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KAZ MINERALS ТОБЫ 2016 ЖЫЛДЫҢ  БІРІНШІ ТОҚСАНЫНДАҒЫ  
ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ  

 
KAZ Minerals Тобы, Ақтоғайда тотыққан кеннен өндірілген 1,5 мың тонна катодты мысты қоса 
есептегенде, 2016 жылдың бірінші тоқсанында 21,5 мың тонна катодты эквиваленттегі мыс 
өндірді. Мыс концентратының өндіріс көлемі 22,4 мың тоннаны құраған, оның ішіндегі 1,1 мың 
тонна концентрат Бозшакөлде өндірілді. 

Өндіріс қарқындары Топқа осы жылдың соңына қарай жоспарлы көлем – 130-155 мың тонна 
катодты эквиваленттегі мысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл KAZ Minerals өркендеу 
жобалары – Бозшакөл мен Ақтоғай КБК өндіріс көлемдерін арттыруға ықпал етеді. Бірінші 
тоқсанда Бозшакөлдегі сульфидті кенді өңдеу фабрикасы өз жұмысын бастады. Осы жыл 
ішінде Ақтоғайдағы тотыққан кенді өңдеу кешені өзінің жобалық қуатына жетеді. 

Шығыстүстімет (ШҚО) кәсіпорындарында және Бозымшақ КБК-да (Қырғызстан) 19,7 мың тонна 
катодты эквиваленттегі мыс өндірілді. Бұл 2015 жылдың төртінші тоқсанымен салыстырғанда, 
2,6 мың тоннаға аз. Көлемнің азаюы өндірілген кен құрамындағы мыстың төмендігіне 
байланысты. Дегенмен бұл компанияның жорамалдарына және 70-75 мың тонна катодты 
эквиваленттегі мыс көлеміндегі жылдық жоспарға сәйкес келіп отыр. 

Компанияның бірінші тоқсанда өндірген кен көлемі 10,6 млн тоннаны құрады. Бұл 2015 жылдың 
төртінші тоқсанымен салыстырғанда 2,6 мың тоннаға (немесе 32%) артық. Бұл негізінен 
Ақтоғайдағы тотыққан кен өндірісінің артуы есебінен орын алды. Ал 2015 жылдың бірінші 
тоқсанымен салыстырсақ, бұл көрсеткіш он еседен аса артып отыр. Өсім Бозшакөл мен 
Ақтоғайдағы ашық тәсілмен кең ауқымды өндіріс жұмыстарының басталуымен байланысты 
болды. Мыстың кендегі орташа құрамы – 0,65%. 

Есепті кезеңде Топ 19,9 мың тонна концентраттағы мырыш өндірді, ол өткен тоқсанға қарағанда 
1,1 мың тоннаға аз. Себебі, Шығыстүстіметтің Артемьев және Орлов шахталарындағы кен 
өндіру анағұрлым төмен құрамды учаскелерге жалғасып жатыр.  

Түйірленген күміс өндірісінің көлемі бірінші тоқсанда 751 мың унцияны құрады. Бұл алдыңғы 
кезеңмен салыстырғанда 10% жоғары, ол негізінен Балқаш мыс балқыту зауытында (БМЗ) 
аяқталмаған өндіріс көлемін шығару есебінен болып отыр. 

Құйма эквивалентіндегі алтын өндірісі 12,7 мың унцияны құрап, 2015 жылдың төртінші 
тоқсанымен салыстырғанда шамамен екі есеге артып отыр. Бұл Бозымшақ КБК қайта 
жаңғыртылған кен байыту фабрикасының үлесін және БМЗ аяқталмаған өндіріс көлемінің 
артуының орнын шамалы толтырған 2015 жылы өндіріліп, 2016 жылдың қаңтар айында 
сатылған 5,2 мың унция концентраттағы алтынды ескереді. 

 

Бозшакөл 

Бозшакөл КБК мыс концентратының өндірісі 2016 жылдың ақпан айында басталған. Құрамында 
0,3 мың тонна катодты эквиваленттегі мыс пен 0,3 унция құйма эквиваленттегі алтын бар 
бозшакөлдік мыс концентратты экспортқа алғаш рет наурыз айында жөнелтілді. Тағы да екі 
партиясы КБК-нан 2016 жылдың сәуір айында жөнелтілді. 



