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KAZ MINERALS ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА  

 
В первом полугодии 2017 года Группа KAZ Minerals произвела 118 тыс. тонн меди1, более чем удвоив 
показатель аналогичного периода прошлого года (56 тыс. тонн). Наращивание производственной 
деятельности на новых проектах Бозшаколь и Актогай продолжает обеспечивать ежеквартальный 
рост: во втором квартале 2017 года Группа произвела 66 тыс. тонн меди (1К 2017: 52 тыс. тонн). 

Группа добыла в первом полугодии 2017 года 34,4 млн тонн руды – на 56% больше, чем в первом 
полугодии 2016 года (22,1 млн тонн), в соответствии с ростом перерабатывающих мощностей на 
Бозшаколе и Актогае. На предприятиях Группы переработано в 3,8 раза больше руды, чем за 
аналогичный период 2016 года. Показатель вырос и в квартальном разрезе – на 37% во втором 
квартале по сравнению с первым. На рост переработки повлияло увеличение пропускной способности 
на обогатительных фабриках (ОФ) по переработке сульфидной руды Бозшаколя и Актогая. Среднее 
содержание меди в переработанной руде в первом полугодии 2017 года – 0,76%. Из 
непереработанной руды 8,3 млн. тонн оксидной руды размещено на панелях кучного выщелачивания 
Актогая, 9 млн тонн каолинизированной руды складировано на Бозшаколе.  

Группа продолжает вести производство согласно графику. Эти темпы позволяют достичь 
запланированного на 2017 год диапазона в размере 225-260 тыс. тонн меди. 

Во втором квартале 2017 года объем производства цинка в концентрате (16,8 тыс. тонн) увеличился 
на 8% по сравнению с первым кварталом за счет восстановления содержания после ведения 
добычных работ в начале года на участках с низким содержанием цинка на Артемьевской шахте. В 
целом, в первом полугодии Группа KAZ Minerals произвела 32,3 тыс. тонн цинка в концентрате – на 
18% ниже, чем за аналогичный период 2016 года. Это связано с закрытием Юбилейно-
Снегирихинского рудника в конце 2016 года и шестидневным рабочим графиком, введенным на 
Орловском руднике во второй половине 2016 года. 

Производство золота2 в первом полугодии 2017 года увеличилось до 93 тыс. унций, что вдвое больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (45,1 тыс. унций), благодаря наращиванию производства 
на Бозшаколе. Этот фактор привел к увеличению производства и во втором квартале – на 18%, до 
50,4 тыс. унций (1К 2017: 42,6 тыс. унций). Содержание золота в руде, добытой в первом полугодии на 
Бозшаколе, было выше, чем предполагалось. С июля 2017 года ожидается снижение содержания. 

Объем производства серебра2 вырос в первом полугодии 2017 года до 1,76 млн унций (с 1,56 млн 
унций в первом полугодии 2016 года) – также за счет наращивания производства на Бозшаколе. Во 
втором квартале производство серебра увеличилось до 961 тыс. унций с 795 тыс. унций в первом 
квартале. Помимо вклада Бозшаколя, это связано с увеличением содержания серебра в руде 
Восточного региона. 

Бозшаколь 

Добыча руды на Бозшакольском ГОКе в первом полугодии 2017 года в объеме 19,4 млн тонн на 76% 
превысила показатель первого полугодия 2016 года, когда ОФ по переработке сульфидной руды 
находилась на ранней стадии ввода в эксплуатацию. 

