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КАЗАХМЫС УЧАСТВУЕТ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАНА  И СЕЛА МАЛШИБАЙ

            
Казахмыс завершил  работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов, реконструкции
площади Алаша в г.Жезказган и благоустройству с.Малшибай, расположенного вблизи
исторического памятника истории и архитектуры – мавзолея Алашахана. Общая сумма затрат
на проведенные работы составила около 300 млн тенге.   Данные мероприятия предусмотрены
Меморандумом о социальном партнерстве 2011 года между Группой Казахмыс и Акиматом
Карагандинской области. На реализацию программы Меморандума Группа Казахмыс выделила
более 2 млрд тенге. 

За счет средств компании полностью обновлены фасады 35 двухэтажных строений и
перекрыты новым полотном крыши 16 домов Жезказгана. Работы выполняются подрядной
организацией ПК «Аспап». Одновременно начата реконструкция городской площади Алаша, на
которой будет установлен Монумент Независимости Республики Казахстан. Начаты работы по
санитарной очистке села Малшибай. Село очищается от ветхих строений, проводится
благоустройство и освещение улиц.  

«Комплекс проведенных мероприятий в Жезказганском регионе – первая ступень обширной
программы по социально-культурному благоустройству.  Мы стремимся создать не только
благоприятные условия труда для своих сотрудников, но и благоустроить города и населенные
пункты, в которых они проживают со своими родными и близкими», - прокомментировал
Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай.  

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Группа Казахмыс
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных

связей
Тел:  +44 20 7901 7882

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

корпоративных связей в Алматы

Тел:  +77 27 3304   556   

Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по связям
со СМИ

Тел:  +77 27 3304   552   

Елена Шальнова  Менеджер по связям со СМИ Тел:  +77 102 7411   16   
Мерлин
Дэвид Саймонсон   Тел:  +44 20 7726 8400
Мария Бабкина      Тел:  +44 20 7726 8400
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ПРИМЕЧАНИЯ 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. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает рабочую программу на разведочном блоке
Восточный Акжар, расположенном в районе восточной границы Прикаспийской низменности и
приобретенном Компанией в апреле 2007 года. 

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже. 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 17 мамыр

ҚАЗАҚМЫС ЖЕЗҚАЗҒАН ҚАЛАСЫ МЕН МАЛШЫБАЙ  
АУЫЛЫН КӨРІКТЕНДІРУГЕ ҚАТЫСТЫ

            
Қазақмыс Жезқазған қаласындағы Алаша алаңын қалпына келтірутұрғын үйлердің қасбеттерін
капиталдық жөндеу жəне тарих пен сəулет өнерінің тарихи ескерткіші - Алашахан мавзолейінің
маңында орын тепкен Малшыбай ауылын көріктендіру жұмыстарын аяқтады. Жүргізілген
жұмыстарға жұмсалған шығындардың жалпы сомасы шамамен 300 млн теңгені құрады. Бұл іс-
шаралар Қазақмыс Тобы мен Қарағанды облысының əкімдігі арасында жасалған 2011 жылғы
əлеуметтік серіктестік туралы Меморандумда көзделген болатын. Меморандумның
бағдарламасын іске асыруға Қазақмыс Тобы 2 млрд теңгеден астам қаржы бөлді.  

Компанияның қаражаты есебінен Жезқазғандағы екі қабатты 35 тұрғын нысандарының
қасбеттері толықтай жаңартылды жəне 16 үйдің төбелері жаңа жабынмен көмкерілуде. 
Жұмыстарды орындаушы мердігер ұйым - «Аспап» ӨК. Əрі Қазақстан Республикасының
Тəуелсіздігі Монументі орнатылатын қаладағы Алаша алаңында да қалпына келтіру жұмыстары
басталып кетті. Малшыбай ауылын санитарлық тазарту жөніндегі жұмыстар да басталды. 
Ауылды мекенді тозығы жеткен құрылыстардан тазартып, көшелері жарықтандырылып, 
көріктендіріле түсуде.   

«Жезқазған аймағында жүргізілген іс-шаралар кешені – əлеуметтік-мəдени көріктендіру
жөніндегі кең ауқымды бағдарламаның алғашқы сатысы. Біз өз қызметкерлеріміз үшін жағымды
еңбек жағдайларын ғана жасап қоймай, олар жақындарымен, туған-туыстарымен бірге тұратын
қалалар мен елді мекендерді де көріктендіруге талпынып келеміз», - деді өз сөзінде «Қазақмыс
Корпорациясы» ЖШС Басқармасының Төрағасы Эдуард Огай мырза.  

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    

Зүлфира Мұхамедиярова
БАҚ-мен байланыс жасау
жөніндегі аға менеджері

      Тел:+77 27 3304   552    

Елена Шальнова
БАҚ-мен байланыс жасау
жөніндегі менеджер       Тел:+77 102 7411   16   

Мерлин   

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

«Kazakhmys Petroleum» бөлімшесі 2007 жылдың сəуір айында иелігіне сатып алған Каспий маңы
ойпатының шығыс шекарасында орын тепкен Шығыс Ақжар барлау блогында өзінің жұмыс
бағдарламасын  жалғастырып келеді. 

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.  


