумендер мен минералдар кешені, пектин, биологиялық белсенді заттардың үлкен жиынтығы 
(флавоноидтар, фитостеролдар, терпеноидтар, органикалық қышқылдар, диеталық талшықтар) 
бар. Құрамы арқасында "VitaPro" өнімдері ағзаның қорғаныш-компенсаторлық, бейімделу 
мүмкіндіктерін нығайтуға, сондай-ақ өндірістік факторлардың жұмысшылардың денсаулық 
жағдайына жағымсыз әсерін нивелирлеуге бағытталған клиникалық расталған детоксикациялық 
және профилактикалық әсерге ие.
"VitaPRO" сериялы "ЛЕОВИТ нутрио" компаниясының өнімдері көптеген клиникалық сынақтардан 
сәтті өтті, олардың нәтижелері  Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес функционалды 
қолдануға рұқсат алынды.
10 жылдан астам уақыт бойы металлургия, көмір, газ өндіру, машина жасау, энергетика және 
медицина салаларының ірі кәсіпорындары VitaPRO сериялы өнімдерін қолданып келеді.
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MeD365, ЖШС

Абылай хан данғылы, 3A
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.: +7 701 999 98 16
e-mail: info@med365.kz
web: www.med365.info

ҚАУІПТІ ӨНДІРІС ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУДІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
БІЗ ОТАНДЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІСІМІЗ
MED365 ҚР-да МҚАЖ аппараттарын әзірлеуші және жалғыз өндіруші
Біз инженерлік даму тобымыз
Біздің миссиямыз - бизнесте, денсаулық сақтауда және қауіпсіздік мәселелерінде жасанды 
интеллект технологиясын құру және іс жүзінде қолдану.
• Бір қызметкерді толық тексеру 1 минутқа дейін созылады;
• ММТ процесін автоматтандыру;
• ММТ сапасын арттыру;
• ММТ объективтілігін арттыру;
• Медицина қызметкерлеріне арналған шығындарды азайту;
• Көптілділік жүйесі (әдепкі орыс\қаз);
• Медицина қызметкерлерінің еңбек өнімділігін ұлғайту;
• No paper (ешқандай қағаз және журналсыз).

БаС ақпаРаттық СЕРіктЕС

МЦФЭР–КаЗаХСТан, ЖШС 

Шевченко көш. Радостовца көш. қиылысы,  
165б/72г, 712 кеңсе
тел.: + 7 727 323 62 12, + 7 727 323 62 29, 
факс: + 7 727 323 62 12
e-mail: head.kadry@mcfr.kz; nproschaligina@mcfr.kz
web: kadry.mcfr.kz

«МЦФЭР–Казахстан» цифрлық баспасы – бұл 2005 жылдан бері нарықта ақпараттық қызметін 
ұсынатын Ресейдегі, Украинадағы, Қазақстандағы және Өзбекстандағы компаниялар тобы. 
Компанияның жұмысы бес бағытта жүргізіледі: білім беру, мемлекеттік сатып алу, медицина, 
бухгалтерия, КАДРЛАР ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ. 
«МЦФЭР–Казахстан» 15 кәсіби басылымды және олардың электрондық нұсқаларын шығарады, 
бес көпфункционалды Actualis электрондық анықтамалық-сараптау  жүйесін әзірледі. 
Біз ақпарат беру және бизнес-білім саласында әлемдік тәжірибені қолданамыз, олардың озық 
технологиялары мен қағидаттарын қазақстандық нарықтың болмысына табысты бейімдейміз. Біз 
біліктілікті арттырудың жаңа нысандары мен әдістерін ұсынамыз, клиенттермен жеке тіл табысуға 
тырысамыз және өз мойнымызға алған міндеттемелерді мүлтіксіз орындаймыз. 
«МЦФЭР–Казахстан» ЖШС-нің міндеті әрбір компанияның басты капиталы оның персоналының 
құзыреттілігін жасауға бағытталған.
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пЕРваяпОмОЩь.Kz

Сығанақ көшесі, 18/1, НП-3
Нұр-Сұлтан, 010017, Қазақстан
тел.: +7 701 801 55 55
e-mail: info@1aid.kz
web: перваяпомощь.kz

Мобильді тренинг-орталық  "ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ"  ERC халықаралық стандарттары бойынша 
медицина қызметкерлері келгенге дейін жеке тұлғаларды, стоматологтарды, мұғалімдерді, кеңсе 
және кәсіпорын қызметкерлерін жүрек кенеттен тоқтаған кезде және әртүрлі шұғыл жағдайларда 
алғашқы көмек көрсету дағдыларына үйретеді.
Ұзақтығы 4 сағат "сусыз" BLS/AED интерактивті алғашқы көмек курсын манекендер мен ZOLL AED 
Plus Автоматты дефибрилляторын қолдана отырып, медициналық білімі бар сертификатталған 
нұсқаушылар жүргізеді.
Курс  аяқталғаннан кейін ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген үлгідегі сертификат беріледі.
Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жабдықталған оқу залдары бар.
Тәжірибенің  80% - нан бастап оқытудың бірегей әдістемесінің арқасында алынған білім ұзақ уақыт 
есте қалады.
Курсқа мына нөмірлер бойынша жазылыңыз: 8 701 801 5555, 8701 690 0004 немесе сайтта өтінім 
қалдырыңыз ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ және Instagram-да 1aid.kz. 

ПоЖХИМЗаЩИТа, ЖШҚ ҒӨК 

Дербеневская жағалауы, 7 үй, 2 бет
Мәскеу, 115114, Ресей
тел.: +7 495 540 50 37
e-mail: shans@npk-phz.ru
web: www.npk-phz.ru

"Шанс" маркалы қорғаудың, құтқарудың, өрт сөндірудің және хабарлаудың инновациялық 
құралдарын әзірлеуші және өндіруші®.

СПЕШл СЕйФТИ СолюШЭнЗ, ЖШС

Караменде би көшесі, 29А
Балқаш, 100300, Қазақстан
тел.: +7 710 363 00 00
e-mail: sales1.ssstools@gmail.com

«Special Safety Solutions (Спешл Сейфти Солюшэнз)» ЖШС – өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін құралдарды әзірлеумен және өндірумен кәсіби айналысатын компания. Құрылған 
сәттен бері, тапсырыс берушілердің қажеттіліктеріне икемді түрде бейімделе отырып, компания 
клиенттерімізге еңбек жағдайларын жақсартуға және жұмыс орындарын қауіпсіз етуге көмектесетін 
жаңа заманауи өнімдерді жасап шығарды.
Алынған тәжірибе бізге өнімдердің үлкен ассортиментін жасауға мүмкіндік берді - қауіпсіздік 
белгілері, өнеркәсіптің барлық түрлеріне арналған ақпараттық плакаттар мен стендтер, LOTO 
жүйесінің өнімдері, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған бірегей құралдар, қауіпсіздік 
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арқандары, қауіпті ескертуге арналған жарық-сигналдық жабдықтар, жеке қорғаныс құралдары 
және тағы басқалары.
Адамдарға саналы қамқорлық жасау, кәсіби құзыреттілік және үнемі жетілдіру бізге өзімізді 
нарықта сенімді сезінуге және өз қызметтерімізді делдал ретінде емес, серіктес ретінде ұсынуға 
көмектеседі.

тЕхнОавИа кОмпанИяСы

Райымбек даңғылы,  221 үй
Алматы, 050016, Қазақстан
тел.: +7 727 250 16 11
e-mail: info@technoavia.kz
web: kz.technoavia.ru

«Техноавиа» компаниясы 1992 жылы құрылған және бүгінде жетекші ресейлік арнайы киім мен 
аяқкиім өндірушілердің бірі және сондай-ақ, жеке қорғау құралдарының әлемдік брендтерінің 
дистрибьюторы болып табылады. 
«Техноавиа» компаниясының өзінің өндірістік қоры Ресейде орналасқан. Ол жылына 5,5 млн тігін 
бұйымдары мен 1,1 млн жұп аяқкиім өндірілетін, 8 тігін мен 1 аяқкиім фабрикасы кіретін, жоғары 
технологиялық жабдықпен жабдықталған TECHNOALP® (ТЕХНОАЛЬП) атты биіктен құлауға 
қарсы жеке қорғау құралының меншікті сауда таңбасы бар. Компанияның Ресейдің 90 қаласында 
филиалдары мен Қазақстан, Чехия және БАӘ өкілдіктері бар.

tASCOM SuPPly & SerVICeS, ЖШС

10 ш / а., 2 ғимарат
Ақтау, 130000, Қазақстан
тел.: +7 777 783 35 73
e-mail: sales@tascom.kz
web: www.tascom.kz

TasCom Supply & Services —1964 жылдан бастап шығарылатын VETTER (Германия) өнімдерінің 
ресми дистрибьюторы:
• Өнеркәсіпте қолдануға арналған пневматикалық бұйымдар (қауіпсіздік жастықтары, көтергіш 

сөмкелер, құтқару өткелдері және т. б.);
• Тестілеу, ажырату және жөндеу техникасы (құбырларды тығыздауға арналған жастықтар, 

жыраларды герметизациялауға арналған тестілеу пакеттері және т. б.);
• Құтқару және медициналық шатырлар мен тенттер (әмбебап шатырлар, мобильді ауруханалар, 

киім ауыстыруға арналған шатырлар және т. б.);
Hazmat қауіпті жүк бағдарламасы:
• Ағып кетуді герметизациялау (ағып кетуді герметизациялауға арналған сөмкелер мен 

штангалар, ағып кететін таңғыштар, жоғары қысымды ағып кетуді герметизациялау жүйесі, 
герметикалық паста);

• Қауіпті заттарды жапсыру және алып тастау (ағып кетуді жоюға арналған қаптар, ағып кетуді 
дренаждауға арналған вакуумдық пакеттер, Ернемектік дренаждық қаптар);

• Құбырлар мен жыраларды герметизациялау (құбырларды герметикалауға арналған қаптар);
• Қауіпті жүктерді жинау және сақтау (Пневматикалық құрама контейнер және науалар, суға 

арналған резервуарлар);
• Май мен суға арналған шаңсорғыштар.
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ЭнЕРГоКонТРаКТ С.а., ЖШС

Қабанбай батыр даңғылы, зд. 6/1, 31/2 кеңсе.
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 7172 69 58 12
e-mail: knutov@energocontract.ru
web: energocontract.ru

"Энергоконтракт" компаниялар тобы - аса қауіпті кәсіби тәуекелдерден жоғары технологиялық 
жеке қорғану құралдарының (ЖҚҚ) жетекші ресейлік әзірлеушісі және өндірушісі. Компанияның 
жеке ғылыми – өндірістік кешені, тоқу кәсіпорны және логистикалық орталығы бар, онда қорғаныс 
құралдарын жасаудың толық циклі жүзеге асырылады-арамидті маталардан бастап дайын өнімді 
тігуге дейін. "Энергоконтракт" Dupont ™ компанияс Nomex ® ыстыққа төзімді талшықтан жасалған 
қорғаныс арнайы киімінің ірі еуропалық өндірушісі болып табылады.
Осы жылдар ішінде "Энергоконтракт" қызметкерлері 400-ден астам модель және 2500-ге 
жуық түрлі қорғаныс костюмдерін ойлап тапты. "Энергоконтракт" өнімдері  "Россети", "РЖД", 
"Роснефть",  "Лукойл",  "Транснефть",  "Русгидро",  "Газпром",  "Росатом" және басқа да көптеген 
компаниялар қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және әлемнің 20-дан астам еліне 
жеткізіледі.
Біздің қорғаныс костюмдеріміз, аяқ киімдеріміз және жиынтықтаушыларымыз қауіпті жағдайларда 
адамдардың өмірін жүздеген рет сақтап қалды.

etAlOnSnAB, ЖШС

Төле би көшесі, 299
Алматы, 050031, Қазақстан
тел.: +7 727 973 13 97
e-mail: info@etalonsnab.kz
web: bars-profi.kz

"EtalonSnab" ЖШС, компанияның негізгі қызметі арнайы аяқ киім көтерме саудасы болып табылады.
Компания "БАРС аяқ киім компаниясы" ЖШҚ (Қазан, Татарстан Республикасы) Қазақстан 
Республикасының аумағында ресми, эксклюзивті өкілі болып табылады.
"БАРС Аяқ киім компаниясы" ЖШҚ жұмыс былғары аяқ киімі, ЭВА және ПВХ-дан ылғалға қарсы аяқ 
киім шығаратын  ірі ресейлік өндірушілердің бірі болып табылады.

қазақСтанның ЕУРОпаЛық БИзнЕС  
қаУымДаСтыҒы (қЕБқ) 

Желтоқсан көшесі 181, Интерконтиненталь қонақ үйі, 110 кеңсе
Алматы, 050013, Қазақстан 
тел.: +7 727 258 28 21 / 20  
e-mail: eurobak@eurobak.kz 
web: www.eurobak.kz

Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығы (ҚЕБҚ) 1999 жылы еуропалық компаниялар 
мен Еуропалық Одақ Делегациясының бастамасымен құрылған коммерциялық емес ұйым 
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болып табылады. ҚЕБҚ өз құрамында 120-дан астам компанияны біріктіреді: әлемге әйгілі 
халықаралық, еуропалық және қазақстандық компаниялар, Еуропадан және әлемнің басқа 
елдерінен дипломатиялық миссиялар. Қауымдастық Қазақстан мен Еуропа арасындағы іскерлік 
және қоғамдық салаларда диалогты ілгерілетуде және орнатуда үлкен рөл атқарады.
ҚЕБҚ негізгі басымдықтарының бірі Қазақстан Республикасында инвестициялық климатты 
жақсарту мақсатында бизнес пен мемлекет арасында сындарлы диалог жүргізу үшін тиімді алаң 
құру болып табылады. 

"ПИК"AStAnA юТаРИя ltD, ЖШС КоМПанИялаР ТоБЫ  

aSTaNa ютаРИя lTd өнДіРіСтік  
ИнноваЦИялЫҚ КоМПанИяСЫ, ЖШС

Әл-Фараби даңғылы, 101
Нұр-сұлтан, Қазақстан 
тел: +7 7172 257 142
e-mail: info.astana@utari.kz

"юТаРИя ltD" ӨндіРіСТіК ИнноваЦИялЫҚ КоМПанИяСЫ, ЖШС

Холмецкий көшесі, 4а
Жезқазған, Қазақстан
т ел.: +7 710 272 1046
e-mail:  info@utari.kz

Ютария LTD компаниялар тобы-тігін өнімдерінің ірі өндірушілерінің бірі және өнеркәсіптің тау-
кен, металлургия, отын-энергетика, мұнай-газ салаларының кәсіпорындары үшін Қазақстан 
Республикасының Жеке қорғаныс құралдарын жеткізуші болып табылады.
Ютария LTD-Тапсырыс берушінің қызметкерлерін жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
ету және оларға күтім жасау үшін қажетті аутсорсингтік қызметтердің барлық спектрін ұсынуға 
мүмкіндігі бар жалғыз отандық компания.
Ютария LTD компаниялар тобы келесі жұмыс түрлерін толық жүзеге асырады:
• Арнайы киім өндіруші және жеке қорғаныс құралдарын өндірушілердің негізгі зауыттарының 

ресми өкілі болып табылады;
• Кез келген күрделіліктегі корпоративтік арнайы киім үлгілерінің стандарттары мен каталогтарын 

әзірлейді;
• Арнайы киім мен жеке қорғану құралдарын автоматтандырылған есепке алудың жеке 

бағдарламасына, Заманауи IT-жабдығына ие;
• Білікті мамандар штатымен жабдықталған жеке стандарттау және сертификаттау бөлімі бар;
Компанияның 3 тігін фабрикасы бар, республиканың 3 өңірінде, жалпы ауданы - 14 000 м2. 
Өндірісте жұмыс істейтін 2.200-ден астам маман, 500-ден астам тігін және қосалқы жабдық бірлігі, 
жеңіл, жүк автомобильдері, автобустары бар жеке көлік паркі:
• Жезқазған қаласындағы тігін фабрикасы, жұмысшылар саны – 900 адамнан астам, өндірістік 

қуаты - жылына 1 800 000 бұйым;
• Нұр-сұлтан қаласындағы тігін фабрикасы, жұмыскерлер саны – 400 адамнан астам, өндірістік 

қуаты - жылына 1 750 000 бұйым;
• Қарағанды қаласындағы тігін фабрикасы, қызметкерлер саны – 100 адамнан астам, өндірістік 

- жылына 360 000 бұйым.
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Барлық кәсіпорындар әлеуметтік жауапты болып табылады-Жұмыс берушінің қаражаты есебінен 
қызметкерлерді қызметтік автокөлікпен жұмыс орнына дейін және кері жеткізу ұйымдастырылды, 
ыстық тамақ берілді, жеңілдік құны бойынша қызметтік тұрғын үй беріледі (тұру тарифінің 50% - ын 
жұмыс беруші өтейді).
Жақын және алыс шет елдерден, сондай-ақ ҚР ішінде 30-дан астам шикізат, фурнитура және ЖҚҚ 
жеткізушілер, ЖҚҚ қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі форматында 
жұмыс істейтін түрлі өнеркәсіптік салалардан 10-нан астам тапсырыс берушілер. Өндірістегі 
барлық есепке алу процестерін автоматтандыруға арналған 8 сандық бағдарлама, оның ішінде 
yutariya SMART TECHNOLOGIES конфигурациясы.
• Толығымен отандық даму;
• Авторлық құқық 28.08.2018 жылы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

тіркелген;
• Конфигурация платформа 1С үшін әзірленген: кәсіпорын v8. 3.
Жоғары сапалы киімдерді тез жасау бізге арнайы жұмысты ұйымдастыруға, жоғары технологиялық 
жабдықтар мен кәсіби қызметкерлерге мүмкіндік береді. Дизайнерлер мен дизайнерлер заманауи 
Tetra CAD CAD автоматтандырылған жобалау бағдарламасын қолдана отырып жұмыс істейді.
Тігін фабрикаларында Автоматты функциялары бар жоғары өнімді тігін машиналары, Германия 
өндірісінің автоматтандырылған төсеме-пішу кешені орнатылған, ол пішу дәлдігін арттыруға және 
бұйымды өндіруге кететін уақытты қысқартуға мүмкіндік береді.
Киімді жобалау және өндіру кезінде біздің мамандар киімнің сапасын қамтамасыз ететін әдістерді 
қолданады.
Кәсіпорынның саясаты компанияның барлық клиенттерінің қажеттіліктері мен үміттерін 
қанағаттандыратын, тек жоғары сапалы өнімдер шығаруға және қызмет көрсетуге бағытталған. 
Осы мақсатқа қол жеткізу үшін компанияда сапа саласындағы саясат әзірленді, ол тұтынушыға 
бағдарлану, персоналды жүйелі оқыту және оның біліктілігін арттыру сияқты қағидаттарға 
негізделеді. Кәсіпорында дуалды оқыту жүйесі енгізілген, бұл өз күшімен өндірістік персоналды 
оқыту мен қайта оқытуды жүргізуге жетелейді.



FGJGHKGKFU
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ӨнЕРКӘСіП ХаБаРШЫСЫ, БаСПа Үйі

Нововладыкинский өткелі, 8 үй, 4 құрылыс, 505 кеңсе
Мәскеу, 127106, Ресей
тел. +7 495 645 56 91
web:  www.vestnikprom.ru, www.365-tv.ru, www.pronowosti.ru; 
 www.tgdaily.ru, www.inreginfo.ru, www.vestnikprom.by, www.vestnikprom.kz
e-mail:  info@westnik.su

Отандық индустрияның негізгі салалары, инновациялар, бизнеске арналған қызметтер 
және қаржылық аналитика бойынша «Өнеркәсіп, бизнес және қаржы жаршысы» ақпараттық-
талдамалық журналдарын шығарады және «Өңіраралық өнеркәсіп және сауда» – Ресей өңірлерінің 
Қазақстанмен, Беларусьпен, ТМД елдерімен және алыс шетелдермен өнеркәсіптік және сауда 
ынтымақтастығына арналған. «Өнеркәсіп Хабаршысы»  және «Бизнес хабаршысы» газеттері. 
Тақырыптары: АӨК, машина жасау, өнеркәсіптік жабдық, экология және т. б.

WOrlD MOnItOr,  
ақпаРаттық таЛДаУ пОРтаЛы 

Желтосқан көшесі, 181, Интерконтиненталь қонақ үйі, 110-кеңсе
Алматы, 050013, Қазақстан
тел.: +7 727 258 28 21/20
e-mail: wmdevelop@eurobak.kz 
web: www.worldmonitor.kz

World Monitor – Қазақстан Республикасындағы экономика, бизнес, инвестициялар, мәдениет 
және т.б. туралы ақпараттық-талдау порталы. Журналдың аудиториясы-елдің іскерлік және саяси 
элитасы, топ менеджерлер, бизнес иелері, дипломатиялық қоғамдастық, орта буын менеджменті 
болып табылады. 
Біз журналдың онлайн нұсқасын белсенді түрде дамытудамыз, бұл бізге өзекті ақпаратты 
орналастыруға мүмкіндік береді, журналды қолжетімді, интерактивті және экологиялық таза етеді!
Біз журналымыздың арқасында Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығын 
дамытуға өз үлесімізді қосатынымызға сенеміз.

ГЕТСИЗ.Ру,  
ИнТЕРнЕТ-БаСЫлЫМ 

Гетсиз.ру - жеке қорғану құралдары (ЖҚҚ) саласындағы жетекші ресейлік интернет-басылым. 
Сонымен қатар, ол бұрын-соңды болмаған рейтингтер шығаратын аналитикалық агенттік 
(ресейлік жұмыс киімдері мен ЖҚҚ нарығының топ-50 компаниясы, былғары аяқ киімнің топ-20 
өндірушісі). Басылым нарық сарапшыларымен, ірі өндірушілермен, жеткізушілермен және ЖҚҚ 
тұтынушыларымен ынтымақтасып, пікір алмасуға және сала үшін маңызды шешімдер әзірлеуге 
арналған алаң ретінде әрекет етеді.
Гетсиз.ру «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» (Мәскеу қаласы), SAPE (Сочи қаласы) және А 
+ А (Германия, Дюссельдорф қаласы) халықаралық көрмелерінің бас ақпараттық әріптесі болып 
табылады.
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БіРінШі МИля, ЖуРналЫ  

Краснопролетарская көшесі, 16, 5 кіреберіс 
Мәскеу, 127473, Ресей
тел.: +7 495 234 01 10
e-mail: sales@technosphera.ru
web: www.lastmile.su

"Бірінші миля" журналы деректерді беру саласындағы – ADSL, WiFI, WIMAX және басқа да озық 
технологияларға арналған. Онда деректерді берудің жаһандық жүйелері саласындағы жаңа 
үрдістер туралы материалдар жарияланады.
"Бірінші миль" таралымы-4500 дана, журнал жылына 8 рет шығады, мақсатты жіберілімге, 
жазылымға, Ресейдегі және шетелдегі мамандандырылған көрмелерге таратылады.

ҚаЗаҚСТаннЫҢ Тау-КЕн ЖуРналЫ 

Қарасай батыр көшесі, 146, 4 қабат, 401 кеңсе,
Алматы, 050026, Қазақстан
тел.: +7 747 343 15 02
e-mail:  Yuliya.Bocharova@interrin.kz, Tatyana.Dolina@interrin.kz
web: http://minmag.kz/

“Қазақстанның тау-кен журналы” –Мамандандырылған ғылыми-техникалық және өндірістік 
журналы. 2003 жылдан бастап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланатын материалдардың 
аңдатпасымен 1500 данадағы таратылыммен шығарылады. Шығарылу кезеңділігі – жылына 12 
шығарылым.
Қазақстан бойынша, жақын және алыс шет елдерге таратылады, Халықаралық көрмелер мен 
конференцияларға кеңінен ұсынылған. Жазылу “Қазпошта” АҚ, “Эврика – Пресс” ЖШС, “Евразия 
пресс” агенттігі” ЖШС, “Урал-Пресс Екатеринбург” ЖШҚ (Ресей) арқылы жүзеге асырылады. 
Жазылу индексі - 75807.

МонИТоР, аҚПаРаТТЫҚ аГЕнТТіК 

3-Магистральная к-сі, 30 үй 
Москва, 123007, Ресей
тел.: +7 495 647 04 42
e-mail: monitor@groteck.ru
web: www.icenter.ru

Монитор АА 1999 жылы құрылған. Біз әр түрлі салалардағы ай сайынғы B2B-басылымдар 
шығарумен айналысамыз. Біздің басылымдар орта және ірі компаниялардың, сондай-ақ 
мемлекеттік құрылымдардың әртүрлі бөлімшелеріне бағытталған. Біз тек өзекті және шынайы 
жаңалықтарды жарнамасыз таңдаймыз және орналастырамыз, сондай-ақ шолулар, аналитикалық 
мақалалар, сұхбаттар, маңызды оқиғалар мен көрмелерді жариялаймыз. Сіз қауіпсіздік, басқару, 
АТ, өнеркәсіптік қауіпсіздік, құрылыс, телекоммуникация, көлік және логистика саласындағы 
өзіңізге пайдалы болатын Монитор АА басылымын таңдай аласыз.
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СПЕЦТЕХнИКа И ТРанСПоРТ, ЖуРнал/ПоРТалЫ 

Коминтерна к-сі, 16-үй, 612-кеңсе
Екатеринбург, 620137, , Ресей
тел./факс: +7 343 346 70 99
e-mail: lider@media-l.ru

«Спецтехника и транспорт» журнал/порталы – арнайы техниканың, коммерциялық көлік пен мұнай-
газ жабдықтарының жеткізушілерін іздеуге тиімді құрал. 
Нысаналы аудитория:
• Өндірістік, мұнай-газ өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарының директорлары;
• Арнайы техниканың, коммерциялық көлік пен мұнай-газ жабдықтарының жеткізуші-

компанияларының директорлары мен өндірушілері;
• Техниканы сатып алу, жабдықтау, пайдалану, маркетинг бөлімдерінің, сонымен қатар тендер 

бөлімдерінің жетекші мамандары.
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УВажаемые дамы И гОСпОда!

От имени Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан рада приветствовать участников и гостей  
10-ой Юбилейной Казахстанской Международной Конференции 
и Выставки по Охране труда и Промышленной безопасности  
«KIOSH 2022».

За 10 лет своего существования конференция и выставка KIOSH 
зарекомендовали себя как единственная профессиональная бизнес-
площадка, на которой обсуждаются и решаются вопросы охраны 
труда и промышленной безопасности, а также осуществляется обмен 
передовым опытом и знаниями между профессионалами, бизнес-
аудиторией и экспертами.

В первую очередь конференция призвана привлечь внимание работодателей и работников 
предприятий, компаний, государственных структур к созданию здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах.

В настоящее время в Казахстане во вредных и опасных условиях труда занято более 375 тысяч 
работников. Ежегодно регистрируется свыше 1300 несчастных случаев на производстве, из 
них около 200 со смертельным исходом.

Реализуется План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, в соответствии 
с которым проводится работа по совершенствованию механизмов предупреждения 
производственного травматизма, обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве, внедрению риск-ориентированного механизма предоставления гарантий 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.

Отрадно, что площадка KIOSH вновь пройдет в традиционном оффлайн формате, и безусловно 
будет способствовать положительной динамике развития безопасности и охраны труда во 
всех отраслях и сферах экономики. 

Желаю всем участникам, партнерам и организаторам конференции и выставки плодотворной 
работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия!

С уважением,

дуйсенова тамара Касымовна
Министр труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан
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УВажаемые УчаСтнИКИ И гОСтИ ВыСтаВКИ И 
КОнФеренЦИИ «KIOSH — 2022»!

От имени Республиканского научно-исследовательского института по 
охране труда Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан приветствую вас и благодарю за участие и 
в 10-ой Юбилейной Казахстанской Международной Конференции 
и Выставки по Охране труда и Промышленной безопасности  
«KIOSH — 2022» и проявленное к ней внимание. 

Наш Институт нацелен на создание платформы для обмена 
научными знаниями и использования инноваций путем интеграции 
отечественного и зарубежного научного опыта для реализации 
эффективной государственной политики в сфере охраны труда, 

поиска действенных мер по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, содействия развитию национальной культуры безопасного 
труда, улучшения условий труда, сохранения трудовых ресурсов в стране. Надеюсь, что 
накопленный нами многолетний научный опыт будет полезен вам в деятельности по охране 
труда, улучшению условий труда и будет способствовать сохранения трудовых ресурсов.

Сегодня традиционная для Республиканского научно-исследовательского института по охране 
труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан научная 
сессия выходит на национальный уровень, нами инициировано проведение Научного Форума 
«Научная парадигма охраны труда в свете трансформации государственного регулирования». 
В рамках этого форума, видные ученые республики представят свое видение по усилению 
научной составляющей в реализации государственной политики, развития культуры охраны 
труда. Будет проведен республиканский конкурс на лучшую научную работу и на актуальную 
тему научного грантового проекта. Считаю, что это является значительным шагом в развитии 
науки в сфере охраны труда, способствует обмену мнениями между учеными различных 
регионов страны, поддерживает связь между наукой и практикой.

Глобальные вызовы и новые риски современного мира также отразились и на работе 
Казахстанской международной конференции, сейчас она приобретает стратегический 
характер, и становится полноценной диалоговой площадкой для обсуждения разных позиций 
и выработки оптимальных решений.  Проведение конференции всегда было важным событием 
в нашей стране и нашего Института, но именно KIOSH-2022 должен внести значимый вклад в 
развитие охраны труда и дать импульс для дальнейшей плодотворной работы! Всем желаю 
удачи и новых свершений по всем направлениям!

С уважением,

абикенова Шолпан Какимжановна
РГП на ПХВ «РНИИОТ МТСЗН РК»
Генеральный директор
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УВажаемые ОрганИзатОры, УчаСтнИКИ И гОСтИ
междУнарОднОй КОнФеренЦИИ И ВыСтаВКИ KIOSH – 2022! 

Качество трудовой жизни и сбережение трудовых ресурсов – важные 
приоритеты, как для работника, так и для работодателя. 

На протяжении нескольких лет KIOSH выполняет роль социально-
значимого мероприятия, основная цель которого – содействие 
созданию безопасных рабочих мест.

Сегодня, любое социально ориентированное предприятие 
заинтересовано прежде всего в сокращении уровня аварийности, 
травматизма, производственно – обусловленной и профессиональной 
заболеваемости работника. Вместе с тем, на фоне снижения общего 
уровня производственного травматизма за последние годы, 

состояние условий и охраны труда в республике нельзя считать удовлетворительным– уровень 
профессиональных рисков остается высоким, имеют место эпизоды травматизма в горно-
металлургическом и агропромышленном комплексах, в строительной отрасли.

Мы твердо убеждены, что мероприятия по обеспечению безопасных условий труда для 
работников должны быть системными, ежедневными и продолжительными. 

Важно отметить, что в новом Генеральном соглашении 2021-2023 г.г. социальными 
партнерами были поддержаны наши предложения по включению нормы по внедрению 
новых методов выявления и анализа производственного травматизма, профессионального 
заболевания. В Плане мероприятий к его реализации нашли отражение профсоюзные 
инициативы по повсеместному созданию производственных советов и их эффективному 
функционированию, материальному стимулированию технических инспекторов по охране 
труда в сумме не менее минимального размера заработной платы. 

Функционирующий сегодня механизм общественного контроля в составе 11696 
производственных советов и 17 994 технических инспекторов по охране труда способствует 
развитию в обществе нулевой терпимости к несоблюдению правил охраны труда и позволяет 
сохранить человеческий капитал, наращиваемый годами.

Мы искренне надеемся, что уникальная диалоговая площадка KIOSH – 2022  внесет очередную 
лепту в развитие системы охраны труда в нашей стране через совместные обсуждения 
наболевших вопросов, определение успешных путей их решения, обмен опытом.

Желаю всем нам новых свершений и успехов в сфере безопасности и охраны труда!

С уважением,

даулеталин Сатыбалды телагысович
Федерация профсоюзов Республики Казахстан
Председатель
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УВажаемые дамы И гОСпОда!

От имени Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий (АГМП) рад приветствовать участников 
10-ой Юбилейной Казахстанской Международной Конференции 
и Выставки по Охране труда и Промышленной безопасности  
«KIOSH — 2022»
Уже в десятый раз KIOSH собирает на своей площадке представителей 
государственных органов, работодателей, деловых кругов и 
профсоюзов, создает благоприятную атмосферу для продуктивного 
диалога, установления новых связей, обмена мнениями и опытом, 
демонстрации актуальных трендов и инноваций в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности.
Юбилейная Международная конференция KIOSH проходит после 

длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, которая стала глобальным вызовом 
для системы охраны труда, наглядно показала, что ее усиление играет важнейшую роль в 
сохранении нормальных условий труда, обеспечении безопасности и здоровья работников.
В горнорудной индустрии Казахстана вопросы охраны и безопасности труда, сохранения жизни 
и здоровья работников -  в приоритете.  Для снижения травматизма и аварий на производстве 
до нулевого уровня компании проводят техническое перевооружение, внедряют передовые 
практики в горнодобыче, трансформируют бизнес-модели, совершенствуют систему 
управления охраной труда и промышленной безопасностью, развивают  интегрированный 
производственный контроль.
В числе ключевых направлений Отраслевого соглашения, подписанного между МИИР РК, АГМП 
и отраслевыми профсоюзами горно-металлургической промышленности республики на 2022-
2024 годы, а также Отраслевого соглашения  между МИИР РК, работодателями и отраслевыми 
профсоюзами угольной промышленности РК на 2021-2023 годы, определено обеспечение 
безопасности и охраны труда на предприятиях. В рамках соглашений с целью сохранения жизни 
и здоровья работников работодатели и профсоюзы предусматривают совместные действия 
по улучшению условий безопасности и охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, организации внутреннего и общественного 
контроля над состоянием безопасности и охраны труда на рабочих местах.
Вопросы формирования безопасной и здоровой производственной среды являются 
неотъемлемой частью коллективных договоров, принятых на предприятиях на основе 
Отраслевых соглашений. 
В контексте новых требований отрасли в части пересмотра технологий, обновления 
оборудования, вступления индустрии в режим цифровизации, АГМП совместно с 
горнодобывающими предприятиями на системной основе работает над совершенствованием 
нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности, гармонизацией ее с 
международными стандартами. 
Уверен, что обсуждение этих и других актуальных вопросов на площадке конференции будут 
способствовать возникновению новых продуктивных идей, внесет весомый вклад в дальнейшее 
развитие системы управления охраной труда.
Желаю всем участникам конференции и выставки успешной плодотворной работы, 
конструктивного диалога и достижения поставленных целей!

С уважением, 

радостовец николай Владимирович
Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий 
Исполнительный директор 
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УВажаемые УчаСтнИКИ КазахСтанСКОй 
междУнарОднОй КОнФеренЦИИ И ВыСтаВКИ пО Охране 
трУда И прОмыШленнОй безОпаСнОСтИ KIOSH — 2022!

От всей души поздравляю вас с началом юбилейного, десятого 
мероприятия.

За десять лет своего существования KIOSH стала востребованной, 
значимой дискуссионной площадкой для обсуждения всего спектра 
вопросов по охране труда и промышленной безопасности. Здесь 
демонстрируются новейшие разработки, происходит интенсивный 
обмен передовым опытом и знаниями, заключаются выгодные 
деловые контракты. 

От всей души желаю участникам KIOSH — 2022 извлечь максимум пользы от участия в 
мероприятии, обогатиться новым опытом, знаниями и контактами. Уверен, что предстоящие 
дискуссии по цифровизации охраны труда, профилактике профессиональных заболеваний, 
вопросам корпоративной культуры и кадров будут плодотворными и помогут снизить 
показатели травматизма и несчастных случаев на казахстанских предприятиях, сохранить 
жизни и здоровье работников на рабочих местах.

С уважением,

Котов Владимир Иванович
Ассоциация СИЗ
Президент
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УВажаемые УчаСтнИКИ И гОСтИ ВыСтаВКИ И 
КОнФеренЦИИ «KIOSH — 2022»!

От имени многотысячного коллектива Акционерного общества 
«АрселорМиттал Темиртау» рад приветствовать участников и гостей 
10-ой Юбилейной Казахстанской Международной Конференции и 
Выставки по Охране труда и Промышленной безопасности «KIOSH 
2022»!

Вот уже в десятый раз собираемся на площадке KIOSH для обсуждения 
целенаправленной работы по профилактике травматизма, 
созданию безопасных условий труда, внедрению передового 
опыта по выявлению и предупреждению производственных рисков. 
Горнорудная и металлургическая промышленности относятся к 
отрасли с высоким уровнем профессионального риска. 

На предприятиях компании «АрселорМиттал Темиртау» по всему Казахстану работает cвыше 
тридцати пяти тысяч человек. Ежедневно, каждую минуту мы должны уделять особое внимание 
безопасности. И ежегодно отмечаемый День охраны труда очень важен, потому как дает нам 
возможность уверенно заявить, что нет ничего важнее здоровья и безопасности. Необходимо 
создать правильную культуру, для этого потребуются усилия, внимание и устремленность к 
нулевому травматизму.

Руководители должны уделять безопасности особое внимание и активно популяризировать ее 
в своих коллективах, чтобы изменить образ мышления, который имеет решающее значение 
для достижения нашей цели – добиться нулевого уровня смертельных несчастных случаев, 
а в перспективе нулевого уровня несчастных случаев.

За годы своей работы KIOSH стала деловой площадкой, которая представляет тенденции 
и перспективы развития рынка промышленной безопасности и охраны труда в Казахстане. 
Данная площадка дает прекрасные возможности для обмена опытом, ознакомления с 
последними достижениями в сфере промышленной безопасности от ведущих мировых 
производителей, налаживания партнерских связей. 

Верю, что участие в этой конференции и выставке вносит значительный вклад в 
создание безопасных рабочих мест, повышает культуру техники безопасности, позволяет 
демонстрировать инновационные технологии и решения, заключать долгосрочные договоры, а 
результаты работы KIOSH откроют новые перспективы применения достижений современных 
технологий и систем охраны труда и промышленной безопасности.

Желаю всем организаторам и участникам конференции и выставки плодотворной работы и 
эффективного взаимодействия!

С уважением,

биджу наир
АО «АрселорМиттал Темиртау»
Генеральный директор 
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УВажаемые УчаСтнИКИ И гОСтИ ВыСтаВКИ И 
КОнФеренЦИИ «KIOSH — 2022»!

От имени многотысячного коллектива ERG я поздравляю со 
Всемирным днем охраны труда! Рад, что после долгого перерыва 
мы, наконец, можем собраться оффлайн и обменяться опытом в 
сфере охраны труда и промышленной безопасности. 

За последние годы всем нам пришлось пересмотреть подходы к 
этому направлению. Пандемия и ее последствия высветили многие 
проблемы, «встряхнули» как население, так и лидеров компаний, 
и заставили обратить более пристальное внимание на вопросы 
сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

В ERG мы учились быстро реагировать на ситуацию, принимать 
решения, внедрять превентивные меры и проявлять особую заботу друг о друге. Несомненно, 
этот опыт пойдет на пользу всей сфере охраны труда, так как человек становится центральной 
фигурой любого производства. 

ERG объединяет порядка 70 тысяч сотрудников на четырех континентах, основная часть 
нашей Группы находится в Казахстане. Всех нас объединяют общие корпоративные ценности 
– Безопасность, Единство, Ответственность, Эффективность и Развитие, среди которых 
безопасность является основой всего. 

Сегодня мы поступательно стремимся к нашей цели – нулевой толерантности травматизму, 
и для этого развиваем культуру безопасного поведения на всех уровнях Группы. 
Совершенствуем действующую систему управления охраной труда и промышленной 
безопасностью, внедряем современные цифровые решения, новейшие разработки в 
средствах индивидуальной защиты, уделяем особое внимание обучению и лидерству в 
сфере БиОТ. 

Я желаю всем участникам конференции продуктивно и плодотворно провести эти дни. 
Надеюсь, что эта встреча профессионалов станет очередным шагом в развитии сферы 
охраны труда для Казахстана и всех присутствующих компаний!

С уважением,

Шахажанов Серик
ТОО «Евразийская Группа»
Председатель Правления
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УВажаемые УчаСтнИКИ И гОСтИ ВыСтаВКИ И 
КОнФеренЦИИ «KIOSH — 2022»!

Группа компаний «Глобал» «Производственное Объединение Глобал 
Спецодежда» приветствует гостей и участников 10-ой Юбилейной 
Казахстанской Международной Конференции и Выставки по Охране 
труда и Промышленной безопасности «KIOSH 2022»!

Группа компаний «Глобал» несомненно, подерживает проведение 
KIOSH, так как данное событие стало своего рода гаванью и 
ключевой площадкой для экспертов и специалистов всех отраслей 
промышленности, для обсуждения наболевших вопросов по охране 
труда и промышленной безопасности, для принятия конструктивных 
решений и реализации их на практике. 

Помимо обсуждения, площадка KIOSH предоставляет уникальную возможность ознакомиться 
и оценить качество богатого ассортимента средств индивидуальной защиты, которые 
занимают одно из главных и приоритетных мест в вопросах обеспечения безопасности на 
производстве и достижения основной и главной цели – минимизировать травматизм на 
рабочих местах.

Группа компаний «Глобал» является членом Ассоциации предприятий легкой промышленности 
Республики Казахстан, а также разработчиком и производителем специализированной 
одежды. Разрабатывая и производя свою продукцию, мы применяем самые современные 
методики и передовые технологии, постоянно обучая персонал и совершенствуя навыки.

Основная и главная цель нашей компании – эффективное обеспечение безопасности на 
предприятиях «Заказчика» путем разработки и изготовления качественной и экологичной 
специализированной одежды, соблюдая все технические требования заказчика и сроки 
поставки.

Мы готовы разработать корпоративный стиль спецодежды для предприятий, профес-
сионально подобрать ткани.

Мы уверены в том, что конференция и выставка KIOSH 2022 предоставит уникальную 
возможность всем участникам и гостям получить полезные контакты, провести успешные 
переговоры, заключить взаимовыгодные сделки и обменяться опытом и знаниями!

Желаю успехов и достижения всех поставленных целей!

С уважением,

Шабаева надежда александровна
Группа Компаний «Глобал»
Президент 
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УВажаемые УчаСтнИКИ И гОСтИ ВыСтаВКИ И 
КОнФеренЦИИ «KIOSH — 2022»!

Приветствую вас от лица многотысячной команды «Казцинка». 
Мы признательны за возможность быть партнерами этого 
важного мероприятия, объединяющего государственные службы, 
профильные ассоциации, представителей бизнеса, специалистов 
в сфере охраны труда и промышленной безопасности. KIOSH 
зарекомендовал себя, как наиболее авторитетная площадка для 
обмена мнениями и эффективного диалога.

Вопросы безопасности труда особенно актуальны для предприятий 
горно-металлургической отрасли, где тысячи человек ежедневно 
подвергаются воздействию различных рисков. Тем важнее становится 
работа по управлению потенциально опасными факторами и 

обеспечению безопасности. Эти процессы должны быть максимально современными, идти 
в ногу с развитием промышленности, увеличением производительности труда.

«Казцинку» близка философия Конференции, ставящей во главу угла безопасность 
работников. Компания давно определила своей главной ценностью людей, сотрудников, 
ежедневно вносящих свой вклад в общее дело. Для обеспечения комфортных условий и 
снижения производственного травматизма, на наших производственных и вспомогательных 
площадках много лет действует программа «Безопасный труд». Этот проект постоянно 
обновляется, именно сейчас мы внедряем его новую итерацию – «Безопасный труд 2.0», 
отвечающий наиболее актуальным тенденциям промышленной деятельности. На своем 
примере мы видим, что внимание, уделяемое вопросам минимизации рисков, не бывает 
чрезмерным и постоянно приносит результаты.

