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ҚАЗАҚСТАНДА ОТАНДЫҚ ЗАУЫТТА ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН АЛҒАШҚЫ БЕЛАЗ САТЫЛДЫ 

 
Пайдалы қазбалардың ашық кен орындарында кен массаларын тасымалдауға арналған 

45 тонналық карьерлік самосвал қазақстандық компаниялардың біріне сатылды.   
Тұңғыш қазақстандық ауыр жүк көлігі «БелАЗ» ААҚ-ң технологиялық құжаттамасы 

бойынша көбінесе белорутік және ресейлік саймандарынан жинастырылды. Қазақстандық үлес 
15,3 пайызды құрайды.  

«ҚазБелАЗ» бірлескен кәсіпорнының Бас директоры Сергей Потылицыннің айтуынша, 
таяу күндері БелАЗ-7547 зауыттан шығады және бұл толғанышты сәт қана емес, сонымен қатар, 
кәсіпорынның одан әрі өркендеуіне жаңа серпін беретін қадам. 

Агрегаттар мен жүйелерді капиталдық жөндеу, қосалқы бөлшектер жасау, техника жасап 
шығару жөніндегі цех 2009 жылдың соңында ҚҚМЗ негізінде құрылған болатын. Жобаны жүзеге 
асыру арқылы 2015 жылға дейін БелАЗ-дардың құнын белорустық өндіруші ұсынып отырған 
бағадан төмендету мүмкіндігі пайда болады. Кәсіпорында бүгінде 34 адам еңбек етеді.  

БК жұмыскерлері Қазақмыс корпорациясының кәсіпорындарындағы БезАЗ 
техникаларына толық техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға әзір екенін атап көрсетуде. 
Кәсіпорында жөндеуге болатын агрегаттар мен жүйелердің тізімі өсуде. Сондай-ақ, бірлескен 
кәсіпорын барлық техникаларды бірегей қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етіп, көліктерге 
қызмет көрсететін мамандарды дайындауға және қайта оқытуға әзір.   

 «Келешекте шығаратын техникаларымыздың модельдік түрлерін ұлғайтуды жоспарлап 
отырмыз, – деді өз сөзінде Сергей Потылицын. – «Сонымен қатар, жүк көтергіштік қабілеті 45 
тонна болатын БелАЗ-75473 маркалы карьерлік самосвалдың тағы бір түрін құрастыруға 
келісімдер жасалады. Бұған қоса, алдағы уақытта техникаларымызды жақын шетелге 
экспорттау жоспарда бар».  

   2010 жылы Қазақмыс «ҚазБелАЗ» БК жобасына 178 млн тг инвестиция жұмсады. 
 
Анықтама: 

«ҚазБелАЗ» Қазақстан-Белорусь бірлескен кәсіпорны Қарағанды темір құю-машинажасау 
зауытының базасында құрылды. Жобаға қатысушылар – «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС – 
51%,  «БЕЛАЗ» ААҚ – «БелАЗ-холдинг» холдингін басқарушы компания – 29% және 
«АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К» ЖШС – 20%. 

«ҚазБелАЗ» БК ЖШС жобасы Индустрияландыру картасына, Бизнестің жол картасы – 
2020 және де Беларусь Республикасы мен Қазақстан Республикасының арасындағы 2009-2016 
жж ұзақмерзімді экономикалық ынтымақтастығы бағдарламасына енгізілген.  

Самосвалдың жалпы салмағы 33 тоннаны құрайды. Ұзындығы – 8 м., ені – 4,1 м., биіктігі 
– 4,39 м. Қозғалтқышының қуаты - 368 кВт.  
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департаментінің басшысы, Алматы  

Сандуғаш 

Сәрсембаева  

Корпоративтік байланыстар 

департаментінің менеджері, Қарағанды 

       Тел: +7 7212 952665 

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. 
 

 
 

 