                                                      
1 Здесь и далее – оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая. 
2 Здесь и далее – оплачиваемый металл в концентрате. 
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В первом полугодии 2017 года на Бозшаколе переработано 11,7 млн. тонн руды, что значительно выше 
первой половины 2016 года (2,3 млн тонн), когда ОФ по переработке сульфидной руды находилась на 
стадии ввода в эксплуатацию, а каолинизированная ОФ – на стадии строительства. Во втором 
квартале 2017 года обогатительные фабрики переработали 6,6 млн тонн руды, на 31% больше по 
сравнению с предыдущим кварталом. Пропускная способность ОФ по переработке сульфидной руды 
достигла во втором квартале 93% расчетной мощности (1К 2017: 74%). ОФ по переработке 
каолинизированной руды увеличила пропускную способность с 40% в первом квартале 2017 года до 
69% во втором квартале. Наращивание производства на обеих фабриках идет в соответствии с 
ожиданиями, планируется достижение полной расчетной мощности во второй половине 2017 года. 

В соответствии с увеличением объемов переработки на Бозшаколе в первом полугодии произведено 
52 тыс. тонн меди – в пять раз больше, чем в первой половине 2016 года. Во втором квартале 
производство меди увеличилось на 27% до 29,1 тыс. тонн (1К 2017: 22,9 тыс. тонн). 

В первом полугодии 2017 года вырос также объем производства золота – до 62,9 тыс. унций. Во 
втором квартале этот показатель увеличился до 34,4 тыс. унций по сравнению с 28,5 тыс. унций, 
произведенными в первом квартале 2017 года. 

Производство серебра в первом полугодии 2017 года увеличилось более чем в шесть раз по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года (361 тыс. унций и 58 тыс. унций соответственно). Во 
втором квартале объем составил 200 тыс. унций по сравнению с 161 тыс. унций в первом квартале 
2017 года. 

В течение первого полугодия 2017 года 7,5 тыс. тонн меди в концентрате отправлено на Балхашский 
медеплавильный завод для переработки по схеме толлинга. 

По результатам производства в первом полугодии Бозшаколь на пути достижения запланированного 
диапазона 95-110 тыс. тонн меди в 2017 году. Ожидается, что производство золота будет в переделах 
верхней границы запланированного годового диапазона 85-110 тыс. унций.  

Актогай 

Результаты деятельности Актогайского ГОКа в первом полугодии включают производство меди на ОФ 
по переработке сульфидной руды, на которой первая продукция получена в феврале 2017 года, и 
катодной меди с комплекса по переработке оксидной руды. В совокупности активы Актогая обеспечили 
производство меди в объеме 33 тыс. тонн. 

Добыча оксидной руды велась стабильно, на уровне 8,3 млн. тонн в первом полугодии 2017 года, на 
4% меньше, чем в первой половине 2016 года. При этом производство катодной меди увеличено до 
10,4 тыс. тонн, по сравнению с 5,4 тыс. тонн в первом полугодии 2016 года, когда комплекс находился 
на ранних стадиях наращивания производства. Во втором квартале производство катодной меди 
выросло по сравнению с первым кварталом с 4,7 до 5,7 тыс. тонн – благоприятный эффект оказало 
теплое время года. Всего в 2017 году ожидается производство катодной меди из оксидной руды в 
объеме около 20 тыс. тонн. 

ОФ по переработке сульфидной руды, выпустившая первую медь в середине первого квартала, во 
втором квартале достигла 47%-ной пропускной способности от расчетной мощности. Ввод в 
эксплуатацию ОФ по переработке сульфидной руды привел во втором квартале к увеличению 
переработки руды на 79%, до 2,9 млн тонн, по сравнению с 1,6 млн тонн в предыдущем квартале. 

В первом полугодии 2017 года на Балхашский медеплавильный завод отправлено 5,4 тыс. тонн меди 
в концентрате для переработки по схеме толлинга. Оставшийся объем произведенного концентрата 
экспортирован на медеплавильные заводы в Китае. 

Производство меди из сульфидной руды увеличилось во втором квартале до 15,4 тыс. тонн (шесть 
недель первого квартала – 7,2 тыс. тонн). 

В первом полугодии на Актогае произведено 33 тыс. тонн меди. Производство меди ведется темпами, 
позволяющими достичь в 2017 году прогнозных значений на уровне 65-85 тыс. тонн меди: около 20 
тыс. тонн катодной меди из оксидной руды и 45-65 тыс. тонн меди из сульфидной руды. 

