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ШҚО ӘКІМІ ҚАЗАҚМЫСТЫҢ САЛЫНЫП ЖАТҚАН КЕНІШІНДЕ БОЛЫП ҚАЙТТЫ  
 

Аягөз ауданы бойынша сапары аясында Бердібек Сапарбаев Қазақмыстың 
құрылысы жүріп жатқан кеніші – Ақтойғайды аралап көрді. Қазақмыс Тобының 
Басқарушы бас директоры Олег Новачук пен «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-ң 
Басқарма төрағасы Эдуард Огай аймақ басшысына құрылыстың қарқыны туралы 
әңгімелеп берді.  

Ақтоғай – ШҚО Аягөз ауданындағы Ақтоғай аттас елді мекеннің жанында 
орналасқан ашық типтегі ірі кеніш. Кенішті игеруге жұмсалатын капиталдық шығындар 
шамамен 2 млрд АҚШ долларын құрайды. Ол – облыстағы ең ірі жобалардың бірі.   

Кен орнын игеру ҮИИД мемлекеттік бағдарламасына енгізілген және де  Қазақмыс 
компаниясының ең ірі деген екі өркендеу жобаларының бірі болып табылады (екінші 
жоба – Павлодар облысындағы Бозшакөл кен орны). Таяу жылдары оларды іске қосу 
катодты мыс өндірісінің көлемін 50 пайызға арттыруға мүмкіндік береді.  

Ақтоғай кенішіндегі өндіру көлемі жылына 25 млн тонна кен деңгейінде болады 
деп күтілуде. Пайдаланудың бар кезеңінде катодты теңгерімдегі мыстың жиынтық 
өндірісі, яғни 50 жылдан астам уақыт ішінде тотықты кеннен 224 мың тоннаны және 
сульфидті кеннен 4 миллион тоннаны құрамақ. Ілеспе өнім ретінде молибден  
өндірілетін болады. Тотықты кеннен алғашқы өнім 2015 жылы, ал сульфидті кеннен 
2016 жылы алынады деп күтіледі. Пайдалану кезеңінде қызметкерлер құрамының 
жалпы саны 1 500 адамды құрайды (вахта әдісімен).  

Облыс әкімі Ақтоғай елді мекеніндегі мектептің қосымша нысанының 
құрылысымен де танысып шықты. Қазақмыстың қаражатына салынып жатқан нысан – 
2012 жылы ШҚО әкімшілігі мен компания басшылығы қол қойған Әлеуметтік жобаларды 
жүзеге асыруға бағытталған кешенді жоспардың бір бөлігі болып табылады. Ол 
бойынша қабылданған міндеттемелердің көлемі 474 млн. теңгені құрайды. 
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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 және әлемдегі алдыңғы қатарлы мыс өндіруші болып 
табылады. Қазақмыстың 16 кеніші, 9 тау-кен фабрикалары мен екі мыс балқытушы өндірістік 
кешені бар. Қазір олардың бірінде қайта құру ісі қолға алынған. Мыс 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 етілген.  
 
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 күміс өндірушілердің бірі боп табылады (2012 жылы 12,6 млн. 
унция күміс өндірілді). 
 
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 болатын жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы іске асырылуда. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында 
айналымда; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы 
Топтың ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 млрд. АҚШ долларын, ал EBITDA көрсеткіші 1,9 
млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 58 000 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.  
 

 
 

 


