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ҚАЗАҚМЫС ЕКІБАСТҰЗ ГРЭС-1 ЖƏНЕ ҚАЗГИДРОТЕХЭНЕРГО 

КƏСІПОРЫНДАРЫН САТУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ ЖАСАДЫ  
 
 
Қазақмыс ПЛС Екібастұз ГРЭС-1 станциясының Топқа тиесілі 50 пайыздық үлесін жəне  
«Қазгидротехэнерго» ЖШС-дегі 100 пайыздық үлесін сату туралы «Самұрық-Энерго» 
АҚ-мен келісім жасасқандығын хабарлайды. Мəміленің жалпы сомасы 1,3 млрд 
долларды құрайды.  
 
Мəміленің шарттары бойынша, Қазақмыс Тобы шамамен 1 млрд 249 млн доллар* 
алады. Бұл негізгі өркендеу жобалары болып табылатын Ақтоғай мен Бозшакөлді игеру 
кезеңінде Топтың қаржылық жағдайын біршама нығайта түседі. Мəміле Қазақмыс Тобы 
тəуелсіз акционерлерінің басым бөлігі мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдары мақұлдаған жағдайда жүзеге асады. Аталмыш мəміле Топқа Екібастұз ГРЭС-
1 мен «Қазгидротехэнерго» ЖШС-не салынған бастапқы инвестициядан түскен пайданы 
іске асыру мүмкіндігін береді жəне Топтың өз қызметін мыс өндірісінде 
шоғырландыратындығы туралы бұған дейін жарияланған стратегиясына сай келеді.  
 
«Екібастұз ГРЭС-1 – Қазақстандағы жетекші кəсіпорындардың бірі жəне біз 2008 
жылдан бері станцияны қалпына келтіру ісінде Қазақмыстың атқарған ролін мақтан 
тұтамыз. Сол активті сатудан түскен қомақты қаражат ірі, азшығынды жəне ұзақмерзімді 
мыс өндіру жобаларына ден қоюға мүмкіндік берері анық. 
 
Директорлар Кеңесі Қазақмыстың келешегіне жəне мыс индустриясының негіз қалаушы 
позицияларына сенімді. Кеңестің пайымдауынша, Екібастұз ГРЭС-1 станциясындағы 
үлесін сатудан түскен қаражаттың негізгі қызметіне инвестициялануы жəне 
Қазақмыстың қаржылық жағдайының нығаюы барлық мүдделі тараптар үшін маңызды 
мəселе»,- деп мəлімдеді келісімге орай Қазақмыс ПЛС Директорлар кеңесінің төрағасы 
Саймон Хил. 
 
*«Қазгидротехэнерго» ЖШС-дегі Топқа тиесілі емес 65 пайыздық үлес пен мəміленің құнын 
есептемегендегі таза пайда. 
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Мақсұт Жапабаев  Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

      Тел: +7 727 244 0353 

 

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру жəне өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі  əлемдегі алыңғы қатарлы мыс өндіруші болып 
табылады. Қазақмыстың 16 кеніші, 9 тау-кен фабрикалары мен екі мыс балқытушы өндірістік 
кешен бар, қазір олардың бірі қайта қалпына келтірілуде. Мыс өндірісі кен өндіруден бастап мыс 
катанкасын жəне 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 жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен 
қамтамасыз етіледі.    
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2012 жылы Қазақмыс 152 мың тонна мырыш концентратын 
өндірді. Топ əлемдегі ең ірі деген күміс өндірушілердің 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 болатын жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы іске асырылуда. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар.  
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында жəне Гонконг қор биржасында 
айналымда, сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы 
Топтың ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 млрд. АҚШ долларын, ал EBITDA көрсеткіші 1,9 
млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 58 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді 
оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық Азиядағы 
ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  
 
 
2008 жылы Топ Екібастұз ГРЭС-1 мен Майкөбе көмір кенішін AES компаниясынан сатып алған 
болатын. Екібастұз ГРЭС-1 мен Майкөбе көмір кенішін сатып алу жөніндегі келісімнің жалпы 
сомасы 1 млрд 264 млн АҚШ долларын құраған. Бұл келісім Топқа өз қызметін 
əртараптандыруға мүмкіндік берді. Топ 2011 жылдың 17 мамыры күні Майкөбе көмір кенішіндегі 
үлесін сатты.  
 