Восточный регион и Бозымчак 

Производство меди в Восточном регионе и на Бозымчакском ГОКе в Кыргызстане сократилось на 19% 
до 33 тыс. тонн в первом полугодии 2017 года, по сравнению с 40,8 тыс. тонн в первой половине 2016 
года. На это повлияло закрытие Юбилейно-Снегирихинского рудника в конце 2016 года и продолжение 
работы Орловского рудника в шестидневном режиме со второго полугодия 2016 года для проведения 



работ по техобслуживанию вентиляционного ствола. Бозымчак в течение первой половины 2017 года 
работал на расчетной мощности. 

Производство меди во втором квартале 2017 года сократилось на 9% по сравнению с предыдущим 
кварталом и составило 15,7 тыс. тонн (1К 2017: 17,3 тыс. тонн) в результате снижения производства 
на Орловской и Николаевской фабриках. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я рад сообщить 
о хорошем прогрессе в ходе наращивания производства на фабрике по переработке сульфидной руды 
на Актогае и стабильных производственных результатах работы наших остальных предприятий. Мы 
планируем достичь 100% расчетной мощности на Бозшаколе во второй половине этого года. 
Производственные показатели оказали положительное влияние на денежную себестоимость единицы 
продукции, поддержанную ограниченной внутренней инфляцией. При этом Актогай и Восточный 
регион на данный момент демонстрируют денежную себестоимость ниже запланированного годового 
диапазона». 

 
 
 
 
 
 
 
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 проектов. Полная проектная 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. Срок эксплуатации 
рудника – более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (окисленная руда) и 0,33% (сульфидная 
руда). На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. 
Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды составит 25 млн тонн. 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 



медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из окисленной руды. 
 
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 27 шілде  
 

KAZ MINERALS 2017 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫ ЖЫЛЫНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК  
ІС-ҚЫЗМЕТІНІҢ  НӘТИЖЕЛЕРІН ЖАРИЯЛАДЫ  

 
KAZ Minerals Тобы 2017 жылдың бірінші жарты жылында өзінің өткен жылдың осындай кезеңіндегі 
көрсеткіштерін (56 мың тонна) екі еседен астамға арттырып, 118 мың тонна мыс1 өндірді. Бозшакөл 
мен Ақтоғай жобаларындағы өндірісті арттыру тоқсан сайынғы өсімді қамтасыз етуде, яғни 2017 
жылдың екінші тоқсанында Топ 66 мың тонна мыс өндірген (2017 жылдың 1 тоқсаны: 52 мың тонна). 

Топ 2017 жылдың бірінші жартысында 34,4 млн тонна кен өндірген. Бұл 2016 жылдың бірінші 
жартысымен (22,1 млн тонна) салыстырғанда 56%-ға артық. Бұған Ақтоғай мен Бозшакөлдегі қайта 
өндіру қуатының артуы себеп болды. Топтың кәсіпорындарында 2016 жылдың осындай кезеңімен 
салыстырғанда 3,8 есе көп кен өңделген. Бұл көрсеткіш тоқсандық деңгейде де арта түсті. Екінші 
тоқсанда бірінші тоқсанмен салыстырғанда 37% артық кен қайта өнделді. Қайта өңдеу 
көрсеткіштерінің артуына Ақтоғай мен Бозшакөлдегі сульфидті кендерді қайта өңдейтін кен байыту 
фабрикаларының өткізу мүмкіндіктерінің ұлғаюы әсер етті. Бірінші жартыжылдықтағы өңделген кеннің 
құрамындағы мыстың орташа үлесі – 0,76%. Өңделмеген 8,3 млн тонна оксидті кен Ақтоғайдағы 
үймелі сілтісіздендіру панельдерінде жинақталды, ал каолин балшығы бар 9 млн тонна Бозшакөлде 
қоймаланды.  

