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КАЗАХМЫС ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ОЧИСТНЫХ СИСТЕМ  
НА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ ЖЕЗКАЗГАНА

Группа Казахмыс провела первый этап модернизации очистных систем на двух
обогатительных фабриках в г. Жезказган. Сумма затрат составила более 50 млн тенге. 
Модернизация оборудования на фабриках является частью комплексной программы
компании, направленной на улучшение экологической обстановки. Общая стоимость
программы на 2011 год составляет около  2 млрд тенге. 

Монтаж новых систем произведен в специальных установках по очистке воздуха и
подавлению запыленности на рабочих местах. Теперь 57 из 78 действующих на
обогатительных фабриках очистных сооружений оснащены новыми надежными
системами пылеподавления, работа которых основана на современных технологиях
очистки.  После проведенной модернизации оборудования эффективность очистки
воздуха от пыли повысилась с 75% до 99,5%. 

«Внедрение усовершенствованных аспирационных систем на обогатительных
фабриках компании - это серьезный технологический шаг в сторону улучшения условий
труда персонала и решения экологических проблем региона. Одной из наших
постоянных задач является соблюдение баланса между получением экономической
прибыли предприятиями и минимизацией техногенного воздействия на окружающую
среду», - 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
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 (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 27 сəуір

ҚАЗАҚМЫС ЖЕЗҚАЗҒАННЫҢ КЕН БАЙЫТУ ФАБРИКАЛАРЫНДАҒЫ ТАЗАРТУ
ЖҮЙЕЛЕРІН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУДЫҢ БІРІНШІ КЕЗЕҢІН АЯҚТАДЫ  

Қазақмыс Тобы Жезқазған қаласындағы екі байыту фабрикасындағы тазарту жүйелерін
модернизациялаудың бірінші кезеңін өткізді. Жұмсалған шығындар сомасы 50-ден
астам млн. теңгені құрады. Фабрикалардағы жабдықтарды модернизациялау
экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған компанияның кешенді бағдарламасының
бір бөлігі болып табылады. 2011 жылға белгіленген бағдарламаның жалпы сомасы
шамамен 2 млрд теңгені құрайтын болады.  

Жаңа жүйелердің орнатылуы жұмыс орындарындағы ауаны тазарту жəне шаң-тозаңнан
арылту жөніндегі арнаулы қондырғыларда жүргізілді. Енді кен байыту
фабрикаларындағы жұмыс істеп тұрған 78 тазартқыш құрылыстардың 57-сі жұмысы
тазартудың заманауи технологиясына негізделген шаңды басудың сенімжі жаңа  
жүйелерімен жарақталған. Жабдықтарға модернизациялау өткізілген соң, ауаны шаңнан
тазартып отырудың тиімділігі 75 пайыздан 99,5 пайызға дейін жоғарылады.  

«Компанияның кен байыту фабрикаларында жетілдірілген аспирациялық жүйелердің
енгізілуі – қызметкерлер құрамының еңбек жағдайларын жақсарта түсуге қарай əрі
аймақтағы экологиялық проблемаларды шешуге деген салмақты технологиялық қадам. 
Біздің тұрақты міндеттеріміздің бірі кəсіпорындардың экономикалық жағынан пайда
табуы мен қоршаған ортаға келтірілетін техногендік əсерлерді барынша азайтудың
арасындағы баланстың теңгерімдеп отыру болып табылады», -деді өз сөзінде
«Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС Басқарма Төрағасы Эдуард Огай. 

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 

Қазақмыс Тобы   

Джон Смэлт
Корпоративтік байланыстар
бөлімінің басшысы

      Тел:+44 20 7901 7882 
      

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 
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
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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.   

Топ 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.  