2010 жылдың 26 ақпанында Қазақмыс Тобы Екібастұз ГРЭС-1 станциясындағы 50-пайыздық 
үлесін Самұрық-Қазына ҰƏҚ-на 681 млн АҚШ долларына сату жөніндегі мəмілесін аяқтады. 
Соның нəтижесінде қазіргі уақытта Қазақмыстың Екібастұз ГРЭС-1 станциясындағы үлесі 50 
пайызды құрайды. Соңынан Самұрық-Қазына ҰƏҚ Екібастұз ГРЭС-1 станциясының өзіндегі 50 
пайыздық үлесін өзіне қарасты еншілес компания «Самұрық-Энерго» АҚ-на тапсырды.  
 
Электр станциясында сатып алу кезіндегі 2500 МВт қуаттылықпен салыстырғанда,  4000 МВт 
қуаттылыққа жеткізетіндей модернизациялау бағдарламасы іске асырылуда. Негізінен 
модернизациялау бағдарламасы Екібастұз ГРЭС-1 станциясы генерациялаған ақша ағындары 
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есебінен қаржыландырылып отырды. Қазіргі уақытта электр станциясының қуаттылығы 3000 
МВт болып отыр. 
 
Екібастұз ГРЭС-1 станциясында өндірілген электр энергиясының басым бөлігі  Қазақстан 
нарығында үшінші тараптарға өткізіледі, ал қалдық көлемі Ресейге экспортталады.  
 
2013 жылдың 9 айы ішінде Екібастұз ГРЭС-1 станциясындағы таза электр энергиясының 
өндірілімі ішкі нарықтағы сұраныстың кемуінен өткен жылдағы осындай кезеңмен 
салыстырғанда 9 пайызға төмендеген. 2013 жылдың он айының ішінде 2012 жылдың тоғыз айы 
ішіндегімен салыстырғанда, ішкі нарықта сатылуының деңгейі 889 ГВтсағатқа кем болды, 
Ресейге экспорттаудың көлемі сатылымдар көлемінің экспорттық нарыққа кері жіберілуінің 
есебінен 1 467 ГВтсағатқа жоғары болды.   
 
Болжамдар бойынша ЕГРЭС-1 электр энергиясының таза өндірілімі  2013 жылы 13 000 
ГВтсағатқа жетпек.  
 
2013 жылдың тоғыз айы ішіндегі орташа тариф 2012 жылдың тоғыз айына қарағанда 8 пайызға 
жоғарылады. Тарифтердің өсуі 2013 жылдың басында шекті тарифтің 6,50 теңге/кВтсағаттан 
7,30 теңге/кВтсағат деңгейінде сақталды. Электр энергиясына деген сұраныстың кемуіне 
қарамастан, ішкі нарықтағы орташа тариф шекті тариф деңгейіне жақын болды.  
 
«Қазгидротехэнерго» ЖШС – жиынтық қуаттылығы 108 МВт болатын Қазақстандағы 
шағын ГЭС-терді дайындаумен айналысып отырған компания. Қазіргі уақытта 
«Қазгидротехэнерго» ЖШС-ң 100 пайыздық үлесі жанама тиесілі болып отыр. 2012 жылдың 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша «Қазгидротехэнерго» ЖШС-ң активтерінің баланстық құны 10 
млн АҚШ долларын құрады. 2012 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде 
«Қазгидротехэнерго» ЖШС-ң шығыны 2 млн АҚШ долларын құраған.  