Топтағы өндіріс кестеге сәйкес жүріп жатыр және оның қарқыны 2017 жылға жоспарланған 225-260 
мың тонна көлеміндегі деңгейге жетуге мүмкіндік береді.  

2017 жылдың екінші тоқсанында Артемьев шахтасындағы үлестің қалпына келуі арқасында 
концентраттағы мырыштың өндірісі 8%-ға (16,8 мың тонна) артты. Жалпы 2017 жылдың бірінші 
жартысында KAZ Minerals Тобы 32,3 мың тонна концентраттағы мырыш өндірді. Бұл 2016 жылдың 
осындай кезеңімен салыстырғанда 18% аз. Оған 2016 жылдың соңында Юбилейно-Снегирихин 
кенішінің жабылуы және 2016 жылдың екінші жартысындағы Орлов кенішіндегі алты күндік жұмыс 
кестесі себеп болды.  

2017 жылдың бірінші жартысында алтынның2 өндірісі 93 мың унцияға дейін артып, өткенде жылдың 
осындай кезеңімен салыстырғанда екі есе көп болды (45,1 мың унция). Бұған Бозшакөлдегі өндірістің 
артуы әсерін тигізді. Бұл жағдай екінші тоқсандағы өсімге де әсер етті. Екінші тоқсанда 18% өсім 
болып, 50,4 мың унцияға дейін жетті (2017 жылдың 1 тоқсаны: 42,6 мың унция). Бозшакөлде бірінші 
жартыжылдықта өндірілген кеннің құрамындағы алтынның үлесі жоспарланғаннан жоғары болды. 
2017 жылдың шілде айынан бастап үлестің төмендеуі күтілуде.  

Бозшакөлдегі өндірістің артуы арқасында күмістің өндірісі2 2017 жылдың бірінші жартысында 1,76 
млн унцияға дейін артты (2016 жылдың бірінші жартысында - 1,56 млн унция). Екінші тоқсанда 
күмістің өндірісі артып, 961 мың унцияға дейін жетті (2017 жылдың 1 тоқсаны - 795 мың унция). 
Бозшакөлдің үлесімен қатар, бұған Шығыс өңірдегі кеннің құрамындағы күміс үлесінің артуы да әсер 
етті. 

  

                                                      
1 Мұнда және әрі қарай – концентраттағы ақысы төленетін металл және Ақтоғайдағы оксидті кеннен өндірілген катодты мыс. 
2 Мұнда және әрі қарай – концентраттағы ақысы төленетін металл. 
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Бозшакөл  

Бозшакөл КБК-дегі кен өндірісі 2016 жылдың бірінші жартыжылдығымен (сульфидті кендерді өңдейтін 
кен байыту фабрикасы пайдалануға берілудің бастапқы кезеңінде болғанда) салыстырғанда, 2017 
жылдың бірінші жартысында 76% артып, 19,4 млн тоннаны құраған.  

2017 жылдың бірінші жартысында Бозшакөлде 11,7 млн тонна кен қайта өңделді. Бұл өткен жылдың 
осындай кезеңінен қарағанда айтарлықтай жоғары (2,3 млн тонна). Бұл кезде КБК сульфидті кен 
байыту фабрикасы пайдалануға берілу кезеңінде болса, каолин балшығы бар кендерді өңдеу 
фабрикасында құрылыс жүріп жатты. 2017 жылдың екінші тоқсанында кен байыту фабрикалары 6,6 
млн тонна кенді өңдеді. Бұл бірінші тоқсанмен салыстырғанда 31% артық. Сульфидті кендерді 
өңдейтін кен байыту фабрикасының өткізу мүмкіндігі екінші тоқсанда есептік қуатының 93%-на жетті 
(2017 жылдың 1 тоқсаны: 74%). Каолин балшығы бар кендерді өңдейтін кен байыту фабрикасының 
өткізу мүмкіндігі бірінші тоқсандағы 40%-дан екінші тоқсандағы 69%-ға дейін ұлғайды. Екі 
фабрикадағы өндірістің артуы кестеге сай жүріп жатыр және есептік қуаттарына 2017 жылдың екінші 
жартысында жетеді жоспарланған.  