Желаем всем участникам Конференции KIOSH-2022 плодотворной работы, успешных 
проектов и только безопасного труда!

С уважением,

хмелев а.л. 
ТОО «Казцинк»
Генеральный директор 
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УВажаемые УчаСтнИКИ И гОСтИ ВыСтаВКИ И 
КОнФеренЦИИ «KIOSH — 2022»!

Я рад приветствовать Вас на Международной Конференции 
KIOSH-2022, которая проводится в привычном очном формате!

Из-за пандемии COVID-19 мы были лишены возможности проводить 
такие нужные мероприятия. KIOSH-2022 очень важная площадка, 
в рамках которой профессионалы в области промышленной 
безопасности и охраны труда имеют возможность делиться 
практическим опытом внедрения проектов, инициатив в области 
охраны труда и промышленной безопасности во имя сохранения 
жизни и здоровья людей на рабочих местах.

Безопасность всегда была и будет Ценностью для KAZ Minerals. С 
момента образования Компании, мы выстраиваем наши производственные и управленческие 
процессы с учетом наилучших международных отраслевых практик в области ПБ и ОТ.

Одним из важных направлений для нас является управление рисками. Риск -ориентированный 
подход к принятию решений во всех аспектах деятельности, на всех стадиях жизненного 
цикла предприятия или проекта от концептуальной идеи, строительства, операционной 
деятельности и вплоть до закрытия – является залогом безопасного и эффективного 
производства.

Успех процесса управления рисками зависит от своевременности и качества принимаемых 
решений. Это отражено в Видении нашей Компании: «Все наши люди принимают правильные 
решения для обеспечения безопасной и эффективной деятельности».

Процесс управления рисками должен охватывать все уровни принятия решений – от 
выявления опасностей на рабочих местах, до формирования стратегии развития Компании. 

Именно поэтому мы выстраиваем многоуровневую систему управления рисками в области 
безопасности и все уровни интегрированы между собой.

Я убежден, что в рамках заседаний и встреч в ходе Конференции, каждый участник получит 
много полезной информации.

Мы открыты и всегда приветствуем обмен опытом, идеями в области промышленной 
безопасности и охраны труда.

Я желаю всем нам плодотворной работы в рамках Конференции.

С уважением,

алимбеков тимур
Группа «KAZ Minerals»
Менеджер по Охране труда и Промышленной безопасности 
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УВажаемые УчаСтнИКИ И гОСтИ ВыСтаВКИ И 
КОнФеренЦИИ «KIOSH — 2022»!

От имени Корпоративного университета «Самрук-Казына» 
приветствую участников, гостей и организаторов 110-ой Юбилейной 
Казахстанской Международной Конференции и Выставки по Охране 
труда и Промышленной безопасности «KIOSH — 2022» и поздравляю 
со Всемирным днем охраны труда! 

По данным Международной Организации Труда, ежегодно в мире на 
рабочих местах происходит 340 миллионов несчастных случаев, 2,3 
миллиона человек погибают в результате производственных аварий 
и профессиональных заболеваний. Это значит, что каждые 15 секунд 
происходит смертельный случай.  

Неоспоримыми высшими ценностями являются жизнь и здоровье человека, обеспечение 
и сохранение которых – обязанность всех сторон трудовых отношений. В свою очередь, 
предприятиям необходима площадка, которая позволит поделиться  опытом и основными 
тенденциями в области охраны труда. KIOSH дает прекрасные возможности для обмена 
опытом, налаживания партнерских связей и ознакомления с последними достижениями в 
сфере промышленной безопасности от ведущих мировых производителей. 

Мы будем очень рады, если опыт, которым поделится Корпоративный университет «Самрук-
Казына» в ходе выставки и конференции KIOSH будет полезен, актуален для организаций РК. 
Я надеюсь, что здесь мы для себя откроем новые технологии и решения, заложим основу 
продуктивного партнёрства для дальнейшего развития культуры безопасности в нашей 
стране. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции и выставки плодотворной  
работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

С уважением,

Жумашева анара
Корпоративный университет «Самрук-Казына»
и.о. Директора 
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www.kiosh.kz

БИОГРафИИ 
СпИкЕРОв
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ДУйСЕнОва 
тамаРа каСымОвна 

Министр труда и социальной защиты населения  
Республики Казахстан

Родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области, казашка, 
образование высшее, окончила в 1987 году Ташкентский институт 
народного хозяйства, по специальности инженер-экономист, кандидат 
экономических наук.

Трудовую деятельность начала после окончания института в 1988 году учительницей средней 
школы по информатике в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области. 
• В 1988 – 1992 годы работала экономистом НИИ экономики и нормативов при Госплане 

Узбекской ССР. 
• В 1992 - 1993 годы - старший экономист Сарыагашской районной администрации; в 1993 

- 1994 годы - руководитель отдела компании «Перизат-холдинг»; в 1994 - 1997 годы – 
советник, заместитель и первый заместитель акима Сарыагашского района; в 1997-1999 
годы – первый заместитель акима города Шымкента; в 1999 - 2002 годы - заместитель акима 
Южно-Казахстанской области; в 2002 - 2006 годы – вице – министр труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан; в 2006 - 2008 годы - заместитель акима Южно-
Казахстанской области; в 2008 -  2013 годы  - ответственный секретарь Министерства труда и 
социальной защиты населения РК. 

• C февраля 2013 года - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан.

• С 10 июня 2013 года - и.о. министра труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан, с 27 июня 2013 года - Министр труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан.  

• С 6 августа 2014 года - Министр здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан.

• С 25 января 2017 года - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
• В 2018 - 2019 годы – секретарь партии «Нур Отан», город Нур-Султан.
• В 2019 -2020 годы – Президент Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Внештатный 
советник Президента Республики Казахстан, город Нур-Султан.

• С мая 2020 года – помощник Президента Республики Казахстан - заведующий Отделом по 
контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

• С 11 апреля 2022 года – Министр труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан.
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СаРБаСОв 
акмаДИ аДИЛОвИч

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан

Родился 4 октября 1977 года в Западно-Казахстанской области, 
Чингирлауский район, по национальности - казах.

• В 1999 году окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, по 
специальности политология, в 2001 году Евразийский гуманитарный Университет, по 
специальности юрист, в 2013 году Центрально-Казахстанскую Академию, по специальности 
менеджмент. 

• Прошел тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации 
труда ITC (ILO), г. Турин, Италия (2011г.), Высшей школе государственной политики Назарбаев 
Университета и Школе государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013г.).

• С 1999 по 2005 год работал в Министерстве юстиции Республики Казахстан специалистом, 
ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела контроля, анализа за 
нормативными правовыми актами Департамента регистрации и контроля за нормативными 
правовыми актами центральных и местных государственных органов.

• С 2005 в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в 
должности заместителя директора департамента занятости населения и государственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства, директора юридического 
департамента, департамента труда и социального партнерства, председателя Комитета по 
миграции. В августе 2013 года назначен председателем Комитета по контролю и социальной 
защите – главным государственным инспектором труда Республики Казахстан.

• С января 2014 года Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - Главный 
государственный инспектор труда Республики Казахстан.

• С 2019 года Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
• С января 2020 года Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан.

нУРГаЛИЕв 
ЕРБОЛ ЖОЛДаСпЕкОвИч

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан

Родился в 1975 году 10 февраля в селе Михайловка Жарминского района 
Восточно-Казахстанской области. 

• В 2000 году окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, в 2010 
году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, в 2018 году –
Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова.

• Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы им. В.И. Чапаева 
Жарминского района Семипалатинской области. 
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• С 2002 по 2005 года работал заведующим отделом внутренней политики и социальной сферы 
аппарата акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области, начальником Отдела 
внутренней политики Жарминского района Восточно-Казахстанской области

• С 2005 по 2009 года был помощником акима Жарминского района Восточно-Казахстанской 
области, затем стал помощником акима Кокпектинского района Восточно-Казахстанской 
области.

• С декабря 2009 по апрель 2011года заместитель акима Кокпектинского района Восточно-
Казахстанской области.

• С апреля 2011 по июнь 2015 года начальник Управления внутренней политики Восточно-
Казахстанской области.

• С июня 2015 по декабрь 2015 года и.о.заместителя председателя, заместитель председателя 
Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан, город.Астана.

• С 2015 по 2017 - руководитель Управления внутренней политики Актюбинской области.
• С 2017 по 2018 - заместитель акима Актюбинской области.
• С 2018 по 2019 - заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации   

Президента   Республики    Казахстан, города Нур-Султан.
• С 2019 года Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

ОСпанкУЛОв 
тОЛЕГЕн капакОвИч

Заместитель Председателя Комитета труда, социальной защиты и 
миграции 
Главный государственный инспектор труда Республики Казахстан

Родился в 1961 году в селе Жамбыл, Карасайского района Алматинской 
области, казах. Образование высшее. В 1983 году окончил Алма-Атинский 
зооветеринарный институт. 

• В 2006 году Кызылординский академический университет экономики, экологий и права по 
специальности - юриспруденция. Трудовую деятельность начал в 1983 году ветеринарным 
врачом «Опытного хозяйства Каскеленское КИЗа Алматинской области». С 1986 года по 1988 
год главный врач совхоза им. ХХIII Партсъезда, начальник молочного комплекса, с 1994 по 1997 
год Главный ветеринарный врач ОПХ КИЗа. С 1998 по 2001 год, ведущий специалист, главный 
специалист, заведующий сектором, начальник отдела – Главный государственный инспектор 
труда по Алматинской области при Управлений труда, занятости и социальной защиты 
населения Акима Алматинской области. С 2001 года по 2008 годы заместитель директора 
департамента МТСЗН РК по Алматинской области – Главный государственный инспектор 
труда области. С мая 2008 года - Заместитель директора департамента по контролю и 
социальной защите по Алматинской области - Главный государственный инспектор труда 
области. С 1 июля 2009 года назначен заместителем председателя Комитета по контролю 
и социальной защите Министерства труда и социальной защите населения РК - Главный 
государственный инспектор труда.

• С августа 2014 года заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и 
миграции Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан - 
Главный государственный инспектор труда.
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• С января 2017 года заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и 
миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - 
Главный государственный инспектор труда.

• С 2019 года заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - Главный 
государственный инспектор труда Республики Казахстан.

аБИкЕнОва 
шОЛпан какИмЖанОвна

РГП на ПХв «Республиканский научно-исследовательский институт 
по охране труда Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан»
Генеральный директор 

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда: 13 лет

1. Тема выступления — Научная парадигма охраны труда в свете трансформации государ-
ственного регулирования.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать 
участникам конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Будет дано 
научное обоснование новых реформ в трудовом законодательстве. 

3. Краткие Тезисы выступления — Научно-исследовательские работы являются обязательным 
элементом национальной системы охраны труда и являются основанием реформ в этой 
сфере. Согласно Посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»: «Важнейшим 
приоритетом является развитие науки. Перед казахстанским образованием и наукой стоит 
масштабная, неотложная задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг 
впереди, генерировать тренды». В докладе будет отражен путь развития инструментов 
государственного регулирования в сфере охраны труда и усилению роли науки в решении 
стратегических задач, озвучены тренды и дальнейшие перспективы.

4. образование — высшее, кандидат физико-математических наук, ассоциированный 
профессор.

5. Какие у вас цели и планы на ближайшее время?  Динамичный рост Института, 
развитие научных тематик и направлений, расширение спектра научных услуг, усиление 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности, развитие научно-
кадрового потенциала страны.

6. Какой Вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? Слишком длительный 
период прогноза, поэтому идеализируя, можно предположить, что сфера охраны труда будет 
соответствовать условиям труда, уровню прозводства и обеспечивать безопасный труд в 
полном объеме.

7. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на ваш 
взгляд не хватает для ее успешного развития? — Для успешного развития охраны труда в 
РК не хватает стратегической значимости и достаточного финансирования, нет замкнутости 
системы управления охраной труда и многие ее элементы не взаимодействуют.



10 - я ЮБИЛЕЙНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ и 
ВЫСТАВКА пО ОхРанЕ тРУДа И пРОмышЛЕннОй БЕзОпаСнОСтИ

  •  25 - 27 мая 2022, Нур-Султан, Казахстан  •  

82 Организаторы • Биографии спикеров

8. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует? — УЧИТЕЛЯ и ВРАЧИ.

9. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Креативность мышления и оперативность принятия решений.

10. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — https://rniiot.kz

11. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Любимые люди.

шахаЖанОв
СЕРИк каРИмЖанОвИч 

Тоо «Евразийская Группа»
Председатель правления

1. Тема выступления — Развитие культуры безопасности и нулевой толерантности травматизму 
в ERG.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Опыт ERG будет полезен 
компаниям с большой численностью персонала, которые стремятся сделать безопасность 
основной ценностью сотрудников.

3. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на ваш 
взгляд не хватает для ее успешного развития? — Нам необходимо, в первую очередь, чтобы 
безопасность стала ценностью, личным приоритетом каждого казахстанца во всех сферах 
жизни. 
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ХанС-ХоРСТ 
кОнкОЛЕвСкИй

Президент Международного фонда  
"Предотвращение профессиональных рисков",
Мировой посол концепции Vision Zero

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — почти 40 лет

1. Тема выступления — Формирование здоровой и устойчивой деловой культуры.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать 
участникам конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? 
• Глобальный взгляд на безопасность, здоровье и устойчивость
• Последние тенденции и инновационные решения по управлению профессиональными 

рисками
• От классического подхода к промышленной безопасности к целостному подходу к 

профилактике, учитывающему как безопасность, здоровье, так и благополучие.
• Новые способы измерения эффективности профилактических возможностей и программ 

компании.

3. Краткие Тезисы выступления
• Сначала я расскажу о глобальных тенденциях в области безопасности и охраны труда и о 

новом мышлении, которое развивается среди бизнес-лидеров в отношении стратегической 
важности безопасности, здоровья и благополучия сотрудников.

• Во-вторых, я представлю новый, целостный подход к управлению для развития здоровой 
и устойчивой деловой культуры, основанный на 5 Нулях - Ноль Несчастных случаев, Ноль 
Болезней, Ноль Отходов, Ноль Неравенства и Ноль Неосведомленности.

• В-третьих, я представлю практические примеры, иллюстрирующие преимущества 
внедрения деловой культуры 5Z.

4. образование — Я получил степень магистра и аспиранта в области политологии и 
международных отношений в Университете Ольборга, Дания.

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане? — Я инициировал ряд вебинаров о мерах профилактики во время пандемии и 
организовал онлайн-конференции о новом и лучшем мире труда после пандемии. 

6. Каковы ваши основные цели на ближайшее будущее? — Продвигать деловую культуру 
ППР 5Z, основанную на мышлении Vision Zero и ЦУР Организации Объединенных Наций до 
2030 года на международном уровне.

7. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — Через пять 
десятилетий традиционная отрасль безопасности и охраны труда будет в значительной степени 
оцифрована и интегрирована как с экологической устойчивостью, так и с человеческими 
ресурсами, образуя 

8. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на ваш 
взгляд не хватает для ее успешного развития? — Несмотря на то, что существуют прочные 
традиции промышленной безопасности, как и во многих других странах, аспекты охраны 
здоровья и устойчивого развития могут быть дополнительно усилены

9. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Новые горизонты.
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каРИмОв 
СУЛтан аБыЛкаСымОвИч

усть-Каменогорский металлургический комплекс Тоо «Казцинк»
Главный технический руководитель по ОТиТБ

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда – 8 лет

1. Тема выступления – Электронный наряд-допуск.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Преимущества электронного 
допуска работников к работам повышенной опасности.

3. Краткие Тезисы выступления — 
• История и наработка опыта;
• Проблемы при опытных испытаниях;
• Старт на различных производственных площадках;
• Адаптация к реалиям производства.

4. образование  — КАЗНТУ, металлургия цветных металлов.

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане? — Ценность общения с близкими, коллегами. Ограничения, которых не знали ранее 
никогда. 

6. Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — Совершенствование и обретение лучших 
практик по безопасности, посещение передовых предприятий Гленкор;

7. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — Цифровые технологии, 
позволяющие высвободить людей из опасных профессий.

8. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на ваш 
взгляд не хватает для ее успешного развития? — Единый колл-центр или электронная база 
данных успешных практик по безопасности.

9. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует? — Мухамед Али.

10. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Креативность в любых сферах деятельности, нестандартных подход и живой интерес 
к делу.

11. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Блоги современников, добившихся успеха. 

12. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Семья, дети.
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аЛИмБЕкОв
тИмУР амантаЕвИч

Группа KAZ Minerals 
Менеджер Группы по охране труда и промышленной безопасности 

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — 12 лет

1. Тема выступления – Управление рисками в области ПБ и ОТ в Группе KAZ Minerals.

2.  Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? — Результаты практического внедрения системы интегрированной оценки 
рисков на предприятиях Группы KAZ Minerals. 

3.  на какой вопрос получат ответ слушатели? — С какими трудностями столкнулись при 
внедрении?

4.  Краткие Тезисы выступления – Управление рисками - неотъемлемый процесс деятельности 
предприятия. Риск-ориентированный подход к принятию решений на любом уровне в компании 
– залог безопасного и эффективного производства. Управление рисками – это процесс 
принятия решений. Достоверность, актуальность и доступность информации определяет 
правильность и своевременность принимаемых стратегических, тактических и оперативных 
решений на всех этапах и уровнях деятельности предприятия.

5.  Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане? — COVID-19 показал нам насколько важно принимать своевременные меры в ситуации, 
с которой мы никогда не сталкивались. Благодаря таким мерам, где-то не популярным, 
но необходимым, все предприятия Группы KAZ Minerals смогли пройти через пандемию с 
минимальным ущербом для здоровья людей и производственных процессов. Я благодарен 
всем нашим сотрудникам и партнерам за всецелую поддержку и понимание в период пандемии. 

6.  Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — Упрочить инициативы, в том числе нашу 
программу «Goal Zero» по недопущению несчастных случаев со смертельными и тяжелыми 
исходами. При этом мы убеждены, что безопасное поведение должно стать нормой не только 
на работе, но вне работы.  В течение 2021 года мы отработали без травм со смертельным 
исходом, травмы с потерей трудоспособности значительно снизились. Эту тенденцию важно 
продолжить и выйти на устойчивую деятельность, когда любой инцидент будет считаться чем-то 
экстраординарным.

7.  «Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет?» — Для обеспечения 
безопасной работы важно, чтобы каждый человек на любой должности, при выполнении любой 
работы, выполнял ее через призму оценки рисков во всех отношениях, включая безопасность 
свою и окружающих. Я думаю, что через 50 лет (а скорее всего гораздо раньше) безопасность и 
охрана труда действительно станет неотъемлемой частью нашей жизни, что выполнение любой 
работы безопасным способом станет само-собой разумеющейся нормой.

8.  Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на ваш 
взгляд не хватает для ее успешного развития? — Думаю, стоит больше уделять внимание 
образованию. У нас уже выпускаются специалисты с профильным образованием, однако 
считаю, что для любых специальностей, а в особенности инженерных, необходимо давать 
больше знаний в области безопасности и охраны труда. Делать упор не только на технические 
знания по безопасности, но также на управление рисками, понимание влияния человеческого 
фактора, современные способы расследования происшествий и другие аспекты.
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9. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует?  — Каких-то конкретных людей 
не могу выделить. Возможно можно назвать Генри Форда в его стремлении к совершенству. 
Известная история, когда, проходя мимо двух инженеров, которые что-то обсуждали, один 
их них сказал другому: «Это уже достаточно хорошо». Генри Форд, услышав это, остановился 
и довольно эмоционально сказал: «Никогда не бывает достаточно хорошо! Всегда нужно 
стремиться к совершенству!». 

10. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха?  — Целеустремленность, то есть невзирая на неудачи, продолжать добиваться 
желаемого результата. 

11. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни?  — Позитивные люди. Я знаю достаточно много 
людей, которые, находясь в самых сложных ситуациях сохраняют положительный настрой, 
спокойствие, принимают разумные решения.

цЕцЕЛюк 
ДмИтРИй СЕРГЕЕвИч

Тоо «Евразийская Группа»
Директор по охране труда и промышленной безопасности

Тема выступления — Программа обеспечения безопасности работ на высоте на предприятиях 
Евразийской Группы.

нИкУЛИна 
натаЛья вИктОРОвна

нкОк нОРт каСпИан ОпЕРЕйтИнГ кОмпанИ
Руководитель группы по технике безопасности

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — 5 лет

1. Тема выступления — Комитет по Безопасности и Охране Труда компании «НКОК Н.В.»

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать 
участникам конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Из моего 
выступления участники конференции узнают о новом проекте Компании НКОК Н.В. в области 
личной безопасности, а именно «Комитете по Безопасности и Охране Труда», основных целях 
и принципах данного проекта, обеспечивающих безопасное выполнение работ посредством 
формирования сплоченности и укрепления отношений среди тысячи наших коллег.
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3. Краткие Тезисы выступления
Безопасность является ключевой ценностью для НКОК, и успешное создание Комитета по 
безопасности труда стало для нас важной вехой, поскольку он представляет собой площадку для 
встреч представителей производственного персонала и руководства с целью создания условий 
для достижения нулевого целевого показателя и обеспечения безопасности персонала на 
участках. Нашим сотрудникам важно знать, что существует платформа, которая предоставляет 
возможность напрямую обсудить с высшим руководством компании волнующие их вопросы 
безопасности труда.

4. образование — Высшее

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане? — Вспышка пандемии коронавируса (COVID-19) создала беспрецедентную ситуацию 
во всем мире, что привело к масштабным изменениям в привычном порядке жизни. В 
профессиональном плане пандемия научила быть в курсе рекомендаций государственных 
органов власти, включая непосредственно касающихся организации и гигиены труда, оценке 
потенциальных рисков заражения коронавирусом в организации работ. Также открыла ряд 
возможностей дистанционного обучения в профессиональном плане, различного рода 
платформы, приложения и ресурсы по Охране Труда и Технике Безопасности. 
В личном плане, пандемия COVID научила по-другому смотреть на свое здоровье и здоровье 
близких людей. В какой-то степени переосмыслить ценности.

6. Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — Мои цели и планы на ближайшее время 
связаны непосредственно с профессиональным ростом и дальнейшим развитием в направлении 
Охраны Труда и Техники Безопасности, посредством прохождения дополнительных курсов 
повышения квалификации, изучения соответствующей специализированной литературы, 
получения дополнительного профессионального образования.
Я планирую завершить дистанционное обучение в сфере менеджмента (Master of Business 
Administration, МБА), курс которого я прохожу на данный момент и применять полученные 
знания и навыки в своей повседневной работе. 
В дополнении ко всему прочему, я планирую активно участвовать в поддержке обучения 
студентов Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева по специальностям, 
направленным на формирования знаний в области Охраны Труда, техногенной и личной 
безопасности. 

7. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — Через 50 лет 
хотелось бы видеть сферу безопасности и охраны труда более современной, ориентированной 
на цифровизацию и автоматизацию контрольных мер, исключающих возникновение 
человеческого фактора, который на сегодняшний день является наиболее частой причины 
возникновения происшествий. 

8. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на 
ваш взгляд не хватает для ее успешного развития? — На мой взгляд, некоторые аспекты 
в сфере безопасности и охраны труда в Казахстане, устарели и нуждаются в переходе на 
более проактивный риск-ориентированный подход, закрепленный на законодательном 
уровне, поскольку технологии не стоят на месте, повсеместно внедряются новые технологии, 
автоматизация и цифровизация процессов, которая в значительной степени меняет подход 
управления техникой безопасности на производстве в современном мире.

9. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует? — На данный период времени 
мне очень импонирует философ и писатель Джон Армстронг, занимающийся популяризацией 
философии. Его метод основан на доходчивом повествовании о том, как в повседневной жизни 
использовать знания из искусствоведения, эстетики и классической литературы. Это помогает 
найти подход к людям, понять, что их мотивирует, что в свою очередь является немаловажным 
аспектом в области личной безопасности на производстве.
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10. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы 
добиться успеха? — Конечно, способствующих достижению успеха личностных качеств 
очень много, но конкретно для себя я бы выделила следующие основополагающие качества 
высокоэффективного и успешного человека: позитивное мышление, целеустремленность 
и трудолюбие, умение брать на себя ответственность, умение слушать и слышать других, 
постоянное саморазвитие и самосовершенствование, и самое главное гармония внутри себя.  

11. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Я бы рекомендовала следующие международные ресурсы (вебсайты), 
которые я использую для саморазвития в сфере Безопасности и Охраны Труда:
• OSHA website – https://www.osha.gov/
• The International Labor Organization website – http://ilo.org
• EHS Today website – http://ehstoday.com/safety
• SafetyRisk website – https://www.safetyrisk.net/
• Occupational Health and Safety Online website – http://ohsonline.com/

12. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Мотивация - причина, по которой мы 
встаем каждый день с постели или делаем какое-либо действие. Бывают ситуации, когда меня 
мотивируют окружающие, мои друзья, коллеги, родные и близкие. Но в целом, меня мотивирует 
несколько основных вещей: справедливость, моя работа и мои собакию. Думаю, что без этих 
трех составляющих моя жизнь не была бы такой наполненной!

антИпОв 
СЕРГЕй анатОЛьЕвИч 
Модератор круглого стола «Удаленная медицина. Современные 
тенденции и перспективы»

Группа компаний «Центр Корпоративной Медицины»
Генеральный директор

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — 16 лет

1. Тема выступления — Особенности организации медицинской помощи на промышленных 
удаленных объектах. Опыт ЦКМ.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Думаю, участникам конференции 
будет интересно узнать о том, как работают медицинские службы в  экстремальных условиях, в 
условиях большой отдаленности от цивилизации. Как для этого готовят медицинский персонал, 
как объекты обеспечивают всем необходимым — лекарственными средствами, технологиями. Как 
проходит медицинская эвакуация с таких объектов.

3. Краткие Тезисы выступления — 
• Медик удаленного объекта — кто он такой
• Как подготовить медиков для работы на удаленных промышленных объектах
• Как управлять медицинской инфраструктурой и активами на удаленных объектах
• Медицинская эвакуация — что нужно знать
• Телемедицина — как правильно консультировать и помогать медикам.

4. образование  — В 1992 году окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебное 
дело» с присвоением квалификации врача-хирурга. В 2000 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
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С 1996 года по 2006 – научно-преподавательская деятельность на кафедре Сибирского 
Государственного медицинского университета (СибГМУ) в качестве ассистента кафедры 
онкологии, а с 2013 года – в качестве профессора кафедры госпитальной хирургии и онкологии. 
В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 
Диссертационные работы посвящены комбинированным методам лечения рака желудка.

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном плане? 
В первую очередь пандемия научила нас тому, что нужно быть готовым к любым чрезвычайным 
ситуациям. Настраивать процессы в компании так, чтобы она могла легко адаптироваться к 
сложным жизненным ситуациям. 

6. Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — Кризис - в том числе время возможностей. 
В наших планах — не только пытаться сохранить текущие активы компании, но и активно их 
развивать. Как на территории России, так и за ее пределами — Центральная и Юго-Восточная 
Азия, Ближний Восток. 

7. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — В первую очередь 
я врач, а не специалист по охране труда. Но если говорить в общем — я вижу эту сферу 
человекоцентричной. Она должна быть ориентирована на безопасность, сохранение жизни и 
здоровья человека, его трудового долголетия. В будущем всем компаниям будет очевидно, что 
главная их ценность — это их сотрудники. 

8. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на 
ваш взгляд не хватает для ее успешного развития? — На мой взгляд, Казахстан отлично 
интегрирован в международное сообщество. Для успешного развития сферы безопасности 
и охраны труда важно и дальше опираться на передовой международный опыт, использовать 
современные и эффективные подходы к решению поставленных перед страной задач.

9. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует? — Не могу назвать конкретных 
людей поименно. Их достаточно много. Но их всех объединяют примерно одни и те же качества 
— они большие специалисты в своей области, они открыты в том, чтобы делиться своим опытом и 
знаниями, они нацелены на созидание и развитие.

10. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Умение понимать и анализировать ситуацию и людей в моменте. От этого зависит все 
остальное, на мой взгляд. 

11. Какие информационные блоги, книги и другие источники    информации вы могли бы 
порекомендовать? — Издание «Трудовая Оборона» https://oborona.media

12. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — В первую очередь — любовь.
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ЕДИЛьБаЕва 
ЛаУРа ИБРаГИмОвна
Модератор сессии: «Инновационные технологии для продвижения культуры 
безопасности. Цифровизация. Достижения и перспективы.»

AGB Solutions
Руководитель проектов

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — 15 лет

1. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Без инновационных технологий 
невозможно представить сегодня современное производство, и они становятся нормой, в том 
числе и в сфере безопасности и охраны труда. Решение вопросов стратегии, лидерства, культуры 
и изменения бизнес-модели являются в равной мере критичными для успеха, как и выбор 
технологий. Участникам конференции будет интересно познакомиться с пилотными проектами 
цифровой трансформации предприятий, их ожиданиями, существенными барьерами для 
внедрения и результатами внедрения. 

2. образование — Кандидат медицинских наук (специальность гигиена 14.00.07), Диплом MBA 
ВШБ МГУ им. М. В. Ломоносова, IPMA, NEBOSH IGC, ILO Certified Trainer.

3. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане?  — Это был вызов - вести большой и сложный проект по цифровизации в горнорудной 
компании в условиях ограничений и неопределённости. Это был большой опыт дистанционной 
работы во внутренних компьютерных сетях не только собственной компании, но и компании 
заказчика, опыт быть частью большой и сплоченной виртуальной команды.  Приобретение новых 
навыков работы с мобильными средствами коммуникаций и приложениями.

4. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — Вопросы 
безопасности труда – это первостепенные вопросы в сердце каждого человека планеты Земля, а 
не только в голове и на бумаге.

5. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то, чего 
на ваш взгляд не хватает для ее успешного развития? — Не хватает того, как сегодня 
первые руководители предприятий позиционирует и выполняют свою роль Лидера в вопросах 
безопасности на рабочих местах. 

6. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Дисциплина и любознательность.

7. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Я рекомендую каждому руководителю предприятия независимо от рода 
деятельности, независимо от уровня управления и численности подчиненных, внимательно 
изучить материалы расследований несчастных случаев, в результате которых ваши работники 
получили травмы или профессиональные заболевания.  При этом спросить себя: а что я могу 
сделать, чтобы это не повторилось?

8. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Меня вдохновляет и мотивирует моя семья, 
мои родители, мои брат и сестра, дети и внуки.
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ЖУмашЕва 
анаРа маРатОвна

университет «Самрук-Казына» 
и.о. Директора университета «Самрук-Казына» 

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — 4 года
Профессиональный опыт:
• Партнер и Директор «EVERYCO Central Asia Kazakhstan»
• Основатель сообщества Vision Zero в Республике Казахстан
• Разработчик и фасилитатор программ в области культур устойчивости,
 безопасности, операционной эффективности, цифровизации

1. Тема выступления — «Развитие концепции нулевого травматизма на производстве Vision Zero в 
рамках повестки Нового Казахстана»

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Слушатели получат ответ на 
вопрос о прогрессе организации в Казахстане вопросов внедрения нулевого травматизма и 
узнают об основных подходах и лучших практиках для развития культуры безопасности.

3. Краткие Тезисы выступления — 

• Vision Zero – это подход, преобразующий содержание профилактики, в котором объединяются 
три аспекта трудовой деятельности всех уровней – безопасности, здоровья и благополучия. 
Концепция Vision Zero основана на всеобъемлющем исследовании 1000 работодателей по 
всему миру — обладателей передовых практик в области культуры профилактики, которое 
провела Международная Ассоциация Социального Обеспечения (МАСО, International Social 
Security Association — ISSA);

• Основная идея концепции нулевого травматизма на производстве Vision Zero заключается 
в том, что несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не 
являются ни предопределёнными, ни неизбежными – у них всегда есть причины. Благодаря 
формированию активной культуры профилактики эти причины можно устранить, а вызываемые 
ими несчастные случаи на производстве, травмы и профессиональные заболевания можно 
предотвратить;

• В целях создания безопасных условий труда в Республике Казахстан, 17 июня 2019 г. в Женеве 
Министерством труда и социальной защиты населения РК заключен Меморандум с МАСО о 
взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению Концепции «Нулевого травматизма — 
Vision Zero». На сегодняшний день в Казахстане более 250 организаций поддержали мировую 
концепцию Vision Zero, среди них есть как национальные так и частные организации.

4. образование — 
• Специалист, Математик, МГУ им. М.В, Ломоносова, Россия, Москва, 2009-2014;
• Сертифицированный фасилитатор программ Culture Partners (бывшее название - Partners 

in Leadership) (Accountability Builder, Leadership Builder, Lead Culture), DOOR International, 
Германия, Висбаден, 2020.

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане? — В профессиональном плане пандемия помогла многим организациям в Казахстане 
повысить уровень цифровой грамотности и гибкости, люди стали меньше ездить в командировки, 
так как научились решать многие вопросы в удаленном формате. 
Смерилась парадигма в вопросах здоровья и если раньше было проявлением геройства высокой 
вовлечённости приходить на работу в болезненном состоянии, то после пандемии - такое 
геройство стало проявлением безответственности по отношению к здоровью окружающих.
В личном плане, я для себя подчеркнула важность границ между работой и семьей. В период 
пандемии границы сильно были нарушены, так как все были вынуждены работать из дома.
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6. Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — Реализовывать творческие проекты в 
области развития культуры устойчивости в нашей стране.

7. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — Сферу безопасности 
и охраны труда через 50 лет я вижу престижной, технологичной, инновационной, результативной 
- цель 0 достигнута и люди, процессы, технологии, оборудование настроены на поддержание 
культуры предотвращения. 

8. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на 
ваш взгляд не хватает для ее успешного развития? — Для успешного развития сферы 
безопасности и охраны труда в Казахстане,  на мой взгляд, не хватает сплоченности, партнёрства, 
лидерства, высокой вовлеченности, осознанности всех сторон - бизнеса, государства, граждан, 
экспертов в вопросах развития культуры безопасности.

9. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Для достижения успеха необходимы позитивный интеллект, смелость быть собой, 
дисциплинированность и адаптивность. 

10. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Я бы порекомендовала хорошие книги, такие как:

• «Принцип Оз» Роджера Коннорса и Тома Смита;
• «Меняя культуру, меняешь игру» Роджера Коннорса и Тома Смита;
• «Договориться можно обо всем» Кеннеди Гэвина.

11. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Меня вдохновляют и мотивируют 2 вещи в 
жизни: Моя семья и счастливые люди, которые занимаются любимым делом.

кОтыРЕв 
БатыР кУанышЕвИч 

аО «нк «қтЖ»
Главный инженер - директор Департамента  технической политики

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — 28 лет

1. Тема выступления — «Система Управления производственной безопасностью в АО НК КТЖ на 
цифровой платформе».

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? «Как поднять культуру безопасного 
труда в крупной компании?»

3. Краткие Тезисы выступления — 
• Производственный травматизм; 
• Повышение культуры безопасного труда; 
• Цена ошибки – жизнь.

4. образование — 
• Московский государственный университет путей сообщения, специальность Автоматика, 

телемеханика и связь (на транспорте);
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• Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность экономика;
• European University (Switzerland) НЭУ и.Т.Рыскулова, MBA по специальности «Деловое 

администрирование». 

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане?  — «Главное – жизнь и здоровье близких людей».

6. Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — «Внедрение ценностей VISION ZERO в 
Компании».

7. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — «Достижение условий 
НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА».

8. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на ваш 
взгляд не хватает для ее успешного развития? — «Ресурсов и вовлеченности Руководства».

9. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует? — «Чингисхан».

10. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Обязательность, лидерство.

11. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Книга «Принцип OZ». 

12. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Семья и здоровый образ жизни.

вИСнЕвСкИй 
юРИй аЛЕкСЕЕвИч

тОО «Стм» 
Генеральный директор 
«СКАУТ-Корпоративные решения» - основатель.

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда
10 лет (первый проект по внедрению телематики для БДД – в 2012 году)

1. Тема выступления — «Цифровые технологии для кратного снижения аварийности на 
автотранспорте».

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — На примере реальных проектов, 
я расскажу о лучших практиках внедрения технологий цифровизации (Интернета Вещей и 
Компьютерного Зрения) для решения задач по снижению рисков ДТП.

3. Краткие Тезисы выступления — 
• Причины и статистика ДТП с участием корпоративного транспорта;
• Специфика в предприятиях ERG; 
• Комплексная программа ERG по снижению рисков ДТП с участием автотранспорта (телематика 

+ тренинги для водителей);
• IoT Платформа для БДД: результаты, подводные камни и рекомендации по этапам внедрения;
• Итоги пилотирования системы внутрикабинной видеоаналитики (Системы Контроля 

Усталости);
• Планы ERG по развитию проекта (Управление Поездками, Цифровая Диспетчерская).

4. образование — Высшее, СПбГУАП
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5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане?
В профессиональном плане – нужно заботиться о сотрудниках и их семьях. Это не только важно 
для их поддержки, но и усиливает корпоративную культуру и помогает быстрее восстановиться 
после любого кризиса.
В личном плане главный итог пандемии для меня - это рождение сына в мае 21 года.

6. Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — Развивать проекты по БДД с 
существующими и новыми корпоративными заказчиками в Казахстане. Развивать продукты на 
базе платформы SKAI (Safety Keeper Artificial Intelligence)

7. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — 50 лет, это огромный 
срок для появления и применения различных технологий, которые сейчас нам кажутся из области 
фантастики. Я уверен, что Охрана Труда будет становиться только важнее и к 2070 году не будет 
стоять вопрос защиты физического здоровья и на повестке будут стоять задачи из области 
метального и психологического здоровья и развития сотрудников и членов их семей.

8. Если вы знакомы со сферой безопасности и охраны труда в Казахстане, то чего на ваш 
взгляд не хватает для ее успешного развития? — Я считаю что основная зона развития – это 
культура в области безопасного поведения непосредственно на местах (удаленных от крупных 
городов производственных площадках). 

9. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует? — Альберт Эйнштейн.

10. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Эмоциональный интеллект и умение идентифицировать собственные желания и 
ценности.

11. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Группа в телеграм «Ассоциация Безопасного Вождения»
https://t.me/fleetsafetyorg 

12. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Воплощение моих идей в ИТ-продуктах и 
их последующее использование тысячами пользователей, повышение их безопасности и как 
следствие - уровня счастья в их семьях.

мОИСЕЕв 
СЕРГЕй юРьЕвИч

Тоо актив-Безопасность
Учредитель, директор

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — 22 года

1. Тема выступления — Лучшие мировые практики в управлении рисками корпоративных 
автопарков.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Насколько критично для вашей 
компании управление рисками дорожного движения? Где слабое звено в автотранспортной 
системе и как выбрать наиболее эффективные инструменты управления её безопасностью?
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3. Краткие Тезисы выступления — 
• Почему аварийность на автотранспорте, как правило, выше, чем инциденты на 

производстве?
• Системный подход к управлению безопасностью дорожного движения
• Арсенал инструментов изменения поведения водителей
• Основные элементы системного подхода – лидерство руководства, внутренние и внешние 

коммуникации, управление на основе данных, система обучения, контроля и мотивации
• Матрица «Эффективность – Трудоемкость»

4. образование — высшее техническое (физик), высшее военное (математик), магистратура 
(нейронауки).

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане? — Важно создавать резервы личные и корпоративные – финансовые, материальные, 
кадровые, резервы компетенций. Учиться применять сценарное планирование, изучать опыт 
других отраслей. Не паниковать. Вкладываться в обучение и развитие.

6. Какой вы видите сферу безопасности и охраны труда через 50 лет? — Широкое внедрение 
автоматизированных интеллектуальных систем, чтобы минимизировать влияние так называемого 
«человеческого фактора» - невнимательности, усталости, монотонии, эмоциональных всплесков.

7. Кто из великих людей вам в большей степени импонирует? — Пётр Первый.

8. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Широкий кругозор, умение работать с большими объемами информации, гибкость 
мышления, креативность, умение выстраивать партнерские отношения, умение убеждать и 
выступать публично.

9. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Считаю, что в нашу эпоху непрерывных и быстрых изменений важно читать 
не сборники установленных фактов, а книги, выдвигающие новые гипотезы, взаимосвязи между 
разными сферами жизни и бизнеса. Много идей в книгах ученых, футурологов и фантастов, таких 
как Юваль Ной Харари, Митио Каку, Нассима Талеба, Уильяма Гибсона, Ричарда Моргана, Нила 
Стивенсона, Лю Цысиня, Вернера Винджа, Джеймса Кори.

10. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Возможность творчества, создания новых 
проектов, путешествия, возможности испытать себя и узнать с разных сторон.

СЕнькО 
вЛаДИмИР анДРЕЕвИч

Тоо «Цифровой поток — Инновации»
Генеральный директор

Стаж работы в сфере безопасности и охраны труда — более 10 лет

1. Тема выступления — SIGEX: Платформа.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать 
участникам конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Как обеспечить 
юридическую значимость электронных документов при внедрении ЭЦП в информационные 
системы в соответствии с программой Цифровой Казахстан.
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3. Краткие Тезисы выступления
Цифровой Казахстан стимулирует переход на электронные документы, в том числе в системах 
ЭДО и специализированных системах автоматизации бизнес процессов.
Обеспечение юридической значимости электронных документов связано с новыми и 
неизвестными для предприятий рисками.
SIGEX: Платформа — это комплексное решение для предприятий, нацеленное на 
минимизацию рисков при работе с электронными документами.

4. образование — Высшее, математик-программист.

5. Что вы вынесли для себя за время пандемии COVID в профессиональном или личном 
плане? — Наш жизненный уклад во многом определяется привычками, многие из которых 
сдерживают наш потенциал. Периодические встряски помогают сбросить лишнее и 
эффективнее двигаться вперед.

6. Какие у вас цели и планы на ближайшее время? — Развивать грамотность наших сограждан 
в сфере ЭЦП и помогать предприятиям Казахстана корректно и эффективно вступать в эру 
настоящих цифровых технологий.

7. Какие информационные блоги, книги и другие источники информации вы могли бы 
порекомендовать? — Новости международного сообщества предпринимателей: https://news.
ycombinator.com/

СЕРГЕЕнкО 
СвЕтЛана ЕвГЕньЕвна

Цифровое издательство Тоо «МЦФЭР–Казахстан»
Руководитель ТН «Охрана труда, кадры и делопроизводство» 

1. Тема выступления — «ACTUALIS: Кадровое дело» – новая возможность использования 
информационных цифровых технологий в сфере безопасности и охраны труда на предприятиях 
Казахстана.

2. Что, на ваш взгляд в вашем выступлении будет особенно интересно услышать участникам 
конференции? на какой вопрос получат ответ слушатели? — Внедрение цифровых 
технологий в обеспечение безопасности и охраны труда. Участники узнают  какие новые 
сервисы, мастера, инструкции, расчётчики разработаны для специалистов по охране труда для  
оптимизации их работы в целях обеспечения безопасности труда работников.

3. Какие личные качества, по вашему мнению, необходимо воспитывать, чтобы добиться 
успеха? — Упорство и целеустремлённость в достижении целей. 

4. Что вас вдохновляет и мотивирует в жизни? — Окружать себя только теми людьми, с 
которыми мне комфортно и радостно. Ценить их и себя. Ведь это тот минимум, который 
действительно способен вдохновить на какие-то новые свершения и победы.