Бозшакөл КБК өндірісті арттыру кестеге сәйкес жүріп жатыр және биыл 45-65 мың тонна 
катодты эквиваленттегі мыс пен 50-70 мың унция құйма эквивалентіндегі алтын өндіреді деп 
жоспарланып отыр. Бірінші тоқсанда Бозшакөлде 1,1 мың тонна мыс концентратты өндірілді. 
Коммерциялық өндіріс сатысына қол жеткізу 2016 жылдың ішінде орын алатын болады, толық 
қуатына жеткізу 2017 жылға жоспарланып отыр. Толық қуатына кіріскенде кәсіпорын күніне 20 
вагон мыс концентратын өндіріп отыруды жоспарлады. 

Бозшакөл КБК пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Бастапқы он жыл ішінде Бозшакөл 
жылына 100 мың тонна катодты эквиваленттегі мыс пен 120 мың унция алтын өндіретін 
болады. 

 

Ақтоғай 

Бірінші тоқсанда Ақтоғайда 4,36 млн тонна кен өндірілді. Бұл 2015 жылдың төртінші тоқсанымен 
(878 мың тонна) салыстырғанда өндіріс көлемі анағұрлым артты. Құрамында 16,6 мың тонна 
мыс бар барлық өндірілген кен суландыру үшін шоғырлап сілтісіздендіру панельдеріне тиелді. 

Бірінші тоқсанда Ақтоғайда 1,5 мың тонна катодты мыс өндірілді. Бүгінгі күнде катодты мыстың 
өндіріс көлемі орта есеппен тәулігіне 35 тоннаны құрайды. 2016 жылы тотыққан кенді өңдеу 
кешені жылына 15 мың тонна катодты мыс көлеміндегі өндірістік қуатына жетеді деп күтіліп 
отыр. Тотыққан кенді өндіру және өңдеу жұмыстары 11 жыл бойы жүргізіледі. Жобада 
сульфидті кенді өңдеу жөніндегі кен байыту фабрикасының құрылысы жалғасуда. Сульфидті 
кеннен мыс концентратын өндіру кестеге сәйкес 2017 жылы басталады деп күтіліп отыр. 

Ақтоғай КБК пайдалану мерзімі – 50 жылдан астам. Бастапқы он жылда өндіріс көлемі 
сульфидті кен учаскесінен жылына 90 мың тонна катодты эквиваленттегі мысты және тотыққан 
кен учаскесінен жылына 15 мың тонна катодты мысты құрайтын болады. 

 

KAZ Minerals Тобы басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп түсіндірді: «2016 жылдың 
бірінші тоқсанында Бозшакөлде сульфидті кенді өңдеу жөніндегі кен байыту фабрикасы өз 
жұмысын бастады. Оның жобалық қуатына жетуі келісілген мерзімдерде күтіліп отыр. Бүгінгі 
күнде біз өзіміздің Қытайдағы сатып алушыларымызға бозшакөлдік мыс концентратының үш 
партиясын жөнелттік. Сонымен қатар, Ақтоғайдағы тотыққан кенді өңдеу кешенін іске қосу 
кестеге сәйкес жүргізілуде. Жылдың басында біздің Шығыс аймақтағы кәсіпорындарымыз бен 
Қырғызстандағы Бозымшақ сәтті түрде қызметтерін бастады. 2016 жылы біз 130-155 мың тонна 
көлемінде мыс өндірілуіне қол жеткіземіз деп отырмыз. Бұл осы сала үшін компанияның төмен 
шығынды өндіруші ретіндегі көшбасшылық өсімін қамтамасыз ететін болады». 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ  
 
КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған өсу 

әлеуеті зор мыс өндіруші компания. Компания Бозшакөл және Ақтоғай кен байыту 
кешендерінде, Шығыс Қазақстанда орналасқан қолданыстағы төрт кеніш, үш кен байыту 
фабрикаларында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде операциялық іс-
қызметін 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 ірі ауқымды ашық типтегі 
кеніш – Бозшакөл КБК іске қосты. Шығыс Қазақстандағы компанияның екінші өркендеу жобасы 
– Ақтоғайда сульфидті кенді өңдеу қуаттылықтарының құрылысы жалғасып жатыр. Аталмыш 
жобалар осы саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты 
қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын компанияға 
айналдырмақ.  
 
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 эквиваленттегі 100 мың 
тонна мысты және 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) және 0,37% 
(тотыққан кен). Кен орынды пайдалану мерзімі - 50 жылдан астам. Ақтоғай кен орнының 
операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында бәсеке қабілетті 
болып табылады. Өндіріс көлемі - алғашқы 10 жылда сульфидті кен учаскесінен өндірілетін 90 
мың тонна катодты эквиваленттегі мысты және 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. 
 

 
 
 
 
 
 


