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АҚТОҒАЙ КЕН ОРНЫНДА ДАЯРЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ БАСТАЛДЫ   

 

Шығыс Қазақстандағы ең ірі мыс кеніші - Ақтоғайда даярлық жұмыстары басталды. 
Бұдан бұрын хабарланғанындай, 2012 жылдың желтоқсан айында Қазақмыс Тобының 
Директорлар кеңесі аталмыш кен орнын игерудің техникалық-экономикалық негіздемесін 
бекіткен болатын. Бекітілген кестеге сай, 2015 жылы тотықтанған кеннен алғашқы өнім 
алынады, ал 2016 жылы сульфидті кеннен өнім алынатын болады. Бұл жоба бойынша 
жұмсалатын капиталдық шығыстар шамамен 1,9 млрд. АҚШ долларын құрайды.   
 
Өндіріс алаңына уақытша нысандарды салу үшін құрылыс материалдары мен құрылыс 
техникасы жеткізілді. Алаң аумағында электржелілік және жер-қазба жұмыстары, 
болашақ карьерге апаратын жол құрылысы жүргізілуде. Жыл соңында негізгі тау-кен 
өндіру техникалары жеткізіле бастайды.   
 
Жобада ТМД елдеріндегі кен байыту өндірісінде қолданылатын ірі ауқымды озық 
жабдықтар пайдаланылатын болады. Ақтоғайдың кен байытушылары конусты 
ұсатқыштарда, жартылай өздігінен ұсататын үгіткіштерде және болат шарлы үгіткіштерде 
жұмыс істейді. Бұл жабдықтардың барлығы редукторсыз приводпен жарақталған. 
Ақтоғай жобасының негізгі құрылыс жұмыстарына 3 000-нан астам адам қатыстырылады, 
ал пайдалану кезінде онда шамамен 1 500 адам жұмыс істейді. Операциялық команда 
2015 жылдың күзіне таман жинақталады. Қызметкерлерді оқыту жүйесі теориялық 
бөліктен және симуляторлар мен нағыз жабдықтарды пайдалануды қарастыратын 
тәжірибелік бөліктен құралған. Кәсіпқой мамандар мен жабдықтарды жеткізуші 
компаниялардың өкілдері барлық қызметкерлерді қауіпсіздік техникасының 
стандарттары мен процедуралары бойынша оқытып үйретті. Қызметкерлер құрамы 
қазіргі заманғы жатақханаларда тұратын болады. Мұнымен қатар спорт алаңдарының да 
құрылысы көзделген.    
 
«Негізгі өркендеу жобаларымыз Бозшакөл мен Ақтоғай – Қазақмыс Тобы 
стратегиясының негізгі діңгегі. Сондықтан біз жүргізіліп жатқан жұмыстар барысын мұқият 
қадағалаймыз. Таяуда Ақтоғайда ауқымды құрылыс жұмыстары басталады. Бұл жерде 
біз құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатқан Бозшакөлдің тәжірибесін 
пайдаланып, құрылыстың тиімділігін арттырамыз», - деді өз сөзінде Қазақмыс Тобының 
Басқарушы бас директоры Олег Новачук.  
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 

Қазақмыс    

Джон Смэлт 
Корпоративтік байланыстар департаментінің 
Лондондағы басшысы 

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

Ирен Бертон  Қаржылық талдаушы, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев  
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің Алматыдағы басшысы 

Тел:  +77 27 2440  353         

Зүлфира 
Мұхамедиярова  

Корпоративтік байланыстар 
департаментінің Астанадағы менеджері 

Тел:  +77 17 2557  669    

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Кен орнының тарихы  
 
Ақтоғай кен орнында алғашқы барлау жұмыстары 1974 жылы басталды. 1980 жылы КСРО-ның 
Пайдалы қазбалар Қоры жөніндегі Мемлекеттік Комиссиясы ондағы қордың жіктелуін бекітті.   

 
2004 жылы жер қойнауын пайдалану құқы «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС-не берілді. 
Жүргізілген барлау жұмыстарының, металлургиялық сынақтардың және инженерлік 
зерттеулердің нәтижесінде кен орнында мыналарды қамтитын бастапқы инфрақұрылым 
қалптастырылған:    

o маневрлік парк пен Ақтоғай кентінен өндіріс алаңына дейін тартылған 21 км 
теміржол тармағы  

o жалпы жүк көтергіштіктері 100 тонналық порталды крандар   
o кен орнына апаратын негізгі жол 
o 60 адамға шақталған вахталық поселке, 3 қойма мен инженерлік жүйелер  
o Қарағандыдан Ақтоғай кентіне шейін тартылған ұзындығы 720 км құрайтын ВЛ 220 

кВт электр тарату желілері  
 

2011 жылдың желтоқсан айында Ақтоғай жобасын қаржыландыру үшін Қытай Мемлекеттік Даму 
Банкімен 1,5 млрд АҚШ доллары сомасындағы несиелік желі жөнінде келісім жасалды.   
 
2012 жылдың желтоқсан айында Қазақмыс Тобының Директорлар кеңесі техникалық-
экономикалық негіздемесі табысты аяқталған кен орнының игерілуін бекітті.  
 
Катодты теңгерімдегі мыстың орташа жылдық өндірісі 72 мың тоннаны құрамақ, ал кенішті 
пайдалану мерзімі  50 жылдан асады. Алғашқы 10 жыл ішінде мыс өндірісі жылына орта 
есеппен 104 мың тоннаны құрайтын болады.   
 
Мыстың орташа құрамы 0,33% болған жағдайда бұл кен орнының минералдық қоры 1,719 млн 
тоннаны құрайды. Кен қойнауының үстіңгі қабаты топтық сілділеу технологиясы бойынша 
өңделетін тотықты кеннен тұрады. Сульфидті кенді өңдеу кезінде ілеспе өнім ретінде молибден 
концентраты шығарылады.   
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі 16 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және 
екі мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған әлемдегі алыңғы қатарлы мыс өндіруші 
болып табылады. Тау-кен өндірісі кен өндіруден бастап мыс катанкасын және 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 және ауқымды теміржол инфрақұрылымымен қамтамасыз етіліп тұрады.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіріп отыр. 2012 жылы Қазақмыс 152 мың тонна мырыш концентратын 
өндірді. Топ әлемдегі ең ірі деген он күміс өндірушінің 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 өз жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы қолға алынған. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында айналымға кіреді; сондай-
ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы Топтың ағымдағы 
қызметінен келген табысы 3,4 млрд. АҚШ долларын, ал сегменттік EBITDA көрсеткіші 1,9 млрд. 
АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 60 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан 
азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді оңтайландыру, өндірісті 
ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру және де Орталық Азиядағы ауқымды табиғи 
ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу. 
 

 
 
 