FGJGHKGKFU

www.kiosh.kz

ОпИСанИя 
УчаСтнИкОв
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ГОСУДаРСтвЕнный паРтнЕР

мИнИСтЕРСтвО тРУДа И  
СОцИаЛьнОй заЩИты  
наСЕЛЕнИя РЕСпУБЛИкИ казахСтан

Миссия Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - 
Министерство) заключается в содействии повышению уровня и качества жизни населения через 
обеспечение конституционных гарантий и прав граждан в области труда, занятости, миграции и 
социального обеспечения.
Основными направлениями деятельности Министерства является 
формирование и реализация государственной политики, осуществление межотраслевой 
координации и государственное управление в области:
1. Труда, в том числе безопасности и охраны труда;
2. Занятости;
3. Социального обеспечения, в том числе пенсионного обеспечения и обязательного социального 

страхования;
4. Социальной защиты инвалидов;
5. Социальной поддержки семей с детьми;
6. Социальной помощи отдельным категориям граждан;
7. Предоставления специальных социальных услуг;
8. Миграции населения в пределах своей компетенции;
9. Иные задачи, возложенные на Министерство законодательством Республики Казахстан.
10. В области безопасности и охраны труда Министерство:
11. Разрабатывает, утверждает нормативные правовые акты по вопросам безопасности и охраны 

труда;
12. Реализует государственную политику в области труда, безопасности и охраны труда;
13. Организует государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

Республики Казахстан, в том числе требования по безопасности и охране труда;
14. Осуществляет методическое руководство и координацию местных исполнительных органов в 

области регулирования трудовых отношений;
15. Координирует деятельность государственных органов по разработке технических регламентов 

в области безопасности и охраны труда;
16. Осуществляет координацию и взаимодействие в области обеспечения безопасности и 

охраны труда с другими государственными органами, а также с представителями работников 
и работодателей;

17. Осуществляет контроль за своевременным и объективным проведением расследования 
несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;

18. Осуществляет международное сотрудничество в области регулирования трудовых отношений;
19. Организует мониторинг и оценку рисков в сфере безопасности и охраны труда;
20. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Трудовым Кодексом, законами Республики 

Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
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зОЛОтОй паРтнЕР

аРСЕлоРМИТТал ТЕМИРТау, ао 

пр. Республики, 1
Темиртау, 101407, Казахстан
тел.: +7 7213 96 50 37, 96 57 67
e-mail: general.mst@arcelormittal.com
web: www.arcelormittal.kz

Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» является крупнейшим предприятием горно-
металлургического сектора Республики Казахстан и представляет собой интегрированный горно-
металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.
В состав АО «АрселорМиттал Темиртау» входят:
• Стальной департамент;
• Угольный департамент;
• Железорудный департамент.
АО «АрселорМиттал Темиртау» специализируется на производстве плоского и сортового проката, 
в том числе с полимерным, цинковым и алюминиевым покрытием, а также производит агломерат, 
железорудный и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь, в том числе непрерывнолитые слябы, 
штрипс, лонжеронную полосу, электросварные трубы и сопутствующую продукцию доменного и 
коксохимического производств.
Предприятие сертифицировано на соответствие системе менеджмента качества на базе МС ISO 
9001, экологического менеджмента ISO 14001 и безопасности труда OHSAS 18001.
АО «АрселорМиттал Темиртау» является социально ориентированной компанией. На балансе 
предприятия находятся дома отдыха, санатории, детские летние лагеря отдыха, спортивные 
комплексы и медицинские учреждения. Компания является поставщиком коммунальных услуг 
(горячая и холодная вода, отопление, электроэнергия) жителям г.Темиртау.

зОЛОтОй паРтнЕР

ЕвРаЗИйСКая ГРуППа, Тоо 

пр. Кабанбай батыра, 30-А
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.: +7 7172 59 21 33, 59 21 44
e-mail: erg@erg.kz
web: www.erg.kz/ru

Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифи-
цированных компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имея также полностью 
интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена 
в 15 странах мира на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в 
отрасли. 
ERG – мировой лидер в производстве высокоуглеродистого феррохрома по содержанию  
хрома, и один из крупнейших поставщиков железной руды и алюминиевой продукции в Евразийском 
регионе. Это единственный производитель алюминия высоких марок в Казахстане. Группа также 
входит в число главных поставщиков меди и кобальта.
ERG – это треть горно-металлургического комплекса Республики Казахстан, а также один из 
ключевых поставщиков электроэнергии и крупный железнодорожный оператор в Центральной 



10 - я ЮБИЛЕЙНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ и 
ВЫСТАВКА пО ОхРанЕ тРУДа И пРОмышЛЕннОй БЕзОпаСнОСтИ

  •  25 - 27 мая 2022, Нур-Султан, Казахстан  •  

100 Организаторы • описание участников

Азии. В Казахстане расположены такие важнейшие предприятия Группы, как ТНК «Казхром», 
«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО), 
«Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ), «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» (ЕЭК), «Шубарколь комир», Транспортная группа «ТрансКом», 
«3-Энергоорталык» и ERG Service.
В Африке ERG добывает и обрабатывает медную и кобальтовую руду и производит медный 
концентрат и гидроксид кобальта. Группа недавно запустила Metalkol Roan Tailings Reclamation 
(RTR), крупнейшее предприятие по переработке исторически накопленных хвостов производства 
в Демократической Республике Конго. 
Также у компании есть проекты по выпуску энергетического угля, марганца, платины, бокситов и 
флюорита в Южно-Африканской республике, Зимбабве, Мали и Мозамбике. Группа контролирует 
собственную цепочку поставок на континенте через свою специализированную логистическую 
компанию Sabot, осуществляющую трансконтинентальные перевозки в транспортном коридоре 
«Север – Юг». 
В Бразилии ERG продолжает развивать проект Pedra de Ferro, интегрированный комплекс по 
добыче железной руды на руднике Pedra de Ferro, глубоководного морского порта Porto Sul и 
участка новой трансконтинентальной железной дороги FIOL. 
ERG – партнер-учредитель Глобального альянса для сектора аккумуляторных батарей, проекта, 
созданного на платформе Всемирного экономического форума, и работающего над внедрением 
практик устойчивого, ответственного и инклюзивного развития в цепочках создания стоимости 
для быстрорастущих секторов электромобилей и гаджетов.

зОЛОтОй паРтнЕР 

ГлоБал-СПЕЦодЕЖда По, Тоо 

ул. М.Сартаева, здание 3 
Актобе, 030001, Казахстан
тел.: +7 7132 572 363, 556 066
e-mail: info@global-specodezhda.kz
web: www.global-specodezhda.kz

ТОО «ПО Глобал-Спецодежда» работает более 25 лет на рынке.
Руководитель предприятия директор –Шабаева Надежда Александровна.
ТОО «ПО Глобал – Спецодежда» открыла крупную фабрику в Западном регионе на 600 рабочих 
мест, которая разрабатывает и производит специализированные модели в таких отраслях, как 
нефтехимическая, металлургическая, горнодобывающая, электроэнергетика, строительство, 
охранная структура и др., также медицинская одежда и одежда для персонала сферы обслуживания 
клининговых компаний, одежда для сфер салонов красоты, одежда для сфер ресторанного 
комплекса, офисная одежда. 
Производство «Глобал» имеет современное оборудование ведущих мировых производителей 
Японии, Китая, Германии и т.д, благодаря которому производит качественную спецодежду, 
увеличивает выпуск продукции в минимальные сроки, объем выпускаемой продукции фабрики 
составляет 1,2 млн. изделий в год.
На предприятии трудятся более 300 швей, часть из них люди с ограниченными возможностями, 
женщины из социально уязвимых слоев населения, многодетные матери.
Основная и главная цель нашей компании – эффективное обеспечение безопасности на 
предприятиях «Заказчика» путем разработки и изготовления качественной и экологичной 
специализированной одежды, соблюдая все технические требования заказчика и сроки поставки.
Разрабатывая и производя продукцию, мы применяем самые современные методики и передовые 
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технологии, постоянно обучая персонал и совершенствуя его навыки. Мы готовы разработать 
корпоративный стиль спецодежды для предприятий, профессионально подобрать ткани.
Глобальная автоматизация работы + профессионализм сотрудников = оперативное и качественное 
изготовление самых сложных изделий, независимо от объема партии. Мы всегда подбираем 
идеальное и при этом – по доступным ценам.
Руководитель ТОО «ПО Глобал-Спецодежда» - Надежда Александровна является членом Совета 
деловых женщин Актюбинской области и членом актюбинского филиала Ассоциации «Атамекен», 
председателем ОЮЛ «Ассоциации производителей легкой промышленности и средств 
индивидуальной защиты», возглавляет учебно-производственный комплекс «Надежда» (УПК).
На базе нашего предприятия – ТОО «ПО Глобал-Спецодежда» действует Учебно-производственный 
комплекс «Надежда», который создан при содействии Региональной Палаты Предпринимателей 
по программе развития продуктивной занятости. Обучение на краткосрочных курсах в первую 
очередь рассчитано для безработных граждан, людей с ограниченными возможностями. Учебно-
производственный комплекс «Надежда» включен в Реестр учебных центров НПП РК «Атамекен».
На сегодняшний день выпущены 10 групп, это 250 выпускников, 80% из которых трудоустроены на 
швейном производстве.
Компания занимается разработкой новых учебных программ в области подготовки кадров. 
Совместно с Актюбинским колледжем сервиса и колледжем для детей с нарушением слуха 
реализует дуальное обучение с элементами наставничества, прохождение практики на 
предприятии на безвозмездной основе. На сегодняшний день на предприятии «Глобал» на 
бесплатной основе прошли практику 220 учащихся, 60 процентов из которых трудоустроены.
Также ТОО «ПО Глобал-Спецодежда» в рамках государственной программы «Енбек» (2017-
2021 гг.) обучает безработных граждан и молодёжь сельской местности профессии «швея» с 
предоставлением возможности трудоустройства на швейном производстве. В социальном центре 
адаптации молодежи при инициативе компании «Глобал» открыто швейное производство, которое 
бесплатно обучает воспитанников Центра профессии «швея» и трудоустраивает на швейном 
производстве «Глобал».
В июле 2017 года  в Актобе заработал уникальный социальный центр, аналогов которому нет 
в Казахстане – социальный центр адаптации молодежи «Мейiрiм». В Центре при инициативе 
компании «Глобал» открыто швейное производство, которое нацелено на бесплатное обучение 
воспитанников Центра профессии «швея» с дальнейшим предоставлением рабочих мест. 
Для реализации проекта руководство «Глобал-Спецодежда» обеспечило Центр современным 
швейным оборудованием и необходимым учебным материалом. Первые выпускники Центра 
«Мейiрiм», после обучения были трудоустроены в швейное производство «Глобал». 
Внедрили и сертифицировали систему менеджмента качества на соответствие требованиям СТ 
РК ИСО 9001-2016. 
Системы экологического менеджмента СТ РК ИСО 14001-2016.
СТ РК ISO 45001-2019 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
На весь ассортимент продукции фабрика имеет сертификат CT-KZ, с долей местного содержания 
свыше 50%.
Компания является обладателем индустриального сертификата и включена в Реестр отечественных 
товаропроизводителей НПП РК «Атамекен».
Входит в Реестр товаропроизводителей Холдинга Самрук-Казына.
Предприятие активно развивается в социальном направлении, проводит благотворительные 
мероприятия и акции для детей-сирот, одиноких престарелых, ветеранов войны и труда. ТОО «ПО 
Глобал-Спецодежда» работает в рамках социального партнерства по подготовке кадров. 
Вместе с тем,  ТОО «ПО Глобал-Спецодежда» проводит тренинги, мастер-классы на темы 
«Человеческий капитал – основа модернизации», «День карьеры и личностного роста» и т.д. для 
многодетных матерей, матерей-одиночек, женщин из социально-уязвимых слоев населения и 
для воспитанников Центра социальной адаптации молодежи. Цель тренинга — информирование 
населения о возможностях, предоставляемых льготными программами по открытию и ведению 
бизнеса. 
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Компания удостоена основными наградами республиканского значения: 
• Обладатель Гран-При Республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса 

«Парыз» – 2021 (2021 г.);
• Лауреат премии Президента РК «Алтын сапа» в номинации Лучшее предприятие, выпускающее 

товары производственного назначения (2020 г.);
• Признана победителем республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» – 

2019, в номинации «Лучшие товары производственного назначения», (2019г.).

зОЛОтОй паРтнЕР

КаЗЦИнК, Тоо 

ул. Промышленная, 1
Усть-Каменогорск, 070002, Казахстан
тел.: +7 7232 29 10 01
e-mail: kazzinc@kazzinc.com
web: www.kazzinc.com

«Казцинк» - один из лидеров цветной металлургии Казахстана.
Наша компания – крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутству-
ющего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Предприятия компании находятся в 
Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях Республики Казахстан.
Компания была основана в 1997 году. Генеральным инвестором является Glencore International AG.
За прошедшие с момента создания годы «Казцинк» значительно увеличил производственные 
мощности и выпуск продукции.
«Казцинк» создал и сертифицировал интегрированную систему менеджмента качества, 
окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда, охватывающую полный цикл 
производства цветных металлов: от добычи руды до ее переработки с получением металлов; 
вспомогательные подразделения, поддерживающие и обеспечивающие производство 
инфраструктурой, транспортом, ресурсами.
Компания активно участвует в социальном развитии городов присутствия, инвестируя средства в 
значимые проекты, а также внедряет новейшие технологии, стремясь стать одним из флагманов 
цифровых производств в Казахстане.
Несколько фактов о компании:
• Производственные площадки расположены в шести населенных пунктах Казахстана;
• Четыре модернизированные обогатительные фабрики, два металлургических комплекса;
• 20 000 сотрудников;
• 11 000 работников ежегодно проходят обучение за счет компании, на эти цели выделяется 1 

млрд. тенге;
• 9 500 сотрудников владеет тремя и более смежными профессиями;
• 23 вида готовой продукции;
• Аффинированное золото производится по собственной разработанной технологии;
• Золото и серебро внесены в реестр Good Delivery на Лондонской бирже драгметаллов (марка 

Deer);
• 80% банковского золота Казахстана произведено в «Казцинке»;
• Более 96 млрд. тенге направлено на природоохранные мероприятия с момента основания 

компании;
• 18 видов отходов используется и перерабатывается;
• Доля полного водооборота превышает 98%;
• 40% поступлений в бюджет Восточно-Казахстанской области – налоги «Казцинка»;
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• Ежегодные вложения в социальные проекты превышают 11 млрд. тенге;
• «Казцинк» поддерживает организации здравоохранения, образования, учреждений спорта и 

культуры;
• Доля казахстанского содержания в закупках компании превышает 70%.

СЕРЕБРяный паРтнЕР

KAZ MInerAlS, ГРуППа 

ул. Ж. Омаровой, 8
Алматы, 050020, Казахстан
тел.: +7 727 244 03 53
e-mail: info@kazminerals.com
web: kazminerals.com

Группа KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная 
на развитие крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа.
Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Актогай в Восточном 
Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех рудниках и соответствующих обогати-
тельных фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. 
В 2021 году общий объем производства меди составил 299 тыс. тонн, в качестве попутной 
продукции произведено 167 тыс. унций золота, 3,417 млн унций серебра и 43 тыс. тонн цинка в 
концентрате. 
В январе 2019 года Группа приобрела медный проект Баимская в Чукотском автономном округе 
Российской Федерации.

БРОнзОвый паРтнЕР

кОРпОРатИвный УнИвЕРСИтЕт  
СаМРуК-КаЗЫна

ул. Сыганак, 17/10
Нур-Султан, 010000, Казахстан 
тел.: +7 800 080 77 99 
e-mail: support@hrqyzmet.kz 
web: www.skcu.kz

Корпоративный университет «Самрук-Казына» – это открытый, успешный центр накопления 
передового опыта и генерации новых знаний.
На сегодняшний день Компания играет центральную роль в разработке и внедрении 
образовательных функций в программе трансформации группы компаний АО «Самрук-Казына».
Компания предлагает комплексное решение для бизнеса: 
• КЛЮЧЕВЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ; 
• ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ; 
• ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ HR QYZMET;
• УСЛУГИ HR-КОНСАЛТИНГА; 
• РЕКРУТИНГОВУЮ ПЛАТФОРМУ SAMRUK QYZMET;  
• RPA - РОБОТИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ;  
• HR Business Academy;



10 - я ЮБИЛЕЙНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ и 
ВЫСТАВКА пО ОхРанЕ тРУДа И пРОмышЛЕннОй БЕзОпаСнОСтИ

  •  25 - 27 мая 2022, Нур-Султан, Казахстан  •  

104 Организаторы • описание участников

• HSE Business Academy; 
• ESG Business Academy.
Наши ценности:
• РАЗВИТИЕ 
 Мы постоянно развиваемся и развиваем наших партнеров;
• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
 Мы достигаем качественного результата с максимальной эффективностью;
• ЧЕСТНОСТЬ
 Мы честны во взаимодействии друг с другом и партнерами;
• КОМАНДА
 Мы ставим интересы команды превыше личных интересов, уважаем друг друга и открыто 
обсуждаем вопросы.

РЕСПуБлИКанСКИй науЧно-ИССлЕдоваТЕльСКИй ИнСТИТуТ  
пО ОхРанЕ тРУДа мИнИСтЕРСтва тРУДа И СОцИаЛьнОй заЩИты 
наСЕлЕнИя РЕСПуБлИКИ КаЗаХСТан, РГП на ПХв 

ул. Кравцова, 18
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел./факс:  +7 7172 57 06 02
e-mail: rniiot@rniiot.org.kz

РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» представляет собой единственный 
отечественный аналог зарубежных научных институтов, созданный по типу лучшей мировой 
организационной практики. Наш институт является субъектом научно-технической деятельности 
и базового финансирования, имеет многолетний опыт научных исследований в области охраны 
труда, широкую сеть из 12 региональных филиалов. На базе нашего Института функционирует 
Ученый совет в составе 15 ученых, который координирует выполнение научно-исследовательских 
работ, Консультативно-экспертный совет Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, Технический комитет №68 «Безопасность и охрана труда» в составе 22 
членов, которые занимаются координацией разработки нормативной документации (проектов 
национальных стандартов и т.п.), осуществляет мониторинг в сфере стандартизации по 
закрепленным объектам стандартизации. В составе Института работает аккредитованная 
лаборатория измерений и контроля, насчитывается более 100 современных приборов и 
оборудования. 
Основные научные направления деятельности осуществляются по трем направлениям, по 
социально-правовым, социально-экономическим, санитарно-гигиеническим исследованиям. 
Отдел социально-правовых исследований занимается совершенствованием нормативно-
правового регулирования в социально-трудовой сфере, разработкой документации и 
научнопроработкой регуляторной политики и правовых норм. Отдел экономических измерений 
и статистики занимается исследованием экономических инструментов улучшения условий 
труда, статистическим анализом и экономических потерь от производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Отдел биомониторинга и гигиены труда занимается изучением 
методов оценки воздействия факторов производственной среды и трудового процесса. В целях 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности в структуре нашего Института 
работает три центра. Наш Центр оценки профессиональных рисков осуществляет разработку 
методов оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, разрабатывает и научно 
обосновывает меры по снижению профессиональных рисков, проводит превентивную политику 
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в сфере охраны труда. Наш Центр профессиональных компетенций, применяя инновационные 
методы обучения осуществляет подготовку по более 25 учебным программам, имеется более 
30 лекторов. Наш Центр нормирования и стандартизации осуществляет работы по разработке 
нормативных материалов, а также занимается внедрением системы управления охраной труда 
на предприятии. В нашей деятельности важным преимуществом являются научные разработки, 
инновационные методики расчета, оценки и замера, зарегистрированные в ГосРеестре научных 
результатов.
В 2021 году на базе проектного офиса Института была разработана Концепция безопасного труда 
в Республике Казахстан до 2030 года. В настоящий момент Институт совместно с ведущими 
учеными ВУЗов-партнеров реализует две научно-технические программы по программно-
целевому финансированию. Коллектив ученых Института выполняет перспективную задачу по 
дальнейшему совершенствованию методик, получению патентов и внедрению инновационных 
ноу-хау в производство.  

AGB SOlutIOnS, Тоо  

ул. Зенкова, 32, кв. 1
Алматы, A25TOD5, Казахстан 
тел.: +7 701 711 89 98
e-mail: agbsolution@gmail.com

Компания AGB Solutions основана в 2020 году для оказания консультационных услуг по решению 
вопросов, связанных с устойчивостью бизнеса.
Наша деловая активность сосредоточена в следующих сферах: 
ДОБЫЧА полезных ископаемых
• Проектные и инженерные услуги
• Техническая и экологическая экспертиза
УСТОЙЧИВОСТЬ
• Экологический, управленческий и социальный (EGS) консалтинг
• Консультации по управлению рисками в области охраны труда, промышленной безопасности, 

охраны окружающей среды (HSE) и устойчивого развития (HSES) 
ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ
• Планирование и реализация экологических проектов
• Мнение третьей стороны по экологическим проектам
Мы поддерживаем наших клиентов, в основном из сектора малого и среднего бизнеса, в их усилиях 
по совершенствованию системы управления в соответствии с передовой отраслевой практикой. 
Наш недавний проект был направлен на перестройку бизнес-процессов на ТЭЦ в Казахстане для 
обеспечения постоянной операционной эффективности и надежности оборудования станции.
В объем услуг, оказываемых бизнес-ассоциациям, входит консультирование по вопросам 
создания Хартии устойчивых поставщиков, а также подготовка и публикация социальных и 
экологических обзоров.
Мы поддерживаем тесное взаимодействие с организациями потребительского кредитования 
и бизнес-сообществом по вопросам устойчивого развития, включая управление рисками и 
требования к отчетности, применительно к конкретному виду деятельности.
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AKBAryS PrOteCtIOn, Тоо

Индустриальный парк, ул. 92, здание 5
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.: +7 777 773 09 87
e-mail: askar.m@akbarys.kz
web: www.akbarys-protection.kz

TOO «Akbarys Protection» - казахстанский производитель, предлагает свой продукт – спасательный 
капюшон-респиратор NH-15K. Данный респиратор предназначен для аварийной эвакуации и 
спасения в случае утечки газов на опасных производственных объектах. Капюшон NH15-К имеет 
срок годности 5 лет и обеспечивает высокий уровень защиты органов дыхания, глаз и лица при 
высоких концентрациях газов в воздухе. Респиратор сертифицирован по ТР-ТС 019 и СТ-КЗ. Наша 
компания также оказывает сероводородный сервис.
ТОО «Akbarys Protection» работает со многими крупными недропользователями Казахстана 
(ТШО, КПО б.в., НКОК и другие). Приобретая местную продукцию, наши заказчики обеспечивают: 
безопасность здоровью своих сотрудников, соблюдение обязательств по закупкам казахстанского 
содержания.

аКТИв-БЕЗоПаСноСТь , Тоо

пр-т Азаттык, 8
Атырау, 060002, Казахстан
тел.: +7 701 990 24 30
e-mail: r@ezda.kz
web: www.ezda.kz

Компания Актив-Безопасность с 2012 года является крупнейшим провайдером в Казахстане 
по тестированию, обучению водителей корпоративного автотранспорта и специалистов по 
безопасности дорожного движения. Более 20 тренеров с международной сертификацией в 
различных городах Казахстана - Алматы, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда и других. 
Тестирование водительских навыков и надежности для профессиональных водителей и торговых 
представителей, менеджеров, технических специалистов. Обучение по программам защитного, 
зимнего, внедорожного и экономичного вождения, семинары по креплению грузов, работе 
электронных систем автомобиля. Вебинары, электронные рассылки, компьютерные курсы и 
сезонные электронные инструктажи по безопасному вождению. 
Лучший мировой опыт и практики по работе с корпоративными автопарками. Проведение "живых" 
и онлайн конференций по обмену опытом в БДД. Аудит систем управления БДД в компании.

БайТау ПаРТнЕРС, Тоо

пр-т Абилкайыр Хана, 32
Атырау, 060006, Казахстан
тел.: +7 700 517 07 07
e-mail: info@baitau.com
web: www.baitau.com
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Компания Байтау Партнерс является одним из крупнейших тренинг центров в Казахстане, 
специализирующимся в области консалтинга и обучения техники безопасности, охраны труда, 
охраны окружающей среды и других программ. 
Компания имеет сеть офисов в Атырау, Актау, Нур-Султан, Алматы и представительства в Лондоне. 
Компания успешно работает в сфере консалтинга и  услуг тренинга на рынке Казахстана с 2007 
года. 
Компания соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001 «Система  
Менеджмента Качества». Также компания обладает Аттестатом, выданным Комитетом 
Промышленной Безопасности МИР РК. Компания имеет прямые международные аккредитации 
OPITO (Великобритания), NEBOSH (Великобритания), IOSH (Великобритания), IEMA 
(Великобритания) и RoSPA (Великобритания), что позволяет нам самостоятельно проводить 
всемирно признанные программы на территории Казахстана и за рубежом. 
Мы оказываем высококачественные услуги своим клиентам, делая их бизнес лучше, безопаснее 
и прибыльнее.

вЕСь МИР, ФаБРИКа нЕТКанЫХ МаТЕРИалов, ооо

Нефтебазовский проезд, д.3
Подольск, Московская область, 142111, Россия
тел.: +7 495 739 76 84
e-mail: info@wesmir.com
web: www.wesmir.com

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» (г. Подольск), основанная в 2000 году, занимается 
разработкой, производством и продажей высокотехнологичных утепляющих материалов для 
различных отраслей промышленности.
Используемые инновационные технологии сделали возможным создание уникального, 
единственного в России утеплителя из ультратонких волокон торговой марки Shelter® (Шелтер®) 
для высококачественной одежды для различных сфер применения.
В рамках выставки KIOSH 2022 ФНМ «Весь Мир» представит новые разработки торговой марки 
Shelter®, не уступающие по своим свойствам лучшим мировым брендам.

вИРТЕКС КоМПанИя, ооо

ул. Расстанная, дом 27
Санкт-Петербург, 192007, а/я 176, Россия
тел.: +7 812 336 75 59
e-mail: virteks@virteks.ru
web: www.virteks.ru

Представляем системы защитной блокировки "LOTO PRO", предназначенные для надежной 
нейтрализации промышленных машин или источников энергии во время ремонтно-
профилактических работ. Системы "LOTO PRO" предлагают все необходимые решения для 
выполнения подобных процедур в любых отраслях промышленности.
Также предлагаем широкий ассортимент средств индивидуальной защиты, в т. ч. защитную 
обувь "Lemaitre Securite", средства защиты головы “VOSS HELME”, защитные очки и перчатки под 
собственной торговой маркой "Besure".
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GlOBAl-SAfety, Тоо

ул. Есет Батыра, 3-55, 
Актобе, Казахстан
тел.: + 7 7132 57 23 63
e-mail: info@globalsafety.kz,
web: globalsafety.kz

Компания ТОО «Global-safety» является производственно – торговой организацией, работающей 
в области промышленной безопасности. Компания ведет свою деятельность  в сегменте 
комплексного обеспечения предприятий СИЗ и средств защиты от падения с высоты.  
Миссия компании – обеспечить надежную безопасность в труде!
В настоящее время Global-safety является сертифицированным и авторизованным дистрибью-
тором ведущих производителей СИЗ, одними из основных являются:
• АМПАРО®;
• Pezzol®; 
• GVS®;
• Mapa Professional® ;
• Safe&Care® ;
• ТЗРО ;
• ФЭСТ® .
Компания Global-safety готова предложить своим клиентам комплексный подход в обеспечении 
защиты при работе на производстве, путем качественного подбора  СИЗ совместно с комплексным 
оказанием услуг. На протяжении нескольких лет компания активно и комплексно оказывает услуги 
по обеспечению организаций системами безопасности при выполнении работ на высоте. Ресурсы 
и возможности компании позволяют комплексно решить вопросы обеспечения безопасности 
работ на высоте на предприятиях, предоставляя следующие возможности клиентам:
1. Оценка рисков при работах на высоте. Оценка рисков позволит предприятию реализовать 

полноценный комплекс по подготовке сотрудников безопасной работе на высоте с учётом 
особенностей рисков падения, которые являются специфичными для каждого конкретного 
случая;

2. Тренинги и обучение персонала компаний-клиентов, в том числе обучение безопасным 
методам и приемам работ на высоте, первой помощи пострадавшему, обслуживанию и 
периодическим проверкам СИЗ;

3. Разработка нормативной документации регламентирующей работы на высоте: инструкций, 
технологических карт, планов производства работ на высоте, корпоративных стандартов;

4. Инженерное проектирование стационарных систем;
5. Поставка страховочного оборудования от  ведущих производителей: CAMP Safety, High-safety, 

Delta Plus, Vento, Tractel;
6. Строительство и монтаж систем обеспечения безопасности работ на высоте;
7. Сервисное обслуживание, инспекционные проверки и контроль за состоянием оборудования 

и его правильной эксплуатацией;
8. Информационная поддержка клиентов и партнеров;
9. Проектирование и монтаж учебных полигонов.  Данная услуга даёт возможность предприятиям 

проводить обучение сотрудников на месте с учётом той специфики производства работ на 
высоте. 
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ISH, Тоо

пр. Гагарина 309, н.п. 357
Алматы, 050050, Казахстан
тел.: +7 707 777 66 37
e-mail: ishllp.karimova@gmail.com
web: ishllp.com

ТОО «ISH» занимается поставками различной продукции, отвечающей за безопасность работников 
на рабочих местах, проведением «Комплекса мероприятий по профилактике травматизма» на 
местах, оказывает профессиональную техническую поддержку по прописанию технических 
заданий СИЗ.
Преимущества работы с нашей компанией:
• Широкий ассортимент средств индивидуальной защиты для предотвращения или уменьшения 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения;

• Профессиональная консультация и оперативное предоставление информации;
• Выезды специалистов на предприятия;
• Предлагаем нашим клиентам инновационные продукты и высококачественные услуги, 

удовлетворяющие их потребности;
• Своевременные доставки по всем регионам Казахстана.

ОРГанИзатОРы

ICa EUraSIa fz llC 

Office No. 2609, Shatha Tower, 
Al-Falak Street, Dubai Media City, 
P.O. Box 502147, Дубай, ОАЭ
тел.: +971 0 4 554 5319
e-mail: info@ica-eurasia.com

ICA Events является одним из ведущих организаторов международных торговых выставок и 
конференций на территории Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа. Мы привлекаем 
международные компании к участию в более, чем 50 ведущих выставках и конференциях региона, 
охватывающих все отрасли экономики. Мы организуем наши мероприятия на самых престижных 
выставочных площадках, сотрудничая с лучшими местными партнерами, и можем предложить 
региональный опыт всем международным компаниям, желающим выйти на новые рынки и открыть 
новые возможности.
ICA Events работает напрямую со своими компаниями, а также с независимыми агентами, 
ассоциациями и национальными организаторами групп. Мы предоставляем все услуги по 
организации выставок, продаже выставочных стендовых площадей, строительству стендов и 
техническим услугам, спонсорству и рекламе по всему спектру мероприятий.
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ОРГанИзатОРы

IteCA, Тоо 

ул. Тимирязева, 42, 
БЦ "World Trade Center Almaty”, блок С, 8 этаж 
Алматы, 050057, Казахстан
тел.: +7 727 2583434
факс: +7 727 2583444
e-mail: contact@iteca.kz 
web: www.iteca.kz 

Казахстанская выставочная компания Iteca работает на рынке Казахстана более 25 лет и ежегодно 
проводит порядка 30 выставок и конференций международного уровня. Организованные 
компанией экспо-события проводятся в Алматы, Атырау, Нур-Султане, Шымкенте и собирают 
бизнес-аудиторию всего центрально-азиатского региона.
Тематические мероприятия компании охватывают 22 различных сектора экономики, среди 
которых: нефть и газ, энергетика, горное дело и металлургия, строительство, туризм, транспорт и 
логистика, пищевая промышленность и сельское хозяйство, медицина.
События Iteca проходят при официальной поддержке Правительства Республики Казахстан, 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства энергетики, Министерства 
здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства сельского 
хозяйства, Министерства внутренних дел, и других профильных министерств и комитетов 
Республики Казахстан, областных/городских Акиматов (Администраций) и отраслевых ассоциаций.
Компания работает в тесном многолетним сотрудничестве с национальными компаниями, такими 
как АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» 
«KEGOC», АО «НК «Казахстан Темир Жолы» и многими другими.
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) присвоила знак «UFI Approved Event» 
одиннадцати выставкам «Iteca»: «KIOGE» («Нефть и Газ»), «KazBuild» и «AstanaBuild» (Строительство), 
«Mining and Metals Central Asia» и «Astana Mining & Metallurgy» (Горное оборудование, добыча и 
обогащение руд и минералов), «FoodExpo Qazaqstan» (Пищевая промышленность), «AgroWorld 
Kazakhstan» (Сельское хозяйство), «KITF» (Туризм и Путешествия), «KIHE» и «AstanaZdorovie» 
(Здравоохранение), «Powerexpo Kazakhstan» (Энергетика, электротехника и энергетическое 
машиностроение).
Знак «UFI Approved Event» свидетельствует о высоком организационном уровне событий, их 
влиянии на развитие бизнеса и формирование отрасли, а также подтверждает достоверность 
статистики.
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ИндаСТРИал МЕдИКал СолюШЕнЗ, Тоо (айЭМЭС)»

ул. Ходжанова, 2/2
Алматы, 050060, Казахстан
тел.: +7 701 034 71 63
e-mail: denis.pasechnikov@qazmedpro.kz
web: www.qazmedpro.kz

Компания была создана в 2004 году с целью предоставления догоспитального медицинского 
обслуживания, которое бы отвечало признанным международным стандартам. Основным 
направлением деятельности компании является медицинское обслуживание производственного, 
горнодобывающего и нефтедобывающего секторов Казахстана.
QazMedPro организовала и обслуживает более 70 медицинских пунктов в удаленных районах 
по всему Казахстану. Штат компании состоит из высококвалифицированных медицинских 
специалистов, общее количество которых превышает 250 человек, операционного и 
административного персонала, осуществляющего всестороннюю поддержку деятельности 
компании в Казахстане.
QazMedPro предлагает широкий спектр медицинских услуг для обеспечения сотрудников, 
работающих на промышленных и удаленных проектах клиентов, высококачественным и 
экономически эффективным медицинским обслуживанием.

ИнФоРМ ЦЕнТР, ооо

Металлистов, 3
Лысьва, 618909, Россия
тел.: +7 499 322 16 33
e-mail: info@ot-soft.ru
web: www.ot-soft.ru

ООО "Информ Центр" - разработчик программного обеспечения для автоматизации учета на 
рабочем месте специалистов по охране труда и производственной безопасности. 
Тиражное решение - конфигурация «Охрана труда» — она является прикладным решением 
на платформе 1С:Предприятие 8. При использовании программного продукта повышается 
эффективность труда отделов и специалистов по охране труда и промышленной безопасности, в 
их деятельности появляется систематичность, накапливается «небухгалтерская» статистическая 
информация для принятия управленческих решений, снижается риск штрафных санкций со 
стороны контролирующих органов 
Для учета в Республике Казахстан выпущена специальная версия программы, которая получила 
сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» и имеет возможность интеграции 
с популярными программами 1С для Казахстана. 
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КваЗаР, ооо

ул. Донбасская, д.2, стр.13, оф.923
Видное, 142703, Россия
тел.: +7 495 787 06 97
e-mail: info@kvzrm.ru
web: www.kvzrm.ru

Российская компания «КВАЗАР» представляет готовые цифровые решения в области охраны 
труда и промышленной медицины.
 «КВАЗАР» — резидент Инновационного Центра Сколково.
ООО КВАЗАР презентует КАП «ЭСМО» (комплекс аппаратно-программный), позволяющий 
автоматизировать контроль состояния здоровья и процесс выпуска сотрудников на смену. 
Система измеряет артериальное давление, пульс, температуру тела, определяет наличие 
алкогольного и наркотического опьянения. Главное – медосмотр занимает всего 59 секунд!
Компания предлагает познакомиться с программными решениями для автоматизации процедуры 
прохождения предсменного контроля знаний, проведения психофизиологического обследования.
С 2014 года: 
• Более 200 000 медицинских осмотров проводится ежедневно;
• Произведено и запущено более 2000 КАП «ЭСМО»;
• Реализовано более 200 уникальных проектов ;
• Выбирая систему «ЭСМО», клиенты получают возможность контролировать и управлять 

здоровьем персонала, соблюдая все нормы и требования по охране труда.

КИМРСКая ФаБРИКа ИМ. ГоРьКоГо, ао

ул. Пушкина, 72А
Кимры, Тверская область, 171507, Россия
тел.: +7 910 837 29 95
e-mail: tlc@fgsiz.ru
web: www.fgsiz.ru

АО «Кимрская фабрика им. Горького» - крупнейшее в России специализированное предприятие 
по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания – респираторов серии «ШБ-1 
Лепеток-200» и СПИРО».  Предприятие производит одежду из ПВХ и специальных нетканых 
материалов, для защиты кожных покровов человека от загрязнения радиоактивными и химически 
активными веществами.
Главным приоритетом фабрики является высокое качество выпускаемой продукции.

ЛЕОвИт нУтРИО

ул. Поморская, д. 33, комн. 2, пом. I, эт. 2
Москва, Россия
тел.: +7 495 663 36 70
e-mail: vitopro@leovit.ru
web: www.vitapro.ru
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Дистрибьютор в Республике Казахстан:  

вИКТоРИя - КС, Тоо

ул. Апай 29а, БЦ «НАК», офис 5, 
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.: +7 701 766 21 55
e-mail: vitapro.kz@gmail.com

«ЛЕОВИТ нутрио» – ведущая российская научно-производственная компания, которая уже более 
20 лет занимается разработкой и производством продуктов современного диетического лечебного 
и профилактического питания для сохранения и укрепления здоровья, детоксикационных 
продуктов при вредных и особо вредных условиях труда под торговой маркой «VitaPRO».
С 2005 года компания «ЛЕОВИТ нутрио» выпускает специализированную линейку детокси-
кационного питания «VitaPRO» для сотрудников, работающих во вредных  и особо вредных 
условиях труда.
В линейку «VitaPRO» входят продукты диетического лечебного и профилактического питания:
• Детоксикационные кисели, чай и батончики для замены молока;
• Детоксикационные кисели с пектином;
• Напитки витаминные.
Специализированные продукты «ЛЕОВИТ нутрио» «VitaPro» содержат злаки, ягоды, фрукты, 
комплекс необходимых витаминов и микроэлементов, пектин, большой набор биологически 
активных веществ (флавоноидов, фитостеринов, терпеноидов, органических кислот, пищевых 
волокон). Благодаря своему составу, продукты «VitaPro» обладают клинически подтвержденным 
детоксикационным и профилактическим действием, направленным на укрепление защитно-
компенсаторных, адаптационных возможностей организма, а также на нивелирование 
неблагоприятного влияния производственных факторов на состояние здоровья рабочих. 
Продукты компании «ЛЕОВИТ нутрио» серии «VitaPRO» успешно прошли многочисленные 
клинические испытания, по результатам которых получены разрешения на их функциональное 
применение согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.
Более 10 лет крупнейшие предприятия металлургической, угольной, газодобывающей, 
машиностроительной, энергетической и медицинской отраслей используют продукты серии 
«VitaPRO». 

MeD365, Тоо

пр-т Абылайхана, 3А
Алматы, 050000, Казахстан
тел.: +7 701 999 98 16
e-mail: info@med365.kz
web: www.med365.info

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
MED365 разработчик и единственный производитель аппаратов АСМО в РК.
Мы команда разработчиков – инженеров.
Наша миссия – это создание и практическое применение технологии Искусственного Интеллекта 
в бизнесе, здравоохранении и вопросах безопасности:
• Полный осмотр одного сотрудника занимает до 1 минуты;
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• Автоматизация процесса ПМО;
• Повышение качества ПМО;
• Повышение объективности ПМО;
• Снижение затрат на медицинских работников;
• Мультиязычность системы (по умолчанию русс\каз);
• Увеличение производительности труда медицинских работников;
• No paper (ни какой бумаги и журналов).

ГЕнЕРаЛьный ИнфОРмацИОнный паРтнЕР

МЦФЭР – КаЗаХСТан, Тоо 

ул. Шевченко уг. ул. Радостовца, 165Б/72Г, офис 712
тел.: + 7 727 323 62 12, + 7 727 323 62 29, 
факс: + 7 727 323 62 12
e-mail: head.kadry@mcfr.kz; nproschaligina@mcfr.kz
web: kadry.mcfr.kz

Цифровое издательство «МЦФЭР–Казахстан» – это группа компаний в России, Украине, Казахстане 
и Узбекистане, предоставляющая информационные услуги на рынке Казахстана с 2005 года. 
Работа компании ведётся в пяти направлениях: образование, госзакупки, медицина, бухгалтерия, 
КАДРЫ И ОХРАНА ТРУДА. 
«МЦФЭР–Казахстан» выпускает 15 печатных профессиональных изданий и их электронные версии, 
разработала пять многофункциональных электронных справочно-экспертных систем Actualis.
Мы используем мировой опыт в области подачи информации и бизнес-образования, передовые 
технологии и принципы, которые успешно адаптируем к реалиям казахстанского рынка. Мы 
предлагаем новые формы и методы повышения квалификации, стараемся найти индивидуальный 
подход к клиентам и неукоснительно выполняем взятые на себя обязательства.
Деятельность «МЦФЭР–Казахстан» направлена на то, чтобы главным капиталом каждой компании 
сделать компетентность её персонала.

пЕРваяпОмОЩь.Kz

Сыганак 18/1, НП-3
Нур-Султан, 010017, Казахстан
тел.: +7 701 801 55 55
e-mail: info@1aid.kz
web: перваяпомощь.kz

Мобильный тренинг-центр «ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ» обучает физических лиц, стоматологов, учителей, 
работников офисов и предприятий навыкам первой помощи при внезапной остановке сердца и 
разных неотложных состояниях до приезда медработников по международным стандартам ERC.
Интерактивный курс первой помощи BLS/AED продолжительностью от 4 часов «без воды» проводят 
сертифицированные инструкторы с медобразованием с применением манекенов и автоматического 
дефибриллятора ZOLL AED Plus и др.
По завершении курса выдается сертификат установленного образца согласно законодательству РК.
Имеются оборудованные учебные залы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. 
Благодаря уникальной методике преподавания с 80% практики, полученные знания запоминаются 
надолго.
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нПК ПоЖХИМЗаЩИТа, ооо

Дербеневская набережная, дом 7, стр. 2
Москва, 115114, Россия
тел.: +7 495 540 50 37
e-mail: shans@npk-phz.ru
web: www.npk-phz.ru

Разработчик и производитель инновационных средств защиты, спасения, пожаротушения и 
оповещения марки «шанс» ®

СПЕШл СЕйФТИ СолюШЭнЗ, Тоо

ул. Караменде би, 29А
Балхаш, 100300, Казахстан
тел.: +7 710 363 00 00
e-mail: sales1.ssstools@gmail.com

ТОО «Special Safety Solutions (Спешл Сейфти Солюшэнз)» – компания, профессионально 
занимающаяся разработкой и производством средств для обеспечения промышленной 
безопасности. С момента своего основания, изучая и гибко подстраиваясь под потребности 
заказчиков, компания развивалась и создавала новые современные продукты, помогающие 
нашим клиентам улучшать условия труда и делать рабочие места более безопасными. 
Приобретенный опыт позволил нам создать огромный ассортимент продукции - знаки 
безопасности, информационные плакаты и стенды для всех видов промышленности, продукты 
системы LOTO, уникальные инструменты для обеспечения безопасности, страховочные тросы, 
светосигнальное оборудование для оповещения об опасности, средства индивидуальной защиты 
и многое другое.   
Осознанная забота о людях, профессиональная компетенция и постоянное совершенствование 
помогают нам уверенно чувствовать себя на рынке и предлагать свои услуги не как посредник, а 
как партнер.

