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ГРУППА КАЗАХМЫС ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АКТОГАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
Сегодня в Астане Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук и Вице-
президент Государственного Банка Развития Китая Гао Цзянь подписали меморандум о 
взаимопонимании по предоставлению кредитной линии размером до $1,5 млрд. Средства, 
оговоренные в соглашении, предусматривают разработку крупного месторождения Актогай в 
Восточном Казахстане – одного из самых перспективных горнорудных проектов страны. 
Подписание меморандума приурочено к проходящему в эти дни в Казахстане саммиту 
Шанхайской организации сотрудничества.  
 
Как ожидается, стороны выйдут на подписание кредитного соглашения до конца текущего года. 
Финансирование со стороны ГБРК позволит Казахмысу разработать крупный проект по 
расширению производства, сохранив при этом контроль над данным активом. Актогай содержит 
около 5 млн тонн меди: при проектной мощности в 100 тыс. тонн медного концентрата срок 
эксплуатации рудника составит 43 года. Число сотрудников на период эксплуатации превысит 
тысячу человек.  
 
У проекта уже есть необходимая инфраструктура: 800 км электрических сетей и 
трансформаторная станция,  железнодорожная ветка и сортировочный узел с установленным 
портальным краном, автодорога, склады и жилые помещения, бетонно-закладочный комплекс и 
асфальтовый завод. Одним из преимуществ проекта является существенное упрощение 
экспорта продукции за счет близости к потребителям в Китае.  
 
В ходе предварительного технико-экономического обоснования были проведены 
геологоразведочные работы, металлургические тесты и инженерные исследования. 
Полноценное ТЭО по проекту, включающему карьер и обогатительную фабрику, планируется 
начать в текущем году. ТЭО, как ожидается, займет один год, а фаза разработки и 
строительства продлится около трех лет. Капитальные затраты по проекту оцениваются 
примерно в $2 млрд.  
 
Разработка Актогая и другого крупного проекта Бозшаколь позволит Казахмысу значительно 
нарастить производство меди в ближайшие пять лет. Реализация проектов роста Группы 
Казахмыс будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в 
бюджет Казахстана, развитию социальной сферы и сопутствующей инфраструктуры.  
 
Олег Новачук, Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс,  прокомментировал: 
«Подписанием меморандума мы расширяем наше сотрудничество с ГБРК, который также 
предоставляет финансирование по проекту Бозшаколь. Новое финансирование позволяет нам 
разработать Актогай, сохранив полный контроль над данным месторождением. Совокупный 
ежегодный объем производства по этим двум проектам оценивается в 200 тыс. тонн меди в 
концентрате, что позволит увеличить текущее производство Казахмыса более чем на 60%.  
Реализация данных проектов - существенный шаг вперед для Казахмыса и для всей 
металлургической отрасли Казахстана».  
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель отдела 

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

Айрин Бэртон  Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель отдела 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556  

Бахыт Муканова Старший менеджер по 
корпоративным связям 

Тел:  +77 27 3304   556  

Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение «Kazakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году 
было произведено 14 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт. 
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2010 году доходы 
Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы (за 
вычетом особых статей) в 2.8 млрд долларов. В Группе работает около 61 000 человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является 
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и 
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  
Центральной Азии. 
 
 



 
  

2011 жылғы 13 маусым 
 

ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ АҚТОҒАЙ КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ҮШІН  
ӨЗАРА ТҮСІНІСТІК ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ   

 
Бүгін Астана қаласында Қазақмыс Тобының басқарушы Бас директоры Олег Новачук 
пен Қытайдың Мемлекеттік Даму банкінің вице-президенті Гао Цзянь мөлшері 1,5 млрд 
АҚШ доллары болатын несиелік бағдар ұсыну жөніндегі Өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойды. Келісімде айтылған қаражат Шығыс Қазақстандағы Ақтоғай ірі 
кен орнын – елдегі ең келешегі зор тау-кен өндіру жобаларының бірінің игерілуін көздеп 
отыр. Меморандумға қол қою осы күндері Қазақстанда өтіп жатқан Шанхай 
ынтымақтастық ұйымының саммитіне орайластырылған.   
 