Бозшакөлдегі өңдеу көлемінің артуына сәйкес бірінші жартыжылдықта 52 мың тонна мыс өндірілді. 
Бұл 2016 жылдың бірінші жартысымен салыстырғанда бес есе көп. Екінші тоқсанда мыс өндірісі 27%-
ға артып, 29,1 мың тоннаны құрады (2017 жылдың 1 тоқсаны: 22,9 мың тонна). 

2017 жылдың бірінші жартысында алтынның өндірісі де артты – 62,9 мың унция. Екінші тоқсанда бұл 
көрсеткіш 34,4 мың унцияға жеткен. 2017 жылдың бірінші тоқсанында бұл көрсеткіш 28,5 мың унция 
болған. 

2016 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда (58 мың унция) 2017 жылдың бірінші жартысында 
күмістің өндірісі алты есе артқан (361 мың унция). Екінші тоқсанда өндіріс көлемі 200 мың унцияны 
құрады. 2017 жылдың бірінші тоқсанында бұл көрсеткіш 161 мың унция еді.  

2017 жылдың бірінші жартысында Балқаш мыс балқыту зауытына толлинг жүйесі бойынша 7,5 мың 
тонна концентраттағы мыс жеткізілді.  

Бірінші жартыжылдықтағы өндіріс нәтижелері Бозшакөлдің 2017 жылға жоспарланған 95-110 мың 
тонна мыс аралығына жету жолында екенін көрсетті. Алтын өндірісі жоспарланған 85-110 мың унция 
аралығының жоғарғы шегінде болады деп күтілуде.  

Ақтоғай 

Ақтоғай КБК іс-қызметінің жартыжылдықтағы нәтижелерінде 2017 жылдың ақпан айында алғашқы 
өнімді шығарған сульфидті кендерді өңдейтін кен байыту фабрикасында өндірілген мыс пен оксидті 
кендерді өңдейтін кешенде өндірілген катодты мыс бар. Ақтоғайдың бірлескен қуаты 33 мың тонна 
көлеміндегі мыс өндіруді қамтамасыз етті.  

Оксидті кендерді өндіру 2017 жылдың бірінші жартысында тұрақты 8,3 млн тонна деңгейінде жүзеге 
асты. Бұл өткен жылдың осындай кезеңінен 4%-ға аз. Ал катодты мыстың өндірісі 10,4 мың тоннаға 
дейін артты. 2016 жылдың бірінші жартысында кешен өндіріс қарқынын арттырудың бастапқы 
кезеңдерінде болғандықтан 5,4 мың тонна еді. Екінші тоқсанда бірінші тоқсанмен салыстырғанда 
катодты мыстың өндіріс көлемі 4,7 мың тоннадан 5,7 мың тоннаға дейін өсті. Бұған жылдың жылы 
мезгілдері жағымды әсер етті. Жалпы 2017 жылы оксидті кеннен 20 мың тоннаға жуық катодты мыс 
өндіріледі деп жоспарланған.  

Бірінші тоқсанның ортасында алғашқы өнімді шығарған сульфидті кендерді қайта өңдейтін кен 
байыту фабрикасы есептік өткізу қуатының 47%-на жетті. Сульфидті кендерді өңдейтін фабриканы 
іске қосу екінші тоқсанда кен өңдеуді 79% артырып, 2,9 млн тоннаға жеткізуге мүмкіндік берді. Өткен 
тоқсанда бұл көрсеткіш 1,6 млн тоннаға тең болатын.  

