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БАҚТИЯР ҚРЫҚПЫШЕВ «ҚАЗАҚМЫС КОРПОРАЦИЯСЫ»  
ЖШС БАС ДИРЕКТОРЫ БОЛЫП ТАҒАЙЫНДАЛДЫ 

 
Бұған дейін Қазақмыс корпорациясының Тау-кен өңдеуші кешенінің Бас директоры 
қызметін атқарып келген Бақтияр Қрықпышев 2013 жылғы 1 желтоқсаннан бастап 
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ң Бас директоры болып тағайындалды. Бас директор 
лауазымы өндірістік бөлімшелерді басқаруды және басшылардың жауапкершіліктерін 
арттыруға бағытталған жаңадан бекітілген ұйымдық құрылымға сәйкес енгізіліп отыр.   
 
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ң Басқарма төрағасы Эдуард Огай Бақтияр 
Қрықпышевтің әкімшілік және функционалдық басшысы болады. Қрықпышев мырзаның 
жаңа лауазымдағы негізгі міндеттері – өндірістің техникалық, экологиялық және 
ресурстарды үнемдеу стандарттары мен оларды іске асырудың механизмдерін, сондай-
ақ компаниядағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасына бақылау жасаудың 
күшейтілуін қарастыратын «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС өндірістік қызметінің 
стратегиясын айқындау болып табылады.   
 
Бақтияр Қрықпышев Қарағанды облысының Қарсақпай кентінде металлургтердің 
отбасында дүниеге келген. 1996 жылы Жезқазғандағы Тау-кен технологиялық 
институтын тәмамдап, еңбек жолын «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ң Солтүстік 
Жезқазған кенішінде бастаған. Ол 17 жыл ішінде компанияда мансаптық өсудің барлық 
сатысынан өтті. Бақтияр Қрықпышев басқарушылық және өндірістік жетістіктері үшін 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» мерейтойлық медалімен және ІІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» төсбелгісімен марапатталған.  
 
«Бақтияр Қрықпышев алдына қойылған міндеттерді бұрынғыдай сәтті жүзеге асырады 
деп сенемін. Оның тікелей өндірісте және ірі жобаларға жетекшілік етуде мол тәжірибесі 
бар, бұған қоса аймақтарды жақсы біледі. Мұның барлығы өндірісіміздің тиімділігін 
арттыруға септігін тигізері анық», - деп мәлімдеді «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ң 
Басқарма төрағасы Эдуард Огай. 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі және әлемдегі алдыңғы қатарлы мыс өндіруші болып 
табылады. Қазақмыстың 16 кеніші, 9 тау-кен фабрикалары мен екі мыс балқытушы өндірістік 
кешені бар. Қазір олардың бірінде қайта құру ісі қолға алынған. Мыс өндірісі кен өндіруден 
бастап мыс катанкасын және катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай 
интеграцияланған. 2012 жылы меншікті кеннен 292 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс 
өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі тасымалдарымен және ауқымды теміржол 
инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіріп отыр. 2012 жылы Қазақмыс 152 мың тонна мырыш концентратын 
өндірді. Топ әлемдегі ең ірі деген күміс өндірушілердің бірі боп табылады (2012 жылы 12,6 млн. 
унция күміс өндірілді). 
 
Kazakhmys Power Қазақстандағы ең ірі электр станцияларының бірі болып табылатын Екібастұз 
ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық үлесіне ие. Электр станциясында өндірістік 
қуаттылығын 3 000 МВт-тан 4 000 МВт болатын жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы іске асырылуда. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 

 


