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2016 жылғы 25 шілде   
 
 

KAZ MINERALS АҚТОҒАЙ  ЖОБАСЫ  БЮДЖЕТІНІҢ 
 ТӨМЕНДЕГЕНІ  ТУРАЛЫ  ХАБАРЛАЙДЫ  

 
KAZ Minerals Тобы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Ақтоғай мыс кеніші 
құрылысының бюджеті азайғанын хабарлайды. Бозшакөл КБК-нің (Павлодар облысы) 
құрылысы барысында жинақталған тəжірибенің, сондай-ақ 2015 жылы америкалық валюта 
бағамының өсімі барысында жергілікті мердігерлер жұмысының долларлық құнының 
арзандауы арқасында күрделі шығындардың жалпы көлемі $100 млн азайып, $2,2 млрд 
құрады.  
 
Бюджеттің азайюы нəтижесінде Ақтоғай кен байыту кешенінің құрылысына салынатын 
инвестициялар көлемі 2016 жылы $230 млн жəне 2017 жылы $350 млн құрайды деп 
жоспарланған. Құрылыстың бас мердігеріне аударылатын $300 млн көлеміндегі соңғы төлем 
2018 жылға, яғни жоба толығымен аяқталғанға дейін шегерілгені туралы бұған дейін 
хабарланған.  
 
KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп мəлімдеді: «Біз KAZ 
Minerals-тың алғашқы жобасы – Бозшакөл кенішіндегі құрылыста жинақталған тəжірибені 
сəтті пайдаландық. Сөйтіп, Ақтоғай жобасының жоспарлы бюджетін азайтуға мүмкіндік 
алдық. Нарықтағы жағдайды жіті бақылап, ол жақын арада, яғни 2016 жылдың барысында 
Ақтоғайдың құрылысына қалай əсер ететіндігін асыға күтіп отырмыз». 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 
 
КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған өсу 
əлеуеті зор мыс өндіруші компания. Компания операциялқ іс-қызметін Шығыс Қазақстанда 
орналасқан төрт кеніші мен үш кен байыту фабрикаcында, Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын 
кенішінде, Бозшакөл жəне Ақтоғай кен байыту кешендерінде жүргізеді. 2015 жылы Шығыс Қазақстан 
мен Бозымшақтағы катодты мыстың жалпы өндіріс көлемі 81 мың тоннаны құрады. Ілеспе өнім 
ретінде 94 мың тонна концентраттағы мырыш, түйіршік түріндегі 3,14 млн. унция күміс пен құйма 
түріндегі 35 мың унция алтын өндірілді.  
 
 
2016 жылдың ақпан айында Топ Павлодар облысында орналасқан ашық типтегі ірі ауқымды кеніш – 
Бозшакөл кен байыту кешенін іске қосты. Компанияның екінші өркендеу жобасы – Шығыс 
Қазақстандағы Ақтоғайда сульфидті кенді қайта өңдеу учаскесінің құрылысы жалғасуда. Аталмыш 
жобалар осы саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының 
басым бөлігі əлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын компанияға айналдырмақ.  
 
 
Павлодар облысында орналасқан Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық жобалық 
қуаты 30 млн тонна кенді құрайды. Кен орнынның пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс 
құрамы 0,36%. Операциялық шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші жобалар 
арасында бірінші квартильге кіреді. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда катодты эквивалентегі 100 
мың тонна мысты жəне 120 мың унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
 
Ақтоғайда тотыққан кеннен катодты мыс өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал 
сульфидті кеннен мыс концентратын өндіру 2017 жылы басталады. Сульфидті кенді қайта өңдеу 
жөніндегі жылдық қуаты – 25 млн тонна. Мыс мөлшері 0,33% (сульфидті кен) жəне 0,37% (тотыққан 
кен). Кен орынды пайдалану мерзімі - 50 жылдан астам. Ақтоғай кен орнының операциялық 
шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында бəсеке қабілетті болып табылады. 
Өндіріс көлемі - алғашқы 10 жылда сульфидті кен учаскесінен өндірілетін 90 мың тонна катодты 
эквивалентегі мысты жəне тотыққан кен учаскесінен өндірілетін 15 мың тонна катодты эквивалентегі 
мысты құрайды.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Гонконг пен Қазақстан қор 
биржаларында айналымда. Топта шамамен 11 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан 
азаматтары. 
 