2017 жылдың бірінші жартысында Балқаш мыс балқыту зауытына толлинг жүйесі бойынша қайта 
өңдеуге 5,4 мың тонна концентраттағы мыс жеткізілді. Өндірілген концентраттың қалған көлемі 
Қытайдың мыс балқыту зауыттарына экспортқа жіберілді.  

Сульфидті кеннен мыс өндіру көлемі екінші тоқсанда 15,4 мың тоннаға жетті (1 тоқсанның алты 
аптасында – 7,2 мың тонна). 

Бірінші жартыжылдықта Ақтоғайда 33 мың тонна мыс өндірілді. Мыс өндірісінің қарқыны 2017 жылы 
болжамдық 65-85 мың тонна мыс деңгейіне, яғни 20 мың тонна оксидті кеннен өндірілген катодты 
мыс пен сульфидті кеннен өндірілген 45-65 мың тонна мыс көрсеткіштеріне жетуге мүмкіндік береді. 



Шығыс өңір мен Бозымшақ 

Шығыс өңір мен Қырғызстандағы Бозымшақ КБК-де мыс өндірісі 2017 жылдың бірінші жартысында 
19%-ға азайып, 33 мың тоннаны құрады. 2016 жылдың осындай кезеңінде бұл көрсеткіш 40,8 мың 
тонна еді. Оған 2016 жылдың соңында Юбилейно-Снегирихин кенішінің жабылуы және 2016 жылдың 
екінші жартысындағы Орлов кенішіндегі желдету ұңғымасындағы техникалық қызмет көрсету 
жұмыстарына байланысты алты күндік жұмыс кестесі себеп болды. Бірінші жартыжылдықта 
Бозымшақ есептік қуатымен жұмыс істеп шықты.  

2017 жылдың екінші тоқсанында мыс өндірісі бірінші тоқсанмен салыстырғанда 9%-ға азайып, 15,7 
мың тоннаны құрады (2017 жылдың 1 тоқсаны: 17,3 мың тонна). Бұған Орлов және Николаев кен 
байыту фабрикаларындағы өндіріс көлемінің азаюы себеп болды.  

KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп мәлімдеді: «Мен Ақтоғай 
сульфидті кендерді өңдеу фабрикасындағы өндіріс қарқының артқаны және біздің басқа 
кәсіпорындарымыздағы тұрақты өндірістік нәтижелер туралы хабарлауға қуаныштымын. Біз биылғы 
жылдың екінші жартысында Бозшакөлдегі 100% есептік қуатқа жетуді жоспарлап отырмыз. Өндірістік 
нәтижелер өнімнің шектеулі ішкі инфляция қолдаған ақшалай өзіндік құнына да жағымды әсер етті. 
Қазіргі уақытта Ақтоғай мен Шығыс өңір жоспарланған өзіндік құнның жылдық аралығынан төмен 
көрсеткіштерге сай жұмыс істеп отыр». 

 
 
 
 
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 

Ермек Дюзкенев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің ШҚО бойынша 
менеджері, Өскемен 

Tel: +7 7232 59 35 59 
                      

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 жобалар арасында бірінші 
квартильге кіреді. Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық жобалық 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 катодты эквивалентегі 100 мың тонна мысты және 120 мың 
унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кен орнын пайдалану мерзімі - 50 
жылдан астам. Кендегі мыс мөлшері 0,37% (тотыққан кен) және 0,33% (сульфидті кен). Ақтоғайда 
тотыққан кеннен катодты мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті 
кеннен алғашқы мыс концентратын өндіру 2017 жылғы ақпан айының басында басталды. Сульфидті 
кенді қайта өңдейтін кен байыту фабрикасының жылдық қуаты 25 млн тоннаны құрайды. Ақтоғай кен 



орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында бәсекеге 
қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі - алғашқы 10 жылда жыл сайын сульфидті кеннен 
өндірілетін 90 мың тонна катод эквивалентіндегі мысты және тотыққан кеннен өндірілетін 15 мың 
тонна катодты мысты құрайды.  
 
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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