тЕхнОавИа кОмпанИя

пр-т Райымбека, д. 221
Алматы, 050016, Казахстан
тел.:  +7 727 250 16 11
e-mail:  info@technoavia.kz
web:  kz.technoavia.ru

Компания «Техноавиа» основана в 1992 году и сегодня является одним из ведущих российских 
производителей специальной одежды и обуви, а также дистрибьютором мировых брендов 
СИЗ. Собственная производственная база «Техноавиа» находится в России, оснащена 
высокотехнологичным оборудованием и включает 8 швейных фабрик и 1 обувную, на которых 
ежегодно производится 5,5 млн швейных изделий и 1,1 млн пар обуви. Собственная торговая 
марка СИЗ от падения с высоты TECHNOALP® (ТЕХНОАЛЬП). Компания имеет филиалы в 90 
городах России, представительства в Казахстане, Чехии и ОАЭ.
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tASCOM SuPPly & SerVICeS, Тоо

10 мкр., здание 2
Актау, 130000, Казахстан
тел.: +7 777 783 35 73
e-mail: sales@tascom.kz
web: www.tascom.kz

TasCom Supply & Services – официальный Дистрибьютор продукции VETTER (Германия), которые 
производят с 1964 г.: 
• Пневматические изделия для промышленного применения (подушки безопасности, 

подъемные сумки, спасательные переходы и др.);
• Техника тестирования, отключения и ремонта (подушки для уплотнения труб, Тестирующие 

пакеты для герметизации оврагов и др.) 
• Спасательные и медицинские палатки и тенты (универсальные палатки, мобильные больницы, 

палатки для переодевания и др.)
• Программа опасных грузов HAZMAT:
• Герметизация протечек (пакеты и Штанги для герметизации утечек, Протекающие повязки, 

Система герметизации утечек под высоким давлением, Герметизирующая паста);
• Запечатывание и удаление опасных веществ (Мешки для отвода утечек, Вакуумные пакеты 

для дренажа утечек, Фланцевые дренажные мешки);
• Герметизация трубопроводов и оврагов (Мешки для герметизации труб);
• Сбор и хранение опасных грузов (Пневматический сборный контейнер и лотки, Резервуары 

для воды);
• Пылесосы для масла и воды.

Гк "энЕРГОкОнтРакт"

пр-т Кабанбай Батыра, зд. 6/1, офис 31/2.
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.: +7 7172 69 58 12
e-mail: knutov@energocontract.ru
web: energocontract.ru

Группа компаний «Энергоконтракт» — ведущий российский разработчик и производитель 
высокотехнологичных средств индивидуальной защиты (СИЗ) от наиболее опасных 
профессиональных рисков. Компания располагает собственным научно-производственным 
комплексом,ткацким предприятием и логистическим центром,где осуществляется практически 
полный цикл создания средств защиты – от изготовления арамидных тканей до пошива готовой 
продукции. «Энергоконтракт» является крупнейшим европейским производителем защитной 
спецодежды из термостойкого волокна Nomex® от Dupont™. За годы работы сотрудники 
«Энергоконтракта» разработали больше 400 моделей и около 2500 различных модификаций 
защитных костюмов.Продукция «Энергоконтракта» обеспечивает безопасность работников 
таких компаний,как «Россети», «РЖД», «Роснефть», «Лукойл», «Транснефть», «Русгидро», 
«Газпром», «Росатом» и многих других,и поставляется в более чем 20 стран мира. Наши защитные 
костюмы,обувь и комплектующие сотни раз спасали жизни людей в опасных ситуациях.
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etAlOnSnAB, Тоо

ул. Толеби, 299
Алматы, 050031, Казахстан
тел.: +7 727 973 13 97
e-mail: info@etalonsnab.kz
web: bars-profi.kz

ТОО "EtalonSnab", основной деятельностью компании является ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ СПЕЦОБУВЬЮ. 
Компания является официальным, эксклюзивным представителем на территории Республики 
Казахстан ООО «ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС» (Казань, Республика Татарстан).
ООО «ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС» является одним из крупнейших российских производителей 
рабочей кожаной обуви, влагозащитной обуви из ЭВА и ПВХ.
Современное оборудование из Италии позволяет выпускать обувь с высокими потребительскими 
качествами, долгим сроком носки и широкой областью применения. Ежегодно предприятие 
выпускает более 800 тыс. пар готовой продукции. 

ЕвРОпЕйСкая БИзнЕС аССОцИацИя казахСтана  
(ЕвРОБак)

ул. Желтоксан 181, гостиница Интерконтиненталь, офис 110
Алматы, 050013, Казахстан, 
тел.: +7 727 258 28 21 / 20  
e-mail: eurobak@eurobak.kz 
web: www.eurobak.kz

Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана (ЕВРОБАК) является некоммерческой организацией, 
созданной в 1999 году по инициативе европейских компаний и Делегации Европейского Союза. 
ЕВРОБАК объединяет в своем составе более 120 компаний: всемирно известные международные, 
европейские и казахстанские компании, дипломатические миссии из Европы и других стран мира. 
Ассоциация играет большую роль в продвижении и установлении диалога между Казахстаном и 
Европой в деловых и общественных сферах.
Одним из основных приоритетов ЕВРОБАК является создание эффективной площадки для ведения 
конструктивного диалога между бизнесом и государством в целях улучшения инвестиционного 
климата в Республике Казахстан. 
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Тоо «ПИК «AStAnA юТаРИя ltD,  
ГРУппа кОмпанИИ

тОО "пРОИзвОДСтвЕнная ИннОвацИОнная  
кОмпанИя aSTaNa ютаРИя lTd"

пр. Әл-Фараби, 101
Нур-Султан, Казахстан 
тел: +7 7172 257 142
e-mail: info.astana@utari.kz

тОО "пРОИзвОДСтвЕнная ИннОвацИОнная кОмпанИя "ютаРИя lTd"

ул. Холмецкого, 4а
Жезказган, Казахстан
т ел.: +7 710 272 1046
e-mail:  info@utari.kz

Группа компаний Ютария LTD – является одним из крупнейших производителей швейной 
продукции и поставщиком средств индивидуальной защиты Республики Казахстан, для 
предприятий горнорудной, металлургической, топливно-энергетической, нефтегазовой отраслей 
промышленности. 
Ютария LTD  - единственная отечественная компания, имеющая возможность оказания всего 
спектра аутсорсинговых услуг, необходимого для обеспечения работников Заказчика средствами 
индивидуальной защиты и ухода за ними. 
Группа компаний Ютария LTD полностью осуществляет следующие виды работ: 
• Является производителем специальной одежды и официальным представителем основных 

заводов производителей средств индивидуальной защиты;
• Разрабатывает стандарты и каталоги моделей корпоративной специальной одежды любой 

сложности;
• Обладает собственной программой автоматизированного учета специальной одежды и 

средств индивидуальной защиты, современным IT-оборудованием;
• Имеет собственный отдел стандартизации и сертификации с укомплектованным штатом 

квалифицированных специалистов.
Компания имеет 3 швейные фабрики, в 3 регионах Республики, общей площадью — 14 000 
м². Более 2.200 специалистов, занятых на производстве, более 500 единиц швейного и  
вспомогательного оборудования, собственный транспортный парк с легковыми, грузовыми 
автомобилями, автобусами:
• Швейная фабрика в г. ЖЕЗКАЗГАН, количество работников – более 900 чел., производственная 

мощность — 1 800 000 изделий в год.
• Швейная фабрика в  г. НУР-СУЛТАН, количество работников – более 400 чел., производственная 

мощность — 1 750 000 изделий в год.
• Швейная фабрика в г. КАРАГАНДА, количество работников – более 100 чел., производственная 

- 360 000 изделий в год.
Все предприятия являются социально ответственными – организована доставка работников 
служебным автотранспортом за счет средств работодателя до места работы и обратно, горячее 
питание, предоставляется служебное жилье по льготной стоимости (50 % тарифа на проживание 
компенсируется работодателем). 
Более 30 поставщиков сырья, фурнитуры и СИЗ из стран ближнего и дальнего зарубежья, а 
также внутри РК, более 10 заказчиков из различных промышленных отраслей, работающих  
в формате аутсорсинга услуг по  обеспечению СИЗ, 8 цифровых программ для автоматизации всех 
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процессов учета на производстве, в том числе конфигурация YUTARIYA SMART TECHNOLOGIES
• Полностью отечественная разработка;
• Авторские права зарегистрированы 28.08.2018 в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан;
• Конфигурация разработана для платформы 1С:Предприятие v8.3.
Быстро изготавливать качественную одежду нам позволяют специальная организация работы, 
высокотехнологичное оборудование и профессиональные сотрудники. Дизайнеры и конструкторы 
работают с применением современной программы автоматизированного проектирования САПР 
TETRA CAD. 
На швейных фабриках установлены высокопроизводительные швейные машины с автома-
тическими функциями, автоматизированный настилочно-раскройный комплекс производства 
Германия, который позволяет повысить точность кроя и сократить время на производство 
изделия.
При проектировании и производстве одежды наши специалисты применяют методы, которые 
обеспечивают качество одежды.
Политика предприятия ориентирована на выпуск продукции и предоставление  услуг  только 
высокого качества, удовлетворяя потребности и ожидания всех клиентов компании. Для 
достижения этой цели в компании разработана политика в области качества, которая опирается 
на такие принципы, как ориентация на потребителя, систематическое обучение персонала и 
повышение его квалификации. На предприятии внедрена система дуального обучения, что 
позводяет собственными силами проводить обучение и переобучение производственного 
персонала.
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www.kiosh.kz

пРЕССа
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вЕСТнИК ПРоМЫШлЕнноСТИ, 
ИзДатЕЛьСкИй ДОм

Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4, офис 505
Москва, 127106, Россия
тел.: +7 495 645 56 91
e-mail:  info@westnik.su
web: www.vestnikprom.ru / www.365-tv.ru; 
 www.pronowosti.ru; www.tgdaily.ru; www.inreginfo.ru; 
 www.vestnikprom.by; www.vestnikprom.kz

Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и 
финансов» – по ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса 
и финансовой аналитике, и «Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен  
промышленному и торговому сотрудничеству регионов России с Казахстаном, Беларусью, 
странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник промышленности» и «Вестник бизнеса». 
Темы: АПК,  машиностроение, промышленное оборудование, экология и пр.

WOrlD MOnItOr,  
ИнфОРмацИОннО анаЛИтИчЕСкИй пОРтаЛ 

ул. Желтоксан 181, гостиница Интерконтиненталь, офис 110
Алматы, 050013, Казахстан
тел.: +7 727 258 28 21/20
e-mail: wmdevelop@eurobak.kz 
web: www.worldmonitor.kz

World Monitor – информационно аналитический портал об экономике, бизнесе, инвестициях, 
культуре в Республике Казахстан и многом другом. Аудитория журнала – деловая и политическая 
элита страны, топ менеджеры, владельцы бизнеса, дипломатическое сообщество, менеджмент 
среднего звена. 
Мы активно развиваем онлайн версию журнала, что несомненно позволяет нам размещать 
актуальную информацию, делает журнал более доступным, интерактивным, и экологичным!
И мы верим, что с помощью нашего журнала, мы вносим свой вклад в развитие инвестиционной 
привлекательности Республики Казахстан.

ГЕТСИЗ.Ру,  
ИнТЕРнЕТ-ИЗданИЕ 

Гетсиз.ру – ведущее российское интернет-издание в сфере средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Одновременно является аналитическим агентством, выпускающим беспрецедентные 
рейтинги (топ-50 компаний российского рынка спецодежды и СИЗ, топ-20 производителей 
кожаной спецобуви). Издание сотрудничает с экспертами рынка, крупнейшими производителями, 
поставщиками и потребителями СИЗ, выступая как площадка для обмена мнениями и выработки 
важных для отрасли решений.
Гетсиз.ру является генеральным информационным партнером международных выставок 
«Безопасность и охрана труда» (г. Москва), SAPE (г. Сочи) и А+А (г. Дюссельдорф, Германия).
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ПЕРвая МИля, ЖуРнал 

ул. Краснопролетарская, 16, 5 подъезд 
Москва, 127473, Россия
тел.: +7 495 234 01 10
e-mail: sales@technosphera.ru
web: www.lastmile.su

Журнал «Первая миля» посвящен передовым технологиям в области передачи данных – ADSL, 
WiFI, WIMAX и другим. В нем публикуются материалы о новейших тенденциях в сфере глобальных 
систем передачи данных. 
Тираж «Первой мили» – 4500 экземпляров, журнал выходит 8 раз в год, распространяется по 
целевой рассылке, по подписке, на профильных выставках в России и за рубежом.

ГОРный ЖУРнаЛ казахСтана 

ул. Карасай батыра, 146, 4 этаж, оф. 401
Алматы, 050026, Казахстан
тел.: +7 747 343 15 02
e-mail:  Yuliya.Bocharova@interrin.kz, Tatyana.Dolina@interrin.kz
web: http://minmag.kz/

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-технический и производственный 
журнал. Издается с 2003 года тиражом 1500 экземпляров с аннотацией публикуемых материалов 
на казахском, русском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год.
Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широко представлен 
на Международных выставках и конференциях. Подписка осуществляется по каталогам АО 
«Казпочта», ТОО «Эврика – Пресс», ТОО «Агентство «Евразия пресс». Подписной индекс – 75807.

МонИТоР, ИнФоРМаЦИонноЕ аГЕнТСТво

ул. 3-Магистральная, д.30 
Москва, 123007, Россия
тел.: +7 495 647 04 42
e-mail: monitor@groteck.ru
web: www.icenter.ru

ИА Монитор создано в 1999 году. Мы специализируемся на издании ежемесячных новостных 
B2B-изданий в разных отраслях. Наши издания адресованы различным подразделениям средних 
и крупных компании, а также государственных структур. Мы отбираем и размещаем только 
актуальные и достоверные новости без рекламы, а также обзоры, аналитические статьи, интервью, 
анонсируем важнейшие события и выставки. Вы можете подобрать полезное именно вам издание 
ИА Монитор в сфере безопасности, управления, ИТ, промышленной безопасности, строительства, 
телекоммуникаций, транспорта и логистики.
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СПЕЦТЕХнИКа И ТРанСПоРТ,  
ЖУРнаЛ/пОРтаЛ 

ул.Коминтерна, д.16, оф.612
Екатеринбург, 620137, Россия
тел./факс: +7 343 346 70 99
e-mail: lider@media-l.ru

Журнал/Портал «Спецтехника и транспорт» — эффективный инструмент поиска поставщиков 
спецтехники, коммерческого транспорта и нефтегазового оборудования.
Целевая аудитория:
• Директора промышленных, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий;
• Директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, коммерческого транспорта 

и нефтегазового оборудования;
• Ведущие специалисты отделов закупа, снабжения, эксплуатации техники, маркетинга, а также 

тендерных отделов.
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Dear laDIeS anD gentlemen!

On behalf of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population 
of the Republic of Kazakhstan, I am pleased to welcome the participants 
and guests of the 10th Anniversary International Conference and Exhibition 
on Occupational Health and Safety KIOSH-2022.

In 10 years of its history, KIOSH conference and exhibition has established 
itself as the only professional business platform where the issues of 
occupational health and safety are discussed and solved, and best 
practices and knowledge are exchanged among professionals, business 
audience and experts.

First of all, the conference is designed to attract the attention of employers 
and employees of enterprises, companies, and government agencies to create healthy and safe 
working conditions at the workplace.

Currently, more than 375,000 employees in Kazakhstan work in harmful and hazardous working 
conditions. Over 1,300 industrial accidents are registered annually, 200 of which result in death.

An Action Plan for safety at work until 2025 is being implemented, according to which the work is 
being done to improve mechanisms for the prevention of occupational injuries, compulsory insurance 
against accidents at work, and introduction of a risk-oriented mechanism for providing guarantees 
to employees engaged in work under hazardous working conditions.

We are glad that KIOSH platform will be held in the traditional offline format again, and that it will 
certainly contribute to the positive dynamics of occupational health and safety in all sectors and 
spheres of the economy. 

I wish all the participants, partners and organizers of the conference and exhibition fruitful work, 
constructive dialogue and effective interaction!

With respect,

tamara Kasymovna Duissenova
Minister of Labor and Social Protection of Population of the Republic of Kazakhstan
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Dear partIcIpantS Of tHe exHIbItIOn anD 
cOnference  KIOSH 2022!
 
On behalf of the Republican Research Institute for Labor Protection of the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic 
of Kazakhstan, I welcome you and thank you for participating in the 10th 
Kazakhstan International Conference and your attention to the Exhibition 
on Labor Protection and Industrial Safety KIOSH-2022. 

Our Institute is aimed at creating a platform for the exchange of scientific 
knowledge and the use of innovations by integrating domestic and 
foreign scientific experience to implement an effective state policy in 
the field of labor protection, search for effective measures to prevent 
industrial injuries and occupational diseases, promote the development 

of a national culture of safe work, improve working conditions, preservation of labor resources in 
the country. I hope that the many years of scientific experience we have accumulated will be useful 
to you in the activity on labor protection, improvement of working conditions and will contribute to 
the preservation of labor resources.

Today, the scientific session, traditional for the Republican Research Institute for Labor Protection 
and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan, reaches the national level, we 
have initiated the Scientific Forum "Scientific Paradigm of Occupational Safety in the Sphere of Public 
Administration Transformation". Within the framework of this forum, prominent representatives of the 
republic present their vision on strengthening scientific implementation in public policy, developing 
a culture of labor protection. A republican competition will be held for the best scientific work and on 
the relevant topic of a scientific grant project. I believe that this is a significant step in the development 
of science in the field of labor protection, promotes the exchange of views between scientists from 
different regions of the country, and maintains a connection between science and practice.

The global challenges and new risks of the modern world also affected the work of the Kazakhstan 
International Conference, now it is acquiring a strategic character, and is becoming a full-fledged 
dialogue platform for discussing different positions and developing optimal solutions. The conference 
has always been an important event in our country and our Institute, but it is KIOSH-2022 that should 
make a significant contribution to the development of labor protection and give impulse to further 
productive work! I wish you all good luck and new achievements in all areas!

Sincerely, 

abikenova Sholpan Kakimzhanovna
Chief Director 
RSE on REM "RRILP MLSPP RK"
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Dear laDIeS anD gentlemen!

On behalf of the Republican Association of Mining and Metallurgical 
Enterprises (AMME), I am pleased to welcome the participants of the 
Kazakhstan International Occupational Safety and Health Conference 
and Exhibition KIOSH 2022 10th anniversary!

For the tenth time, KIOSH gathers representatives of government 
agencies, employers, business circles and trade unions on its site, creates 
a favorable atmosphere for productive dialogue, establishing new ties, 
exchanging opinions and experience, demonstrating current trends and 
innovations in the field of occupational safety and health.

The anniversary KIOSH International Conference is taking place after 
a long break related to the COVID-19 pandemic, which has become a global challenge for the 
occupational safety system, clearly showed that its strengthening plays a crucial role in maintaining 
normal working conditions, ensuring the safety and health of workers.

Issues of labor protection and safety, preservation of life and health of workers are a priority in the 
Kazakhstan mining industry.  In order to reduce injuries and accidents at work to zero, companies 
carry out technical re-equipment, introduce best practices in mining, transform business models, 
improve the occupational safety and health management system, and develop integrated production 
control.

Among the key areas of the Sectoral Agreement signed between the Ministry of Industry and 
Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan, AMME and the sectoral trade unions 
of the mining and metallurgical industry of the Republic for 2022-2024, as well as the Sectoral 
Agreement between the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of 
Kazakhstan, employers and sectoral trade unions of the coal industry of the Republic of Kazakhstan 
for 2021-2023, the provision of occupational safety and health at enterprises is defined. Within the 
framework of the agreements, in order to preserve the life and health of employees, employers and 
trade unions provide for joint actions to improve the conditions of occupational safety and health, 
prevent occupational injuries and industrial diseases, organize internal and public control over the 
state of occupational safety and health in the workplace.

The issues of creating a safe and healthy production environment are an integral part of collective 
agreements adopted at enterprises on the basis of Industry agreements. 

In the context of the new requirements of the industry regarding the revision of technologies, 
equipment upgrades, and the entry of the industry into the digitalization mode, AMME is systematically 
working to improve the regulatory framework in the field of industrial safety, harmonizing it with 
international standards together with mining enterprises. 

I am sure that the discussion of these and other issues at the conference site will contribute to the 
emergence of new productive ideas, will make a significant contribution to the further development 
of the occupational safety management system.

I wish all participants of the conference and exhibition successful fruitful work, constructive dialogue 
and achievement of their goals!

Sincerely,
 
radostovets nikolay Vladimirovich 
Executive Director of the Republican Association of Mining and Metallurgical Enterprises
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Dear OrganIzerS, partIcIpantS anD gueStS Of tHe 
InternatIOnal cOnference anD exHIbItIOn KIOSH - 2022!

Quality of work life and saving labor resources are important priorities for 
both the employee and the employer. 
For several years, KIOSH has been playing the role of a socially significant 
event, the main goal of which is to promote the creation of safe jobs.

Today any socially oriented enterprise is primarily interested in reducing 
the level of accidents, injuries, production-related and occupational 
morbidity of an employee. At the same time, against the background of 
a decrease in the overall level of occupational injuries in recent years, the 
state of working conditions and labor protection in the republic cannot 
be considered satisfactory - the level of occupational risks remains high, 
there are episodes of injuries in the mining and metallurgical and agro-

industrial complexes, in the construction industry.

We firmly believe that measures to ensure safe working conditions for employees should be 
systematic, daily and long-term.

It is important to note that in the new General Agreement for 2021-2023, the social partners supported 
our proposals to include a rule on the introduction of new methods for identifying and analyzing 
industrial injuries and occupational diseases. The Action Plan for its implementation reflects trade 
union initiatives for the widespread creation of works councils and their effective functioning, material 
incentives for technical labor protection inspectors in the amount of at least the minimum wage.

The functioning mechanism of public control today consisting of 11,696 works councils and 17,994 
technical labor inspectors, contributes to the development in society of zero tolerance for non-
compliance with labor protection rules and allows preserving human capital which has been built 
up over the years.

We sincerely hope that the unique dialogue platform KIOSH-2022 will make another contribution to 
the development of the labor protection system in our country through joint discussions of pressing 
issues, identification of successful ways to solve them, and exchange of experience.
I wish all of us new achievements and success in the field of safety and labor protection!

Sincerely,

Satybaldy Dauletalin
Chairman of the Federation of
Trade Unions of the Republic of Kazakhstan
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Dear partIcIpantS Of tHe KazaKHStan InternatIOnal 
OccupatIOnal HealtH anD Safety cOnference anD 
exHIbItIOn KIOSH 2022!

It is my sincere pleasure to congratulate you on the start of the tenth 
anniversary event.

Over the ten years of its history, KIOSH has become a highly popular, 
significant discussion platform for the entire spectrum of occupational 
health and safety issues. It showcases cutting-edge innovations, provides 
an intensive exchange of best practices and knowledge, and generates 
lucrative business contracts.

I sincerely wish KIOSH 2022 participants to make the most of the event 
and gain new experience, knowledge and networks. I am confident that the 

forthcoming discussions on digitalisation of occupational safety, prevention of occupational diseases, 
corporate culture and human resources issues will be fruitful and help reduce injury and accident 
rates at Kazakhstani enterprises and preserve lives and health of workers at their workplaces.

Sincerely,

Vladimir I. Kotov
President ASIZ
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Dear partIcIpantS Of tHe exHIbItIOn anD 
cOnference  KIOSH 2022!

On behalf of the multi-thousand staff of ArcelorMittal Temirtau JSC,  
I am glad to welcome the participants and guests of the 10th Anniversary 
Kazakhstan International Conference and Exhibition on Occupational 
Health and Industrial Safety "KIOSH 2022"!

This is the tenth time we are gathering at the KIOSH site to discuss 
purposeful work to prevent injuries, create safe working conditions, 
and introduce best practices to identify and prevent industrial risks. The 
mining and metallurgical industries are an industry with a high level of 
occupational risk.

More than thirty-five thousand people work at ArcelorMittal Temirtau's 
enterprises throughout Kazakhstan. Every day, every minute, we must pay special attention to 
safety. And the annual Labor Safety Day is very important, because it gives us the opportunity to 
confidently declare that there is nothing more important than health and safety. It is necessary to 
create the right culture, and this will require effort, attention and a commitment to zero injuries.

Management must pay special attention to safety and actively promote it within their teams in order 
to change the mindset that is critical to achieving our goal of achieving zero fatal accidents, and 
eventually zero accidents.

Over the years of its work, KIOSH has become a business platform that represents the trends and 
prospects for the development of the industrial safety and labor protection market in Kazakhstan. 
This platform provides excellent opportunities for exchanging experience, getting acquainted with 
the latest achievements in the field of industrial safety from the world's leading manufacturers, and 
establishing partnerships.

I believe that participation in this conference and exhibition makes a significant contribution to the 
creation of safe workplaces, improves the safety culture, allows you to demonstrate innovative 
technologies and solutions, conclude long-term contracts, and the results of KIOSH work will open 
up new prospects for applying the achievements of modern technologies and labor protection 
systems and industrial safety.

I wish all organizers and participants of the conference and exhibition fruitful work and effective 
interaction!

Sincerely,

biju nair
CEO of ArcelorMittal Temirtau JSC 
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Dear partIcIpantS Of tHe exHIbItIOn anD 
cOnference  KIOSH 2022!

On behalf of everyone at ERG, I would like to extend my best wishes on 
the World Day of Occupational Safety and Health! I am pleased that after 
a long break we can finally get together in-person and share experience 
in the field of occupational and industrial safety. 

In recent years, as a result of the COVID-19 pandemic, we have all had 
to reconsider how best to approach this subject. The pandemic and its 
aftermath have highlighted many shortcomings in current health and 
safety practices, and encouraged both the general public and business 
leaders to pay closer attention to health in the workplace and disease 
prevention. 

At ERG, we have learned to respond to situations quickly, carry out swift and effective decision-
making, implement preventive measures and look out for each other. There is no doubt that the last 
two years have had a significant impact on the entire field of occupational safety, and it is important 
that we learn from this experience as much as possible to benefit future work in the area. 

Based in Luxembourg, with the majority of our operations in Kazakhstan, ERG brings together 
about 70 thousand employees across four continents. We are all united by our common corporate 
values - Safety, Unity, Responsibility, Efficiency and Development, of which safety is a key priority. 

Today we continue to strive towards our goal of achieving ‘Zero Harm’, and for this we are developing 
a culture of safe behavior at all levels of the Group. We are improving our existing occupational 
health and safety management systems by introducing modern digital solutions and the latest 
personal protective equipment, and by paying close attention to training and leadership in the field 
of occupational health and safety. 

I hope that all participants of this conference have an enjoyable and productive few days and 
that this will be a positive step in the development of occupational safety in Kazakhstan and at all 
companies present here! 

Sincerely,

Serik Shakhazhanov
Chairman of the Board of 
Eurasian Group LLP 
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Dear partIcIpantS Of tHe exHIbItIOn anD 
cOnference KIOSH 2022!

The Global Group of Companies Global Overalls Production Association 
welcomes guests and participants of the 10th Anniversary Kazakhstan 
International Exhibition on Occupational Safety and Health - KIOSH 2022

The Global Group of Companies undoubtedly supports the KIOSH, as 
this event has become a kind of haven and a key platform for experts and 
specialists from all industries to discuss urgent issues on occupational 
safety and health, to make constructive decisions and implement them 
in practice.

In addition to the discussion, the KIOSH platform provides a unique 
opportunity to get acquainted and evaluate the quality of a rich range 

of personal protective equipment, which occupy one of the main and priority places in matters of 
ensuring safety at work and achieving the main and main goal – to minimize injuries in the workplace.

The Global Group of Companies is a member of the Association of Light Industry Enterprises of the 
Republic of Kazakhstan, as well as a developer and manufacturer of specialized clothing, developing 
and manufacturing our products, we use the most modern techniques and advanced technologies, 
constantly training staff and improving skills.

The main and primary goal of our company is to ensure safety effectively at the enterprises of the 
Customer by developing and manufacturing high–quality and environmentally friendly specialized 
clothing, observing all the technical requirements of the customer and the delivery time. 

We are ready to develop a corporate style of overalls for enterprises, professionally select fabrics.

We know that the KIOSH 2022 conference and exhibition will provide a unique opportunity for all 
participants and guests to get useful contacts, conduct successful negotiations, conclude mutually 
beneficial deals and exchange experience and knowledge!

I wish you success and achievement of all your goals!

Sincerely,

Shabayeva nadezhda
President 
Global Group of Companies
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Dear partIcIpantS Of tHe exHIbItIOn anD 
cOnference KIOSH 2022!

Let me greet you on behalf of many thousands of Kazzinc employees. 
Thank you for the opportunity to be partners of this outstanding event 
which brings together governmental authorities, professional associations, 
business people and occupational safety and labor protection experts. 
KIOSH proved to be the most prestigious platform for productive dialog 
and exchange of views.

Safety aspects are particularly topical for mining and metallurgical industry 
where thousands of workers are exposed to multiple risk factors. That 
makes managing hazards to provide safe workplace even more critical 
today.   These processes must be up to date to ensure safe work practices 
keep pace with the progress and higher production targets.

KIOSH philosophy is close to Kazzinc where personnel safety is the first priority.  People contributing 
to our shared goals have long been defined as our top value. A few years ago SafeWork Program 
has been implemented at Kazzinc main and auxiliary operations to ensure safe working conditions 
for everyone and minimize the risk of occupational injuries. This program is constantly updated and 
now its new version ‘SafeWork 2.0’ is being rolled out.  SafeWork 2.0 meets the most recent trends 
of the industry.  Kazzinc’s example can demonstrate that time and efforts put in risk minimization is 
never too much and it always pays off.  

We wish all the KIOSH-2022 participants enjoy their productive time, successful projects and always 
safe work! 

Sincerely,

alexander Khmelev
Chief Executive Officer
Kazzinc Ltd.
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Dear partIcIpantS Of tHe exHIbItIOn anD 
cOnference  KIOSH 2022!

I am glad to welcome you to the international conference KIOSH-2022, 
which is now held in the usual face-to-face format. Because of the 
COVID-19 pandemic, we were unable to hold such necessary events. 
KIOSH-2022 is a very important platform where professionals in the field 
of health and safety have the opportunity to share practical experience 
in the implementation of projects, initiatives aimed at protecting life and 
health of people in the workplace.
Safety has always been and will always be a value for KAZ Minerals. Since 
the establishment of the Company, we have been building our operational 
and management processes in line with the best industry practices in HSE.
One of the important areas for us is risk management. A risk-based 

approach to decision-making in all aspects of activity, at all stages of the life cycle of a company 
or a project from a conceptual idea, construction, operations and up to closure, is the key to safe 
and efficient operations.
The success of the risk management process depends on the timeliness and quality of decisions 
made. This is reflected in our Company Vision: “All our people make the right decisions to ensure 
safe and efficient operations.”
The risk management process should be incorporated into all levels of decision making, from 
identifying hazards in the workplace to formulating the Company's development strategy.
That is why we are establishing a layered HSE risk management system where all layers are integrated 
between each other.
I am convinced that within the framework of the sessions and meetings during the conference, each 
participant will receive a lot of useful information.
We are open and always welcome the exchange of experience, ideas in the field of industrial safety 
and labor protection.  
I wish all of us fruitful work within the framework of the Conference. 

Sincerely,

timur alimbekov
Health and Safety Manager
AZ Minerals Group
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Dear partIcIpantS Of tHe exHIbItIOn anD 
cOnference  KIOSH 2022!

On behalf of the Samruk-Kazyna Corporate University, 
I welcome the participants, guests and organizers of the 10th Anniversary 
Kazakhstan International 
Conference on Occupational Health and Safety - KIOSH 2022 
and congratulate you on the World Day of Occupational Safety and Health!
According to the International Labor Organization, 340 million accidents 
occur in the workplace every year in the world, 2.3 million people die as 
a result of industrial accidents and occupational diseases. That means 
there’s a fatality every 15 seconds.
The indisputable supreme values are human life and health, the provision 
and preservation of which is the responsibility of all parties to labor 

relations. In turn, enterprises need a platform that will allow them to share their experience and the 
main trends in the field of labor protection. KIOSH provides excellent opportunities to exchange 
experience, build partnerships and learn about the latest developments in the field of industrial 
safety from leading world manufacturers.
We will be very glad if the experience shared by the Samruk-Kazyna Corporate University during 
the KIOSH exhibition and conference will be useful and relevant for organizations of the Republic 
of Kazakhstan. I hope that here we will discover new technologies and solutions for ourselves, lay 
the foundation for a productive partnership that lead to further development of a safety culture in 
our country. 
I wish all participants and organizers of the conference and exhibition fruitful work, constructive 
dialogue and effective interaction! 
 
Sincerely,
 
anara zhumasheva 
Acting Director 
Samruk-Kazyna Corporate University
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dUISSENOva 
TaMara KaSSYMOvNa

Minister of labor and Social Protection of the Population of the 
republic of Kazakhstan

Born on January 11, 1965 in the South Kazakhstan region, Kazakh, higher 
education, graduated in 1987 from the Tashkent Institute of National Economy, 
majoring in engineer-economist, Candidate of Economic Sciences.

She started her career after graduating from the institute in 1988 as a secondary school teacher of 
computer science in Saryagash district of South Kazakhstan region. 
• In 1988 – 1992, she worked as an economist at the Research Institute of Economics and Standards 

under the State Planning Committee of the Uzbek SSR. 
• In 1992 - 1993 - Senior economist of the Saryagash district administration; in 1993 - 1994 - Head 

of the department of the Perizat-holding; in 1994 - 1997 – adviser, deputy and first deputy Akim of 
Saryagash district; in 1997-1999 – first deputy Akim of Shymkent; in 1999 - 2002 - Deputy Akim 
of South Kazakhstan region; in 2002 - 2006 – Vice–Minister of Labor and Social Protection of the 
Population of the Republic of Kazakhstan; in 2006 - 2008 - Deputy Akim of South Kazakhstan region; 
in 2008-2013 - Executive Secretary of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population 
of the Republic of Kazakhstan. 

• Since February 2013 - Vice-Minister of Labor and Social Protection of the Population of the Republic 
of Kazakhstan.

• Since June 10, 2013 - Acting Minister of Labor and Social Protection of the Population of the Republic 
of Kazakhstan, since June 27, 2013 - Minister of Labor and Social Protection of the Population of the 
Republic of Kazakhstan.  

• Since August 6, 2014 - Minister of Health and Social Development of the Republic of Kazakhstan.
• Since January 25, 2017 - Minister of Labor and Social Protection of the Population of the Republic 

of Kazakhstan.
• In 2018 - 2019 – Secretary of the Nur Otan Party, Nur-Sultan city.
• In 2019-2020 – President of the Center for the Development of Human Resources JSC of the Ministry 

of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan. Freelance Advisor to 
the President of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city.

• Since May 2020 – Assistant to the President of the Republic of Kazakhstan - Head of the Department 
for Monitoring the consideration of Appeals of the Administration of the President of the Republic of 
Kazakhstan.

• Since April 11, 2022 – Minister of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of 
Kazakhstan.
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SarbaSOv 
aKMadI adIlOvICH

the first Vice Minister of labour and Social Protection of Population of 
the republic of Kazakhstan

Born on October 4, 1977 in the Region of West Kazakhstan, the District of 
Shyngyrlau, nationality — Kazakh.
• In 1999 graduated from Al-Farabi Kazakh National University with a degree 

in Politology, in 2001 — from Eurasian Humanitarian Institute with a degree in Law, in 2013 — from 
Central Kazakhstan Academy with a degree in Management. 

• Completed educational training at international training centre of ITC International Labour Organisation 
(ILO) in the city of Turin, Italy (2011), the Graduate School of Public Policy Nazarbayev University and 
Lee Kuan Yew School of Public Policy (Singapore) (2013).

• From 1999 till 2005 had worked at the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan as a 
Specialist, Leading Specialist, Chief Specialist, Head of the Regulatory Legal Act Analysis and 
Control Division of Regulatory Legal Act Registration and Control Department of central and local 
governmental authorities.

• Since 2005 he had worked at the Ministry of Labour and Social Protection of Population of the 
Republic of Kazakhstan as a Deputy Director of the Department of Population Employment and 
Labour Legislation Compliance Governmental Control, Director of Legal Department, Labour and 
Social Partnership Department, Chairman of Migration Committee. In August 2013 was appointed 
the Chairman of Control and Social Protection Committee — Chief Government Labour Inspector of 
the Republic of Kazakhstan.

• Since January 2014 — Chairman of Labour, Social Protection and Migration Committee of the 
Ministry of Labour and Social Protection of Population of the Republic of Kazakhstan — Chief 
Government Labour Inspector.

• Since 2019 - Vice-Minister of Labour and Social Protection of Population of the Republic of 
Kazakhstan.

• Since January 2020 – The first Vice Minister of Labour and Social Protection of Population of the 
Republic of Kazakhstan.

NUrGalIYEv 
YErbOl zHOldaSpEKOvICH

Chairman of the Committee of labor, Social Protection and Migration 
of the Ministry of labor and Social Protection of the Population of the 
republic of Kazakhstan

 
Born in 1975 on February 10 in the village of Mikhaylovka, Zharma district, East Kazakhstan region. 

• In 2000 he graduated from Semipalatinsk State University named after Shakarim, in 2010 Kazakh 
Humanitarian and Legal Innovation University, in 2018 Aktobe Regional State University named after 
K. Zhubanov.

• He began his career in 1994 as a teacher at the V.I. Chapaev secondary school in the Zharma district 
of the Semipalatinsk region.
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• From 2002 to 2005, he worked as head of the Department of Internal Policy and Social Sphere of the 
Akim's office of the Zharma district of East Kazakhstan region, head of the Department of Internal 
Policy of the Zharma district of East Kazakhstan region.

• From 2005 to 2009, he was an assistant to the akim of the Zharma district of the East Kazakhstan 
region, then became an assistant to the akim of the Kokpekty district of the East Kazakhstan region.

• From December 2009 to April 2011, Deputy Akim of the Kokpekty district of East Kazakhstan region.
• From April 2011 to June 2015, Head of the Department of Internal Policy of the East Kazakhstan 

region.
• From June 2015 to December 2015, Acting Deputy Chairman, Deputy Chairman of the Committee 

for the Development of Languages and Socio-Political Work of the Ministry of Culture and Sports of 
the Republic of Kazakhstan, Astana.

• From 2015 to 2017 - Head of the Department of Internal Policy of the Aktobe region.
• From 2017 to 2018 - Deputy Akim of Aktobe region.
• From 2018 to 2019 - Head of the Sector of the Department of Internal Policy of the Administration of 

the President of the Republic of Kazakhstan, of Nur-Sultan city.
• Since 2019, Chairman of the Committee of Labor, Social Protection and Migration of the Ministry of 

Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan.

OSpaNKUlOv 
TOlEGEN KapaKOvICH

Deputy Chairman of the Committee of the labor, Social Protection and 
Migration – Chief State labor Inspector of the republic of Kazakhstan.

Born in 1961 in the village of Zhambyl, Karasai district of Almaty region, Kazakh 
Higher education

• In 1983 he graduated from the Alma-Ata Vet Institute. In 2006, Kyzylorda Academic University of 
Economics, Ecology and Law in the law specialty. He started his career in 1983 as a veterinarian of 
the Experimental farm in Kaskelen IDC of Almaty region. From 1986 to 1988, the chief physician of 
the state farm named after the XXIII Party Congress, the head of the dairy complex, from 1994 to 
1997, the Chief veterinarian of the IDC EPF. From 1998 to 2001, leading specialist, chief specialist, 
head of the sector, head of the department – Chief State Labor Inspector for the Almaty region at 
the Departments of Labor, Employment and Social Protection of the population of the Akim of the 
Almaty region. From 2001 to 2008, Deputy Director of the Department of the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan for the Almaty region – Chief State 
Labor Inspector of the region. Since May 2008 - Deputy Director of the Department for Control and 
Social Protection in the Almaty region - Chief State Labor Inspector of the region. Since July 1, 2009, 
he has been appointed Deputy Chairman of the Committee for Control and Social Protection of the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan - Chief State 
Labor Inspector.

• Since August 2014, Deputy Chairman of the Labor, Social Protection and Migration Committee of 
the Ministry of Health and Social Development of the Republic of Kazakhstan - Chief State Labor 
Inspector.

• Since January 2017, Deputy Chairman of the Labor, Social Protection and Migration Committee of 
the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan - Chief 
State Labor Inspector.
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• Since 2019, Deputy Chairman of the Labor, Social Protection and Migration Committee of the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan - Chief State 
Labor Inspector of the Republic of Kazakhstan.

abIKENOva 
SHOlpaN KaKIMzHaNOvNa 

Chief Director of the RSE on REM "Republican Research Institute for Labor 
Protection of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of 
the Republic of Kazakhstan"

Work experience in the field of safety and labor protection: 13 years

1. Speech topic: Scientific paradigm of labor protection in the light of the transformation of state 
regulation.

2. What, in your opinion, will be especially interesting for the conference participants to hear 
in your speech? What question will the listeners get answer to? — The scientific substantiation 
of new reforms in labor legislation will be given.

3. Brief Points of the speech. Research work is a mandatory element of the national system of labor 
protection and is the basis for reforms in this area. According to the Message of the Head of State 
Kassym-Jomart Tokayev to the people of Kazakhstan “The unity of the people and systemic reforms 
are solid foundation for the country's prosperity”: “The most important priority is the development of 
science. Kazakh education and science faces a large-scale, urgent task - not just to keep up with new 
trends, but to be one step ahead, to generate trends.” The report will reflect the development of state 
regulation instruments in the field of labor protection and the strengthening of the role of science in 
solving strategic problems, voiced trends and future prospects.

4. education: higher, candidate of physical and mathematical sciences, associate professor.
5. What are your goals and plans for the near future? — The dynamic growth of the Institute, 

the development of scientific topics and areas, the expansion of the range of scientific services, 
the strengthening of the commercialization of the results of scientific and technical activities, the 
development of the scientific-human potential of the country.

6. How do you see the sphere of safety and labor protection in 50 years? — The forecast period 
is too long, therefore, idealizing, it can be assumed that the labor protection sphere will correspond 
to working conditions, the level of production and ensure safe work in full volume.

7. If you are familiar with the field of safety and labor protection in Kazakhstan, what do you 
think is missing for its successful development? — For the successful development of labor 
protection in the Republic of Kazakhstan, there is not enough strategic importance and sufficient 
funding, there is no isolation of the labor protection management system and many of its elements 
do not interact.

8. Which great person do you like the most? TEACHERS and DOCTORS.

9. What personal qualities, in your opinion, need to be nurtured in order to succeed? — 
Creativity of thinking and efficiency of decision-making.

10. What informational blogs, books and other sources of information would you recommend? 
https://rniiot.kz

11. What inspires and motivates you in life? Favorite people. 



10th ANNIVERSARY KAZAKHSTAN INTERNATIONAL  
OCCUpaTIONal SafETY aNd HEalTH CONfErENCE aNd ExHIbITION

  •  25 - 27 May 2022, Nur-Sultan, Kazakhstan  •  

144 Organisers • Speakers Biographies

SHaKHazHaNOv 
SErIK KarIMzHaNOvICH

eurasian Group llP, 
Chairman of the Management Board

1. topic of Speech: Development of a culture of safety and zero tolerance to injury in ERG.
2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 

What question will the audience an answer to? — ERG's experience will be useful to companies 
with a large number of employees who strive to make safety a core value for employees.

3. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do you 
think is missing for its successful development? — We need, first and foremost, to make safety 
a value, a personal priority for every Kazakhstani in all spheres of life. 

HAnS-HOrSt 
KONKOlEwSKY

President of the International ORP Foundation

How many years do you work in occupational safety and health 
industry? — Almost 40 year

1. topic of your speech: Building a healthy and sustainable Business Culture.

