
ULBA-FA

УЛЬБА-ТВС

«Үлбі-ЖБҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктесігі (бұдан əрі-Серіктестік), өндірістік-еңбек қызметін іске 
асыру барысында мүдделі тұлғалар алдындағы өзінің жауапкершілігін  толық сезінеді, 
Серіктестіктің қызметкерлеріне жəне Серіктестіктің нысандарында қызмет ететін өзге де тұлғаларға 
қауіпсіз еңбек жағдайын жасауға ұмтылады жəне адамдардың өмірі мен денсаулығын өз қызметінің 
басмдылықтарына жатқызады. 

Серіктестік қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау саласында келесідей маңызды принцптерді белгілейді:
1) Адамдардың өмірі мен денсаулығы өндірістік/еңбек қызметінің нəтижелеріне қарағанда 
басымдылыққа ие.

2) Серіктестік пен Серіктестіктің нысандарында жұмыс жасап жатқан жəне қызмет көрсетіп жүрген 
мердігер ұйымдардың қызметтері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық 
актілеріне, келісімшарттардың талаптарына, ұжымдық шарттарға, жұмыс берушінің актілері мен 
қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау саласының өзге де құжаттарға сəйкес болып келеді.

3) Серіктестіктің қызметкерлерін барлық қажетті, жұмысқа жарамды жеке жəне ұжымдық қауіпсіздік 

құралдарымен, сонымен қатар технологиялық қамту құралдарымен қамтамасыз ету.
4). Серіктестіктің қызметкерлеріне тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық əл-ауқаты 

саласында мемлекеттік органмен белгіленген санитарлық ережелер мен гигиеналық нормативтерге 
сəйкес қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайлар жасау.

5) Қауіпсіз жəне сау еңбек жағдайларын құру бойынша, өндірістік жазатайым оқиғалар мен кəсіби 
аурулардың алдын алу бойынша ұйымдастырушы-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, 
алдын алу жəне өзге де іс-шараларды жоспарлау жəне мүлтіксіз орындау.

6) Серіктестіктегі қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау жағдайы туралы ашықтық, жариялымдық, толықтық, 
мінсіздік жəне шынайылық.

7) Серіктестіктің еңбекті қорғауды басқару жүйесінің үздіксіз жұмыс жасауын мінсіздендіру.

Серіктестіктің басшылығы барлық қызметкерлерге үндеу жолдайды:
- Осы Саясатқа мүлтіксіз бағынуға;  
- қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласында заңнамалық, нормативтік жəне өзге де талаптарды 
мүлтіксіз сақтауға;
- өзіне, өмірді жəне адамдардың денсаулығын сақтай отырып қол астындағыларға жəне 
айналасындағыларға қамқорлықпен қарау;
- қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласында қызмет нəтижесін жақсартуға шынайы күш жұмау;
- жазатайым оқиғалардың кез келген түрі, улану, денсаулықтың нашарлауы, қауіпті əрекеттер, 
қауіпті жағдайлар мен оқиғалар туралы хабарлау.

                                                                                                                                                 

«ҮЛБІ-ЖБҚ» ЖШС-НЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ЖƏНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

 «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС бас директоры                                Арман Сүлейменов
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УЛЬБА-ТВС

Ulba-FA Limited Liability Partnership (hereinafter referred to as the Partnership) recognizes full 
responsibility towards concerned parties when performing production and labour activity, endeavors 
forming and maintaining safe working conditions of the Partnership employees and other employees 
performing works and rendering services at the Partnership facilities, and refers protection of human 
life and health as the highest priority in its activity.   

The Partnership defines the following key principles in Occupational Health and Safety:
1) Priority of human life and health to production/labour activity results.

2) Compliance of the Partnership activity and activity of contractors performing works or rendering 
services at the Partnership facilities with the regulatory legal acts applicable in the Republic of Kazakhstan, 
as well as the requirements of contracts, collective arrangements, employer's certificates and other documents 
related to Occupational Health and Safety.  

3) Provision of the Partnership employees with all required proper personal and collective protective equipment 
and jigs, fixtures and tools.

4) Arrangement of required sanitary and hygienic conditions for the Partnership employees in accordance with 
the sanitary regulations and hygienic standards established by the public authorities in sanitary and 
epidemiological welfare of the population.

5) Planning and implicit execution of organizational, technical, sanitary, epidemiological, preventive and other 
measures to create safe and healthy labour conditions, to prevent occupational traumatism and occupational 
diseases.

6) Openness, publicity, completeness, transparency and reliability of information on Occupational Health and 
Safety state in the Partnership.

7) Continuous improvement of functioning of the Partnership safety and health protection system management.

The Partnership management addresses all employees appealing to:
- strictly follow this Policy;
- strictly follow legal, regulatory and other requirements in the field of Occupational Health and Safety;
- be careful to yourself, subordinates and people around you protecting human life and health;
- make a real contribution into improvement of the activity outcomes in Occupational Health and Safety;
- report on any cases of traumatism, poisoning, ill health, dangerous acts, dangerous conditions and incidents.
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УЛЬБА-ТВС

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ульба-ТВС» (далее – Товарищество), 
при осуществлении производственной/трудовой деятельности, осознаёт всю полноту 
ответственности перед заинтересованными сторонами, стремится к созданию и 
поддержанию безопасных условий труда работников Товарищества и других лиц, 
выполняющих работы и оказывающих услуги на объектах Товарищества, и относит 
сохранение жизни и здоровья людей к высшим приоритетам своей деятельности.

Товарищество определяет следующие ключевые принципы в области безопасности и 
охраны труда:

1) Приоритет жизни и здоровья людей по отношению к результатам производственной/
трудовой деятельности.

2) Соответствие деятельности Товарищества и подрядных организаций, выполняющих 
работы и оказывающих услуги на объектах Товарищества, действующим в Республике 
Казахстан нормативным правовым актам, а также требованиям договоров, 
коллективных соглашений, актов работодателя и иных документов в области безопасности 
и охраны труда.

3) Обеспечение работников Товарищества всеми необходимыми исправными и пригодными 
средствами индивидуальной и коллективной защиты и средствами технологического 
оснащения.

4) Создание работникам Товарищества необходимых санитарно-гигиенических условий в 
соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами, установленными 
государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5) Планирование и безусловное выполнение организационно-технических, санитарно-
эпидемиологических, профилактических и иных мероприятий по созданию безопасных и 
здоровых условий труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

6) Открытость, гласность, полнота, прозрачность и достоверность информации о 
состоянии безопасности и охраны труда в Товариществе.

7) Непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда 
оварищества.

Руководство Товарищества обращается ко всем работникам с призывом:
- неукоснительно следовать данной Политике;
- неукоснительно соблюдать законодательные, нормативные и иные требования в области 
безопасности и охраны труда;
- бережно относиться к себе, подчинённым и окружающим, оберегая жизнь и здоровье людей;
- вносить реальный вклад в улучшение результатов деятельности в области безопасности и 
охраны труда;
- сообщать о любых случаях травматизма, отравлений, ухудшений здоровья, об опасных 
действиях, опасных условиях и происшествиях.

ПОЛИТИКА ТОО «УЛЬБА-ТВС»
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

 
Ulba-FA LLP Director General                         Arman Suleimenov

23.07.2021
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