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УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ АКТОГАЙСКОГО  ГОКА 
 

• Утвержден проект расширения производства на Актогайском ГОКе с инвестициями в размере 
$1,2 млрд для двукратного увеличения объема переработки сульфидной руды с 2021 года 

• Ежегодное производство меди из сульфидной руды возрастет до 170 тыс. тонн в период с 
2022 по 2027 годы и 130 тыс. тонн в последующем 

• Плановый показатель чистой денежной себестоимости до 2027 года сохранен в размере 100-
120 центов США за фунт 

• Объем капиталовложений будет поддержан устойчивым движением денежных средств от 
Бозшаколя и Актогая 

Группа KAZ Minerals сообщает о запланированном расширении перерабатывающих мощностей 
на Актогайском ГОКе, расположенном в Восточно-Казахстанской области. После достижения в 
октябре 2017 года уровня проектного производства на сульфидной обогатительной фабрике 
(ОФ) Совет директоров утвердил строительство второй ОФ, которая удвоит мощность 
переработки сульфидной руды с 25 до 50 млн тонн в год. 
 
Расширение представляет собой проект роста с низким уровнем риска. Ранее Группа KAZ 
Minerals успешно ввела в эксплуатацию аналогичные мощности по переработке сульфидной 
руды на Бозшаколе и Актогае. Управление строительством будет осуществлять подразделение 
KAZ Minerals рrojects, которое ранее строило первый проект на Актогае, при этом тендер на 
подрядные работы будет проведен в 2018 году. Предполагается, что бюджет капиталовложений 
для проекта расширения будет порядка $1,2 млрд, причем около $200 млн будут инвестированы 
в 2018 году. Остальные затраты будут понесены с 2019 по 2021 годы. Парк горной техники будет 
модернизирован для обеспечения более высокой пропускной способности руды. 
 
Производство на новой ОФ начнется, по ожиданиям, во второй половине 2021 года, 
наращивание производства планируется в течение 2022 года. Ежегодное производство меди из 
сульфидной руды на Актогае увеличится на 80 тыс. тонн до около 170 тыс. тонн в среднем в год 
с 2022 по 2027 годы, этому поспособствует более высокое содержание меди в руде. В 
дальнейший период жизнедеятельности рудника, когда среднее содержание меди будет в 
пределах содержания в минеральных ресурсах – 0,34%, проект расширения Актогая будет 
производить дополнительно 60 тыс. тонн в год – годовой объем производства составит около 
130 тыс. тонн. В связи с возросшими объемами переработки срок переработки сульфидного 
рудного тела сократится с более чем 50 лет до примерно 28 лет. Производство катодной меди 
из оксидной руды Актогая останется неизменным на текущем уровне около 20 тыс. тонн в 
течение оставшегося восьмилетнего срока жизни месторождения оксидной руды. 
 
Плановый показатель чистой денежной себестоимости до 2027 года после расширения 
останется неизменным на уровне 100-120 центов США за фунт в долларовом исчислении 2017 
года. Повышение эффективности произойдет за счет увеличения масштаба добычной 
операционной деятельности, нивелируемое эффектом ускоренного снижения содержания меди 
в руде, так как объемы переработки перенесены на более ранние периоды. Капитальные 
затраты на поддержание производства увеличатся с $30-40 млн до $50-60 млн в год с 2022 года. 
Ожидается, что расширение сгенерирует доход, превышающий стоимость капитала Группы при 
сценарии цены на медь, прогнозируемом консенсусом аналитиков. 
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Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я рад 
объявить о планируемом расширении второго крупного проекта роста – Актогайского ГОКа, 
который удвоит перерабатывающие мощности с 2021 года. Проект расширения – это 
возможность для нашей проверенной проектной команды обеспечить весомый доход на 
инвестиции из актива, который мы хорошо знаем, путем дублирования существующей 
сульфидной фабрики. Прогноз меди остается положительным, и это развитие поможет нам 
продолжать расти в условиях рынка повышенного спроса. Капитальные затраты на расширение 
проекта в период до 2021 года будут поддерживаться устойчивыми денежными потоками от 
нашей новой низкозатратной операционной деятельности на Бозшаколе и Актогае». 
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент 
по связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 
                      

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие 
современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Группа ведет операционную 
деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом 
руднике Бозымчак в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в 
Павлодарской области и Актогай в ВКО. В 2016 году общий объем производства меди в катодном 
эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в 
концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте 
слитков. 
 
Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечат один из самых 
динамичных показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в 
компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса. 
 
По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных 
медедобывающих предприятий. Полная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа 
составит 30 млн тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием меди в руде 
0,36%. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 120 
тыс. унций золота в концентрате в год. 
 
Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю, с содержанием меди в руде 
0,36% (оксидная руда) и 0,34% (сульфидная руда). После объявления о проекте расширения Актогайского 
ГОКа в декабре 2017 года, срок эксплуатации рудника, по ожиданиям, будет около 28 лет, основываясь 
на текущем объеме минеральных ресурсов. На Актогае производство катодной меди из оксидной руды 
началось в декабре 2015 года, производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось 
в феврале 2017 года. Годовая мощность первой ОФ по переработке сульфидной руды по достижению 
расчетной мощности составит 25 млн тонн, которая будет увеличена до 50 млн тонн с началом 
производства меди во второй половине 2021 года на второй ОФ по переработке сульфидной руды. 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 
медедобывающих предприятий. Объем производства составит 90 тыс. тонн меди из сульфидной руды и 
примерно 20 тыс. тонн меди из оксидной руды в год до 2021 года. В последующем общий объем 
производства меди из сульфидной руды составит около 170 тыс. тонн в год с 2022 до 2027 годы по мере 
наращивания проекта расширения Актогайского ГОКа. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В KAZ 
Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 
Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 



 
 

2017 жылғы 21 желтоқсан  
 

АҚТОҒАЙ  КЕН  БАЙЫТУ  КЕШЕНІНДЕГІ  ӨНДІРІСТІ   
КЕҢЕЙТУ  ЖОБАСЫ  БЕКІТІЛДІ   

 

• 2021 жылдан бастап сульфидті кен өңдеу көлемін екі есе арттыру мақсатында Ақтоғай КБК-гі 
өндірісті кеңейтудің $1,2 млрд көлеміндегі инвестициясы бар жобасы бекітілді.  

• Сульфидті кеннен мыс өндірудің жыл сайынғы көлемі 2022-2027 жылдар аралығында 170 мың 
тоннаға жетіп, ал кейінгі жылдары 130 мың тонна деңгейінде болады.  

• Таза ақшалай өзіндік құнның жоспарлы көрсеткіші 2027 жылға дейін бір фунт үшін 100-120 
АҚШ центі көлемінде сақталады.  

• Ақша салымдарының көлемі Бозшакөл мен Ақтоғайдан түсетін тұрақты қаржының есебінен 
қамтамасыз етіледі.  

KAZ Minerals Тобы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Ақтоғай КБК-нің өңдеу қуатын 
жоспарлы түрде арттыру туралы хабарлайды. 2017 жылдың қазан айында сульфидті кендерді 
өңдейтін кен байыту фабрикасының (КБФ) жобалық қуатына жетуінен кейін Директорлар кеңесі  
сульфидті кендерді өңдеудің қазіргі қуатын жылына 25 млн тоннадан 50 млн тоннаға кенге дейін 
екі еселейтін екінші КБФ құрылысын бекітті.  
 
Өндірістің қуатын арттыру қауіп-қатері төмен өркендеу жобасы болып табылады. Ол Ақтоғай мен 
Бозшакөлде сәтті іске асқан сульфидті кендерді өңдейтін кен байыту фабрикаларына сай келеді. 
Құрылысты Топтың KAZ Minerals рrojects бөлімшесі басқаратын болады. Ол бұған дейін 
Ақтоғайдағы алғашқы жобаның құрылысымен айналысқан. Мердігерлік жұмыстарға қатысты 
тендерлер 2018 жылы өткізіледі. Жоспарға сәйкес өндірісті кеңейту жобасының ақша 
салымдарының бюджеті шамамен $1,2 млрд болады. Оның $200 млн жуығы 2018 жылы 
инвестицияланады. Қалған шығындар 2019-2021 жылдар аралығында болады. Өңдеу қарқынын 
шикізатпен қамтамасыз ету үшін тау-кен техникасының паркі жаңғыртылады.  
 
Жоспарға сәйкес жаңа КБФ-ғы өндіріс 2021 жылдың екінші жартысында басталады. Ал ондағы 
өндіріс қарқыны 2022 жылдың барысында артады. 2022-2027 жылдар аралығында Ақтоғайдағы 
сульфидті кеннен мыстың өндіріс көлемі 80 мың тоннаға артып, жылына шашамен 170 мың 
тоннаны құрайды. Оған кеннің құрамындағы мыстың жоғары үлесі ықпал етеді. Кеніштің одан 
кейінгі кезеңдегі, яғни минералды ресурстардағы мыстың үлесі 0,34% болғанда, Ақтоғайды 
кеңейту жобасы жыл сайын қосымша 60 мың тонна өндіріп, жылдық өндіріс көлемі 130 мың 
тоннаны құрайтын болады. Арта түсетін өндіріс есебінен сульфидті кен денесін өңдеу мерзімі 50 
жылдан астамнан шамамен 28 жылға дейін қысқарады. Ақтоғайдағы оксидті кеннен катодты мыс 
өндіру оксидті кен орнының қалған сегіз жылдық мерзімінде шамамен жылына қазіргі 20 мың 
тонна деңгейінде өзгеріссіз қалады.  
 