2. In your opinion, what will be especially interesting for participants to hear In your speech? 
What questions will be answered?:
• A global view on safety, health and sustainability
• The latest trends and innovative solutions to managing occupational risks
• From a classical industrial safety mindset to a holistic prevention approach addressing both 

safety, health and well-being
• New ways of measuring performance as regards a company’s prevention capacities and 

programmes.

3. Please mention short theses of your speech:
I will firstly present global trends in occupational safety and health and a new mindset that is evolving 
amongst business leaders as regards the strategic importance of safety health and well-being of the 
employees.
Secondly I will present a new, holistic management approach for developing a healthy and 
sustainable business culture based on 5 Zeros – Zero Accidents, Zero Diseases, Zero Waste, Zero 
Inequality and Zero Unawareness.
Thirdly, I will present practical cases to illustrate the benefits of implementing the 5Z Business Culture.

4. education: I hold graduate and post-graduate degrees in political science and international relations 
from the University of Aalborg, Denmark.
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5. What did you take for yourself during the COVID pandemic in professional or personal plan? — 
I initiated a number of webinars about prevention measures during the pandemic and organized 
online conferences about a new and better post-pandemic world of work. 

6. What are your main goals for nearest future? — To promote the ORP’s 5Z Business Culture 
based on the Vision Zero mind-set and the United Nation’s SDGs for 2030 at the international level.

7. How do you see occupational safety and health industry in 50 years? — In five decades the 
traditional OSH-industry industry will be largely digitalized and integrated with both environmental 
sustainability and the human resource form a new industry constellation that cares about people 
and planet.

8. If you are familiar with occupational safety and health industry in Kazakhstan – in your 
opinion, what is needed for its successful development? — While there is a strong industrial 
safety tradition, like in many other countries health and sustainability aspects could be strengthened 
further.

9. What inspires and motivates you the most? — New horizons.

KarIMOv 
SUlTaN abYlKaSYMOvICH

ust-Kamenogorsk Metallurgical Complex, Kazzinc llP, 
Chief Technical Director for OHS

Work experience in occupational health and safety: 8 years

1. topic of Speech: An electronic permit.

2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — The advantages of electronic permits for 
employees to work at high risk.

3. Speaking notes: 
• History and experience;
• Problems with experimental tests;
• Start at various production sites;
• Adaptation to the realities of production.

4. education: Satbayev University, metallurgy of non-ferrous metals.

5. What have you learned professionally or personally during the COVID pandemic? — The value 
of communication with loved ones, colleagues. Restrictions that were never known before. 

6. What are your goals and plans for the future? — Improving and acquiring best safety practices, 
visiting cutting-edge Glencore facilities.

7. How do you see occupational health and safety in 50 years? — Digital technology to free people 
from dangerous occupations.

8. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do you 
think is missing for its successful development? — Unified call center or electronic database of 
successful security practices.



10th ANNIVERSARY KAZAKHSTAN INTERNATIONAL  
OCCUpaTIONal SafETY aNd HEalTH CONfErENCE aNd ExHIbITION

  •  25 - 27 May 2022, Nur-Sultan, Kazakhstan  •  

146 Organisers • Speakers Biographies

9. Which of the great people do you like the most? — Muhammad Ali.

10. What personal qualities, in your opinion, must be nurtured in order to succeed? — Creativity 
in all spheres of activity, unconventional approach and keen interest. 

11. What information blogs, books, and other sources information would you recommend? — 
Blogs of contemporaries who have achieved success. 

12. What inspires and motivates you in life? — Family, children

alIMbEKOv 
TIMUr aMaNTaEvICH

KAZ Minerals Group
Occupational Health and Safety Group Manager

Work experience in the field of occupational health and safety: 12 years.

1. topic of the speech: HSE risk management in the KAZ Minerals Group.

2. What do you think will be particularly interesting for the conference participants to hear in 
your speech? — Results of practical implementation of the integrated risk assessment system at 
KAZ Minerals Group enterprises. What question will the listeners get an answer to? – What difficulties 
did you encounter during implementation?

3. Brief theses of the speech — Risk management is an integral process of the company's activity. 
A risk-based approach to decision–making at any level in the company is the key to safe and 
efficient production. Risk management is a decision–making process. The reliability, relevance 
and availability of information determines the correctness and timeliness of strategic, tactical and 
operational decisions taken at all stages and levels of the enterprise.

4. What have you professionally or personally learned during the COVID pandemic? — COVID-19 
has shown us how important it is to take timely action in a situation that we have never encountered. 
Thanks to such measures, unpopular, but necessary, all the KAZ Minerals Group enterprises were 
able to get through the pandemic with minimal damage to human health and production processes. 
I am thankful to all our employees and partners for their full support and understanding during the 
pandemic. 

5. What are your goals and plans for the near future? — Strengthen initiatives, including our Goal 
Zero program to prevent fatal and serious accidents. At the same time, we are convinced that safe 
behavior should become the norm not only at work, but outside the work.  During 2021, we worked 
without fatal injuries, injuries with disability decreased significantly. It is important to continue 
this tendency and reach a sustainable activity when any incident will be considered something 
extraordinary.

6. How do you see the occupational health and safety field in 50 years? — To ensure safe work, 
it is important that every person in any position, performing any work, performs it through the prism 
of risk assessment in all respects, including own and others' safety. I think that in 50 years (and most 
likely much earlier), occupational safety and health will really become an integral part of our lives, that 
doing any work in a safe way will become a self-evident norm.
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7. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do 
you think is missing for its successful development? — I think we should pay more attention to 
education. We already have specialists with specialized education, but I think that for any specialties, 
and especially engineering, it is necessary to give more knowledge in the field of occupational 
safety and health. To focus not only on technical knowledge of safety, but also on risk management, 
understanding the impact of the human factor, modern methods of accident investigation and other 
aspects.

8. Which of the great people do you like more? — I can't single out any specific people. Perhaps you 
can call Henry Ford in his quest for perfection. A well-known story is when passing by two engineers 
who were discussing something, one of them said to the other: "This is already good enough." Henry 
Ford, hearing this, stopped and said quite emotionally: "It's never good enough! You should always 
strive for perfection!".

9. What personal qualities do you think you need to cultivate in order to succeed? — 
Purposefulness, that is, despite failures, continue to achieve the desired result.

10. What inspires and motivates you in life? — Positive people. I know quite a lot of people who, being 
in the most difficult situations, maintain a positive attitude, calmness, make reasonable decisions.

CaCElUK
dMITrY SErGEYEvICH 

eurasian Group llP 
Director of Occupational Health and Safety

topic of Speech: The Eurasian Group's program for safe work at heights.

NIKUlINa NaTalYa vIKTOrOvNa

nCOC nOrtH CASPIAn OPerAtInG COMPAny, 
Safety Team Leader

Work experience in the field of occupational health and safety: 5 years

1. topic of the speech: NCOC N.V. Health & Safety Committee.

2. What do you think will be particularly interesting for the conference participants to hear 
in your speech? What question will the listeners get an answer to? — From my speech, the 
conference participants will learn about the new project of NCOC N.V. in the field of personal safety, 
namely Health & Safety Committee, the main goals and principles of this project, ensuring the safe 
work through the formation of cohesion and strengthening relationships among thousands of our 
colleagues.
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3. Brief theses of the speech: Safety is a key value for NCOC, and the successful Health & Safety 
Committee establishment has become an important milestone for us, since it is a platform for 
meetings of production personnel representatives and management in order to create conditions for 
achieving the zero target and ensuring the personnel safety at sites. It is important for our employees 
to know that there is a platform that provides an opportunity to directly discuss issues of occupational 
safety with the top management of the company.

4. education: Higher.

5. What have you professionally or personally learned during the COVID pandemic? — The 
coronavirus (COVID-19) pandemic outbreak has created an unprecedented situation all over the 
world, which has led to large-scale changes in the usual order of life. Professionally, the pandemic 
has taught us to be aware of the recommendations of state authorities, including those directly 
related to the organization and occupational health, to assess the potential risks of coronavirus 
infection in the organization of work. It has also opened up a number of distance learning 
opportunities in professional terms, various platforms, applications and resources on Occupational 
Health and Safety. On a personal level, the COVID pandemic has taught us to look at our health and 
the health of our loved ones differently. Rethink values to some extent.

6. What are your goals and plans for the near future? — My goals and plans for the near future 
are directly related to professional growth and further development in the Occupational Health 
and Safety direction, through additional advanced training courses, studying relevant specialized 
literature, obtaining additional professional education. 
I plan to complete distance learning in the field of management (Master of Business Administration, 
MBA), the course I am currently taking, and apply the acquired knowledge and skills in my daily work. 
In addition to everything else, I plan to actively participate in supporting the training of students of 
Atyrau University of Oil and Gas named after S. Utebayev in specialties aimed at the formation of 
knowledge in the field of Occupational Safety, technogenic and personal safety.

7. How do you see the occupational health and safety field in 50 years? — In 50 years, I would 
like to see the field of occupational health and safety more modern, focused on digitalization and 
automation of control measures that exclude the occurrence of the human factor, which today is the 
most common cause of accidents.

8. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do 
you think is missing for its successful development? — In my opinion, some aspects in the 
field of occupational health and safety in Kazakhstan are outdated and need to switch to a more 
proactive risk-based approach, fixed at the legislative level, since technologies do not stand still, 
new technologies, automation and digitalization of processes are being introduced everywhere, 
which significantly changes the approach of safety management to production in the modern world. 

9. Which of the great people do you like more? — At this time, I am very impressed with the 
philosopher and writer John Armstrong, who is engaged in the popularization of philosophy. His 
method is based on a clear narrative about how to use knowledge from art history, aesthetics and 
classical literature in everyday life. This helps to find an approach to people, to understand what 
motivates them, which in turn is an important aspect in the field of personal safety at work.

10. What personal qualities do you think you need to cultivate in order to succeed? — There are a 
lot of personal qualities that contribute to success, but I would single out the following fundamental 
qualities of a highly effective and successful person: positive thinking, purposefulness and hard 
work, the ability to take responsibility, the ability to listen and hear others, constant self-development 
and improvement, and most importantly harmony within yourself.

11. What information blogs, books and other sources of information would you recommend? —
I would recommend the following international resources (websites) that I use for self-development 
in the field of Occupational Health and Safety:
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• OSHA website – https://www.osha.gov/
• The International Labor Organization website – http://ilo.org
• EHS Today website – http://ehstoday.com/safety
• SafetyRisk website – https://www.safetyrisk.net/
• Occupational Health and Safety Online website – http://ohsonline.com/
12. What inspires and motivates you in life? — Motivation is the reason why we get out of bed every 

day or do some action. There are situations when I am motivated by others, my friends, colleagues, 
relatives and friends. But in general, I am motivated by a few basic things: justice, my job and my 
dogs))) I think that without these three components, my life would not be so full!

SErGEY aNTIpOv

Moderator of the round table "Remote Medicine.
Current Trends and Prospects"

Group of Companies "Center for Corporate Medicine"
General Director

Work experience in occupational health and safety: 16 years

1. topic of Speech: Features of the organization of medical care at industrial remote facilities. 
Experience in the CCM.

2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — I think the conference participants will 
be interested to know how medical services work in extreme conditions, in conditions of great 
remoteness from civilization. How medical personnel are trained for this, how facilities are provided 
with everything they need such as medicines and technology. How medical evacuation from such 
facilities is carried out.

3. Speaking notes
• Remote facility heathcare worker — who is this person?;
• How to train healthcare workers to work at remote industrial facilities;
• How to manage medical infrastructure and assets at remote facilities;
• Medical evacuation — what you need to know;
• Telemedicine — how to properly advise and assist healthcare workers.

4. education:
• In 1992, he graduated from Tomsk Medical Institute with a degree in general medicine and the 

qualification of a doctor-surgeon.
• In 2000, he defended his thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences.
• From 1996 to 2006 - scientific and teaching activities at the department of the Siberian State 

Medical University (SibSMU) as an assistant to the Department of Oncology, and since 2013 - as 
a professor of the Department of Hospital Surgery and Oncology. 

• In 2010, he defended his thesis for the degree of Doctor of Medical Sciences. Dissertation works 
are devoted to combined methods of gastric cancer treatment.

5. What have you learned professionally or personally during the COVID pandemic? — First of 
all, the pandemic taught us to be prepared for any emergency. Set up processes in the company so that 
it can easily adapt to difficult life situations. 
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6. What are your goals and plans for the future? — The crisis is also a time of opportunity. Our plans 
are not only to try to preserve the company's current assets, but also to actively develop them. Both 
within Russia and other countries - Central and Southeast Asia, the Middle East. 

7. How do you see occupational health and safety in 50 years? — First of all, I'm a doctor, not 
an occupational health and safety specialist. But generally speaking - I see this field as human-
centered. It should be focused on safety, preservation of human life and health, and longevity of 
labor. In the future, it will be obvious to all companies that their main value is their employees. 

8. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do 
you think is missing for its successful development? — In my opinion, Kazakhstan is perfectly 
integrated into the international community. For the successful development of occupational health 
and safety it is important to continue to rely on the best international practices, to use modern and 
effective approaches to solve the tasks set for the country.

9. Which of the great people do you like the most? — I find it difficult to name specific people. There 
are quite a lot of them. But they all share approximately the same qualities - they are great experts 
in their field, they are open to sharing their experience and knowledge, they are focused on creation 
and development.

10. What personal qualities, in your opinion, must be nurtured in order to succeed? — The ability 
to understand and analyze the situation and people in the moment. Everything else depends on it, 
in my opinion. 

11. What information blogs, books, and other sources of information would you recommend? — 
Trudovaya Oborona Publishing https://oborona.media.

12. What inspires and motivates you in life? — First of all, love.

YEdIlbaYEva 
laUra IbraGIMOvNa
Session moderator: "Innovative technologies to promote safety culture. Digitaliza-
tion. Achievements and prospects."

AGB Solutions 
Project Manager

Work experience in occupational health and safety: 15 years

1. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — Without innovative technologies it 
is impossible to imagine modern production today, and it is becoming a standard, including in 
occupational health and safety. Addressing issues of strategy, leadership, culture and business 
model change are just as critical to success as technology choices. Participants of the conference 
will be interested to learn about pilot projects of digital transformation of enterprises, their 
expectations, significant barriers to implementation and the results of implementation. 

2. education: Candidate of Medical Sciences (specialty Hygiene 14.00.07), MBA Diploma of the 
Higher School of Economics of Moscow State University, IPMA, NEBOSH IGC, ILO Certified Trainer. 

3. What have you learned professionally or personally during the COVID pandemic? — It was a 
challenge to lead a large and complex digitalization project in a mining company under restrictions 
and uncertainties. It was a great experience of working remotely in the internal computer networks 
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of not only my own company, but also of the customer's company, the experience of being part of 
a large and cohesive virtual team.  Acquiring new skills in working with mobile communications and 
applications.

4. How do you see occupational health and safety in 50 years? — Workplace safety issues are 
paramount in the heart of every person on planet Earth, not just in our heads and on paper.

5. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do you 
think is missing for its successful development? — What's missing is how today's first business 
leaders are positioning and executing their role as a Leader in workplace safety issues. 

6. What personal qualities, in your opinion, must be nurtured in order to succeed? — Discipline 
and curiosity.

7. What information blogs, books, and other sources of information would you recommend? — 
I recommend that every manager of an enterprise, regardless of the type of activity, regardless of 
the level of management and number of subordinates, carefully study the materials of investigations 
of accidents, as a result of which your employees received injuries or occupational diseases.  At the 
same time ask yourself: what can I do to prevent this from happening again?

8. What inspires and motivates you in life? — I am inspired and motivated by my family, my parents, 
my brother and sister, my children and grandchildren.

zHUMaSHEva 
aNara MaraTOvNa

Acting Director of the Samruk-Kazyna Corporate university 

Work experience in the field of occupational safety and health: 4 years
Professional experience:
• Partner and Director of EVERYCO Central Asia Kazakhstan 
• Founder of the Vision Zero community in the Republic of Kazakhstan
• Developer and facilitator of programs in the field of sustainability cultures, 

 security, operational efficiency, digitalization. 

1. topic of the speech: Development of the concept of zero injuries in the production of Vision Zero 
as part of the agenda of New Kazakhstan.

2. What do you think will be particularly interesting for the conference participants to hear in 
your speech? What question will the listeners get an answer to? — Listeners will get an answer 
to the question about the progress of the organization in Kazakhstan on the implementation of zero 
injuries and learn about the main approaches and best practices for the development of a safety 
culture.

3. Brief theses of the speech:
• Vision Zero is an approach that transforms the content of prevention, which combines three 

aspects of work at all levels – safety, health and well–being. The Vision Zero concept is based on 
a comprehensive study of 1,000 employers around the world — holders of best practices in the 
field of prevention culture, which was conducted by the International Social Security Association 
(ISSA);

• The main idea of the Vision Zero concept of zero injuries at work is that accidents at work and 
occupational diseases are neither predetermined nor inevitable – they always have reasons. 
Thanks to the formation of an active culture of prevention, these causes can be eliminated, and 
the accidents at work, injuries and occupational diseases caused by them can be prevented;

• In order to create safe working conditions in the Republic of Kazakhstan, on June 17, 2019 
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in Geneva, the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of 
Kazakhstan signed a Memorandum with ISSA on mutual understanding and cooperation to 
promote the Concept of Zero Injuries — Vision Zero. Today, more than 250 organizations in 
Kazakhstan supported the Vision Zero global concept, among them there are both national and 
private organizations.

4. education:
• Specialist, Mathematician, Moscow State University after Lomonossov, Moscow, Russia,  

2009-2014;
• Certified facilitator of the Partners in Culture program (former name - Partners in Leadership) 

(Accountability Builder, Leadership Builder, Lead Culture), DOOR International,Germany, 
Wiesbaden, 2020.

5. What have you professionally or personally learned during the COVID pandemic? —
• Professionally, the pandemic has helped many organizations in Kazakhstan to increase the level 

of digital literacy and flexibility, people began to travel less on business trips, as they learned to 
solve many issues in a remote format. 

• The paradigm in health issues has changed, and if earlier it was a manifestation of the heroism 
of high involvement to come to work in a painful state, then after the pandemic, such heroism 
became a manifestation of irresponsibility towards the health of others.

• On a personal level, I have emphasized for myself the importance of the boundaries between 
work and family. During the pandemic, borders were severely violated, as everyone was forced 
to work from home.

6.  What are your goals and plans for the near future? — To implement creative projects in the field 
of developing a culture of sustainability in our country.

7. How do you see the occupational health and safety field in 50 years? — In 50 years, I see the 
field of occupational safety and health as prestigious, technological, innovative, productive - goal 0 
has been achieved and people, processes, technologies, equipment are set up to maintain a culture 
of prevention.

8. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do you 
think is missing for its successful development? — In my opinion, for the successful development 
of the sphere of occupational health and safety in Kazakhstan, there is not enough cohesion, 
partnership, leadership, high involvement, awareness of all parties - business, government, citizens, 
experts in the development of a safety culture.

9. What personal qualities do you think you need to cultivate in order to succeed? — To achieve 
success, you need positive intelligence, the courage to be yourself, discipline and adaptability. 

10. What information blogs, books and other sources of information could you recommend? — 
I would recommend good books such as:

• The Oz Principle by Roger Connors and Tom Smith;
• Change the culture, change the game by Roger Connors and Tom Smith;
• You can agree on everything by Kennedy Gavin.

11. What inspires and motivates you in life? — I am inspired and motivated by 2 things in life: 
My family and happy people who do what they love.
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KOTYrEv 
baTYr KUaNYSHEvICH  

"KTz" NC" JSC
Chief Engineer - Director of the Technical Policy Department

Work experience in occupational health and safety: 28 years

1. topic of Speech: Occupational Safety Management System in "KTZ" NC" JSC on a digital platform.

2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — How to raise the culture of safe work in a large 
company?

3. Speaking notes:
• Occupational injuries; 
• Improving the culture of safe work; 
• The price of a mistake is life.

4. education: 
Moscow State University of Railway Transport, specialty Automatics, Telemechanics and 
Communication (on transport);
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, specialty in economics;
European University (Switzerland) I.T. Ryskulov National Economic University, MBA in Business 
Administration. 

5. What have you learned professionally or personally during the COVID pandemic? — The main 
thing is the life and health of loved ones.

6. What are your goals and plans for the future? — Implementing VISION ZERO Values in the 
Company.

7. How do you see occupational health and safety in 50 years? — Achieving ZERO Accident 
Conditions.

8. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do you 
think is missing for its successful development? — Resources and Management involvement.

9. Which of the great people do you like the most? — Genghis Khan.

10. What personal qualities, in your opinion, must be nurtured in order to succeed? — 
Commitment, Leadership.

11. What information blogs, books, and other sources of information would you recommend? — 
The OZ Principle Book. 

12. What inspires and motivates you in life? — Family and healthy lifestyle.
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vISNEvSKY
YUrI alEKSEYEvICH 

STM LLP - General Director 
SCOut-Corporate Solutions - founder

Work experience in the field of occupational safety and health:
10 years (the first project to implement telematics for Road Safety was in 2012)

1. topic of Speech: Digital Technology to Reduce Motor Vehicle Accidents by Factor.

2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — On the example of real projects, I will 
talk about the best practices of implementing digitalization technologies (Internet of Things and 
Computer Vision) to solve the problems of reducing the risks of accidents.

3. Speaking notes:
• Causes and statistics of accidents involving corporate vehicles;
• Specifics in ERG enterprises; 
• Comprehensive ERG program to reduce the risk of accidents involving vehicles (telematics + 

training for drivers);
• IoT Platform for Road Safety: results, pitfalls and recommendations for implementation stages
• Results of piloting the in-cabin video analytics system (Fatigue Monitoring System)
• ERG's plans for project development (Travel Management, Digital Dispatch).

4. education: Higher education, SPSUAI.

5. What have you learned professionally or personally during the COVID pandemic? — 
Professionally, you have to take care of employees and their families. This is not only important to 
support them, but also strengthens the corporate culture and helps them recover faster from any 
crisis. On a personal level, the main outcome of the pandemic for me is the birth of my son in May of 21.

6. What are your goals and plans for the future? — Develop Road Safety projects with existing 
and new corporate customers in Kazakhstan. Develop products based on the SKAI (Safety Keeper 
Artificial Intelligence) platform

7. How do you see occupational health and safety in 50 years? — 50 years is a long time for the 
emergence and application of various technologies that now seem to us from the realm of fiction. I 
believe that Occupational Health and Safety will only become more important and that by 2070 there 
will be no question of protecting physical and mental health and the development of employees and 
their families.

8. If you are familiar with the field of occupational health and safety in Kazakhstan, what do you 
think is missing for its successful development? — I believe that the main area of development is 
a culture of safe behavior on the ground (remote from large cities production sites). 

9. Which of the great people do you like the most? — Albert Einstein

10. What personal qualities, in your opinion, must be nurtured in order to succeed? — Emotional 
intelligence and the ability to identify one's own desires and values

11.  What information blogs, books, and other sources of information would you recommend? — 
Safe Driving Association Telegram Group: https://t.me/fleetsafetyorg 

12. What inspires and motivates you in life? — The implementation of my ideas in IT products and 
their subsequent use by thousands of users, increasing their security and as a consequence, the 
level of happiness in their families.
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MOISEYEv
SErGEY YUrIYEvICH 

Active-Safety llP 
Founder, Director

Work experience in occupational health and safety: 22 years.

1. topic of Speech: Best global practices in corporate fleet risk management.

2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — How critical is traffic risk management to 
your company? Where is the weak point in the road transport system and how to choose the most 
effective tools to manage its safety?

3. Speaking notes:
• Why do motor vehicle accidents tend to be higher than incidents in the workplace?; 
• A systems approach to road safety management;
• A set of tools to change driver behavior;
• Key elements of a systems approach - management leadership, internal and external 

communications, data-based management, training, monitoring and motivation system;
• Efficiency-Labor intensity Matrix;

4. education: Higher technical education (physicist), higher military education (mathematician), 
master's degree (neuroscience).

5. What have you learned professionally or personally during the COVID pandemic? — It is 
important to create personal and corporate reserves - financial, material, personnel, and competence 
reserves. Learn to apply scenario planning and study the experience of other industries. Don't panic. 
Invest in training and development. 

6. How do you see occupational health and safety in 50 years? — Widespread implementation 
of automated intelligent systems to minimize the impact of "human factor" - inattention, fatigue, 
monotony, emotional outbursts.

7. Which of the great people do you like the most? — Peter the Great.

8. What personal qualities, in your opinion, must be nurtured in order to succeed? — Broad-
based knowledge, ability to work with large amounts of information, flexibility of thought, creativity, 
ability to build partnerships, the ability to persuade and speak publicly.

9. What information blogs, books, and other sources of information would you recommend? 
— I believe that in our era of continuous and rapid change, it is important to read not collections 
of established facts, but books that propose new hypotheses, the connections between different 
spheres of life and business. There are lots of ideas in the books of scientists, futurologists and 
science fiction writers such as Yuval Noah Harari, Michio Kaku, Nassim Taleb, William Gibson, Richard 
Morgan, Neal Stephenson, Liu Cixin, Verner Vinge, James Corey.

10. What inspires and motivates you in life? — The possibility of creativity, creation of new projects, 
travel, opportunities to test yourself and get to know yourself by trying new different things.
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SENKO 
vladIMIr aNdrEYEvICH

Digital flow — Innovations llP 
General Director

Work experience in occupational health and safety: More than 10 years.

1. topic of Speech: SIGEX: Platform.

2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — How to ensure the legal significance of 
electronic documents when implementing EDS in information systems in accordance with the Digital 
Kazakhstan program.

3. Speaking notes:
• Digital Kazakhstan stimulates the transition to electronic documents, including EDF systems and 

specialized systems of business process automation; 
• Ensuring the legal significance of electronic documents involves new and unknown risks for 

businesses; 
• SIGEX: Platform is a comprehensive solution for businesses aimed at minimizing the risks of 

dealing with electronic documents.

4. education: Higher education, mathematician-programmer.

5. What have you learned professionally or personally during the COVID pandemic? — Our 
lifestyle is largely determined by habits, many of which inhibit our potential. Periodic unexpected 
things help you to shift off a load of anxiety and move forward more effectively.

6. What are your goals and plans for the future? — To develop literacy of our fellow citizens in 
EDS and to help enterprises of Kazakhstan to enter the era of true digital technology correctly and 
efficiently.

7. What information blogs, books, and other sources of information would you recommend?  — 
News from the International Business Community: https://news.ycombinator.com/
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SErGEYENKO SvETlaNa
YEvGENIYEvNa 

Digital publishing house "ICfer-Kazakhstan" llP
Head of TD "Labor protection, personnel and records management" 

1. topic of Speech: "ACTUALIS: Personnel Management" - a new opportunity to use information 
digital technologies in occupational health and safety at enterprises in Kazakhstan.

2. What do you think will be of particular interest to conference participants in your speech? 
What question will the audience get an answer to? — Introduction of digital technologies to 
ensure occupational health and safety. The participants will learn what new services, masters, 
instructions, calculators have been developed for occupational safety specialists to optimize their 
work in order to ensure the safety of workers.

3. What personal qualities, in your opinion, must be nurtured in order to succeed? — Persistence 
and determination to achieve goals. 

4. What inspires and motivates you in life? — Surround myself only with those people with whom 
I am comfortable and happy. Appreciate them and yourself. After all, this is the minimum that can 
really inspire some new achievements and victories.
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GOvErNMENT parTNEr

MINISTrY Of labOr aNd SOCIal prOTECTION Of  
pOpUlaTION Of THE rEpUblIC Of KazaKHSTaN

The Mission of the Ministry of Labor and Social Protection of Population of the Republic of Kazakhstan 
(hereinafter referred to as the Ministry) is to improve the living conditions and the overall quality of life 
of the population by enforcement of constitutional guarantees and rights provided to the citizens of 
Kazakhstan in the sphere of labor conditions, employment, migration and social assistance. 

The main activities of the Ministry include development and implementation of governmental policies, 
coordination of the interdisciplinary, and national administration in the spheres of:
1. Labor, including occupational security and safety at work;
2. Employment;
3. Social assistance, including retirement benefits and compulsory social insurance; 
4. Social protection of people with disabilities; 
5. Social assistance to families with children;
6. Social assistance to certain groups of population;
7. Provision of specialized social services; 
8. Matters of migration of population within the scope of the Ministry's authority;
9. Other tasks, assigned to the Ministry under the Law of the Republic of Kazakhstan.
10. For the purposes of occupational safety and labor protection, the Ministry: 
11. Develops and approves laws and regulations related to occupational safety and labor protection;  
12. Implements the governmental policy for health, occupational safety and labor protection; 
13. Provides state control over enforcement of the Labor Law of the Republic of Kazakhstan, including 

regulations on occupational safety and labor protection; 
14. Provides supervisory guidance and coordinates local executive authorities, regulating employment 

relations; 
15. Coordinates activities of governmental agencies which develop technical regulations and rules for 

occupational safety and labor protection;
16. Provides coordination and collaboration with other state authorities and representatives of employees 

and employers on the matters of occupational safety and labor protection;
17. Ensures timely and objective investigations of all accidents related to labor activities; 
18. Maintains international cooperation in the field of employment relations regulations; 
19. Monitors and evaluates risks associated with occupational safety and labor protection; 
20. Exercises other powers and authorities provided under the Labor Code, Laws of the Republic of 

Kazakhstan, Decrees of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the 
Republic of Kazakhstan. 

GOld parTNEr

ArCelOrMIttAl teMIrtAu, JSC 

Republic Ave., 1
Temirtau, 101407, Kazakhstan
tel.: +7 7213 96 50 37, 96 57 67
e-mail: general.mst@arcelormittal.com
web: www.arcelormittal.kz

JSC «ArcelorMittal Temirtau» is the largest enterprise in the mining and metallurgical sector of the 
Republic of Kazakhstan and is an integrated mining and metallurgical complex with its own coal, iron ore 
and energy base.
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JSC «ArcelorMittal Temirtau» includes:
• Steel division;
• Coal division;
• Iron ore division.
JSC «ArcelorMittal Temirtau» specializes in the production of flat and long products, including those with 
polymer, zinc and aluminum coatings, and also produces sinter, iron ore and coal concentrate, coke, pig 
iron, steel, including continuously cast slabs, strips, spars , electric-welded pipes and related products of 
blast-furnace and coke-chemical industries.
The company is certified for compliance with the quality management system based on MS ISO 9001, 
environmental management ISO 14001 and labor safety OHSAS 18001.
JSC «ArcelorMittal Temirtau» is a socially oriented company. The balance of the enterprise includes 
rest houses, sanatoriums, children's summer camps, sports complexes and medical institutions. The 
company is a supplier of utilities (hot and cold water, heating, electricity) to residents of Temirtau.

GOld parTNEr

eurASIAn GrOuP, llP 

Kabanbay Batyr Ave., 30-А 
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.: +7 7172 59 21 33, 59 21 44
e-mail: erg@erg.kz
web: www.erg.kz/ru

Eurasian Resources Group (ERG) is a leading diversified natural resources group with integrated mining, 
processing, energy, logistics, and marketing operations. The Group operates in 15 countries and is a 
major employer in the industry. 
ERG is the world’s largest high-carbon ferrochrome producer by chrome content and among the 
principal copper and cobalt suppliers. It is also one of the largest suppliers of alumina and iron ore in 
Eurasia and the only producer of high-grade aluminium in the Republic of Kazakhstan.
In Kazakhstan, ERG represents one third of the metals and mining industry. It is also a key power supplier 
and a large railway operator in Central Asia. ERG manages production entities in Kazakhstan that are 
among the nation’s foremost enterprises, including Kazchrome, SSGPO, Kazakhstan Aluminium Smelter 
(KAS), Aluminium of Kazakhstan, Eurasian Energy Corporation, Shubarkol Komir, Transportation Group 
TransCom, 3-Energoortalyk and ERG Service.
In Africa, ERG mines and processes copper and cobalt ore and produces copper and cobalt hydroxide. 
It has recently launched Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR), a major tailings reprocessing 
operation in the Democratic Republic of the Congo.
The Group has further development projects in thermal coal, manganese, platinum, bauxite and 
fluorspar in South Africa, Zimbabwe, Mali and Mozambique. ERG controls its own supply chain on the 
continent through its company Sabot, a North-South Corridor logistics specialist.
In the State of Bahia in Brazil, ERG is pioneering an integrated mining and logistics project comprising 
the Pedra de Ferro iron ore mine, the Porto Sul deep-water port and the associated new FIOL broad-
gauge railway.
ERG is a founding member of the Global Battery Alliance launched on the platform of the World Economic 
Forum and dedicated to ensuring that there is an ethical and sustainable global supply chain for the 
lithium-ion batteries that help power the Fourth Industrial Revolution and a low carbon economy, through 
electric vehicles, renewable energy technologies and smartphones.
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GOld parTNEr 

GlOBAl SPetSODeZHDA Pe, llP 

M.Sartaev Str., Building 3 
Aktobe, 030001, Kazakhstan
tel.: +7 7132 572 363, 556 066
e-mail: info@global-specodezhda.kz
web: www.global-specodezhda.kz

Global-Spetsodezhda PE LLP has been in the market for over 25 years. 
Located: Republic of Kazakhstan, Aktobe region, Aktobe city, Southwest, M.Sartayev str., building 3
Director, head of enterprise - Nadezhda Alexandrovna Shabayeva
Global Setsodezhda PE LLP opened a large factory in the West region for 600 jobs, which develops and 
manufactures specialized models in industries such as petrochemical, metallurgical, mining, electricity, 
construction, security structure, etc., as well as medical clothing and clothing for staff service cleaning 
companies, clothing for the areas of beauty salons, clothing for the areas of restaurant complex and office 
clothing. 
Global production has modern equipment from leading manufacturers of Japan, China, Germany, etc., 
through which produces high quality protective clothing, increasing production output in the shortest 
possible time, the capacity of the factory is 1.2 million products per year.
The company employs over 300 seamstresses, some of them people with disabilities, women from 
socially vulnerable groups, mothers with many children.
The main and principal goal of our company is to effectively ensure safety at the enterprises of the 
"Customer" through the design and manufacture of high-quality and environmentally friendly specialized 
clothing, complying with all technical requirements of the customer and delivery deadlines.
While developing and manufacturing our products, we use the latest techniques and advanced 
technology, constantly training our staff and improving their skills. We are ready to develop a corporate 
style of clothing for companies, professionally select fabrics.
Global automation of work + professionalism of employees = operational and quality production of the 
most complex products, regardless of batch size. We always select everything perfect and at the same 
time - at affordable prices.
The Head of Global-Spetsodezhda PE LLP, Nadezhda Aleksandrovna is a member of the Council of 
Business Women of Aktobe region and a Member of the Aktobe branch of Atameken Association, the 
Chairman of the "Association of manufacturers of light industry and personal protective equipment" ALE, 
heads "Nadezhda" Training and Production Complex" (TPC).
On the basis of our enterprise - Global-Spetsodezhda PE LLP operates "Nadezhda" Training and 
Production Complex, which was created with the assistance of the Regional Chamber of Entrepreneurs 
under the program of development of productive employment. Training on short-term courses is primarily 
designed for unemployed citizens, people with disabilities. "Nadezhda" Training and Production Complex 
is included in the Register of Training Centers of Atameken NCE of the Republic of Kazakhstan.
To date, 10 groups have graduated, that is 250 graduates, 80% of whom are employed in the clothing 
industry.
The company is developing new educational programs in the field of personnel training. Together with the 
Aktobe College of Service and the College for Children with Impaired Hearing implements dual training 
with elements of mentoring, internships at the enterprise on a gratuitous basis. To date, 220 students 
have had free internships at Global, 60 percent of whom are employed.
Also Global-Spetsodezhda PE LLP within the framework of Yenbek State Program (2017-2021) trains 
unemployed citizens and young people in rural areas in the profession of "seamstress" with the provision 
of employment opportunities in the sewing industry. The Youth Social Adaptation Center, initiated by 
Global, opened a sewing facility that trains students at the Center in the profession of "seamstress" free 
of charge and employs them at Global's sewing facility.
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In July 2017, Aktobe opened a unique social center, which has no analogues in Kazakhstan - Meyirim 
Youth Social Adaptation Center.  The Center, initiated by Global, has opened a sewing production facility 
that aims to provide free training for Center residents in the profession of "seamstress," with further 
employment opportunities. To implement the project, the management of "Global-Spetsodezhda" 
provided the Center with modern sewing equipment and the necessary training material. The first 
graduates of the Meyirim Center, after training were employed in the Global sewing production. 
We have implemented and certified a quality management system for compliance with the requirements 
of the NS of the RK ISO 9001-2016. 
Environmental Management Systems NS of the RK ISO 14001-2016
NS of the RK ISO 45001-2019 "Occupational Health and Safety Management Systems" 
The factory has a CT-KZ certificate for the entire range of products, with more than 50% local content. 
(in the Annex).
The company is the holder of an industrial certificate and is included in the Register of domestic 
commodity producers of Atameken NCE of the Republic of Kazakhstan. (in the Annex).
It is included in the Register of commodity producers of Samruk-Kazyna Holding.
The company is actively developing in the social sphere, conducting charity events and activities for 
orphans, lonely elderly people, veterans of war and labor.  Global-Spetsodezhda PE LLP works within 
the framework of social partnership for personnel training. Together with the Aktobe College of Service 
and the College for Children with Impaired Hearing implements dual training with elements of mentoring, 
internships at our company on a gratuitous basis.
At the same time, Global-Spetsodezhda PE LLP conducts trainings and master classes on "Human capital 
- the basis of modernization", "Career and Personal Growth Day", etc. for mothers with many children, 
single mothers, women from socially vulnerable groups and for children of the Youth Social Adaptation 
Center. The purpose of the training is to inform the population about the opportunities offered by the 
preferential programs for starting and running a business. 
The company has received major awards of national importance 
• Winner of the Grand Prix of the Paryz National Contest for Social Responsibility of Business – 2021, 

(2021).
• Winner of the "Altyn Sapa" award of the President of the Republic of Kazakhstan in the nomination 

"The Best Enterprise Producing Manufactured Goods", (2020).
• Recognized as the winner of national contest - exhibition "Best Goods of Kazakhstan" - 2019, in the 

category "Best Production Goods", (2019);
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GOld parTNEr

KazzINC COMpaNY 

1. Promyshlennaya Str.
Ust-Kamenogorsk, 070002, Kazakhstan
tel.: +7 7232 29 10 01
e-mail: kazzinc@kazzinc.com
web: www.kazzinc.com

Kazzinc is one of the leaders in the nonferrous-metals industry of Kazakhstan
Our company is a large integrated zinc producer with a large share of associated output of copper, 
precious metals and lead. The Company’s enterprises are located in the East Kazakhstan, Akmola and 
Karaganda regions of the Republic of Kazakhstan.
The Company was founded in 1997. The general investor is Glencore International AG.
Over the years since its foundation, Kazzinc has significantly increased its production capacity and output.
Kazzinc has created and certified an integrated quality, environment, operational health and safety 
management system covering the full cycle of non-ferrous metals production: from mine production to 
its processing to obtain metals; auxiliary divisions that support and provide production with infrastructure, 
transport and resources.
The Company actively participates in the social development of the cities of presence, investing in 
significant projects, and also it introduces the latest technologies, striving to become one of the flagships 
of digital industries in Kazakhstan.
A few facts about the Company:
• Production sites are located in six settlements of Kazakhstan;
• Four modernized enriching factories, two metallurgical complexes;
• 20,000 employees;
• 11,000 employees annually undergo training at the expense of the Company, 1 billion KZT  

is allocated for this purpose;
• 9,500 employees have three or more related professions;
• 23 types of finished products;
• Fine gold is produced according to our own developed technology;
• Gold and silver are included in the Good Delivery register on the London Metal Exchange  

(Deer brand);
• 80% of banking gold of Kazakhstan is produced in Kazzinc;
• More than 96 billion KZT has been directed to environmental protection measures since the company 

was founded;
• 18 types of waste are used and recycled;
• The share of total water circulation exceeds 98%;
• 40% of revenues to the budget of the East Kazakhstan region are taxes of Kazzinc;
• Annual investments in social projects exceed 11 billion KZT;
• Kazzinc supports healthcare, educational, sports and cultural organizations;
• The share of local content in the Company’s purchases exceeds 70%.
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SIlvEr parTNEr

Kaz MINEralS GrOUp  

8, Zh. Omarova Str.
Almaty, 050020, Kazakhstan
tel.: +7 727 244 03 53
e-mail: info@kazminerals.com
web: kazminerals.com

KAZ Minerals Group is a high growth copper company focused on large scale, low cost, open pit mining. 
It operates the Aktogay and Bozshakol open pit copper mines in the East Region and Pavlodar region of 
Kazakhstan, three underground mines and associated concentrators in the East Region of Kazakhstan 
and the Bozymchak copper-gold mine in Kyrgyzstan. 
In 2021, total copper production was 299 kt with by-products of 167 koz of gold, 3,417 koz of silver and 
43 kt of zinc in concentrate. 
The Group acquired the Baimskaya copper project in the Chukotka region of Russia in January 2019. 

brONzE parTNEr

SAMruK-KAZynA, COrPOrAte unIVerSIty

Syganak str., 17/10 
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan  
tel.: +7 800 080 77 99 
e-mail: support@hrqyzmet.kz 
web: www.skcu.kz

"Samruk-Kazyna" Corporate University is an open, successful center for the accumulation of best 
practices and the generation of new knowledge. Today, the Company plays a central role in the 
development and implementation of educational functions in the transformation program of the Samruk-
Kazyna Group of companies. 
The company offers a comprehensive solution for business: 
• KEY TRAINING PROGRAMS; 
• VIRTUAL LEARNING; 
• GENERAL "HR QYZMET" SERVICE CENTER; 
• HR CONSULTING SERVICES; 
• SAMRUK QYZMET RECRUITMENT PLATFORM; 
• RPA - ROBOTIZATION OF BUSINESS PROCESSES; 
• HR Business Academy; 
• HSE Business Academy; 
• ESG Business Academy. 
Our values: 
• DEVELOPMENT 
• We are constantly developing and developing our partners; 
• PROFESSIONALISM 
• We achieve high-quality results with maximum efficiency; 
• HONESTY 
• We are honest in our interaction with each other and partners; 
• TEAM 
We put the interests of the team above personal interests, respect each other and openly discuss issues.
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rEpUblICaN rESEarCH INSTITUTE fOr labOr prOTECTION  
Of THE MINISTrY Of labOr aNd SOCIal prOTECTION  
Of pOpUlaTION Of THE rEpUblIC Of KazaKHSTaN 

18, Kravtsova Str.
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.: +7 717 257 06 02
e-mail: rniiot@rniiot.kz

RSE on REM "Republican Research Institute for Labor Protection of the Ministry of Labor and Social 
Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan" is the only domestic analogue of foreign 
scientific institutions, created according to the best world organizational practice. Our institute is the 
subject of scientific and technical activities and basic financing has many years of experience in scientific 
research in the field of labor protection, a wide network of 12 regional branches. On the basis of our 
Institute, there is the Academic Council consisting of 15 scientists, which coordinates the implementation 
of research work, the Advisory and Expert Council of the Ministry of Labor and Social Protection of the 
Population of the Republic of Kazakhstan, the Technical Committee No. 68 "Safety and Labor Protection" 
consisting of 22 members, which coordinates the development of normative documentation (drafts of 
national standards, etc.), monitors in the field of standardization on the fixed objects of standardization. 
The Institute has an accredited measurement and control laboratory with more than 100 modern 
instruments and equipment. 
The main scientific areas of activity are carried out in three areas, in socio-legal, socio-economic, 
sanitary-hygienic research. The department of socio-legal research is engaged in the improvement of 
legal regulation in the socio-labor sphere, the development of documentation and the scientific study of 
regulatory policy and legal norms. The Department of Economic Measurements and Statistics is engaged 
in the study of economic instruments for improving working conditions, statistical analysis and economic 
losses from industrial injuries and occupational diseases. The Department of Biomonitoring and 
Occupational Health is studying methods for assessing the impact of factors in the working environment 
and the labor process. In order to commercialize the results of scientific and technical activities, three 
centers operate in the structure of our Institute. Our Occupational Risk Assessment Center develops 
methods for assessing working conditions and assessing occupational risks, develops and scientifically 
substantiates measures to reduce occupational risks, and pursues a preventive policy in the field 
of labor protection. Our Center for Professional Competence, using innovative teaching methods, 
provides training in more than 25 study programs, there are more than 30 lecturers. Our Rationing and 
Standardization Center carries out work on the development of regulatory materials, and is also engaged 
in the implementation of a labor protection management system at the enterprise. In our activities, 
an important advantage is scientific developments, innovative methods of calculation, evaluation and 
measurement, registered in the State Register of Scientific Results.
In 2021, on the basis of the project office of the Institute, the Concept of safe labor in the Republic of 
Kazakhstan until 2030 was developed. Currently, the Institute, together with leading scientists from 
partner universities, is implementing two scientific and technical programs for program-targeted 
financing. The Institute's team of scientists is fulfilling a promising task of further improving methods, 
obtaining patents and introducing innovative know-how into production.
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AGB SOlutIOnS, llP  

32, Zenkova Str
Almaty, A25TOD5, Kazakhstan 
tel.: +7 701 711 89 98
e-mail: agbsolution@gmail.com

Established in 2020 to deliver consulting services in overcoming challenges related to business resilience.
Our business activities includes:
MINING
• Design and Engineering Services
• Technical and Environmental Due Diligence
SUSTAINABILITY
• Environmental, Governance and Social (EGS) Consulting
• Health and Safety Risk and Management Consulting 
GREEN FINANCE
• Green Projects Planning and Enabling
• Third Party Opinion for Green Projects
We support our clients, mostly from the SME s sector, in their efforts to enhance management system in 
line with industry best practice. Our recent project was focused on re-designing business processes at the 
CHP in Kazakhstan to ensure continuous operational efficiency and plant equipment reliability.
The scope of services provided to business associations includes consulting on creating Sustainable 
Suppliers Charter, as well as the preparation and publications of social and environmental reviews.
We have maintained close interactions with consumer finance organizations and the business community 
on sustainability issues, including sector-based risk management and reporting requirements. 

