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АО «АК Алтыналмас» осуществило ввод в 
промышленную эксплуатацию 
золотоизвлекательной фабрики «Долинное» 
(далее ЗИФ Долинное), расположенной на 
проекте «Актогай», Карагандинской области.  
 
Еще одним шагом на пути ввода производства 
в эксплуатацию было получение разрешения 
Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов РК на эмиссии в окружающую среду 
на период 2020-2029 годы (далее 
Разрешение). Согласно условиям 
Разрешения, компания берет на себя 
обязательства по соблюдению требований 
Экологического законодательства Республики 
Казахстан; нормативов эмиссий, 
природоохранных мероприятий на период 
действия Разрешения. 
 
Напомним, что производственная мощность 
новой фабрики составляет 2 500 000 тонн руды 
в год. С вводом в эксплуатацию ЗИФ 
«Долинное», общая мощность по переработке 
руды Актогайской производственной площадки 
АО «АК Алтыналмас» увеличится до 5 200 000 
тонн руды в год, а по добыче горной массы до 
50,000,000 тонн в год.   
 
Пуско-наладочные работы на ЗИФ 
«Долинное» по технологии CIP начались 22 
мая текущего года. В настоящее время работы 
по безаварийному и безопасному пуску 
производства, а также выводу производства на 
проектные показатели успешно завершены, в 
начале июня на ЗИФ-е выпущен первый слиток 
золота весом 5,3 кг. 
 
ЗИФ «Долинное» стала четвертой 
построенной и запущенной фабрикой АО «АК 
Алтыналмас» за последние 10 лет, наряду с 
золотоизвлекательной фабрикой «Акбакай», 
обогатительной фабрикой «Пустынное» и 
заводом по извлечению драгоценных 
металлов «Altynalmas Technology».  
 
АО «АК Алтыналмас» - компания полного 
геологического, горнодобывающего и 
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«Алтыналмас АК» АҚ Қарағанды облысының 
«Ақтоғай» жобасында орналасқан «Долинное» 
алтын өндіру фабрикасын (бұдан әрі – 
Долинное АӨФ) өнеркәсіптік пайдалануға 
беруді жүзеге асырды. 
 
Өндірісті пайдалануға беру жолындағы тағы 
бір қадам ҚР Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігінің 2020-2029 жылдарға 
арналған қоршаған ортаға эмиссияларға 
рұқсатын (бұдан әрі - Рұқсат) алу болды. 
Рұқсат шарттарына сәйкес компания өзіне 
Қазақстан Республикасының Экологиялық 
заңнамасының; Рұқсаттың қолданылу кезеңіне 
арналған эмиссиялардың, табиғат қорғау іс-
шараларының нормативті талаптарын сақтау 
жөніндегі міндеттемелерді алады. 
 
 
Естеріңізге сала кетейік, жаңа фабриканың 
өндірістік қуаты жылына 2 500 000 тонна кен 
құрайды. «Долинное» АӨФ пайдалануға 
берілуімен «Алтыналмас АК» АҚ Ақтоғай 
өндірістік алаңының кен өңдеу бойынша жалпы 
қуаты жылына 5 200 000 тоннаға дейін, ал тау-
кен массасын өндіру бойынша жылына 
50,000,000 тоннаға дейін артады. 
 
CIP технологиясы бойынша «Долинное» АӨФ 
іске қосу-реттеу жұмыстары ағымдағы жылдың 
22 мамырында басталған. Қазіргі уақытта 
өндірісті апатсыз және қауіпсіз іске қосу, 
сондай-ақ өндірісті жобалық көрсеткіштерге 
шығару жұмыстары сәтті аяқталды, маусым 
айының басында АӨФ-те салмағы 5,3 кг 
болатын бірінші құйма алтын шығарылды. 
 
«Долинное» АӨФ «Алтыналмас АК» АҚ-ның 
соңғы 10 жылда салынған және іске қосылған 
«Ақбақай» алтын өндіретін фабрикасы, 
«Пустынное» байыту фабрикасы және 
«Altynalmas Technology» бағалы металдарды 
шығару зауытымен қатар төртінші фабрика 
болды. 
 
«Алтыналмас АК» АҚ толық геологиялық, 
тау-кен өндіру және алтын өңдеу циклінің 



золотоперерабатывающего цикла. 
Основными направлениями деятельности 
компании является добыча и переработка 
золотосодержащей руды; 
геологоразведочные работы; проектные и 
строительно-монтажные работы; 
финансирование научно-исследовательских, 
проектных и изыскательных работ; 
строительство и реконструкция 
производств по разведке, добыче и 
переработке драгоценных металлов. 
Активы компании сосредоточены в 4-х 
регионах Казахстана: Жамбылской, 
Карагандинской, Восточно-Казахстанской и 
Акмолинской областях. 
 
 
За дополнительной информацией просим 
обращаться в пресс-службу АО «АК 
Алтыналмас»  
 
Асель Уразова  
Assel.Urazova@altynalmas.kz  
+77273500200 вн. 3231  

 

компаниясы. Компания қызметінің негізгі 
бағыттары құрамында алтын бар кенді 
өндіру және өңдеу; геологиялық барлау 
жұмыстары; жобалау және құрылыс-
монтаждау жұмыстары; ғылыми-зерттеу, 
жобалау және іздестіру жұмыстарын 
қаржыландыру; бағалы металдарды барлау, 
өндіру және қайта өңдеу жөніндегі 
өндірістерді салу және реконструкциялау 
болып табылады. Компанияның активтері 
Қазақстанның 4 аймағында: Жамбыл, 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Ақмола 
облыстарында шоғырланған. 
 

 
 
 

Қосымша ақпарат алу үшін «Алтыналмас 
АК» АҚ баспасөз қызметіне 
хабарласуыңызды сұраймыз:  
 
Асель Уразова  
Assel.Urazova@altynalmas.kz  
+77273500200 ішкі н. 3231  

 

  
 