2027 жылға дейінгі жоспарлы таза ақшалай өзіндік құнның көрсеткіші 2017 жылғы долларлық 
есеппен алғанда бір фунтқа 100-120 АҚШ центі көлемінде өзгеріссіз қалады. Өндіру операциялық 
іс-қызметінің кеңеюі арқасында тиімділіктің арттуы өндіру көлемдерінің ерте мерзімге 
ауысқандықтан кеннің құрамындағы азайып бара жатқан мыстың әсерімен пара-пар болады. 
2022 жылдан бастап өндірісті қолдау шығындары $30-40 млн-дан $50-60 млн дейін артады. 
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Жоспар бойынша, талдаушылар консенсусы ұсынып отырған мыс бағасына қатысты сценарий 
іске асса, өндіріс көлемін арттыру Топ капиталынан асып түсетін табыс әкеледі.  
 
KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп мәлімдеді: «Мен екінші ірі 
өркендеу жобамыз - Ақтоғай КБК-гі өндірістің жоспарланған кеңейтілуі туралы хабарлауға 
қуаныштымын. Ол 2021 жылдан бастап өңдеу қуатымызды екі еселейді. Кеңейту жобасы – біздің 
жобалау командамыздың қолданыстағы сульфидті фабрикамыздағы өндірісті қосарлап, 
айтарлықтай табысты қамтамасыз етудің мүмкіндігі. Мысқа қатысты болжамдар жағымды. Бұл 
жоғары сұраныс жағдайында біздің өркендеуімізге көмектеседі. 2021 жылға дейін кеңейту 
жобасындағы күрделі шығындар Бозшакөл мен Ақтоғайдағы жаңа, азшығынды операциялық іс-
қызметінен түсетін тұрақты ақша айналымдарынан қаржыландырылады». 
 
 
 
 
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 

Tel: +7 727  244 03 53 
                      

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 үш кеніш пен үш кен байыту фабрикаcында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-
алтын кенішінде, сонымен қатар Павлодар облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл және Ақтоғай 
кен байыту кешендерінде жүргізеді. 2016 жылы катод эквивалентіндегі мыстың жалпы өндіріс 
көлемі 140 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 75 мың тонна концентраттағы мырыш, құйма 
эквивалентіндегі 120 мың унция алтын мен 3,103 млн. унция күміс өндірілді. 
 
Топтың өндірістік кәсіпорындары – Бозшакөл мен Ақтоғай – саладағы ең қарқынды даму 
көрсеткіштерін қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық 
түрдегі кеніштерден тұратын компанияға айналдырмақ. 
 
Операциялық шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші кәсіпорындар арасында 
бірінші квартильге кіреді. Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық толық қуаты 30 
млн тонна кенді құрайды. Кен орнын пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс құрамы 
0,36%. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын 100 мың тонна катод эквивалентіндегі 
мысты және 120 мың унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кендегі мыс мөлшері 0,36% 
(оксидті кен) және 0,34% (сульфидті кен). 2017 жылдың желтоқсан айында Ақтоғай КБК-нін 
кеңейту жобасы туралы хабарлағаннан кейін кен орнын пайдалану мерзімі – шамамен 28 жыл 
болады деп күтілуде. Ақтоғайда оксидті кеннен катодты мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан 
айында басталды, ал сульфидті кеннен алғашқы мыс концентраты 2017 жылдың ақпан айында 
өндірілді. Сульфидті кенді қайта өңдейтін бірінші кен байыту фабрикасының жылдық қуаты 
есептік қуатына жеткенде 25 млн тоннаны құрайды. Ол сульфидті кенді өңдейтін екінші кен 
байыту фабрикасы 2021 жылдың екінші жартысында өндірісті бастағанда екі еселеніп, 50 млн 
тоннаға дейін жетеді. Ақтоғай кен орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші 
кәсіпорындарының арасында бәсекеге қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі –2021 жылға 
дейін сульфидті кеннен өндірілетін 90 мың тонна мысты және оксидті кеннен өндірілетін 



шамамен 20 мың тонна мысты құрайды. Ақтоғай КБК кеңейту жобасы күшіне енген сайын 2022-
2027 жылдар аралығында сульфидті кеннен жыл сайын шамамен 170 мың тонна мыс өндірілетін 
болады.    
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Қазақстан және Гонконг қор 
биржаларында айналымда. Топта шамамен 13 000 адам жұмыс істейді, олардың басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. 
 
Бұл хабарламада ішкі ақпарат бар. 
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