AKBAryS PrOteCtIOn, llP

92, Building 5, Str., Industrial Zone
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.: +7 777 773 09 87
e-mail: askar.m@akbarys.kz
web: www.akbarys-protection.kz

"Akbarys Protection" LLP — a Kazakhstani manufacturer, offers a product - a rescue hood-respirator 
NH-15K. This respirator is designed for emergency evacuation and rescue in case of gas leakage at 
hazardous production facilities. The NH 15-K hood has an expiration date of 5 years and provides a high 
level of respiratory, eye and face protection at high concentrations of gases in the air. The respirator is 
certified according to TR-TS 019 and ST-KZ. Our company also provides H2S service.
Akbarys Protection LLP works with many large subsoil users of Kazakhstan (TCO, KPO b.v., NCOC and 
others). By purchasing local products, our customers provide:
* Safety to the health of its employees
* Compliance with the obligations for the procurement of Kazakhstani content.
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ACtIVe-SAfety, llP

8, Azattyk Ave.
Atyrau, 060002, Kazakhstan
tel.: +7 701 990 24 30
e-mail: r@ezda.kz
web: www.ezda.kz

Since 2012, Active-Safety has been the largest provider in Kazakhstan for testing and training car 
fleet drivers of corporate vehicles and road safety specialists. More than 20 trainers with international 
certification in various cities of Kazakhstan - Almaty, Atyrau, Aktobe, Uralsk, Karaganda and others.
Testing of driving skills and reliability for professional drivers and sales representatives, managers, 
technical specialists. Training in defensive, winter, off-road and economical driving courses, seminars on 
cargo securing, operation of electronic vehicle systems. Webinars, e-newsletters, computer courses and 
seasonal electronic instructions on safe driving.
The best world experience and practices in working with corporate fleets. Conducting "live" and online 
conferences on the exchange of experience in road safety. Audit of road safety management systems in 
the company.

BAItAu PArtnerS, llP

32, Abilkhaiyr Khan Ave. 
Atyrau, 060006, Kazakhstan
tel.: +7 700 517 07 07
e-mail: info@baitau.com
web: www.baitau.com

КBaitau Partners is one of the market leaders in provision of Training, Health & Safety Consultancy, 
Training Management Services and Translation Services for Oil&Gas, Mining, Construction and other 
industries. 
Company has offices in Atyrau, Aktau, Nur-Sultan, Almaty and representative office in London. Company 
has been successfully providing training services in Kazakhstan since 2007.
Company has ISO 9001 Quality Management System Certification. Our company owns state license 
issued by Ministry of Emergency Situation of RoK for delivery the required industrial safety courses in 
Kazakhstan. Company has the direct accreditation of OPITO (UK), NEBOSH (UK), IOSH (UK), IEMA 
(UK) and RoSPA (UK) that gives us an authorization to conduct internationally recognized safety and 
environment protection training courses independently worldwide.
We keep delivering excellent services to our clients making their business better, safer and more profitable.

nOnWOVen fABrICS fACtOry WeS MIr, ltD

Neftebazovskii Proezd, 3
Podolsk, Moscow Region, 142111, Russia
tel.: +7 495 739 76 84
e-mail: info@wesmir.com
web: www.wesmir.com

Nonwoven Fabrics Factory Wes Mir is Russian enterprise that has been established
16 years ago in Podolsk, Moscow Region. It is one of leading manufacturers of high-performance thermal 
insulation materials for clothing, boots and accessories in Russia and CIS.
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The unique technology used in manufacturing of Shelter® products corresponds to the highest product 
quality standards and combines all the advantages of natural down, keeping you warm even when wet. 
Shelter® Thermal Insulation has been designed to provide maximum comfort to consumer, enhancing 
exceptional warmth and comfort for all types of professional activities.

VIrtex COMPAny, ltD

27, Rasstannaya Str., 
Sankt-Petersburg, 192007, Russia
tel.: +7 812 336 75 59
e-mail: virteks@virteks.ru
web: www.virteks.ru

We present the "LOTO PRO" lockout systems, designed for safe neutralization of industrial machines 
and energy sources during maintenance work. "LOTO PRO" systems offer all the necessary solutions for 
performing these procedures in any industry.
We also introduce a wide range of personal protective equipment including protective footwear "Lemaitre 
Securite", head protection equipment “VOSS HELME”, safety glasses and gloves of our own brand 
"Besure".

GlOBAl-SAfety, llP 

3-55 Yeset Batyr Str., 
Aktobe, Kazakhstan
tel.: + 7 7132 57 23 63
e-mail: info@globalsafety.kz,
web: globalsafety.kz

Global-safety LLP is a production and trade organization working in the field of industrial safety. The 
Company operates in the segment of integrated support of enterprises with PPE and fall protection 
equipment.
The mission of the Company is to provide reliable work safety!
Currently, Global-safety is a certified and authorized distributor of leading PPE manufacturers, some of 
the main ones are:
• AMPARO® 
• Pezzol®, 
• GVS® 
• Mapa Professional®

• Safe&Care®

• Tomsk Factory of Rubber Footwear
• FEST®

Global-safety is ready to offer its customers a comprehensive approach to ensuring protection at work 
in production, through the selection of high-quality PPE together with the comprehensive provision of 
services. For several years, the Company has been actively and comprehensively rendering services 
to provide organizations with safety systems when working at height. The resources and opportunities 
of the Company allow us to comprehensively solve the issues of ensuring the safety of work at height in 
enterprises, providing the following opportunities to customers:
1. Risk assessment when working at height. Risk assessment will allow the enterprise to implement a 

full complex for training employees to work safely at height, taking into account the features of fall 
risks that are specific to each specific case.
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2. Trainings and education of the personnel of customer companies, including training in safe methods 
and techniques for working at height, first aid for the injured, maintenance and periodic checks of the 
PPE;

3. Development of regulatory documentation regulating work at height: instructions, planning sheets, 
plans for the production of work at height, corporate standards;

4. Engineering design of stationary systems;
5. Supply of safety equipment from leading manufacturers: CAMP Safety, High-safety, Delta Plus, 

Vento, Tractel.
6. Construction and installation of safety systems for work at height;
7. Service maintenance, technical inspections and control over the condition of the equipment and its 

proper operation;
8. Information support for customers and partners.
9. Design and installation of training grounds. This service enables enterprises to carry out on-site 

training of employees, taking into account the specifics of work at height.

ISH, llP

309, 357, Gagarin Str.,
Almaty, 050050, Kazakhstan
tel.: +7 707 777 66 37
e-mail: ishllp.karimova@gmail.com
web: ishllp.com

About company
ISH LLP is engaged in the supply of various products that are responsible for the safety of workers in the 
workplace, provides professional technical support for prescribing the terms of reference for PPE, and 
conducting a "Complex of measures for the prevention of injuries" in the field.
Advantages of working with our company:
• A wide range of personal protective equipment to prevent or reduce exposure to harmful and 

dangerous production factors, as well as to protect against contamination
• Professional advice and prompt provision of information
• Visits of specialists to enterprises
• We offer our customers innovative products and high-quality services that meet their needs
• Timely deliveries to all regions of Kazakhstan

OrGaNISEr

ICa EUraSIa fz llC 

Office No. 2609, Shatha Tower, 
Al-Falak Street, Dubai Media City, 
P.O. Box 502147, Дубай, ОАЭ
tel.: +971 0 4 554 5319
e-mail: info@ica-eurasia.com

ICA Events is one of the region’s leading organisers of international trade exhibitions and conferences in 
the markets of the Middle East, Central Asia, and the Caucasus. We bring international companies to over 
50 of the top exhibitions and conferences of the region, covering all sectors of the economy. We organise 
our events in the most prestigious exhibition venues, working with the best local partners, and are able 
to offer regional expertise to all international companies, wanting to enter new markets and open new 
opportunities.
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ICA Events works directly with its companies, and also with independent agents, associations and 
national group organisers. We provide all services for exhibitions, selling exhibition stand space, stand 
construction and technical services, sponsorship and advertising, across its portfolio of events.

OrGaNISEr

IteCA, llP 

42, Timiryazev Str. 
World Trade Center Almaty BC, block C, 8th floor
Almaty, 050057, Kazakhstan
tel.: +7 727 258 34 34
fax: +7 727 258 34 44
e-mail: contact@iteca.kz 
web: www.iteca.kz 

Iteca Kazakhstan Exhibition Company has been operating in the market of Kazakhstan for more than 25 
years and annually holds about 30 exhibitions and conferences of international level.
 Exhibitions, organized by the company, are held in Almaty, Atyrau, Nur-Sultan, Shymkent and gather the 
business audience of the entire Central Asian region.
Thematic events of the company cover 22 different sectors of the economy, including: oil and gas, energy, 
mining and metallurgy, construction, tourism, transport and logistics, food processing and agriculture, 
medicine.
Iteca’s events are officially supported by the Government of the Republic of Kazakhstan, Ministry of 
Industry and Infrastructure Development, Ministry of Energy, Ministry of Health, Ministry of Labor and 
Social Protection of Populations, Ministry of Agriculture, Ministry of Internal Affairs, and other special 
ministries and committees of the Republic of Kazakhstan, regional/city Akimats (Administrations) and 
industry associations. 
The company works in close long-term cooperation with national companies such as JSC 
“NC“KazMunayGas”, JSC “Kazakhstan company on management of electric networks”, “KEGOC”, JSC 
“NC “Kazakhstan Temir Zholy” and many others.
The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) has awarded the UFI Approved Event mark to 
eleven Iteca exhibitions:
 KIOGE (Oil&Gas), KazBuild and AstanaBuild (Construction), Mining and Metals Central Asia and Astana 
Mining & Metallurgy (Mining equipment, mining and concentration of ores and minerals), FoodExpo 
Qazaqstan (Food industry), AgroWorld Kazakhstan (Agriculture), KITF (Tourism and Travels), KIHE and 
AstanaZdorovie (Healthcare), Powerexpo Kazakhstan (Power engineering, electrical engineering and 
machine building).
The “UFI Approved Event” sign indicates a high organizational level of events, their impact on business 
development and industry formation, and also confirms the reliability of statistics.
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InDuStrIAl MeDICAl SOlutIOnS, llP (IMS)

2/2, Hodzhanova Str.
Almaty, 050060, Kazakhstan
tel.: +7 701 034 71 63
e-mail: denis.pasechnikov@qazmedpro.kz
web: www.qazmedpro.kz

The company was established in 2004 with the aim of providing pre-hospital medical care that would 
meet recognized international standards. The main activity of the company is medical care for the 
manufacturing, mining and oil sectors of Kazakhstan.
QazMedPro has organized and maintains more than 70 medical centers in remote areas throughout 
Kazakhstan. The company's staff consists of highly qualified medical specialists, the total number of 
which exceeds 250 people, operational and administrative staff, providing comprehensive support for the 
company's activities in Kazakhstan.
QazMedPro offers a wide range of medical services to provide employees working on industrial and 
remote client projects with high quality and cost-effective medical care.

InfOrM Center, llC

Metallistov Str., 3
Lysva, 618909, Russia
tel.: +7 499 322 16 33
e-mail: info@ot-soft.ru
web: www.ot-soft.ru

Inform Center LLC is a developer of software for automation of workplace accounting for occupational 
health and safety specialists. 
Circulation solution - Health and Safety configuration, it is an application solution on the platform 1C: 
Enterprise 8. When using the software product, the labor efficiency of departments and specialists in 
occupational health and safety increases, their work becomes more systematic, "non-accounting" 
statistical information for management decision-making is accumulated, the risk of penalties from 
regulatory agencies is reduced 
A special version of the program was released for accounting in the Republic of Kazakhstan, which 
received a certificate "Compatible! 1C:Enterprise program system" and has the ability to integrate with 
popular 1C programs for Kazakhstan. 

QuASAr, llC

Donbasskaya Str., House 2, Office 923
Vidnoye, 142703, Russia
tel.: +7 495 787 06 97
e-mail: info@kvzrm.ru
web: www.kvzrm.ru

"QUAZAR" LLC presents completed digital solutions in the field of labor protection and industrial 
medicine. "QUAZAR" is a resident of the Skolkovo Innovation Center
"QUAZAR" introduces the ESMO (Electronic system for medical examinations) hardware-software 
complex, which allows to automate health monitoring and the process of employee admission. The 
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system measures blood pressure, pulse, body temperature, determines the presence of alcohol and drug 
intoxication. The main thing is that the medical examination takes only 59 seconds!
The company also offers software solutions for automating the procedure for passing the pre- admission 
knowledge control, conducting a psychophysiological examination.
Since 2014:
• Over 200,000 medical examinations performed per day
• More than 2 000 ESMO have been produced and launched
• More than 200 unique projects implemented
• Choosing the ESMO system, customers get the opportunity to monitor and manage the health of 

their staff, observing all labour protection.

KIMry GOrKy fACtOry Of InDIVIDuAl PrOteCtIOn MeAnS, 
JOInt-StOCK COMPAny

72A, Pushkin Str.
Kimry, Tver Region, 171507, Russia
tel.: +7 910 837 29 95
e-mail: tlc@fgsiz.ru
web: www.fgsiz.ru

Joint-stock company «Kimry Gorky factory of individual protection means» is Russian high-technology 
company specializing in production of individual protection means of respiratory organs and skin covering 
from harmful factors of production and the environment. At the present time Joint-stock company «Kimry 
Gorky factory of individual protection means» is the largest manufacturer in Russia and the CIS countries.
The factory was founded in 1925 in Kimry, Tver Region, Russia

lEOvIT NUTrIO

Pomorskaya Str., 33, Room. 2, flr. 2
Moscow, Russia
tel.: +7 495 663 36 70
e-mail: vitopro@leovit.ru
web: www.vitapro.ru

Distributor in Republic of Kazakhstan:

VICtOrIA-KS, llC,

29A, Apay Str., BC "NAC", Office 5 
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.: +7 701 766 21 55
e-mail: vitapro.kz@gmail.com

“LEOVIT nutrio” is a leading Russian research and production company, which for more than 20 years has 
been engaged in the development and production of modern dietary therapeutic and preventive nutrition 
for the preservation and promotion of health, detoxification products for harmful and particularly harmful 
working conditions under the “VitaPRO” brand name.
Since 2005 “LEOVIT nutrio” produces a specialized line of detoxification nutrition “VitaPRO” for 
employees working in harmful and particularly harmful working conditions.
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The “VitaPRO” line includes the following dietary therapeutic and preventive nutrition products:
• Detoxification kissels, tea and milk replacement bars;
• Detoxification kissels with pectin;
• Vitamin drinks.
Specialized products “VitaPro” of “LEOVIT nutrio” contain cereals, berries, fruits, a complex of 
essential vitamins and microelements, pectin, a large set of biologically active substances (flavonoids, 
phytosterols, terpenoids, organic acids, dietary fiber). Due to its composition, “VitaPro” products 
have clinically proven detoxification and preventive action aimed at strengthening protective and 
compensatory, adaptive capacity of the body, as well as the evening out the adverse effects of 
occupational factors on the health of workers.
The products of the company "LEOVIT Nutrio" series "VitaPRO" have successfully passed numerous 
clinical trials, the results of which obtained permits for their functional use in accordance with the Labor 
Code of the Republic of Kazakhstan
For more than 10 years the largest enterprises of metallurgical, coal, gas mining, machine building, 
energy and medical industries use products of “VitaPro” series.

MeD365, llC

3A, Abylaikhan Ave,
Almaty, 050000, Kazakhstan
tel.: +7 701 999 98 16
e-mail: info@med365.kz
web: www.med365.info

AUTOMATED SYSTEM OF MEDICAL EXAMINATIONS (ASME) OF WORKERS ENGAGED IN HAZARDOUS 
OCCUPATIONS. WE ARE A DOMESTIC MANUFACTURER.
MED365 is a developer and the only manufacturer of ASME in Kazakhstan.
We are a team of developers - engineers.
Our mission is the creation and practical application of Artificial Intelligence technology in business,  
healthcare and security:
• A full examination per employee takes up to 1 minute
• Automation of the medical examination (ME) process
• Improvement of the quality of ME
• An increase in the objectivity of the ME
• Reduced costs for medical workers
• Multi-language system (Russian/Kazakh by default)
• Increased productivity of medical workers
• No paper (no paper medical records).

GENEral INfOrMaTION parTNEr

ICfeD - KAZAKHStAn, llP 

165B / 72G, Shevchenko Str., Office 712
tel.: +7 727 323 62 12, + 7 727 323 62 29, 
fax: +7 727 323 62 12
e-mail: head.kadry@mcfr.kz; nproschaligina@mcfr.kz
web: kadry.mcfr.kz
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Digital publishing house “ICFED - Kazakhstan” is a group of companies in Russia, Ukraine, Kazakhstan 
and Uzbekistan that has been providing information services in the market of Kazakhstan since 2005.
The company operates in five areas: education, government procurement, medicine, accounting, 
personnel and labor protection.
ICFED -Kazakhstan publishes 15 current professional printed editions and their electronic versions 
Actualis.
We use world experience in the provision of information and business education, which are successfully 
adapted to the realities of the Kazakhstan market. We offer new forms and methods of advanced training, 
we try to find an individual approach to clients and strictly fulfill our commitments.

pErvaJapOMOSCH'.Kz

18/1, Syganak Str., nonr/p 3
Nur-Sultan, 010017, Kazakhstan
tel.: +7 701 801 55 55
e-mail: info@1aid.kz
web: перваяпомощь.kz

The mobile training center ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ trains individuals, dentists, teachers, employees of 
offices and enterprises in first aid skills for sudden cardiac arrest and various emergency conditions 
before the arrival of medical workers according to international ERC standards.
The BLS/AED Interactive First Aid course lasting from 4 hours “without water” is conducted by certified 
instructors with medical education using dummies and a ZOLL AED Plus automatic defibrillator, etc.
Upon completion of the course, a certificate of the established form is issued in accordance with the 
legislation of the Republic of Kazakhstan.
 It has equipped training halls in Nur-Sultan, Almaty and Shymkent.
Thanks to a unique teaching methodology with 80% of practice, the knowledge gained is remembered 
for a long time.
Sign up for the course by numbers: 8 701 801 5555, 8701 690 0004 or leave a request on the website 
ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ and on Instagram 1aid.kz

POZHKHIMZASHCHItA nPK, llC

7 Derbenevskaya Embankment, Building 2.
Moscow, 115114, Russia
tel.: +7 495 540 50 37
e-mail: shans@npk-phz.ru
web: www.npk-phz.ru

Developer and manufacturer of innovative means of protection, rescue, firefighting and warning of 
CHANCE® brand
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SPeCIAl SAfety SOlutIOnS, llP

29A, Karamende bi Str.
Balqash, 100300, Kazakhstan
tel.: +7 710 363 00 00
e-mail: sales1.ssstools@gmail.com

“Special Safety Solutions (Special Safety Solutions)” LLP is a company professionally engaged in the 
development and production of means for ensuring industrial safety. Since its foundation, by studying 
and flexible adapting to the needs of customers, our company has developed and created new modern 
products that help our customers to improve working conditions and make workplaces even safe.
The acquired experience has allowed the company to create a huge range of products - safety signs, 
information posters and stands for all types of industry, LOTO safety systems, unique safety tools, safety 
cables, danger signaling equipment, personal protective equipment and much more.
Conscious concern for people, professional competence and continuous improvement help us feel 
confident in the market and offer our services not as an intermediary, but as a partner.

teCHnOAVIA COMPAny, llP

221, Rayimbek Ave., 
Almaty, 050016, Kazakhstan
tel.: +7 727 250 16 11
e-mail: info@technoavia.kz
web: kz.technoavia.ru

Technoavia was founded in 1992 and has become one of the leading Russian manufacturers of workwear, 
safety footwear and distributor of PPE today. Technoavia’s industrial facilities are located in Russia and 
are equipped with the most high-performance machines. They include 8 clothing and 1 footwear factory. 
Every year these enterprises produce 5.5 million of sewn products and 1.1 million pairs of footwear. 
Technoavia has its own brand of PPE from falling from a height TECHNOALP®. The company has 
branches in 90 cities of Russia, in Kazakhstan, in the Czech Republic and UAE.

tASCOM SuPPly & SerVICeS, llC

10 mcr., Building 2
Aktau, 130000, Kazakhstan
tel.: +7 777 783 35 73
e-mail: sales@tascom.kz
web: www.tascom.kz

TasCom Supply & Services is the official Distributor of Vetter GmbH  products in Kazakhstan. 
Since 1964 Vetter has produced pneumatic rescue equipment and tents for fire services and medical 
services throughout the world.
EMERGENCY PNEUMATICS (Lifting bags, Safety cushions, Rescue paths, Airshore, Rapid Response Kit)
TENTS & SHOWERS (Medical tents, Decontamination, PPE Changing Tent, Universal tents, Mobile 
hospitals)
AIRCRAFT RECOVERY 
INSPECTION, SEALING & REHABILITATION 
TRUCK RECOVERY 
INDUSTRY 
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HAZMAT PROGRAM:
• Leak sealing (bags and Leak Seal Rods, Leaking Bandages, High Pressure Leak Seal System, 

Sealing Paste, Pipe Sealing Cuffs)
• Sealing and disposal of hazardous substances (Leak bags, Vacuum leak bags, Flanged drain bags)
• Sealing pipelines and ravines (Pipe sealing bags and bypass bags FS, Universal and compact bags 

for sealing ravines)
• Collection and storage of dangerous goods (Pneumatic collection container and trays, Water tanks)
• Vacuum cleaners for oil and water

enerGOCOntrACt, GrOuP Of COMPAnIeS

Kabanbai Batyr, Build. 6/1, Of. 31/2
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.: +7 7172 69 58 12
e-mail: knutov@energocontract.ru
web: energocontract.ru

Energocontract group of companies is a leading Russian developer and manufacturer of high-tech 
personal protective equipment (PPE) against extremely dangerous  risks. Energocontract includes a 
weaving factory,research & development department and logistics facility,where the creation of PPE  
is carried out almost for the full cycle - from the production of aramid fabrics to sewing the finished 
products. Energocontract is the largest European manufacturer of PPE made of Nomex® fabric . Over 
the years,employees of Energocontract have developed more than 400 models and about 2500 different 
modifications of protective garments and shoes for different industries. Energocontract PPE provides 
safety of employees of such companies as Rosseti,Russian Railways,Rosneft,Lukoil,Transneft,RusHy
dro,Gazprom,Rosatom and many others. Besides,Energocontract supplies its products to more than 
20 countries.Our protective garments and shoes have saved hundreds of human lives in dangerous 
situations.

etAlOnSnAB, llP

Tole bi Str., 299
Almaty, 050031, Kazakhstan
tel.: +7 727 973 13 97
tel.: +7 727 973 13 97
e-mail: info@etalonsnab.kz
web: bars-profi.kz

The main activity of EtalonSnab LLP is the WHOLESALE TRADE IN SPECIAL SHOES. 
The company is the official and exclusive representative in the territory of the Republic of Kazakhstan of 
BARS SHOE COMPANY BARS (Kazan, Republic of Tatarstan).
BARS Shoe Company LLC is one of Russia's largest manufacturers of work leather shoes and waterproof 
shoes made of EVA and PVC.
Modern equipment from Italy makes it possible to produce shoes with high consumer qualities, long wear 
and wide use. Each year the company produces more than 800 thousand pairs of finished products. 
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EUrOpEaN bUSINESS aSSOCIaTION Of KazaKHSTaN  
(EUrObaK)  

InterContinental Almaty, 110 Office,181 Zheltoksan Str.,
Almaty, 050013, Kazakhstan
tel.: +7 727 258 28 21 / 20
e-mail: eurobak@eurobak.kz 
web: www.eurobak.kz

The European Business Association of Kazakhstan (EUROBAK) was established in 1999 upon the 
joint initiative of EU companies and the Delegation of the European Union. It is a non-commercial 
organisation. EUROBAK Membership is made up of 120 companies, including leading global, European 
and Kazakhstani companies, as well as Diplomatic Missions from Europe and other countries. EUROBAK 
plays a key role in promoting and nurturing mutual understanding between Kazakhstan and the countries 
of the European Union in business as well as social spheres. 
One of the main EUROBAK priorities is to create an effective platform for constructive dialogue between 
business and government for improving investment climate in the Republic of Kazakhstan. 

AStAnA utArIA, ltD  

Almaty district, Al-Farabi Ave., Build. 101 
Nur-Sultan, Kazakhstan
tel.: +7 7172 257 142
e-mail: info.astana@utari.kz

Kholmetsky Str., 4a, 
Zhezkazgan, Kazakhstan
tel.: +7 710 272 1046
e-mail:  info@utari.kz

Utaria LTD Group of Companies is one of the largest manufacturers of sewing products and supplier 
of personal protective equipment of the Republic of Kazakhstan, for the mining, metallurgical, fuel and 
energy, oil and gas industries. 
Utaria LTD is the only domestic company that has the ability to provide the full range of outsourcing 
services needed to provide employees of the customer with personal protective equipment and their care. 
Utaria LTD Group of Companies is fully engaged in the following types of work: 
• It is a producer of special clothing and an official representative of the main factories producing 

personal protective equipment;
• Develops standards and catalogs of corporate special clothing models of any complexity;
• It has its own automated accounting program for special clothing and personal protective equipment, 

as well as modern IT-equipment;
• It has its own standardization and certification department with a staff of qualified specialists.
• The Company has three clothing factories in three regions of the Republic with a total area of 14,000 

m². More than 2,200 professionals involved in production, more than 500 units of sewing and 
auxiliary equipment, its own fleet of cars, trucks, buses:

• Sewing factory in ZHEZKAZGAN, the number of employees is more than 900 people with a production 
capacity of 1,800,000 products per year.

• Sewing factory in NUR-SULTAN, with more than 400 employees and a production capacity of 
1,750,000 items per year

• Sewing factory in KARAGANDA, with more than 100 employees, with a production capacity of 
360,000 products per year.
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All companies are socially responsible and their employees are provided with transportation to and from 
work by company vehicles at the employer's expense, hot meals, and accommodations at a discounted 
price (50% of the accommodation rate is reimbursed by the employer). 
More than 30 suppliers of raw materials, fittings and PPE from CIS and non-CIS countries, as well as 
within RK, more than 10 customers from various industrial sectors working in the format of PPE service 
outsourcing. 8 digital programs for automation of all accounting processes in production, including 
UTARIA SMART TECHNOLOGIES configuration
• Fully domestic development
• Copyright registered by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 28.08.2018
• Configuration is designed for the 1C:Enterprise v8.3 platform
Special work organization, high-tech equipment and professional staff allow us to quickly make high-
quality clothes. Designers and constructors work with modern CAD software TETRA CAD. 
The sewing factories are equipped with high-performance sewing machines with automatic functions, an 
automated layering and cutting complex made in Germany, which can improve the accuracy of cutting 
and reduce the time of production of the product.
When designing and producing clothes, our specialists use methods that ensure the quality of the clothing.
The company's policy is focused on producing only high quality products and services, satisfying the 
needs and expectations of all customers of the company. In order to achieve this goal, the company has 
developed a quality policy that is based on such principles as customer orientation, systematic training of 
personnel and professional development. The company has implemented a dual training system, which 
allows it to train and retrain production personnel using its own resources.
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tHe BulletIn Of InDuStry,  
THE pUblISHING HOUSE

Novovladykinskij Proezd, 8, Bldg. 4, 
Moscow, 127106, Russia
tel.: +7 495 645 56 91
web: www.vestnikprom.ru/www.365-tv.ru; www.pronowosti.ru; www.tgdaily.ru; 
 www.inreginfo.ru; www.vestnikprom.by; www.vestnikprom.kz
e-mail: info@westnik.su

Publishes information and analytical magazines «The Bulletin of Industry, business and finance» - special 
edition for key sectors of the domestic industry, innovation, business services and financial analytics and 
«The Interregional industry and trade» - publication dedicated to industrial
and trading cooperation of regions of Russia with Kazakhstan, Belarus, CIS countries and Far abroad. 
Published specialized Newspapers "The Bulletin of industry" and "The Bulletin of the business».

WOrlD MOnItOr,  
INfOrMaTION aNd aNalYTICal plaTfOrM 

InterContinental Almaty, 181 Zheltoksan Str., 
Almaty, 050013, Kazakhstan,
tel.: +7 727 258 28 21/20
e-mail: wmdevelop@eurobak.kz 
web: www.worldmonitor.kz

World Monitor – information and analytical platform about the economy, business, investments, culture 
in the Republic of Kazakhstan and countries of the European Union. The audience of the magazine is the 
business and political elite of the country, top managers, business owners, the diplomatic community, 
middle management. 
We are actively developing the online version of the magazine, which certainly allows us to post up-to-date 
information, makes the magazine more accessible, interactive, and ECO-friendly!
We believe that our magazine helps to influence the development of the investment attractiveness of 
Kazakhstan.

GetSIZ.ru,  
WeB-BASeD MeDIA  

Getsiz.ru is a leading Russian web-based media in the field of personal protective equipment (PPE).  It is 
also an analytical agency, scoring unprecedented ratings (50 Biggest Workwear and PPE Companies on 
the Russian Market, Top-20 Leather Safety Shoes Manufacturers).  The publisher cooperates with the 
market experts, the biggest PPE manufacturers, suppliers, and consumers, acting as a platform for an 
exchange of ideas and development of the solutions important for the industry.
Getsiz.ru is a General Media Partner of the International Exhibitions “Safety, Security and Health at Work 
(Moscow city), SAPE (Sochi), A+A (Dusseldorf, Germany). 
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lASt MIle, MAGAZIne 

16, Krasnoproletarskaya Str., Entrance 5
Moscow, 127473, Russia
tel.: +7 495 234 01 10
e-mail: sales@technosphera.ru
web: www.lastmile.su

“Last mile” magazine publishes various articles of russian and foreign authors devoted to the latest trends 
in global communication system – ADSL, WiFi, WiMAX, ETC.
The circulation of the Magazine is 4500 copies, the number of editions – 8 times a year. The magazine is 
distributed purpose-orientedly, by subscription, at industrial exhibitions in Moscow, different regions of 
Russia and abroad.

MINING MaGazINE Of KazaKHSTaN 

146, Karasay batyr Str., office 401,
Almaty, 050026, Kazakhstan 
tel.: +7 747 343 15 02
e-mail:  Yuliya.Bocharova@interrin.kz, Tatyana.Dolina@interrin.kz
web: http://minmag.kz/

The scientific and technological as well as a production journal, full-color illustrated publication. It has 
been published bi-monthly since 2003, its circulation amounts to 1500 copies, each issue carrying a 
brief Kazakh, Russian and English summary of the materials published. Provides exhaustive information 
on matters relating to the development of deposits, new technologies, mining transport and processing 
equipment, mining geology, ecology etc. 
Subscription indices – 75807 in the catalogues of the «Kazpost», «Evrika – press», «Eurasia press» agency.

MONITOr aGENCY 

Moscow, 3-Magistralnaya 30 
Moscow, 123007, Russia
tel.: +7 495 647 04 42
e-mail: monitor@groteck.ru
web: www.icenter.ru

Agency Monitor was founded in 1999. We publish monthly B2B info-bulletins in various business spheres. 
Our editions are addressed to all departments of medium and big companies and state structures. We 
carefully select and combine actual news without advertisement, as well as surveys, interviews, analytic 
articles and announce the main business events and exhibitions. You will definitely find the most useful 
edition for your business on our website connected with industrial security, info-security, start-ups, 
management, city management, IT, construction, telecommunications, transport and logistics.
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SPeCIAl eQuIPMent AnD trAnSPOrt, 
JOUrNal/pOrTal 

16, Kominterna Str., office 612
Yekaterinburg, 620137, Russia
tel./fax: +7 343 346 70 99
e-mail: lider@media-l.ru

"Special Equipment and Transport"Journal/Portal is an effective tool for finding suppliers of special 
equipment, commercial vehicles and oil and gas equipment.
Target audience:
• Directors of industrial, oil and gas producing and processing enterprises;
• Directors of suppliers and manufacturers of special-purpose machinery, commercial vehicles and oil 

and gas equipment;
• Leading specialists from purchasing, procurement, equipment operation, marketing, and tender 

departments.



9-я Казахстанская международная выставка

«ЭНЕРГЕТИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»  

9th Kazakhstan International 

ELECTRICAL EQUIPMENT & 

MACHINE BUILDING Exhibition

25–27 мамыр | май | May 2022 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан Нур-Султан, Казахстан Nur-Sultan, Kazakhstan

9-ші Қазақстандық халықаралық көрме

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ МАШИНА ЖАСАУ

www.POWEREXPOASTANA.kz 



The organisers would like to thank all our state bodies,  
representatives of mass media,  exhibitors for their support and commitment to 
Powerexpo Astana 2022 Exhibition.

Организаторы выражают благодарность государственным структурам, 
представителям средств массовой информации, всем участникам, 
оказавшим поддержку в организации выставки Powerexpo Astana 2022.

Ұйымдастырушылар Powerexpo Astana 2022 көрмеci ұйымдастыру 
жұмыстарына қолдау көрсеткен мемлекеттік ұйымдарға, серіктестерге, 
БАҚ өкілдеріне, барлық қатысушыларға алғысын білдіреді.

АҚПАРАТТЫҚ ҚОЛДАУШЫЛАР /ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА /  INFORMATION SUPPORT:

РЕСМИ ҚОЛДАУШЫЛАР / ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА / OFFICIAL SUPPORT

Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі 
Министерство энергетики Республики Казахстан
Ministry  of Energy of the Republic of Kazakhstan

www.POWEREXPOASTANA.kz 
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Ұйымдастырушылар 
Организаторы
Organisers

WWW.POWEREXPOASTANA.KZ 

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің атынан және өз атымнан «Электротехника және Энергетикалық 
Машина жасау», Powerexpo Astana 2022!» көрмесінің қатысушылары мен қонақтарына қош 
келдіңіздер деймін! 

Біздің еліміздің экономикасының жоспарлы дамуы тұрақты және сенімді энергиямен 
қамтамасыз етуді талап етеді. Бұл ретте бүкіл әлем климаттың өзгеруімен күресіп, парниктік 
газдар шығарындыларын азайту бойынша барлық ықтималды шараларды қабылдайтын қазіргі 
жағдайларда энергетика саласында перспективалы инновацияларға бағытталған өзгерістерді 
енгізу өте маңызды екенін түсіну қажет.

Біздің қаламызда өткізіліп жатқан Powerexpo Astana 2022 көрмесі Қазақстанда энергетика 
саласын одан әрі дамыту, тәжірибелік «жасыл» шешімдерді жаппай енгізу және жаңартылатын 
және баламалы энергия көздерін технологиялық дамыту сияқты салалық мәселелердің кең 
ауқымын талқылау үшін тағы да тиімді алаңға айналады. Қазақстан зор энергетикалық ел 
бола отырып, болашақта да жаңа энергетикада көшбасшылық позицияны сақтап қалуға тиіс.

Powerexpo Astana 2022 өткізудің өзектілігі қазақстандық және шетелдік өндірушілердің 
жаңа өнімдерін тиімді көрсетуден ғана емес, сондай-ақ көрме шеңберінде өткізілетін 
конференцияларда, семинарларда және дөңгелек үстелдерден тұратынына сенімдімін. Оған 
қатысу салалық мамандардың біліктілігі мен кәсіби деңгейін арттыратыны сөзсіз.

Көрме алаңы жаһандық трендтерді іске асыруға 9-шы рет өз үлесін қосуда және мемлекеттік 
құрылымдар, салалық қауымдастықтар мен бизнес-қоғамдастық өкілдерінің тиімді диалогы 
үшін мүмкіндік беруде.

Powerexpo Astana 2022 көрмесі қазақстандық және шетелдік мамандар арасында сапалы 
тәжірибе алмасуға арналған плацдарм болады. 

Көрменің барлық қатысушылары мен қонақтарына табысты және нәтижелі жұмыс, жаңа іскерлік 
байланыстар және белгіленген жоспарлардың жүзеге асырылуын тілеймін!

Құрметпен,

а. Кульгинов 
Нұр-Сұлтан қаласының әкімі
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УВажаемые дамы И гОСпОда!

От лица Акимата города Нур-Султан и от себя лично приветствую участников и гостей выставки 
«Энергетика, Электротехника и Энергетическое Машиностроение» Powerexpo Astana 2022! 
Планомерное развитие экономики нашей страны требует стабильного и надежного 
энергообеспечения. При этом важно понимать, что в нынешних условиях, когда весь мир 
борется с изменением климата и принимает всевозможные меры по снижению выбросов 
парниковых газов, особенно важно внедрять изменения, направленные на перспективные 
инновации в энергетической отрасли.

Проводимая в нашем городе выставка Powerexpo Astana 2022 вновь станет эффективной 
площадкой для обсуждения широкого круга отраслевых вопросов, таких как: дальнейшее 
развитие энергетической отрасли в Казахстане, повсеместное внедрение практических 
«зеленых» решений и технологическое развитие возобновляемых и альтернативных 
источников энергии. Казахстан, будучи большой энергетической страной, должен и дальше 
сохранять лидирующие позиции в новой энергетике и в будущем.

Я уверен, что актуальность проведения Powerexpo Astana 2022 состоит не только в эффективной 
демонстрации новейшей продукции казахстанских и зарубежных производителей, но и 
в проводимых в рамках выставки конференциях, семинарах и круглых столах. Участие в 
которых, несомненно, повышает квалификацию и профессиональный уровень отраслевых 
специалистов.

Площадка выставки вот уже в 9-й раз вносит свой вклад в реализацию глобальных трендов 
и предоставляет возможность для эффективного диалога представителей госструктур, 
отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества.

Выставка Powerexpo Astana 2022 станет плацдармом для качественного обмена опытом 
между казахстанскими и зарубежными специалистами. 

Желаю всем участникам и гостям выставки успешной и содержательной работы, новых 
деловых контактов и реализации намеченных планов!

С уважением,

а. Кульгинов
Аким города Нур-Султан
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Dear laDIeS anD gentlemen,

On behalf of Nur-Sultan City Akimat and on my own behalf I welcome the exhibitors and guests 
of Powerexpo Astana 2022 - "Energy Industry, Electrical Engineering and Power Engineering 
Exhibition!" 

The systematic development of our country's economy requires stable and reliable energy supply. It 
is important to understand that in the current environment, when the whole world is fighting climate 
change and taking all kinds of measures to reduce greenhouse gas emissions, it is especially 
important to implement changes aimed at promising innovations in the energy industry.

The exhibition Powerexpo Astana 2022 held in our city will once again become an effective platform 
to discuss a wide range of industry issues, such as: the further development of the energy industry 
in Kazakhstan, the widespread introduction of practical "green" solutions and technological 
development of renewable and alternative energy sources. Kazakhstan, being a big energy country, 
must continue to maintain its leading position in the new energy sector in the future.

I am sure that the relevance of Powerexpo Astana 2022 is not only in the effective demonstration of 
the latest products of Kazakhstani and foreign manufacturers, but also in the conferences, seminars 
and round tables held during it. Participation in which, undoubtedly, increases the qualifications and 
professional level of industry specialists.

The exhibition platform is contributing to the realization of global trends for the 9th time already and 
provides the opportunity for effective dialogue between representatives of government agencies, 
industry associations and the business community.

Powerexpo Astana 2022 will become a paltform for qualitative exchange of experience between 
Kazakhstani and foreign specialists. 

I wish all exhibitors and guests of the exhibition to have a successful and informative work, to make 
new business contacts and implement their plans!

Sincerely,

a. Kulginov 
Akim of Nur-Sultan city
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Құрметті ханымдар мен мырзалар!

Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы атынан "Энергетика, Электротехника және 
энергетикалық машина жасау"- Powerexpo Astana 2022 мамандандырылған Қазақстандық 
Халықаралық көрмесінің қонақтары мен қатысушыларын хош көрдік!

Power expo Astana көрмесі Қазақстанның электр энергетикасы саласына жаңа әзірлемелерді 
енгізу үшін жағдай жасайды және компанияларға шетелдік өнім өндірушілермен тәжірибе 
алмасуға мүмкіндік береді.

Көрмеге қойылған көптеген экспонаттар жоғары тиімді, сенімді, экологиялық таза және 
қауіпсіз технологияларды қолдануға бағытталған инновациялық сипатқа ие, бұл энергетика 
объектілерін жаңғырту, қайта құру және салу кезінде өте маңызды.

Көрме нарық субъектілері арасындағы өзара іс-қимылдың неғұрлым тиімді нысандарын 
әзірлеуге ықпал етеді, кәсіпорындарға еңбек өнімділігін арттыруға, өнімнің өзіндік құнын 
төмендетуге көмектеседі деп үміттенемін, бұл отандық электр энергетикасы өнеркәсібі мен 
сабақтас салалардың дамуына қосымша серпін береді.

Көрме қонақтары мен қатысушыларына жемісті жұмыс, пайдалы байланыстар және алға 
қойған мақсаттарына жетуде табыс тілеймін!

Құрметпен,

т. темирханов
Қазақстан электр энергетиқалық қауымдастығы
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УВажаемые дамы И гОСпОда!

От имени Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации приветствую гостей и 
участников специализированной Казахстанской Международной выставки «Энергетика, 
Электротехника и Энергетическое машиностроение» - Powerexpo Astana 2022!

Выставка Powerexpo Astana создает условия для внедрения новейших разработок в 
электроэнергетической отрасли Казахстана и предоставляет компаниям возможность обмена 
опытом с иностранными производителями продукции. 

Многие из представленных на выставке экспонатов носят инновационный характер, 
ориентированный на применение высокоэффективных, надежных, экологически чистых и 
безопасных технологий, что имеет решающее значение при проведении модернизации, 
реконструкции и строительстве объектов энергетики.

