
 
 

 2013 жылғы 6 қыркүйек  
  
 

ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ СЕРІК АХМЕТОВ ҚАЗАҚМЫСТЫҢ ЖАҢА 
 КЕНІШІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫНДА БОЛЫП ҚАЙТТЫ  

 

Бүгін Павлодар облысына жұмыс сапары аясында Қазақстан Республикасының Премьер-
министрі Серік Ахметов әлемдегі игерілмеген ең ірі мыс кен орындарының бірі – Бозшакөлдегі 
тау-кен кешені құрылысының барысымен танысып шықты. Аталмыш нысанда Үкімет 
басшысымен бірге аймақ әкімі Ерлан Арын мен Қазақмыс Тобының Басқарушы бас директоры 
Олег Новачук болды. Компания басшылығы Премьер-министрді құрылыс алаңында атқарылған 
жұмыстардың үдерісі жайлы және жоспарлары туралы хабардар етті.  
 
Кен орнындағы құрылыс жұмыстары екі жыл бойы қарқынды жүргізіліп келеді. Үгіткіштерге 
алғашқы кен 2015 жылы келіп түседі. Құрылыс жұмыстарының бұл кезеңінде жабдықтардың 
негізгі бөлігі сатып алынып, үгіткіштер мен приводтардың бірінші бөлігі жеткізілді. Құрылыс 
жұмыстары бетон іргетастарды және кеніш пен басқа да инфрақұрылымға арналған металл 
конструкцияларды тұрғызуды қамтиды. 2013 жылдың бірінші жарты жылдығында кеніштің негізгі 
жолы 70 пайызға, 220 кВ-тық элетр тарату желілерінің құрылысы 40 пайызға аяқталған, негізгі 
өндірістік ғимараттың металл конструкцияларының 98 пайызы тұрғызылған, бастапқы үгіткіш, 
кен қоймасы мен қалдық қоюлатқыш ғимаратының іргетасы 70 пайызға аяқталған.  
 
2013 жылдың екінші жартысында негізгі жолдың құрылысын, бетон жұмыстарының басым 
бөлігін, негізгі өндірістік ғимараттардың құрылысын аяқтау, үгіткіштер мен приводтардың 
монтажын бастап, оларды орналастыру жоспарланып отыр. 2013 жылдың соңына қарай алаңға 
220кВ электржелісі тартылып, карьерлік самосвалдар мен экскаваторлар жеткізіледі.  
 
Құны 1,9 миллиард долларды құрайтын бұл жоба Қазақмыс Тобының кең ауқымды 
инвестициялық бағдарламасы аясында іске асырылуда және ол Үдемелі индустриялдық-
инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасына кіреді. Жоба бойынша 2012 жылдың 
соңындағы капиталдық шығындар жарты миллиард доллардан асты. 2013 жылы Қазақмыс 
шамамен 600 миллион доллар көлемінде инвестиция бөлуді жоспарлап отыр. 
 

 
Қысқаша анықтама: 
 

 Өндіріс ашық әдіспен ірі ауқымда жүргізіледі және кенді өңдеу – жылына 30 млн тонна 

 Катодты теңгерімдегі мыстың жалпы өндірісі – 3 099 мың тонна 

 Пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам, бастапқы 10 жыл ішінде жылына орта есеппен 
100 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс  

 Ілеспе өнімдердің құрамында 5 255 мың унция алтын және 57 мың тонна молибден бар 

 Жұмыскерлердің бағамдық саны – пайдалану кезеңінде 1 500 адам  

 Қолданыстағы инфрақұрылымға жақын орналасқан  
 

Минералды ресурстар 
Көлемі (млн 
тонна)  

 Құрамындағы мыс  
(%) 

 Құрамындағы 
алтын(г/т) 

 Құрамындағы 
күміс(г/т) 

 Құрамындағы 
молибден(%) 

1 173 0,35 0,14 0,88 0,004 
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 

 
 

Қазақмыс    

Джон Смэлт 
Корпоративтік байланыстар департаментінің 
Лондондағы басшысы 

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

Мария Бабкина 
Корпоративтік байланыстар департаментінің 
Лондондағы басшысының орынбасары 

Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Қаржылық талдаушы, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев  
Корпоративтік байланыстар   
департаментінің басшысы, Алматы 

 Тел:  +77 27 2440  353         

Зүлфира 
Мұхамедиярова  

Корпоративтік байланыстар 
департаментінің аға менеджері, Астана 

  Тел:  +71 72 557  669    

 
 

 

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 мыс өндіруші әрі 16 кенішке, 9 тау-кен фабрикаларына және екі 
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған әлемдегі алыңғы қатарлы мыс өндіруші 
болып табылады. Тау-кен 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 етіліп тұрады.  
 
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 он күміс өндірушінің бірі боп табылады - 2012 жылы 12,6 млн. 
унция күміс өндірді. 
 
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-тық өз жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы іске асырылуда. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында айналымға кіреді; 
сондай-ақ, Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы Топтың 
ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 млрд. АҚШ долларын, ал сегменттік EBITDA көрсеткіші 
1,9 млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 60 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді 
оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру және де Орталық Азиядағы 
ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  
 
 