Күткендегідей, тараптар несиелік келісімге осы жылдың соңына дейін қол қоюға 
шарттасты. ҚМДБ тарапынан қаржыландыру Қазақмысқа сол аталған активті 
бақылауында ұстай отырып, өндірісті ұлғайту жөніндегі ірі жобаны игеруге мүмкіндік 
туғызады. Ақтоғайдың қоры – 5 млн тонна мысты құрайды: жобалық қуаттылығы 
жылына 100 мың тонна мыс концентраты болғанда, кенішті пайдалану мерзімі 43 жылға 
жететін болады. Пайдалану кезінде қызметкерлердің саны мың адамнан асатын 
болады.   
 
Жобаның ендігі қажетті деген инфрақұрылымы бар: 800 км құрайтын электр желілері 
мен трансформаторлық станция, теміржол тармағы мен өрлеу краны орналастырылған 
іріктеу торабы, автожол, қоймалар мен тұрғын-жайлар, бетон құю кешені жəне асфальт 
зауыты. Жобаның артықшылықтарының бірі оның Қытайдағы тұтынушыларға қарай 
жақын орналасқандығы есебінен өнімнің экспортын жеңілдетуі болып табылады.   
 
Алдын ала жасалған техникалық-экономикалық негіздемелеу барысында геологиялық 
барлау жұмыстары, металлургиялық тестілеулер жəне инженерлік зерттеулер 
жүргізілді. Карьер мен кен байыту фабрикасын қамтитын жоба бойынша толыққанды 
ТЭН-і осы жылы бастауға жоспарланып отыр. Күткендегідей, ТЭН бір жылдық уақытты 
алады, ал даярлау жəне құрылыс жүргізу сатысы шамамен үш жылға созылады. Жоба 
бойынша капиталдық шығындар шамамен 2 млрд АҚШ долларына бағаланып отыр.   
 
Ақтоғай жəне Бозшакөл ірі жобаларын игеру ісі Қазақмысқа алдағы бес жыл ішінде мыс 
өндірісін анағұрлым ұлғайтуға мүмкіншілік береді. Қазақмыс Тобының өркендеу 
жобаларын жүзеге асыру жаңа жұмыс орындарын құруға, Қазақстан бюджетіне 
түсімдердің артуына, əлеуметтік саланың жəне оған ілеспелі инфрақұрылымның 
дамуына мүмкіндік туғызады.   
 
Қазақмыс Тобының басқарушы Бас директоры Олег Новачук өз сөзінде былай деді: «Біз 
меморандумға қол қою арқылы Бозшакөл жобасын қаржыландыруға қолдау көрсетіп 
отырған ҚМДБ-мен өз ынтымақтастығымызды ұлғайтып отырмыз. Жаңа қаржыландыру 
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бізге Ақтоғай кен орнын толық бақылауда ұстай отырып, оны игеруімізге мүмкіндік 
туғызатыны сөзсіз. Осы аталған екі жоба бойынша өндірістің жиынтық ауқымы жылына 
200 мың тонна мыс концентратына бағаланып отыр, яғни ол қазірдегі Қазақмыстың 
өндірісін 60 пайыздан асатын шамаға арттыруға мүмкіндік береді. Осы жобаларды 
жүзеге асыру - Қазақмыс үшін де, Қазақстанның барша металлургия саласы үшін де 
алға басқан елеулі қадам болып табылады».  
 
 
Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 
 
Қазақмыс   

Джон Смэлт Корпоративтік байланыстар 
бөлімінің басшысы 

      Тел:+44 20 7901 7882 
       

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев 
Алматыдағы Корпоративтік 
байланыстар бөлімінің 
басшысы 

      Тел:  +77 27 3304   556   

Бақыт Мұқанова Корпоративтік байланыстар 
жөніндегі аға менеджер 

      Тел:  +77 27 3304  556    

 
Мерлин   

Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400 

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания 
болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар мұнай 
өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   
 
Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі 
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан он мыс 
өндірушінің бірі болып табылады. Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне 
катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы 
меншікті рудадан 303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс 
электр энергиясының ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен 
сүйемелденіп тұрады.  
 
«Kazakhmys Copper» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде 
мырыш, күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш 
концентратын өндіріп шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.  
(2010 жылы 14 млн. унция күміс өндірді).   
 
«Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын Қазақстандағы ең ірі деген 
Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу үлесіне ие.  
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне 
кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA 
(ерекше баптардығ қоспағанда) көрсеткіші 2,8 млрд.АҚШ долларды құрағанда,Топ өнімдерінің 
өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта шамамен 61 000 адам жұмыс істейді, яғни 
басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік 
активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық 
Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  

 