Искренне надеюсь, что выставка будет способствовать выработке наиболее эффективных 
форм взаимодействия между субъектами рынка, помогут предприятиям повысить 
производительность труда, снизить себестоимость продукции, что даст дополнительный 
импульс развитию отечественной электроэнергетической промышленности и смежных
отраслей.

Желаю гостям и участникам выставки плодотворной работы, полезных
контактов и успехов в достижении намеченных целей!

С уважением,

т. темирханов
Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация
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Dear laDIeS anD gentlemen!

On behalf of the Kazakhstan Electricity Association, I welcome guests and participants of the 
specialized Kazakhstan International Exhibition “Energy, Electrical Engineering and Power 
Engineering” - Powerexpo Astana 2022!

The Powerexpo Astana exhibition creates conditions for the introduction of the latest developments in 
the electric power industry of Kazakhstan and provides companies with the opportunity to exchange 
experience with foreign products manufacturers.

Many of the exhibits presented at the exhibition are innovative, focused on the use of high-efficiency, 
reliable, environmentally friendly and safe technologies, which is of decisive importance in the 
modernization, reconstruction and construction of energy facilities.

I sincerely hope that the exhibition will contribute to the development of the most effective forms 
of interaction between market entities, will help enterprises increase labor productivity, reduce 
production prime costs, which will give an additional impetus to the development of the domestic 
electric power industry and related industries.

I wish the guests and participants in the exhibition fruitful work, useful contacts and success in 
achieving their goals!

Respectfully,

t. temirkhanov 
Kazakhstan Electricity Association
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СтЕнД 17

AGSA, ЖШҚ 

3 шағын аудан, 18 ғимараты, 16 кеңсе 
Ақтау, 130000, Қазақстан
тел.: +7 729 250 50 50, +7 701 741 11 41
e-mail: aa@agsa.kz, ingo@agsa.kz
web: www.agsa.kz

10 жылдан астам уақыт бойы біздің команда Қазақстан нарығында жұмыс істеп келеді. Біз  Ақтау 
мен Атырау қалаларында кеңселеріміз бар. 
Біз келесі қызметтерді ұсына аламыз:
• Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметтер: декларация мен техникалық құжаттаманы 

әзірлеу, сараптама, тексеру, қорытынды және т. б.;
• Оқу орталығы: Өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мамандарды 

даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
• Виртуалды кеңестік VR: виртуалды тренажер-симулятордың бағдарламаларын әзірлеу және 

оқу процесіне енгізу;
• Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау, сондай-ақ өндірістік ортаның 

зиянды факторларын өлшеуді жүргізу;
• Техникалық тексеру: негізгі металды және дәнекерлеу жіктерін бұзбайтын әдіспен 

диагностикалау (ДЕФЕКТОСКОПИЯ);
• Өрт сатылары мен сақтандыру белдіктерін сынау.

СтЕнД 17 

AGSA, Тоо

мкр.3, дом 18, офис 16
Актау, 130000, Казахстан
тел.: +7 729 250 50 50, +7 701 741 11 41
e-mail: aa@agsa.kz, ingo@agsa.kz
web: www.agsa.kz

Наша команда уже  более 10 лет работает на рынке Казахстана и имеет офисы в г. Актау и Атырау. 
Казахстан. 
Мы можем предложить следующие услуги:
• Услуги области промышленной безопасности: Разработка декларации и технической 

документации, экспертиза, обследование, заключении и.т.д.;
• Учебный центр: Подготовка, переподготовка и повышения квалификации специалистов  

в области промышленной, пожарной (ПТМ) безопасности и охраны труда (БиОТ);
• Виртуальная реальность VR: Разработка и внедрения программ виртуальный тренажера-

симулятора в учебный процесс;
• Аттестация производственных объектов по условиям труда а также, проведение замеров 

вредных факторов производственной среды;
• Техническое обследование:  Диагностика, неразрушающим методом контроля основного 

метала и сварных швов (ДЕФЕКТОСКОПИЯ);
• Испытания пожарных лестниц и страховочных поясов.
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STaNd 17

AGSA, llP

Microdistrict 3, 18, office 16
Aktau, 130000, Kazakhstan
tel.: +7 729 250 50 50, +7 701 741 11 41
e-mail: aa@agsa.kz. ingo@agsa.kz
web: www.agsa.kz

Our team has been working in the market of Kazakhstan for more than 10 years and has offices in Aktau 
and Atyrau, Kazakhstan. 
We can offer the following services:
• Industrial safety services: Development of declaration and technical documentation, examination, 

examination, conclusion, etc.;
• Training center: Training, retraining and advanced training of specialists in the field of industrial, fire 

safety and labor protection;
• Virtual reality VR: Development and implementation of virtual  simulator programs in the educational 

process;
• Certification of production facilities according to working conditions as well as carrying out 

measurements of harmful factors of the production environment;
• Technical inspection: Diagnostics, non-destructive testing of the base metal and welds (FLAW 

detection);
• Testing of fire ladders and safety belts.

СтЕнД 72

аСтана кОм 

Аккемер, 12/3
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
tel.: +7 7172 779 179
e-mail: info@a.com.kz
web: astana-com.kz

“Астана Ком” компаниясы энергетика, автоматтандыру және АТ-технологиялар саласындағы 
жобаларды іске асыру үшін жүйелік интегратор болып табылады. Компания автоматтандыру, 
телемеханика, телебасқару, байланыс, энергия есепке алу, релелік қорғау, ілеспе энергетикалық 
жабдықты әзірлеу, енгізу және шешімдер өндіру жөніндегі инжиниринг орталығы және ҚР басым 
бағыты болып табылатын жаңартылатын энергия көздерін өнеркәсіптік желіге интеграциялау 
жүйелерін шешу болып табылады.
АСТАНА КОМ компаниясы бұл 11 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар кәсіпқойлар командасы. 
Біздің мамандар жетекші әлемдік өндірушілердің (SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, OWEN) 
жабдықтары мен жүйелерін (АБЖ ТП, РЗА, ТМиС, АИИС КУЭ) енгізуді жүзеге асырды. Біз 
автоматтандыру саласындағы заманауи әлемдік үрдістер мен инновацияларды үнемі қадағалап 
отырамыз.
Біз Schneider Electric, Siemens, Aries (автоматтандыру жабдықтары), PROMODEM, RELSIB, 
NOVATEK Electro, Rateos және Microart шығарған жабдықтарда шешімдер ұсынамыз.
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СтЕнД 72

аСтана кОм 

Аккемер, 12/3
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.: +7 7172 779 179
e-mail: info@a.com.kz
web: astana-com.kz

Компания «Астана Ком» является системным интегратором для реализации проектов в области 
энергетики, автоматизации и ИТ-технологий. Компания представляет собой центр инжиниринга по 
разработке, внедрению и производству решений в автоматизации, телемеханике, телеуправлении, 
связи, энергоучету, релейной защите, сопутствующего энергетического оборудования и решение 
систем интеграции возобновляемых источников энергии в промышленный сеть, который является 
приоритетным направлением РК.
Компания АСТАНА КОМ это команда профессионалов с опытом работы более 11 лет. Наши 
специалисты осуществляли внедрение оборудования и систем (АСУ ТП, РЗА, ТМиС, АИИС КУЭ) 
ведущих мировых производителей (SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, OWEN). Мы постоянно 
отслеживаем, современные мировые тенденции и инновации в области автоматизации. 
Предлогаем решения на оборудовании производства компании Schneider Electric, Siemens, Овен 
(оборудование для автоматизации), PROMODEM, Рэлсиб, NOVATEK Electro,  Ратеос и МикроАрт.

STaNd 72

aSTaNa COM

Akkemer, 12/3
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.: +7 7172 779 179
e-mail: info@a.com.kz
web: astana-com.kz

The Astana Com company is a system integrator for the implementation of projects in the field of 
energy, automation and IT technologies. The company is an engineering center for the development, 
implementation and production of solutions in automation, telemechanics, remote control, 
communications, energy accounting, relay protection, related power equipment and solutions for the 
integration of renewable energy sources into the industrial network, which is a priority area of the Republic 
of Kazakhstan.
ASTANA COM company is a team of professionals with more than 11 years of experience. Our specialists 
implemented equipment and systems (automated process control systems, RZA, TMiS, AIIS KUE) of the 
world’s leading manufacturers (SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, OWEN). We are constantly monitoring 
the current global trends and innovations in the field of automation.
We offer solutions on equipment manufactured by Schneider Electric, Siemens, Aries (automation 
equipment), PROMODEM, Relsib, NOVATEK Electro, Rateos and MicroART.
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СтЕнД 21

«ЭнЕРГоМЕРа» ЭлЕКТРоТЕХнИКалЫҚ ЗауЫТТаРЫ, аҚ

Ленина көш., 415 
Ставрополь, 355029, Ресей
тел.: +7 800 200 75 27
e-mail: concern@energomera.ru
web: www.energomera.ru

«Энергомера» компаниясы ресейлік электр энергиясын есепке алу аспаптары мен жүйелері 
нарығындағы көшбасшылардың бірі болып табылады. Жыл сайын «Энергомер» зауыттарының 
конвейерлерінен үш миллионнан астам санауыш шығады. Ресей аумағында пайдаланылатын әрбір 
үшінші электронды электр есептегіші «Энергомера» сауда маркасына ие. 28 жыл ішінде компания 
электр есептегіштердің 6 буынын шығарды.
Біздің компаниямыздың қызығушылық аясына 6-10 кВ желілерге арналған энергетикалық 
жабдықтарды, телекоммуникациялық монтаждау жабдықтарын, метрологиялық жабдықтарды, 
сондай-ақ жер асты металл конструкцияларының коррозиясынан электрохимиялық қорғауға 
арналған жабдықтарды әзірлеу және өндіру кіреді.

СтЕнД 21

ЭлЕКТРоТЕХнИЧЕСКИЕ ЗаводЫ "ЭнЕРГоМЕРа", ао

ул. Ленина, 415
Ставрополь, 355029, Россия
тел.:  +7 800 200 75 27
e-mail:  concern@energomera.ru
web:  www.energomera.ru

Компания «Энергомера» является одним из лидеров на российском рынке приборов и систем 
учета электроэнергии. Ежегодно с конвейеров заводов «Энергомера» сходит более трех 
миллионов счетчиков. Каждый третий электронный счетчик электроэнергии, эксплуатирующийся 
на территории России, носит торговую марку «Энергомера». За 28 лет компания выпустила уже 6 
поколений счетчиков электроэнергии.
В сферу интересов нашей компании также входят разработка и производство энергетического 
оборудования для сетей 6-10 кВ, телекоммуникационного монтажного оборудования, 
метрологического оборудования, а также оборудования для электрохимической защиты от 
коррозии подземных металлических конструкций.
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eleCtrOteCHnICAl fACtOrIeS “enerGOMerA”, JSC

415, Lenin Str.
Stavropol, 355029, Russia
tel.: +7 800 200 75 27
e-mail: concern@energomera.ru
web: www.energomera.ru
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The company «Energomera» is one of the leaders of the Russian market of electricity metering devices 
and systems. Over three million meters is the annual output of «Energomera» plants. The company has 
manufactured 6 generations of electricity meters during 28 years of its operating activity.
The area of interests of our company also includes the development and manufacturing of power 
equipment for 6-10 kV networks, telecommunication installation equipment, metrology tools, as well as 
equipment for electrochemical corrosion protection of subterranean metal structures.

СтЕнД 19

GINdUMaC GMbH 

Trippstadter Strasse
Kaiserslautern, 67663, Германия
тел.: +7 937 070 84 31
e-mail: m.ozerin@gindumac.com
web: www.gindumac.ru

Германияда, Испанияда және Үндістанда еншілес компаниялары бар GINDUMAC тобы ғаламдық 
пайдаланылған аппараттық сауда үшін онлайн-платформаны басқарады. Пайдаланылған 
өнеркәсіптік жабдықты сатушылар мен сатып алушылар үшін GINDUMAC сатып алушылармен 
мәміленің толық қауіпсіз форматын ұсынады. Халықаралық компания негізінен металл 
өңдеу, табақ металын өңдеу және пластмасса бұйымдарын сатып алады және сатады. Өнім 
ассортиментіне станоктар, табақты металды өңдеуге арналған станоктар және әртүрлі 
халықаралық өндірушілердің термопластавтоматтары кіреді (www.gindumac.ru.)

СтЕнД 19

GINdUMaC GMbH

Trippstadter Strasse
Kaiserslautern, 67663, Германия
тел.: +7 937 070 84 31
e-mail: m.ozerin@gindumac.com
web: www.gindumac.ru

Группа GINDUMAC, имеющая дочерние компании в Германии, Испании и Индии, управляет 
онлайн-платформой для глобальной торговли подержанным оборудованием. Для продавцов и 
покупателей подержанного промышленного оборудования GINDUMAC предлагает полностью 
безопасный формат сделки с покупателями. Международная компания покупает и продает 
в основном подержанные станки для металлообработки, обработки листового металла и 
пластмасс. Ассортимент продукции включает станки, станки для обработки листового металла и 
Термопластавтоматы различных международных производителей (www.gindumac.ru).
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GINdUMaC GMbH

Trippstadter Strasse
Kaiserslautern, 67663, Germany
tel.: +7 937 070 8431
e-mail: m.ozerin@gindumac.com
web: www.gindumac.ru

The GINDUMAC Group, with country subsidiaries in Germany, Spain and India, operates an online 
platform for the global used machinery trade. For sellers and buyers of used industrial machinery, 
GINDUMAC offers a full transaction processing with an all-round carefree package. The internationally 
active company buys and sells mainly used machines from the metal working, sheet metal and plastics 
processing industry. The product range includes machine tools, sheet metal working machines and 
injection moulding machines from various international manufacturers.

СтЕнД 20

KaradEl GrOUp 

Охотская көш., 1/2
Қарағанды, 100019, Қазақстан
тел.: +7 721 297 30 40
e-mail: sales@karadel.kz
web: www.karadel.online

"Karadel Group" - металл құрылғыларының отандық өндірушісі.
Бәсекеге қабілетті және сенімді кәсіпорын.
"Karadel" компаниялар тобы 13 жыл бойы металл құрылымдарын дайындау саласында табысты 
жұмыс істеп келеді.
Біз - қазақстандық зауытпыз және біздің бағаларымыз бәсекелестерге қарағанда төмен, бұл сізге 
сапалы өнім алуға және сонымен бірге ақшаны үнемдеуге мүмкіндік береді.

Біздің артықшылықтарымыз:
• Жеке өндірістік үй-жай
• Меншікті еуропалық жабдық
• Серіктестік сенімділігі
• Өнімге кепілдік
• Металл сапасы
• Дайындау сапасы
• Өнімге сертификат.

Бізде үлкен жұмыс тәжірибесі бар. Сіз өнімнің қажетті параметрлер мен талаптарға сай келетініне 
толық сенімді бола аласыз.
Бізде материалды жеткізу мен төлеудің жеткілікті икемді жүйесі бар, оған қоса біз әрқашан болашақ 
серіктестерімізбен кездесуге барамыз және ынтымақтастық нұсқаларын қарастыруға әрқашан 
дайынбыз.
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СтЕнД 20

KaradEl GrOUp

ул.Охотская,1/2
Караганда, 100019, Казахстан
тел.: +7 721 297 30 40
e-mail: sales@karadel.kz
web: www.karadel.online

"Karadel Group" - отечественный производитель металлоконструкций.
Конкурентоспособное и благонадёжное предприятие.
Группа компаний «Karadel» 13 лет успешно работает в области изготовления металлоконструкций.
Мы – Казахстанский завод и наши цены ниже, чем у конкурентов, что даёт вам возможность 
получить качественную продукцию и при этом сэкономить.

Наши преимущества:
• Собственное производственное помещение
• Собственное европейское оборудование
• Надёжность партнёрства
• Гарантия на продукцию
• Качество металла
• Качество изготовления
• Сертификация на продукцию.

У нас большой опыт работы. И вы можете быть абсолютно уверены, что продукция будет 
соответствовать необходимым параметрам и требованиям.
У нас достаточно гибкая система поставки материала и оплаты, плюс мы всегда идём на встречу к 
нашим будущим партнёрам, и всегда готовы рассмотреть варианты сотрудничества.

STaNd 20

KaradEl GrOUp

1/2, Okhotskaya Str.
Karaganda, 100019, Kazakhstan
tel.: +7 721 297 30 40
e-mail: sales@karadel.kz
web: www.karadel.online

Karadel Group is a domestic manufacturer of metal structures.
A competitive and trustworthy company.
The Karadel Group of companies has been successfully working in the field of metal structures 
manufacturing for 13 years.
We are a Kazakhstani factory and our prices are lower than those of competitors, which gives you the 
opportunity to get high–quality products and at the same time save money.

Our advantages:
• Own production premises;
• Own European equipment;
• Reliability of the partnership;
• Product warranty;
• Metal quality;
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• Manufacturing quality;
• Certification for products.

We have a lot of experience. And you can be absolutely sure that the products will meet the necessary 
parameters and requirements.
We have a fairly flexible system of material supply and payment, plus we always go to a meeting with our 
future partners, and are always ready to consider options for cooperation.

СтЕнД 22

пСкОв күштік тРанСфОРматОРЛаР заУыты  
(«пктз» Жшқ) 

Индустриальная көш., 9/1 үйі
Псков, 180006, Ресей
тел.:  +7 911 364 48 46
e-mail:  sales_trans@pzst.ru
web:  pzst.ru

«ПКТЗ» ЖШҚ 2009 жылдан бастап құрғақ трансформаторлар мен реакторлардың (дроссельдердің) 
кең ауқымын әзірлеуге және сериялық өндіруге маманданған. Қазіргі уақытта шығарылатын өнімді 
өндірудің толық циклі үшін қажетті жоғары дәлдікті технологиялық жабдықтың, сондай-ақ шетелдік 
жабдықтың аналогтарының барлық тізбесіне ие. Кәсіби мамандар тобы шығарылатын өнімнің 
техникалық параметрлері мен сенімділігін жақсарту үшін үнемі жұмыс істейді.

СтЕнД 22

пСкОвСкИй завОД СИЛОвых тРанСфОРматОРОв  
(ООО "пзСт")

ул. Индустриальная д. 9/1
Псков, 180006, Россия
тел.:  +7 911 364 48 46
e-mail:  sales_trans@pzst.ru
web:  pzst.ru

ООО "ПЗСТ" с 2009 года специализируется на разработке и серийном производстве широкого 
спектра сухих трансформаторов и реакторов (дросселей). В настоящее время обладает всем 
перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для полного цикла 
производства выпускаемой продукции, а также аналогов зарубежного оборудования. Команда 
профессиональных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров и 
надежности выпускаемой продукции.
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PSKOV PlAnt Of POWer trAnSfOrMerS, llC

Industrial Str. 9/1
Pskov, 180006, Russia
tel.:  +7 911 364 48 46
e-mail:  sales_trans@pzst.ru
web:  pzst.ru

LLC "Pskov Plant of Power Transformers" was established more than 12 years ago. We produce dry-
type transformers, reactors and magnetic cores on UNICORE technology. Our products are subject to 
mandatory certification and quality control. The qualified personnel,modern equipment, compliance with 
the technical regulations of production and careful production control ensure high quality products and 
services provided.

СтЕнД 18

tASCOM SuPPly & SerVICeS, ЖШС 

10 ш / а., 2 ғимарат
Aқтау, 130000, Қазақстан
тел.: +7 729 253 05 61
e-mail: sales@tascom.kz
web: www.tascom.kz

PFISTERER – кабельдік жүйелер мен муфталар.
MV & HV CONNEX, EST-145 істікшелерін монтаждау.
«TasCom Supply & Services» - Өнімнің Қазақстан және Орталық Азия (Өзбекстан, Түркменстан, 
Тәжікстан) бойынша эксклюзивті дистрибьюторы.
PFISTERER (Германия) – төмен, орташа, жоғары және ультра жоғары кернеуде электр желілері мен 
кабельдік арматураға арналған жетекші арматура өндірушісі, www.pfisterer.com.

• Кабель арматурасының ассортименті 500 кВ дейінгі жоғары вольтты техника саласындағы 
барлық дерлік қосымшаларға арналған шешімдерді ұсынады;

• Барлық аксессуарларда оқшаулағыш орта ретінде силикон каучук қолданылады.

MV, HV-CONNEX. Электр желілеріне арналған құрғақ алмалы-салмалы жүйе.
IXOSIL. Кабельді ұштықтар, муфталар.
IXOSIL. Жылжымалы қосылыстар.
IXOLINE. Пайдалануға дайын зауыттық құрастыру кабельдері.
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СтЕнД 18

tASCOM SuPPly & SerVICeS, Тоо

10 мкр., здание 2
Aktau, 130000, Казахстан
тел.: +7 729 253 05 61
e-mail: sales@tascom.kz
web: www.tascom.kz
PFISTERER – кабельные системы и муфты.
Монтаж штекеров MV & HV CONNEX, EST-145. 
«TasCom Supply & Services» – Эксклюзивный Дистрибьютор по Казахстану и Центральной Азии 
(Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) продукции. 
PFISTERER (Германия) – ведущий производитель арматуры для линий электропередач и кабельной 
арматуры на низкое, среднее, высокое и сверхвысокое напряжение, www.pfisterer.com. 
• Ассортимент кабельной арматуры предлагает решения практически для всех применений  

в области высоковольтной техники до 500 кВ;
• Во всех аксессуарах в качестве изолирующей среды используется силиконовый каучук 
MV, HV-CONNEX. Сухая разъемная система для электрических сетей
IXOSIL. Кабельные наконечники, муфты
IXOSIL. Скользящие соединения
IXOLINE. Кабели заводской сборки, готовые к использованию
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tASCOM SuPPly & SerVICeS, llP

Офис 21
Aktau, 130000, Kazakhstan
tel.: +7 729 253 05 61
e-mail: sales@tascom.kz
web: www.tascom.kz

PFISTERER – cable systems and components.
Installation and termination of MV & HV CONNEX plugs, EST-145. 
TasCom Supply & Services” LLP is the Exclusive Distributor of PFISTERER (Germany) products in 
Kazakhstan and the Official Distributor in Central Asia (Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan), which 
produce components and end-to-end solutions for highly sensitive interfaces in modern power networks.
Range of cable accessories offers solutions for virtually all applications in the area of high-voltage 
engineering up to 500 kV. 
All accessories use silicone rubber as insulating medium because of its outstanding properties. 
MV, HV-CONNEX. A Dry, Separable Connector System for Networks.
IXOSIL. Cable Terminations.
IXOSIL. Slip-on Joints.
IXOLINE. Factory-Assembled Cables Ready-to-Use.
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авТоМаТИЗаЦИя И It в ЭнЕРГЕТИКЕ, ЖуРналЫ

Калошин к-сі., 2/24-үй, 19-кеңсе
Мәскеу, 119002, Ресей
тел./факс: + 495 22 109 38
web: www.avite.ru

Кәсіби ғылыми-өндірістік журнал заманауи энергетикадағы автоматтандыру және ақпараттық 
технологиялар саласындағы жаңа жетістіктерге қызығатын энергетика саласының мамандарына 
арналған. Журнал энергетика саласының технологиялық саласындағы мамандар мен IT және 
автоматтандыру саласындағы мамандар арасында диалог орнатуға арналған.
Журнал РҒДИ-ға, жазылымға, ашық қолжетімділікке қосылған.
«Ресей баспасөзі» бірлескен каталогына жазылу индексі – 81 568.

авТоМаТИЗаЦИя И It в ЭнЕРГЕТИКЕ, ЖуРнал 

Калошин пер., д.2/24, офис 19
Москва, 119002, Россия
тел./факс: + 495 22 109 38
web: www.avite.ru

Профессиональный научно-производственный журнал адресован специалистам энергетической 
отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и 
информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить диалог 
между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в 
области IT  и автоматизации. 
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ.
Подписной индекс по объединенному каталогу “Пресса России” - 81 568. 

AutOMAtIOn & It In POWer enGIneerInG, MAGAZIne

Kaloshin lane, 2/24, office 19
Moscow, 119002, Russia
tel./fax:  +495 221 09 38
e–mail:  info@avite.ru
web: www.avite.ru

Professional scientific and technical quarterly magazine "Automation & IT in Power Engineering" was 
created specially for experts in power engineering highly interested in recent discoveries in automation 
and IT. Urgent, authentic and independent information in our magazine helps specialists in power 
engineering and IT- professionals to carry on a dialogue.
You can enter a subscription to "Automation & IT in Power Engineering" magazine in any post-office. Index 
in Russian Press catalogue is 81 568.
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ӨнЕРКӘСіП ХаБаРШЫСЫ, БаСПа Үйі

Нововладыкинский өткелі, 8 үй, 4 құрылыс, 505 кеңсе
Мәскеу, 127106, Ресей
тел. +7 495 645 56 91
web:  www.vestnikprom.ru, www.365-tv.ru, www.pronowosti.ru; 
 www.tgdaily.ru, www.inreginfo.ru, www.vestnikprom.by, www.vestnikprom.kz
e-mail:  info@westnik.su

Отандық индустрияның негізгі салалары, инновациялар, бизнеске арналған қызметтер 
және қаржылық аналитика бойынша «Өнеркәсіп, бизнес және қаржы жаршысы» ақпараттық-
талдамалық журналдарын шығарады және «Өңіраралық өнеркәсіп және сауда» – Ресей өңірлерінің 
Қазақстанмен, Беларусьпен, ТМД елдерімен және алыс шетелдермен өнеркәсіптік және сауда 
ынтымақтастығына арналған. «Өнеркәсіп Хабаршысы»  және «Бизнес хабаршысы» газеттері. 
Тақырыптары: АӨК, машина жасау, өнеркәсіптік жабдық, экология және т. б.

вЕСТнИК ПРоМЫШлЕнноСТИ, ИЗдаТЕльСКИй доМ

Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4, офис 505
Москва, 127106, Россия
тел. +7 495 645 56 91
web:  www.vestnikprom.ru, www.365-tv.ru, www.pronowosti.ru, 
 www.tgdaily.ru, www.inreginfo.ru, www.vestnikprom.by, www.vestnikprom.kz
e-mail:  info@westnik.su

Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и 
финансов» – по ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса 
и финансовой аналитике, и «Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен  
промышленному и торговому сотрудничеству регионов России с Казахстаном, Беларусью, 
странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник промышленности» и «Вестник бизнеса». 
Темы: АПК,  машиностроение, промышленное оборудование, экология и пр.

tHe BulletIn Of InDuStry, tHe PuBlISHInG HOuSe

Novovladykinskij Proezd, 8, Bldg. 4
Moscow, 127106, Russia
тел. +7 495 645 56 91
web:  www.vestnikprom.ru, www.365-tv.ru, www.pronowosti.ru, 
 www.tgdaily.ru, www.inreginfo.ru, www.vestnikprom.by, www.vestnikprom.kz
e-mail:  info@westnik.su

Publishes information and analytical magazines «The Bulletin of Industry, business and finance» - special 
edition for key sectors of the domestic industry, innovation, business services and financial analytics and 
«The Interregional industry and trade» - publication dedicated to industrial
and trading cooperation of regions of Russia with Kazakhstan, Belarus, CIS countries and Far abroad. 
Published specialized Newspapers "The Bulletin of industry" and "The Bulletin of the business».
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«іСкЕРЛік РЕСЕй»: ӨнЕРКӘСіП, КӨліК, ӘлЕуМЕТТіК ӨМіР", 
хаЛықаРаЛық ЖУРнаЛы 

Карл Либкнехт көш., 22-үй, 313-кеңсе
Екатеринбург, 620075, Ресей
тел.: +7 343 237 23 74
факс: +7 343 237 23 74
e-mail: press@delruss.ru
web: www.delruss.ru
 
Карл Либкнехт көш., 22-үй, 313-кеңсе
Екатеринбург, 620075, Ресей
тел.:  +7 343 237 25 45
факс:  +7 343 237 25 45
e-mail:  info@glavportal.com
web: www.glavportal.com

"Іскерлік Ресей”: өнеркәсіп, көлік, әлеуметтік өмір" халықаралық журналы экономикалық 
тақырыптардың кең спектрін қамтиды, 20 000 дана таралыммен шығарылады, мекен-жайлық 
тарату және Ресей мен шетелдегі ең ірі мамандандырылған көрмелер  арқылы таратылады.
"Ресей бизнесі" медиа-жобасы-экономикадағы оқиғалар мен үрдістер, бизнесті басқарудың 
тиімді стратегиялары, инвестициялық жобалар туралы ақпаратты біріктіретін интернет-алаң. 
Оқырмандары - кәсіпкерлер, инвесторлар, басшылар.

«дЕловая РоССИя: ПРоМЫШлЕнноСТь, ТРанСПоРТ, 
СОцИаЛьная ЖИзнь», МЕЖдунаРоднЫй ЖуРнал

ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Екатеринбург, 620075, Россия
тел.: +7 343 237 23 74
факс: +7 343 237 23 74
e-mail: press@delruss.ru
web: www.delruss.ru
 
ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Екатеринбург, 620075, Россия
тел.:  +7 343 237 25 45
факс:  +7 343 237 25 45
e-mail:  info@glavportal.com
web: www.glavportal.com
 
Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь» 
освещает широкий спектр экономических тем, издается тиражом 20 000 экземпляров и 
распространяется адресной рассылкой и на крупнейших специализированных выставках в России 
и за рубежом.
Медиа-проект «Бизнес России» –интернет-площадка, объединяющая информацию о событиях 
и тенденциях в экономике, эффективных стратегиях управления бизнесом, инвестиционных 
проектах. Читатели – предприниматели, инвесторы, руководители.
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"BuSIneSS ruSSIA: InDuStry, trAnSPOrt, SOCIAl lIfe"  
INTErNaTIONal MaGazINE

Karla Liebknekhta str., 22, office 313
Yekaterinburg, 620075, Russia
tel.: +7 343 237 25 45
Fax: +7 343 237 25 45
e-mail: info@glavportal.com
web: www.glavportal.com

Karla Liebknekhta str., 22, office 313
Yekaterinburg, 620075, Russia
tel.: +7 343 237 23 74
fax:  +7 343 237 23 74
e-mail:  press@delruss.ru
web: www.delruss.ru

International magazine "Business Russia: industry, transport, social life" covers a broad range of 
economic issues. Magazine is published with circulation of 20 000 copies distributed directly by mail and 
represented at specialized exhibitions in Russia and abroad.
Media «Business of Russia» is an online platform that unites all the most important, relevant and useful 
information on the functioning of key sectors of the Russian economy. The readers – entrepreneurs, 
investors, managers.

CAD/CAM/CAe OBSerVer, ЖуРналЫ  

Апузес көш.,18
Рига, LV 1046, Латвия
тел.: +371 674 093 39, Факс: +371 674 093 37
e-mail: observer@cadcamcae.lv
web: www.cad-cam-cae.ru 

CAD/CAM / CAE Observer – өнеркәсіптік дизайн (CAID), құрастыру (CAD), талдау, есептеу және 
модельдеу (CAE), өндірісті технологиялық дайындау (CAPP және CAM) және деректерді басқару 
(PDM) процестерін автоматтандыру саласындағы жаңа компьютерлік технологияларды әзірлеу 
және қолдану мәселелері бойынша орыс тіліндегі электрондық ақпараттық-талдамалық PLM-
журнал. 
Электрондық журналды App Store, Google Play қосымшаларының интернет-дүкендерінен және 
журнал сайтындағы Flipbook платформасынан тегін алуға болады.
Журналдың әр нөмірінің материалдарын электронды таратуға жазылу: http://cadcamcae.lv/red.html  
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CAD/CAM/CAe OBSerVer, ЖуРнал

ул. Апузес, 18
Рига, LV 1046, Латвия
тел.: +371 674 093 39
факс: +371 674 093 37
e-mail: observer@cadcamcae.lv
web: www.cad-cam-cae.ru 

CAD/CAM/CAE Observer – электронный информационно-аналитический PLM-журнал на русском 
языке по вопросам разработки и применения новейших компьютерных технологий в сфере 
автоматизации процессов промышленного дизайна (CAID), конструирования (CAD), анализа, 
расчетов и симуляции (CAE), технологической подготовки производства (CAPP и CAM) и 
управления данными (PDM). 
Электронный журнал доступен бесплатно в интернет-магазинах приложений App Store, Google 
Play и на платформе Flipbook на сайте журнала.
Подписка на электронную рассылку материалов каждого номера журнала: http://cadcamcae.lv/
red.html  

CAD/CAM/CAe OBSerVer, MAGAZIne

18, Apuzes Str.
Riga, LV 1046, Latvia
tel.: +371 674 093 39
fax: +371 674 093 37
e-mail: observer@cadcamcae.lv
web: www.cad-cam-cae.ru

CAD/CAM/CAE Observer – analytical PLM magazine in Russian language observing questions on 
development and implementation of newest software for computer-aided industrial design (CAID), 
computer-aided design (CAD), computer-aided engineering & analysis (CAE), computer-aided 
process planning & manufacturing (CAPP&CAM), architecture & construction (AEC) and product data 
management (PDM). Published since the year 2000. 
Digital magazine available for free in App Store, Google Play and on FlipBook platform on the website.

E2NErGY  

Казахстан
тел.: +7 708 490 01 73
e-mail: info@eenergy.media
web.: https://eenergy.media/

E2nergy ['enədʒɪ] – Еуразия мен әлемнің энергетика салаларындағы үрдістер мен оқиғаларды 
баяндауға, сонымен қатар өзекті сұрақтар мен жауаптарды, міндеттер мен шешімдерді жариялауға 
арналған салалық медиа-ресурс. Материалдарда тұрақты түрде мынадай маңызды тақырыптар 
қозғалады: энергия жүйесін орталықсыздандыру және оқшаулау; баламалы энергетика және ЖЭК; 
желілер мен қуаттарды жаңарту және пайдалану; материалдардың жеке өндірісі; елдің энергия 
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қауіпсіздігі; кадрлар даярлау, нақты мысалдармен энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, 
қалаларда энергия жүйесін қайта құрудың технологиялық шешімдері және т.б. Осылайша, 
жұртшылық пен мемлекеттік органдардың назарын отандық энергетиканың сын-қатерлеріне және 
осындай проблемаларды әлемдік практикада шешуге аударамыз.
Тақырыптық айдарлар:
• МЕМЛЕКЕТ: Өңірлер, Білім және ғылым, «Энергетика» ШОБ, ТКШ;
• ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ: Энергоаудит, Энергоқұқық, Энергоүнемдеу;
• ЭНЕРГОЖҮЙЕЛЕР: Электр энергетикасы, Атом энергетикасы, Жылумен жабдықтау, Жасыл 

энергетика;
• ЭКОКӨЛІК;
• DIGITAL;
• EESATHOME
E2nergy командасы энергетикалық саланың жалпы жағдайы мен дамуымен тығыз байланысты 
тақырыптарды сындарлы және жан-жақты талқылау және ашу үшін тәуелсіз сарапшыларды, 
кәсіпкерлерді шақырады.

E2NErGY

Казахстан
тел.: +7 708 490 01 73
e-mail: info@eenergy.media
web.: https://eenergy.media/

E2nergy ['enədʒɪ] – отраслевой медиа-ресурс для освещения событий и тенденций в энергетической 
отрасли Евразии и мира, а также для публикаций актуальных вопросов и ответов, задач и вариантов 
решения. В материалах регулярно затрагиваются такие важные темы как: децентрализация и 
локализация энергосистемы; альтернативная энергетика и ВИЭ; обновление и эксплуатация сетей 
и мощностей; собственное производство материалов; энергобезопасность страны; подготовка 
кадров, энергосбережение и энергоэффективность с конкретными примерами, технологические 
решения перестройки энергосистемы в городах и др. Таким образом, обращаем внимание 
общественности и госорганов на вызовы отечественой энергетики и  решения подобных проблем 
в мировой практике.
Тематические рубрики:
• ГОСУДАРСТВО: Регионы, Образование и наука, “Энергетика” МСБ, ЖКХ;
• ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ: Энергоаудит, Энергоправо, Энергосбережение;
• ЭНЕРГОСИСТЕМЫ: Электроэнергетика, Атомная энергетика, Теплоснабжение, Зеленая 

энергетика;
• ЭКОТРАСПОРТ;
• DIGITAL;
• EESATHOME
Команда E2nergy приглашает независимых экспертов, предпринимателей для конструктивного и 
всестороннего обсуждения и раскрытия тем, тесно связанных с общим состоянием и развитием 
энергетической отрасли.
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E2NErGY

Kazakhstan
tel.: +7 708 490 01 73
e-mail: info@eenergy.media
web.: https://eenergy.media/

E2nergy ['enədʒɪ] is an industry-specific media resource for covering events and trends in the energy 
industry in Eurasia and the world, as well as for publishing topical questions and answers, challenges and 
solutions. The materials regularly address such important topics as: decentralization and localization of 
the energy system; alternative and renewable energy; renewal and operation of networks and capacities; 
in-house production of materials; energy security of the country; personnel training, energy saving 
and energy efficiency with specific examples, technological solutions for rebuilding the energy system 
in cities, etc. Thus, we draw the attention of the public and government agencies to the challenges of 
domestic energy and solutions to similar problems in world practice.
Topics:
• STATE: Regions, Education and science, "Energy" of small and medium-sized businesses, Housing 

and utilities sector;
• NERGY MANAGEMENT: Energy audit, Energy law, Energy saving;
• ENERGY SYSTEM: Electric power, Nuclear power, Heat supply, Green energy;
• ECO TRANSPORT;
• DIGITAL;
• EESATHOME
E2nergy team invites independent experts and entrepreneurs for constructive and comprehensive 
discussion and disclosure of topics closely related to the general state and development of the energy 
industry.

ЭлЕК.Ру, ЖШҚ 

Псков облысы, Великие Луки қаласы, 
Гагарин даңғылы, 95 «А» үй
тел.: +7 495 587 40 90
факс: +7 495 587 40 90
e-mail: info@elec.ru
web: www.elec.ru

«Элек.ру» компаниясы - электротехникалық саланың өкілдері үшін медиа, контекстік жарнама және 
беделді менеджмент саласындағы мамандандырылған сарапшы.
20 жыл бойы «Elec.ru» желілік басылымы - кәсіби жарнама науқандары, өзекті жаңалықтар және 
сапалы мәтіндік, бейне-, фотоконтент жасауға және серіктестердің мүдделерін құрметтеуге 
негізделген сала оқиғаларының хроникасы. 
«Элек.ру» компаниясы екі медиа алаңды біріктіреді: Elec.ru интернет-порталы және 
«Электротехникалық нарық» баспа басылымдары. Негізгі медиаресурстардан басқа Elec.ru 
жұмыста әлеуметтік желілер, іздестіру машиналары, email-маркетинг тетіктерін және басқа да 
диджитал-құралдарды белсенді пайдаланады.
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ЭлЕК.Ру, ооо 

Псковская обл., г. , пр-т Гагарина, д. 95 «А»
Великие Луки, 182101, Россия
тел.: +7 495 587 40 90
факс: +7 495 587 40 90
e-mail: info@elec.ru
web: www.elec.ru

Компания «Элек.ру» – специализированный эксперт в области медийной, контекстной рекламы и 
репутационного менеджмента для представителей электротехнической отрасли.
На протяжении вот уже 20 лет сетевое издание «Elec.ru» – это профессиональные рекламные 
кампании, актуальные новости и хроника событий отрасли, основанные на создании качественного 
текстового, видео-, фотоконтента и уважении интересов партнёров. 
Компания «Элек.ру» консолидирует две медийные площадки: интернет-портал Elec.ru и печатное 
издание «Электротехнический рынок». Помимо основных медиаресурсов Elec.ru активно 
использует в работе механизмы социальных сетей, поисковых машин, email-маркетинга и другие 
диджитал-инструменты.

ElEC.rU

Pskov region, , Gagarin Ave., 95 «А»
Velikie Luki, 182101, Russia
tel.: +7 495 587 40 90
fax: +7 495 587 40 90
e-mail: info@elec.ru
web: www.elec.ru

«Elec.ru» company is a special purpose expert in the field of display and contextual advertising and 
reputational management for representatives of electrotechnical industry. 
Over a period of 20 years «Elec.ru» information agency provides professional advertising campaigns, 
current news and a chronicle of events in the industry, based on creating high-quality textual content, 
video- and photo-content and respect to partners’ interests.
«Elec.ru» company consolidates two media platforms: internet-portal Elec.ru and printed press 
«Electrotechnical market». Besides basic media Elec.ru makes active use of social networking sites, 
search engines, e-mail marketing and digital tools. 

РЫноК ЭлЕКТРоТЕХнИКИ, ЖуРнал-СПРавоЧнИК

ул. Полковая, д. 3, строение 6, офис 305  
Москва, 127018, Россия
тел.: +7 495 540 52 76
e-mail: reklama@marketelectro.ru
web: reklama@marketelectro.ru

Ведущий отраслевой специализированный журнал-справочник. Новости и обзоры 
электротехнической промышленности и рынка, аналитические статьи, технические новинки 
и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий, 
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нормативы, стандарты, сертификация, ГОСТы, вопросы использования электротехники в 
различных отраслях (энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), 
схемотехнические решения, обзор выставок, информация о производителях и поставщиках, 
интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. Подробная 
адресно-телефонная информация о предприятиях электротехнического рынка и предложения 
компаний.

eleCtrOteCHnICAl MArKet, MAGAZIne&HAnD-BOOK

d. 3, ul. Polkovaya
Moscow, 127018, Russia
tel.:  +7 495 540 52 76
e-mail: reklama@marketelectro.ru
web: reklama@marketelectro.ru

The originality of our magazine is giving a professional article materials about electrotechnical market in 
combination with reference information from companies working on this market.
Now Electrotechnical Market is the only branch magazine with this format. You can get to know not only 
news, modern technical solutions and market reviews but find new customers, suppliers and distributors.

ЭлЕКТРоТЕХнИКа наРЫҒЫ, анЫҚТаМалЫҚ ЖуРнал

ул. Полковая, д. 3, строение 6, офис 305 
Москва, 127018, Россия
тел.: +7 495 540 52 76
e-mail: reklama@marketelectro.ru
web: reklama@marketelectro.ru

Салалық мамандандырылған жетекші журнал-анықтамалық. Электротехникалық өнеркәсіп пен 
нарық жаңалықтары мен шолулары, аналитикалық мақалалар, техникалық жаңалықтар мен үрдістер, 
жаңа техника мен жаңа технологияларды әзірлеу, жасау және енгізу мәселелері, нормативтер, 
стандарттар, сертификаттау, МЕМСТ, түрлі салаларда (энергетика, құрылыс, металлургия, 
телекоммуникация, көлік) электротехниканы пайдалану мәселелері, схемотехникалық шешімдер, 
көрмелерге шолу, өндірушілер мен жеткізушілер туралы ақпарат, өндіруші компаниялар мен 
дистрибьютор фирмалардың басшыларымен сұхбат. Электр нарығының кәсіпорындары туралы 
толық мекен-жай және телефон туралы ақпарат және компаниялардың ұсыныстары.
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ЭнЕРГЕТИКа, ЖуРнал  

Байтұрсынов көш., 145, 113 кеңсе
Алматы, 050012, Қазақстан
тел.: +7 727 230 10 03
моб.: +7 777 280 31 35
тел./факс: +7 727 292 20 29
e-mail: fokol432@list.ru
web:  www.kazenergy.kz

Қазақстан Республикасы инженер-энергетиктер Одағының жаршысы, «Энергетика» журналы – 
өнеркәсіптік энергетика мәселелеріне арналған тұрақты түрде шығатын басылым. Журнал толық 
түсті, 2001 жылдан бастап жылына төрт рет 4000 дана таралыммен Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен Парламентіне, елдің облыстық, қалалық және аудандық әкімшіліктеріне, орталық 
кітапханаларға, Қазақстанның жетекші жобалау институттарына, құрылыс-монтаждау және іске 
қосу-реттеу ұйымдарына, ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен энергетикалық сектор кәсіпорындарына 
таратылады. Журнал Одақ өткізетін семинарларға, конференцияларға, форумдарға; энергетикаға 
қатысы бар көрмелерге таратылады. Энергетикалық жабдықтарды әзірлеумен, дайындаумен және 
пайдаланумен айналысатын жақын және алыс шетел кәсіпорындары да журналдың жазылушылары 
болып табылады.
«Энергетика» журналы сенімді іскерлік байланыстар мен серіктестік қатынастарды жолға қоюға, 
қажетті технологиялар мен жабдықтарды сатып алуға көмектеседі, энергетика саласындағы 
ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерімен таныстырады, республикалық және халықаралық 
ауқымдағы көрмелер мен семинарлар, сондай-ақ ҚР инженер-энергетиктер одағы өткізетін іс-
шаралар туралы хабарлайды.

