
 
 

2016 жылғы 6 желтоқсан  

 
 

KAZ MINERALS ТОБЫ  АҚТОҒАЙ  ЖОБАСЫНДАҒЫ  ІЛГЕРІЛЕУ  
 ТУРАЛЫ  ХАБАРЛАЙДЫ  

 

KAZ Minerals Тобы сульфидті кендерді өңдейтін Ақтоғай кен байыту фабрикасындағы сынақтар мен 
іске қосу-реттеу жұмыстарын бастады. Бұл туралы компанияның басқарма төрағасы Олег Новачук 
Қазақстан президентімен болған телекөпір барысында хабарлады. Желтоқсанның 6 күні мемлекет 
басшысы тікелей эфирде республиканың түрлі өңірлеріндегі бірқатар маңызды өнеркәсіптік 
жобаларды іске қосты.  

Ақтоғай кен орнының сульфидті кенінен тауарлы мыс концентраты 2017 жылғы бірінші тоқсанның 
соңында өндіріледі деп көзделген. Топтың 2017 жылға жоспарланған көрсеткіштері 2017 жылғы 23 
ақпанда жарияланатын жылдық есепте айтылады.  

Ақтоғай жобасының жалпы бюджеті қайта қаралған соң $100 млн азайып, $2,1 млрд құрады. 2016 
жыл барысындағы құрылыстың қарқынды жүруінің, жоспарланбаған қосымша міндеттемелердің 
әсерінен шамалы босатылудың, жергілікті мердігерлер жұмысының долларлық құнының төмендеуі 
мен жергілікті мердігерлер арасында құрылыс жұмыстарының көпшілігін бөлу саясаттың жағымды 
әсерінің арқасында үнемдеуге қол жетті.  

Қалған күрделі төлемдердің мерзімдері қайта қаралды. 2016 жылдың соңына жоспарланған кейбір 
төлемдер 2017 жылдың басында болады деп көзделген. 2018 жылға дейін шегерілген төлемдердің 
арасында – тотыққан кен жүктелетін шоғырлы сілтісіздендіру панельдерінің кеңейтілуіне байланысты 
$70 млн.  

Жобаның күрделі шығындары келесідей жоспарланған: $100 млн көлемінде – 2016 жылдың екінші 
жартысы, $240 млн – 2017 жыл және $370 млн – 2018 жыл. 2018 жылға жоспарланған $370 млн 
ішінде 2016 және 2017 жылдардағы құрылыс жұмыстары үшін төленетін $300 млн да бар. Төлем 
2015 жылдың қараша айында негізгі мердігермен келісе отырып шегерілген.  

KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук: «Біз бүгін сульфидті кендерді өңдейтін 
Ақтоғай кен байыту фабрикасындағы іске қосу-реттеу жұмыстарының басталғанын және жобаның 
күрделі бюджетінің $100 млн азайғанын жариялауға қуаныштымыз. Біз Ақтоғай және Бозшакөл КБК-
дегі өндірісті арттырып, саладағы жетекші өндірістік өсімге жетуді мақсат тұтып отырмыз». 

 

Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефондар бойынша хабарласуға болады: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Қаржылық талдаушы, Инвесторлармен 
байланыс департаменті, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садықов Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері, Алматы 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ  

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған өсу әлеуеті 
зор мыс өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Шығыс Қазақстанда орналасқан төрт 
кеніші мен үш кен байыту фабрикаcында, Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде, 
Бозшакөл және Ақтоғай кен байыту кешендерінде жүргізеді. 2015 жылы Шығыс Қазақстан мен 
Бозымшақтағы катодты мыстың жалпы өндіріс көлемі 81 мың тоннаны құрады. Ілеспе өнім ретінде 94 
мың тонна концентраттағы мырыш, түйіршік түріндегі 3,14 млн. унция күміс пен құйма түріндегі 35 
мың унция алтын өндірілді. 
 
2016 жылдың ақпан айында Топ Павлодар облысында орналасқан ашық типтегі ірі ауқымды кеніш – 
Бозшакөл кен байыту кешенін іске қосты. Компанияның екінші өркендеу жобасы – Шығыс 
Қазақстандағы Ақтоғайда сульфидті кенді қайта өңдеу учаскесінің құрылысы жалғасуда. Аталмыш 
жобалар осы саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының 
басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын компанияға айналдырмақ. 
 
Павлодар облысында орналасқан Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық жобалық 
қуаты 30 млн тонна кенді құрайды. Кен орнынның пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс 
құрамы 0,36%. Операциялық шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші жобалар 
арасында бірінші квартильге кіреді. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын катодты 
эквивалентегі 100 мың тонна мысты және 120 мың унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
Ақтоғайда тотыққан кеннен катодты мыс өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал 
сульфидті кеннен мыс концентратын өндіру 2017 жылғы бірінші тоқсанның аяғында басталады 
Сульфидті кенді қайта өңдеу жөніндегі жылдық қуаты – 25 млн тонна. Мыс мөлшері 0,33% (сульфидті 
кен) және 0,37% (тотыққан кен). Кен орынды пайдалану мерзімі - 50 жылдан астам. Ақтоғай кен 
орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында бәсекеге 
қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі - алғашқы 10 жылда сульфидті кен учаскесінен жыл сайын 
өндірілетін 90 мың тонна катодты эквивалентегі мысты және тотыққан кен учаскесінен өндірілетін 15 
мың тонна катодты мысты құрайды.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Гонконг пен Қазақстан қор 
биржаларында айналымда. Топта шамамен 13 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан 
азаматтары. 
 
Бұл хабарламалада ішкі ақпарат бар. 