ЭнЕРГЕТИКа, ЖуРнал

ул. Байтурсынова, 145, офис 113
Алматы, 050012, Казахстан
тел.: +7 727 230 10 03
моб.: +7 777 280 31 35
тел./факс: +7 727 292 20 29
e-mail: fokol432@list.ru
web:  www.kazenergy.kz

Вестник Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан, журнал «Энергетика» – регулярно 
выходящее издание, посвящённое вопросам промышленной энергетики. Журнал полноцветный, 
выходит с 2001 г. четыре раза в год тиражом 4000 экз. Рассылается в Правительство и Парламент 
Республики Казахстан, в областные, городские и районные администрации страны, центральные 
библиотеки, ведущие проектные институты Казахстана, строительно-монтажные и пуско-
наладочные организации, на крупные промышленные предприятия и предприятия энергетического 
сектора. Журнал распространяется на проводимых Союзом семинарах, конференциях, форумах; 
на выставках, имеющих отношение к энергетике. Подписчиками журнала являются также 
предприятия ближнего и дальнего зарубежья, занимающиеся разработкой, изготовлением и 
эксплуатацией энергетического оборудования.
Журнал «Энергетика» помогает наладить надёжные деловые контакты и партнёрские отношения, 
приобрести необходимые технологию и оборудование, знакомит с последними достижениями 
науки и техники в области энергетики, информирует о выставках и семинарах республиканского и 
международного масштаба, а также мероприятиях, проводимых Союзом инженеров-энергетиков РК.
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enerGetIKA, tHe MAGAZIne

89, Baytursynov Str., office 113
Almaty, 050013, Kazakhstan
tel.: +7 727230 10 03
mob.: +7 777 280 3135
tel/fax: +7 727 292 20 29
e-mail: fokol432@list.ru
web: www.kazenergy.kz 

Bulletin of the Union of Power Engineers of the Republic of Kazakhstan is the magazine «Energy», 
regularly printed edition dedicated to the issues of industrial power. Full-color magazine published since 
2001, four times a year, circulation of 4,000 copies. Distribution to the Government and Parliament of the 
Republic of Kazakhstan, regional, city and district administration of the country, the central library, the 
leading design institutions in Kazakhstan, construction, installation and commissioning organizations to 
large industrial enterprises. The magazine is distributed in seminars, conferences and forums held by 
Union; at exhibitions related to the energy sector. Subscribers are also enterprises and abroad involved in 
the development, manufacture and operation of power equipment.
Journal «Energetika» helps to establish good business contacts and partnerships, to acquire the 
necessary technology and equipment, introduces the latest achievements of science and technology in 
the field of energy, informs about exhibitions and workshops national and international scale, as well as 
events organized by the Union of Power Engineers of Kazakhstan.

РЕСЕй ЭКСПоРТТауШЫлаРЫ,  
БіРыңҒай ақпаРаттық пОРтаЛы 

Народное ополчение көш., 34-үй, 1-құрылыс

Москва, 123423, Ресей
тел.: +7 499 649 63 44 
e-mail: info@rusexporter.ru 
web: www.rusexporter.ru

«Ресей экспорттаушылары» порталы - экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыруға және жаңа 
нарықтарға шығуға мүдделі шағын және орта кәсіпорындарға арналған алаң.
Портал ресейлік экспорттаушыларды, экспортты қолдаудың мемлекеттік құрылымдарын, сондай-
ақ СЭҚ кәсіби қатысушыларын біріктіреді.

ЭКСПоРТЕРЫ РоССИИ,  
ЕДИный ИнфОРмацИОнный пОРтаЛ

ул. Народного ополчения, д. 34, стр. 1
Москва, 123423, Россия
тел.: +7 499 649 63 44 
e-mail: info@rusexporter.ru 
web: www.rusexporter.ru 
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Портал "Экспортеры России" - площадка для малых и средних предприятий (МСП), 
заинтересованных в организации экспортных поставок и выходе на новые рынки.
Портал объединяет российских экспортеров, государственные структуры поддержки экспорта, а 
также профессиональных участников ВЭД.

ruSSIAn exPOrtS,  
NaTIONal INfOrMaTION pOrTal

34, Narodnaya opolcheniya Str., Bld. 1
Moscow, 123423, Russia
tel.: +7 499 649 63 44 
e-mail: info@rusexporter.ru 
web: www.rusexporter.ru 

Russian Exports - National Information Portal is a professional business platform focusing on the Russian 
market. Designed and developed for corporations, companies, government agencies and academic 
institutions seeking data analytics, news, business insights and high-quality business service providers.  

каБЕЛь.Рф® кОмпанИяСы 

Б. Саввинский тұйық көш., 9с1
Мәскеу, 119435, Ресей 
тел.: +7 495 646 08 58; +7 800 333 11 48
e-mail: press@cable.ru
web: www.cable.ru

Кабель.РФ® бүгінде - Ресей мен ТМД елдерінде электротехникалық және жалпы өнеркәсіптік 
өнімдерді сатуға арналған жетекші интернет-жобалардың бірі.
Сенімді өндірушілермен және жеткізушілермен ресми ынтымақтастық Cable.ru-ге кәбілдік-өткізгіш 
және кәбілді монтаждау мен төсеуге арналған өнім, төмен вольтті жабдық, электр қозғалтқыштар, 
мойынтіректер, сорғыштар, редукторлар және жылу техникасы сияқты кең ауқымды тауарларды 
өткізетін мультибрендтік алаңға айналуға мүмкіндік берді.
Сапалы және сертификатталған өніммен қатар Кабель.РФ® клиентпен жұмыстың барлық 
кезеңдерінде сервистің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Компания Сіздің уақытыңызды 
бағалайды және ынтымақтастықты жайлы әрі өнімді етуге ұмтылады!

каБЕЛь.Рф®, КоМПанИя

Б. Саввинский переулок, 9с1
Москва, 119435, Россия 
тел.: +7 495 646 08 58; +7 800 333 11 48
e-mail: press@cable.ru
web: www.cable.ru

Кабель.РФ® сегодня – один из ведущих интернет-проектов для продажи электротехнической и 
общепромышленной продукции в России и странах СНГ.
Официальное сотрудничество с надежными производителями и поставщиками позволило 
Cable.ru стать мультибрендовой площадкой, реализующей широкий спектр товаров: кабельно-
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проводниковая и продукция для монтажа и прокладки кабеля, низковольтное оборудование, 
электродвигатели, подшипники, насосы, редукторы и теплотехника.
Наряду с качественной и сертифицированной продукцией Кабель.РФ® обеспечивает высокий 
уровень сервиса на всех этапах работы с клиентом. Компания ценит Ваше время и стремится 
сделать сотрудничество комфортным и продуктивным!

CABle.ru, COMPAny

B. Savvinsky lane, 9c1
Moscow, 119435, Russia 
tel.: +7 495 646 08 58; +7 800 333 11 48
e-mail: press@cable.ru
web: www.cable.ru

Currently, Cable.ru is one of the leading Internet projects intended for the sale of electrical and industrial 
products in Russia and the CIS countries.
Formal cooperation with reliable and reputed manufacturers and suppliers allowed Cable.ru to become 
a multi-brand platform where a wide range of products are being sold as follows: cabling and wiring 
products, product range for cable installation and laying, low-voltage equipment, electric motors, 
bearings, pumps, reduction gearboxes, and heating engineering.
The company keeps track of the latest industry trends and follows them. It publishes the latest news on 
its website on a regular basis.
We are open to cooperation with new business and information partners. Start working together with 
Cable.ru right now!

МЕТалллТРЕйд, ЖуРналЫ   

СПб, Глиняная көшесі, 5-үй, 301 кеңсе
Санкт-Петербург, 192019, Россия
тел.: 812 640 8066, 921 931 3851, 812 640 8066
e-mail: 9313851@mail.ru
web: www.metaltd.ru

Көрменің орыс тіліндегі ресми каталогына ақпарат (көлемі 500 баспа белгісіне дейін):
«МеталллТрейд» - өнеркәсіптік жабдықтау және өткізу кәсіпқойларына арналған мерзімді 
жарнамалық-ақпараттық басылым. Журнал айына 2 рет 7000 дана таралыммен шығады және 
басылым материалдары мен ресейлік және әлемдік металлургия өнеркәсібі саласындағы соңғы 
жаңалықтар жарияланған www.metaltd.ru өз сайты бар.

МЕТаллТРЕйд, ЖуРнал

ул. Глиняная, д.5, оф.301
Санкт-Петербург, 192019, Россия
тел.: 812 640 8066, 921 931 3851, 812 640 8066
e-mail: 9313851@mail.ru
web: www.metaltd.ru
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«МеталлТрейд» — периодическое рекламно-информационное издание для профессионалов 
промышленного снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза в месяц тиражом 7000 экземпляров 
и имеет свой сайт www.metaltd.ru, где публикуются материалы издания и последние новости в 
сфере российской и мировой металлургической промышленности.

MetAlltrADe, MAGAZIne

Office 301,  5, Glinyanaja Str.
St.Petersburg, 192019, Russia
tel.: 812 640 8066, 921 931 3851, 812 640 8066
e-mail: 9313851@mail.ru
web: www.metaltd.ru

«MetallTrade» is a periodic advertising-information magazine for professionals of industrial supply and 
the sale. The magazine leaves in circulation of 7000 copies 2 times in month and has site www.metaltd.
ru where we publish the latest news in sphere of the Russian and world iron and steel industry and also 
news of our partners.

РЕСЕй ЭнЕРГЕТИКаСЫ ЖӘнЕ ӨнЕРКӘСіБі, 
ГазЕт

Старо-Петергофский Даңғылы 43/45, 
Б лит., 4Н кеңсесі
Санкт-Петербург, 190020, Ресей

Салада 20 жыл.
Еліміздің энергетика саласының жетекші газеті.
2000 жылдан бастап шығарылады.
Айына 2 рет шығады.
Форматы А3. Таралымы 26000 дана. Көлемі 56 жолақтан басталады.
РФ және Кедендік одақ елдерінің барлық аумағы бойынша қолданылады.
Отандық және әлемдік энергетиканың, сондай-ақ мұнай-газ, химия және көмір өнеркәсібінің, 
машина және аспап жасау, металлургияның жай-күйі мен перспективалары туралы жаңалықтар 
мен ақпараттар – электр энергетикасына қатысты ақпараттық-талдамалық мақалалар, эксклюзивті 
сұхбаттар, жаңа технологиялардың сипаттамасы.
Газеттің сараптамалық кеңесі түрлі қызмет салаларындағы салалық компаниялардың, мемлекеттік 
басқару органдарының, ҒЗИ мен жобалау мекемелерінің басшылары мен мамандарын біріктіреді.
www.eprussia.ru порталының барлық материалдарына тегін және ашық қолжетімділік: күнделікті 
жаңалықтар таспасы, кәсіпорындардың баспасөз хабарламаларын жедел орналастыру, 
компаниялар каталогы және мамандандырылған сайттар, газет мұрағаты, нормативтік құжаттар 
кітапханасы, салалық іс-шаралар, тендерлер туралы ақпарат, кітап дүкені, хабарландыру тақтасы, 
форум.
«Роспечать» каталогы бойынша жазылу индексі – 14263
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ЭнЕРГЕТИКа И ПРоМЫШлЕнноСТь РоССИИ,  
ГазЕта

Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
Санкт-Петербург, 190020, Россия
тел.: +7 812 346 50 15 (16) 
факс:  +7 812 325 20 99
e-mail:  podpiska@eprussia.ru 
web:  www.eprussia.ru 

20 лет в отрасли. 
Ведущая газета энергетической отрасли страны. 
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц. 
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 56 полос. 
Распространяется по всей территории РФ и стран Таможенного союза. 
Новости и информация о состоянии  и перспективах отечественной и мировой энергетики, а 
также нефтегазовой, химической и угольной промышленности, машино - и приборостроении, 
металлургии – применительно к электроэнергетике;  информационно-аналитические статьи, 
эксклюзивные интервью, описание новых технологий.
Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов отраслевых компаний 
различных сфер деятельности, органов государственного управления, НИИ и проектных 
учреждений.  
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала www.eprussia.ru: ежедневная 
новостная лента, оперативное размещение пресс-релизов предприятий, каталог компаний и 
специализированных сайтов, архив газеты, библиотека нормативных документов, информация об 
отраслевых  мероприятиях, тендерах, книжный магазин, доска объявлений, форум. 
Подписной индекс по каталогу «Роспечать»- 14263

POWer AnD InDuStry Of ruSSIA,  
NEwSpapEr

Staro-Petergofsky Pr., 43/45, Liter b, Office 4n
Saint-Petersburg, 190020, Russia
tel.: +7 812 346 50 15 (16)
fax: + 7 812 325 20 99
e-mail: podpiska@eprussia.ru 
web: www.eprussia.ru

Leading newspaper for the power industry sector of Russia
Published since: 2000
Frequency: Twice per month
Format: A3; circulation: 26,000; pages: 70-80
Distributed throughout the Russian Federation
Information on the status and prospects of the Russian power industry, as well as oil and gas, chemical 
and mining industries, machine and apparatus construction, metallurgy - in relation to power industry; 
information and analytical articles, exclusive interviews, description of new technologies.
The Expert Council of the newspaper brings together the heads and specialists of industrial companies in 
different fields, government, research and project offices.
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Free and open access to all information in the portal www.eprussia.ru: daily news, prompt placement 
of companies’ press releases, catalog of companies and specialized websites, newspaper archives, 
regulations library, information about industry events, tenders, bookstore, message board, forum. 
Index Catalogue "Rospechat" – 14263

КҮШТіК ЭлЕКТРонИКа, ЖуРналЫ 

Б. Монетная к-сі, 16 үй, 30 кеңсе

Санкт-Петербург, 197101, Россия
тел.: +7 812 467 4585, +7  495  4142132
e-mail: compitech@fsmedia.ru
web: www.power-e.ru

КҮШТІК ЭЛЕКТРОНИКА - бұл күш электроникасы саласындағы соңғы зерттеулер мен әзірлемелер, 
күш электроникасының отандық және әлемдік нарығын дамытудың негізгі бағыттары, үрдістері 
мен перспективалары туралы журнал. Журнал түрлі технологиялардың күштік элементтеріне 
салыстырмалы шолуларды, параметрлерді есептеуді, күштік электроника жүйелерін модельдеуге 
арналған бағдарламалық өнімдерді, оларды қолдану мысалдарын қамтиды.
Журнал әзірлеушілер мен күштік электроника құрылғыларын қолдану жөніндегі мамандар үшін, 
кәсіпқойлар мен әуесқойлар үшін шығарылады.
Жылына 6 рет шығады, таралымы 4000 дана. Көлемі - 100 бет және одан астам.

СИловая ЭлЕКТРонИКа, ЖуРнал 

Б. Монетная, д. 16, оф. 30
Санкт-Петербург, 197101, Россия
тел.: +7 812 467 4585, +7  495  4142132
e-mail: compitech@fsmedia.ru
web: www.power-e.ru

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА — это журнал о последних исследованиях и разработках в области 
силовой электроники, основных направлениях, тенденциях и перспективах развития 
отечественного и мирового рынка силовой электроники. Журнал содержит сравнительные обзоры 
силовых элементов различных технологий, расчеты параметров, описываются программные 
продукты для моделирования систем силовой электроники, примеры их применения.
Журнал создается для разработчиков и специалистов по применению устройств силовой 
электроники, для профессионалов и любителей.
Выходит 6 раза в год, тиражом 4000 экз. Объем – 100 стр. и более.

POWer eleCtrOnICS, MAGAZIne

B. Monetnaya, d. 16, of. 30
Saint-Petersburg, 197101, Russia
tel.: +7 812 467 4585, +7 495 414 2132
e-mail: compitech@fsmedia.ru
web:  www.power-e.ru
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POWER ELECTRONICS magazine informs its readers about the latest researches and developments in the 
field of power electronics, main trends, tendencies and future development of power electronics domestic 
and world market, as well as firms operating on the market. The magazine was invented for engineers and 
specialists in application of power electronics devices, for professionals and amateurs. Circulation - 4000 
copies. Frequency - 6 issues per year. Volume – 100 type pages and more. Distribution – Russia and CIS.

ПРоЕКТанТ, ИнТЕРнЕТ-РЕСуРС 

e-mail: marketing@proektant.by, marketing@proektant.ru, 
 marketing@proektant.kz, marketing@proektant.ua, 
 biz@proektant.org

"ПРОЕКТАНТ" - жобалаушылар өздерінің әріптестері мен техникалық мамандары үшін құрған 
жетекші халықаралық Интернет-ресурс:
Ай сайын "ПРОЕКТАНТ" Интернет-ресурсына шамамен 525 000 пайдаланушы кіреді, олар 840 000-
нан астам бетті қарайды. Жобаға күнделікті қатысу 18000-нан астам бірегей пайдаланушыларды 
құрайды.
www.proektant.org - Беларусь, Ресей, Украина, Қазақстан жобалаушыларына арналған форумдар 
(жобалаудың әртүрлі бағыттары бойынша 14 халықаралық форум)
www.proektant.by – Беларусь жобалаушыларының сайты.
www.proektant.ru – Ресей жобалаушыларының сайты.
www.proektant.kz – Қазақстан жобалаушыларының сайты.
www.proektant.ua – Украина жобалаушыларының сайты.

ПРоЕКТанТ, ИнТЕРнЕТ-РЕСуРС

e-mail: marketing@proektant.by, marketing@proektant.ru, marketing@proektant.kz, 
 marketing@proektant.ua, biz@proektant.org

"ПРОЕКТАНТ" - ведущий международный Интернет-ресурс создан проектировщиками для своих 
коллег и технических специалистов:
Ежемесячно Интернет-ресурс "ПРОЕКТАНТ" посещает около 525 000 пользователей, которые 
совершают более 840 000 просмотров страниц. Ежедневная посещаемость проекта составляет 
более 18 000 уникальных пользователей.
www.proektant.org - форумы для проектировщиков Беларуси, России, Украины, Казахстана (14 
международных форумов по разным направлениям проектирования)
www.proektant.by – сайт проектировщиков Беларуси.
www.proektant.ru – сайт проектировщиков России.
www.proektant.kz – сайт проектировщиков Казахстана.
www.proektant.ua – сайт проектировщиков Украины.
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DeSIGner, InternAtIOnAl OnlIne reSOurCe

e-mail: marketing@proektant.by, marketing@proektant.ru, marketing@proektant.kz, 
 marketing@proektant.ua, biz@proektant.org

"DESIGNER" is a leading international online resource created by the designers to their colleagues and 
technical specialists: 
Monthly online resource "DESIGNER" is visited by approximately 525 000 of users who make more than 
840 000 page views. Daily attendance of the project amounts to more than 18,000 unique users. 
www.proektant.org -  forums for designers from Belarus, Russia, Ukraine, Kazakhstan (14 international 
forums in different areas of design) 
www.proektant.by  - website of designers of Belarus. 
www.proektant.ru - website of designers of Russia. 
www.proektant.kz  - website of designers of Kazakhstan. 
www.proektant.ua -  website of designers of Ukraine. 

РЕлЕліК ҚоРҒау ЖӘнЕ авТоМаТТандЫРу, 
ҒЫлЫМИ-ПРаКТИКалЫҚ БаСЫлЫМ

И.Яковлев даңғылы, 3,  508Б үй-жай
Чебоксары, 428003, Ресей
тел.: +7 8352 226 394
e-mail: adv@srzau-ric.ru
web: www.srzau-ric.ru, www.elibrary.ru

«Релелік қорғау және автоматтандыру» журналы ЖАК Тізбесіне кіреді. Редколлегияда - 15 т.ғ.д. 
және 5 т.ғ.к. бар. РҚА, АА және ТП БАЖ жүйелерін, ғылыми қызметкерлерді, оқытушыларды, ЖОО 
аспиранттарын әзірлеу, өндіру, инжиниринг және пайдалану саласындағы мамандар үшін.

РЕлЕйная ЗаЩИТа И авТоМаТИЗаЦИя,  
науЧно-ПРаКТИЧЕСКоЕ ИЗданИЕ

пр-кт И.Яковлева, 3, помещ. 508Б
Чебоксары, 428003, Россия
тел.: +7 8352 226 394
e-mail: adv@srzau-ric.ru
web: www.srzau-ric.ru, www.elibrary.ru

Журнал «Релейная защита и автоматизация» входит в Перечень ВАК. В редколлегии - 15 д.т.н. и 5 
к.т.н. Для специалистов в области разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации систем 
РЗА, ПА и АСУ ТП, научных работников, преподавателей, аспирантов ВУЗов.
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relAy PrOteCtIOn AnD AutOMAtIOn,  
SCIENCE aNd applICaTION MaGazINE

Office 508B, Prospekt Yakovleva, 3
Cheboksary, 428003, Russia 
tel.: +7 8352 226 394
e-mail: adv@srzau-ric.ru
web: www.srzau-ric.ru, www.elibrary.ru

Company description (100 words):RELAY PROTECTION AND AUTOMATION magazine is included in the 
list of Higher Attestation Commission of Ministry of Science and Education. The board is represented by 
15 doctors and 5 PhD professionals. The reading audience is specialists in the fields of protective relaying, 
system integrity and power control systems, including design, manufacture, engineering and operation; 
researchers, academics and post-graduate students. 

ТЕХСовЕТ ПРЕМИуМ, ЖуРналЫ 

Мамина-Сибиряка К., 85 Үй, 211-кеңсе
Екатеринбург, 620075, Ресей
тел.:  343 28 50 34 (Көп арналы)
 343 287 50 34 (Көп арналы)

«ТЕХСОВЕТ премиум» – Мамандарға арналған мамандар.
Өнеркәсіптік сервистің технологиялары, жабдықтары, материалдары, қызметтері туралы 
баяндайды. Проблемалар жаңалық, өзектілік және тиімділік тұрғысынан қаралады. Басты міндет - 
компанияларға өнімдерді, қызметтерді, бизнес бойынша сенімді серіктестерді таңдауға көмектесу.
Айдарлар: Іс адамдары, Энергетика, Өнеркәсіптік аймақ, Мұнай-газ кешені, Құрылыс, Арнайы 
техника

ТЕХСовЕТ ПРЕМИуМ, ЖуРнал

ул. Мамина-Сибиряка, Д.85, Офис 211
Екатеринбург, 620075, Россия 
тел.: 343 28 50 34 (Многоканальный)
 343 287 50 34 (Многоканальный)
e-mail: natalia@tehsovet.ru 
web: www.tehsovet.ru

«ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов.
Рассказывает о технологиях, оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – 
помочь компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Люди дела,  Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, 
Спецтехника. 
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teHSOVet PreMIuM, tHe InDuStrIAl MAGAZIne

85, оf.211,  Mamina-Sibiryaka
Ekaterinburg, 620075, Russia
tel.: 343 287 50 34 (Multi - Channel)
 343 287 50 34 (Multi - Channel)
e-mail: natalia@tehsovet.ru 
web: www.tehsovet.ru

The industrial magazine “TEHSOVET premium” covers technologies, equipment,
materials and services applicable to various industries. It’s mission is to help companies in their search 
for business partners. It is well known as a comprehensive source of highly reliable information to top 
executives in major industrial companies in the Russian Ural region. We provide an excellent printing base 
coupled with the variety of available ad formats and highly competitive pricing.

ӨнЕРКӘСіПТіК ХаБаРШЫ, ЖШҚ  

СПб, Лиговский даңғылы, 74 үй
Санкт-Петербург, 191040, Ресей
тел.:  812 401 67 15
e-mail: info@promvest.spb.ru  
web: www.promvest.spb.ru

«Өнеркәсіптік хабаршы» - экономиканың өнеркәсіптік секторы туралы ай сайынғы іскерлік 
ақпараттық-жарнамалық журнал. Машина жасау, металл өңдеу, құю ісі, дәнекерлеу, өнеркәсіп 
жабдықтары, станоктар, энергетика, электротехника, экология, құрылыс, технохимия, коррозиядан 
қорғау, химия, РТБ және т.б. салаларда шолу және талдау мақалаларын, басшылардың сұхбаттарын, 
маркетингтік зерттеулерін, проблемалық материалдарды жариялайды.

ПРоМЫШлЕннЫй вЕСТнИК, ооо

Лиговский пр., д. 74
Санкт-Петербург, 191040, Россия
тел.:  812 401 67 15
e-mail: info@promvest.spb.ru  
web: www.promvest.spb.ru

"Промышленный вестник" – ежемесячный деловой информационно-рекламный  журнал о 
промышленном секторе экономики. Публикует обзорные и аналитические статьи, интервью 
руководителей, маркетинговые исследования, проблемные материалы в следующих областях: 
машиностроение, металлообработка, литейное дело, сварка, промоборудование, станки, 
энергетика, электротехника, экология, строительство, технохимия, защита от коррозии, химия, 
РТИ и др.
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INdUSTrIal bUllETIN 

74, Ligovsky Ave.
Saint Petersburg, 191040, Russia
tel. 812 401 67 15
e-mail: info@promvest.spb.ru
web:  www.promvest.spb.ru

Industrial bulletin – monthly business information-advertizing magazine about industrial sector of 
economy. It publishes reviews and analytics, interviews with executives, marketing researches, topical 
articles covering the following spheres: machine-building, metal processing, casting, welding, industrial 
equipment, engineering tools, instrumentation, power engineering, electrical equipment, construction, 
technical chemistry, protection against corrosion, chemistry, mechanical rubber goods, fairs, goods and 
prices.

ПРоМЭнЕРГо, ЖШҚ 

Өнеркәсіптік аудан, 16 үй
Зеленодольск, 422540, Ресей
тел.: +7 843 202 07 00
e-mail:  info@promenergo-rt.ru
web:  www.promenergo.ru

"Промэнерго" ЖШҚ - интеллектуалды электр техникалық жабдықты әзірлеумен және дайындаумен 
айналысатын өндірістік кәсіпорын:
• э/э интеллектуалды есептеу құралдары;
• э/э есепке алу қалқандары;
• электромобильдерге арналған EEPROM зарядтау станциялары;
• SMC-композиттен жасалған корпустар;
• 0,4-20 кВ тарату құрылғылары;
• трансформаторлық қосалқы станциялар.

ПРоМЭнЕРГо, ооо

Промышленный район, д.16
Зеленодольск, 422540, Россия
тел.: +7 843 202 07 00
e-mail: info@promenergo-rt.ru
web: www.promenergo.ru

ООО "Промэнерго" - производственное предприятие, которое занимается разработкой и 
изготовлением интеллектуального электротехнического оборудования:
• Интеллектуальные приборы учета э/э;
• Щиты учета э/э;
• Зарядные станции e-prom для электромобилей;
• Корпуса из smc-композита;
• Распределительные устройства 0,4-20кв;
• Трансформаторные подстанции.
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prOMENErGO

Promyshlennyi District, 16
Zelenodolsk, 422540, Russia
tel.: +7 843 202 07 00
e-mail: info@promenergo-rt.ru
web: www.promenergo.ru

Promenergo LLC is a Manufacturing Enterprise which is engaged in the design and manufacture of 
intelligent electrical equipment:
• Smart Electricity Meters;
• Electricity Metering Boards;
• E-prom Electric Cars Charging Stations;
• SMC-composite Enclosures;
• 0,4-20 kV Switchgear;
• Transformer Substations.

ЖЕлТЫЕ СТРанИЦЫ КаЗаХСТана,
хаЛықаРаЛық БаСпа үйі

Әль-Фараби даңғылы, 
Нұрлы Тау БО, 5А блогы, 6 қабат, 140 кеңсе
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.: +7 701 759 45 45
e-mail: s.shin61@mail.ru
web: www.ypk.kz
 
«Желтые страницы Казахстана» – бұл бүгінгі таңда ақпараттық қызметтер нарығында «Yellow 
Pages of Kazakhstan» баспа басылымы индустриялық-коммерциялық анықтамалығы, www.ypk.kz 
web-сайт түрінде және «Желтые страницы Казахстана» мобильдік қосымшасы арқылы ұсынылған 
халықаралық бренд.
Қазақстанның коммерциялық және мемлекеттік компаниялары, коммерциялық емес және 
үкіметтік емес ұйымдар бойынша өзіңізді қызықтыратын кез келген ақпаратты атауы, негізгі 
сөздері және санаттары/кіші санаттары бойынша іздеу арқылы таба аласыз. Сондай-ақ, сіз өз 
компанияңызды ақылы немесе тегін негізде тіркей аласыз немесе жеке хабарландыру бере аласыз. 
Сондықтан біздің алдымызда тұрған ең өзекті міндет - оқырманның тұтынушылық және ақпараттық 
мүдделерінің оңтайлы үйлесімін іздеу, бізді де, жарнама берушілерді де, жалпы қоғамды да 
қызықтыратын бірлескен қызметтің реттеушілерін іздеу. Өз мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз!  



228 Ұйымдастырушылар 
Организаторы

Organisers

WWW.POWEREXPOASTANA.KZ 

•  Баспасөз
•  Пресса

•  Associated Media

ЖЕлТЫЕ СТРанИЦЫ КаЗаХСТана, 
мЕЖДУнаРОДный ИзДатЕЛьСкИй ДОм

Проспект Аль-Фараби, 
БЦ Нурлы Тау, блок 5А, 6 этаж, оф.140 
Алматы, 050000, Казахстан
тел.: +7 701 759 45 45
e-mail: s.shin61@mail.ru
web: www.ypk.kz
 
«Желтые страницы Казахстана» – это международный бренд, который на сегодняшний день 
представлен на рынке информационных услуг  в виде печатного издания – индустриально-
коммерческого справочника «Yellow Pages of Kazakhstan», web-сайта: www.ypk.kz и мобильного 
приложения «Желтые страницы Казахстана».
Вы можете найти любую интересующую вас информацию по коммерческим и государственным 
компаниям  Казахстана, некоммерческим и неправительственным организациям, используя  
поиск по названию, ключевым словам и имеющимся категориям/подкатегориям. Также вы 
сможете зарегистрировать на платной или бесплатной основе свою компанию или подать частное 
объявление. Поэтому самая актуальная задача, стоящая перед нами - поиск оптимального 
сочетания потребительских и информационных интересов читателя,  поиск регуляторов 
совместной деятельности, удовлетворяющим интересам как нас и рекламодателей, так и 
общества в целом. Не упустите свой шанс!  

yellOW PAGeS Of KAZAKHStAn, 
INTErNaTIONal pUblISHING HOUSE 

Al-Farabi Ave., 
Nurly Tau BC, Block 5A, 6 Floor, Office.140 
Almaty, 050000, Kazakhstan
tel.: +7 701 759 45 45
e-mail: s.shin61@mail.ru
web: www.ypk.kz

“Yellow Pages of Kazakhstan” is an international brand, which is currently represented in market of 
information services in the form of a print edition - an industrial-commercial directory “Yellow Pages of 
Kazakhstan”, the website: www.ypk.kz and a mobile application.
The directory “Yellow Pages of Kazakhstan” is published once a year, has a fairly large circulation, high-
quality printing, and is distributed at exhibitions held both in Kazakhstan and abroad.
Distribution is free and contains a large amount of address information and contacts. High-quality 
printing, free distribution, large circulation - all this makes our publication accessible and demand in the 
market of information services. The handbook is interesting, first of all, as a source of information and has 
an extensive database of companies and organizations.
For the operational use of the information contained in the industrial pages Yellow Pages of Kazakhstan 
you can visit our website www.ypk.kz and download the Yellow Pages of Kazakhstan mobile application in 
Google play and iTunes.
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Инжинирингтік қызметтер, жобалау
ЖоБалау, МонТаЖдау, БаПТау
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

ЖоБалау, МонТаЖдау, іСКЕ ҚоСЫП БаПТау
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

Кабелдік өнімдер, сымдар, арматуралар
каБЕЛь ЖӘнЕ Сым
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

Электір техникалық жабдық
эЛЕктіР СтанцИяЛаРҒа ЖӘнЕ шаҒын 
СтанцИяЛаРҒа аРнаЛҒан ЖаБДықтаР
ПСКОВ КҮШТІК ТРАНСФОРМАТОРЛАР  
ЗАУЫТЫ («ПКТЗ» ЖШҚ).........................................22 ............. 201
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

Электр жабдықтарды жөндеу және күтуге арналған 
электр құралдар мен техникалық құралдар
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ............. 198
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

эЛЕктР құРаЛДаР
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

ЭлЕКТР МаШИналаР ЖӘнЕ аППаРаТТаР, 
ТРанСФоРМаТоРлаР, ЖоҒаРЫ КЕРнЕулі 
ЖаБДықтаР
ПСКОВ КҮШТІК ТРАНСФОРМАТОРЛАР  
ЗАУЫТЫ («ПКТЗ» ЖШҚ).........................................22 ............. 201

эЛЕктР тЕхнИкаЛық ЖаБДықтаР
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ............. 198
ПСКОВ КҮШТІК ТРАНСФОРМАТОРЛАР  
ЗАУЫТЫ («ПКТЗ» ЖШҚ).........................................22 ............. 201
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

ЭлЕТР ЭнЕРГИяСЫн ӨндіРу, ТаРаТу ЖӘнЕ 
ЖЕтізУГЕ аРнаЛҒан эЛЕктР ЖаБДықтаР
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ............. 198
ПСКОВ КҮШТІК ТРАНСФОРМАТОРЛАР  
ЗАУЫТЫ («ПКТЗ» ЖШҚ).........................................22 ............. 201

эЛЕктіР энЕРГИяның БаЛама көзДЕРі
Баламалы энергия көздері
АСТАНА КОМ .........................................................72 ............. 195

ДЕРБЕС қУат көзДЕРі
АСТАНА КОМ .........................................................72 ............. 195

ЖЕЛ энЕРГЕтИкаСы
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

Энергетикалық машина жасау
ЖыЛы энЕРГЕтИкаСына аРнаЛҒан ЖаБДықтаР 
ЖӘнЕ тЕхнОЛОГИяЛаР
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

Энергия үнемдеу, инновациялар және энергия 
үнемдегіш технологиялар және жабдық
эЛЕктР энЕРГЕтИка
АСТАНА КОМ .........................................................72 ............. 195
«ЭНЕРГОМЕРА» ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ  
ЗАУЫТТАРЫ, АҚ ....................................................21 ............. 197
ПСКОВ КҮШТІК ТРАНСФОРМАТОРЛАР  
ЗАУЫТЫ («ПКТЗ» ЖШҚ).........................................22 ............. 201
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

эЛЕктР энЕРГЕтИкаДа энЕРГИя тИімДі 
ЖаБДықтаР мЕн тЕхнОЛОГИяЛаР
«ЭНЕРГОМЕРА» ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ  
ЗАУЫТТАРЫ, АҚ ....................................................21 ............. 197
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ............. 198
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ЖШС .......................18 ............. 203

Энергия үнемдеуді және отын энергетикалық 
қорларды тұтынуды есепке алу және мониторинг
автОматтанДыРыЛҒан СөнДіРГіштЕР
АСТАНА КОМ .........................................................72 ............. 195

ҮРдіСТЕРді, ИнЖЕнЕРліК ЖҮйЕлЕРді 
автОматтанДыРУ
АСТАНА КОМ .........................................................72 ............. 195
AGSA, ЖШҚ ...........................................................17 ............. 194

энЕРГЕтИкаЛық паРамЕтРЛЕРДі ЕСкЕпкЕ аЛУ 
ЖӘнЕ БаҚЫлау ӘдЕСТЕРі, аСПаПТаРЫ
«ЭНЕРГОМЕРА» ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ  
ЗАУЫТТАРЫ, АҚ ....................................................21 ............. 197

Компания стенд № Бетi Компания стенд № Бетi



231

WWW.POWEREXPOASTANA.KZ 

Индекс продукции  • Организаторы

Powerexpo Astana 2022

эЛЕктРОтЕхнИчЕСкОЕ ОБОРУДОванИЕ
АСТАНА КОМ ........................................................ 72 ..............196

альтернативные источники электроэнергии
автОнОмныЕ ИСтОчнИкИ пИтанИя
АСТАНА КОМ ........................................................ 72 ..............196

аЛьтЕРнатИвныЕ ИСтОчнИкИ эЛЕктРОэнЕРГИИ
АСТАНА КОМ ........................................................ 72 ..............196

вЕтРОвая энЕРГЕтИка
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

Инжиниринговые услуги, проектирование
ПРоЕКТИРованИЕ, МонТаЖ, наладКа
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

ПРоЕКТИРованИЕ, МонТаЖ, ПуСКо-наладКа
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

Кабельная продукция, провода, арматура
каБЕЛь И пРОвОД
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

учет и мониторинг энергосбережения и потребления 
топливно-энергетических ресурсов
авТоМаТИЗаЦИя ПРоЦЕССов, ИнЖЕнЕРнЫХ 
СИСтЕм
АСТАНА КОМ ........................................................ 72 ..............196
AGSA, ТОО ............................................................ 17 ..............194

автОматИчЕСкИЕ выкЛючатЕЛИ
АСТАНА КОМ ........................................................ 72 ..............196

ПРИБоРЫ, МЕТодЫ КонТРоля И уЧЕТа 
эЛЕктРОэнЕРГЕтИчЕСкИх паРамЕтРОв
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ  
“ЭНЕРГОМЕРА”, АО .............................................. 21 ..............197

Электротехническое оборудование
ОБОРУДОванИЕ ДЛя эЛЕктРОСтанцИй И 
пОДСтанцИй
ПСКОВСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ (ООО “ПЗСТ”) ..................... 22 ..............201
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

ЭлЕКТРИЧЕСКИЕ МаШИнЫ И аППаРаТЫ, 
ТРанСФоРМаТоРЫ, вЫСоКовольТноЕ 
ОБОРУДОванИЕ
ПСКОВСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ (ООО “ПЗСТ”) ..................... 22 ..............201

эЛЕктРОИнСтРУмЕнт
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

эЛЕктРОИнСтРУмЕнты И тЕхнИчЕСкИЕ 
СРЕДСтва ДЛя РЕмОнта И ОБСЛУЖИванИя 
эЛЕктРООБОРУДОванИя
GINDUMAC GmbH ................................................. 19 ..............199
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

ЭлЕКТРооБоРудованИЕ для ПРоИЗводСТва, 
пЕРЕДачИ И РаСпРЕДЕЛЕнИя эЛЕктРОэнЕРГИИ
GINDUMAC GmbH ................................................. 19 ..............199
ПСКОВСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ (ООО “ПЗСТ”) ..................... 22 ..............201

эЛЕктРОтЕхнИчЕСкОЕ ОБОРУДОванИЕ
GINDUMAC GmbH ................................................. 19 ..............199
ПСКОВСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ (ООО “ПЗСТ”) ..................... 22 ..............201
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

Энергетическое машиностроение
ОБОРУДОванИЕ И тЕхнОЛОГИИ ДЛя 
тЕпЛОэнЕРГЕтИкИ
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

Энергосбережение, инновации и 
энергосберегающие технологии и оборудование
эЛЕктРОэнЕРГЕтИка
АСТАНА КОМ ........................................................ 72 ..............196
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ  
“ЭНЕРГОМЕРА”, АО .............................................. 21 ..............197
ПСКОВСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ  
ТРАНСФОРМАТОРОВ (ООО “ПЗСТ”) ..................... 22 ..............201
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

энЕРГОэффЕктИвнОЕ ОБОРУДОванИЕ И 
тЕхнОЛОГИИ в эЛЕктРОэнЕРГЕтИкЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ  
“ЭНЕРГОМЕРА”, АО .............................................. 21 ..............197
GINDUMAC GmbH ................................................. 19 ..............199
TASCOM SUPPLY & SERVICES, ТОО........................ 18 ..............203

Компания стенд № Стр. Компания стенд № Стр.
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ElECTrOTECHNICal EqUIpMENT
ASTANA COM .........................................................72 ..............196

Accounting and monitoring of energy saving and 
consumption of fuel and energy resources
aUTOMaTIC SwITCHES
ASTANA COM .........................................................72 ..............196

aUTOMaTIzaTION Of TECHNOlOGY prOCESSES aNd 
ENGINEErING SYSTEMS
ASTANA COM .........................................................72 ..............196
AGSA, LLP ..............................................................17 ..............195

Self-COntAIneD POWer SuPPly SOurCeS
ELECTROTECHNICAL FACTORIES  
“ENERGOMERA”, JSC .............................................21 ..............197

Alternative sources of electricity
ElECTrIC TOOlS aNd EqUIpMENT fOr ElECTrICal 
rEpaIr aNd MaINTENaNCE
ASTANA COM .........................................................72 ..............196

MInI-HeAt-eleCtrIC GenerAtInG PlAnt
ASTANA COM .........................................................72 ..............196

wINd ENErGY
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

Cable products, wires, fittings
dEvICES aNd METHOdS Of ElECTrIC pOwEr 
METErING aNd CONTrOl
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

electrotechnical equipment
eleCtrIC eQuIPMent fOr GenerAtIOn, 
TraNSMISSION aNd dISTrIbUTION Of ElECTrIC 
pOwEr
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ..............199
PSKOV PLANT OF POWER TRANSFORMERS, LLC .....22 ..............202

eleCtrIC MACHIneS AnD APPArAtuS, 
trAnSfOrMerS, HIGH VOltAGe eQuIPMent
PSKOV PLANT OF POWER TRANSFORMERS, LLC .....22 ..............202

ElECTrIC TOOlS
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

ElECTrOTECHNICal EqUIpMENT
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ..............199
PSKOV PLANT OF POWER TRANSFORMERS, LLC .....22 ..............202
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

ENErGY EffICIENT EqUIpMENT aNd TECHNOlOGY IN 
THE ElECTrIC pOwEr INdUSTrY
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ..............199
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

EqUIpMENT fOr ElECTrIC pOwEr STaTIONS aNd 
SuBStAtIOnS, eleCtrIC POWer DIStrIButIOn AnD 
GENEraTION NE
PSKOV PLANT OF POWER TRANSFORMERS, LLC .....22 ..............202
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

energy saving, innovation and energy-saving 
technologies and equipment
HeAt-POWer enGIneerInG
ELECTROTECHNICAL FACTORIES  
“ENERGOMERA”, JSC .............................................21 ..............197
GINDUMAC GmbH ..................................................19 ..............199
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

pOwEr ENGINEErING
ASTANA COM .........................................................72 ..............196
ELECTROTECHNICAL FACTORIES  
“ENERGOMERA”, JSC .............................................21 ..............197
PSKOV PLANT OF POWER TRANSFORMERS, LLC .....22 ..............202
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

engineering services, design
CO-GenerAtIOn PlAntS. DeSIGn, ASSeMBlInG, 
adJUSTMENT
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

rOOf AnD MInI-BOIler PlAntS. DeSIGn, 
ASSeMBlInG, StArtInG-uP AnD ADJuStMent.
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203

Power engineering
fUrNaCE arraNGEMENTS
TASCOM SUPPLY & SERVICES, LLP ..........................18 ..............203
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