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Пресс-релиз 

«АЛТЫНАЛМАС АК» АҚ «АҚСУ» ЖОБАСЫНДА ТАУ-КЕН 
ЖҰМЫСТАРЫНА КІРІСТІ  

19.11.2020 

«Алтыналмас АК» АҚ Ақсу кен орнында ашық тау-кен жұмыстарына кірісті.   

Ақсу кен алаңы Ақмола облысында орналасқан. Кен орны алты кен учаскесінен тұрады: 
Батыс, Орталық, Старательский, I Октябрьский, II Октябрьский және Буденновский.  

«Алтыналмас АК» АҚ күшімен Ақсу кен орнының ІІ Октябрьский алаңында ашық тау-кен 
жұмыстары басталды. Карьердің жобалық қуаты жылына 5 000 мың тонна кен және 36 040 
мың тонна тау-кен массасы. 2020 жылдың қорытындысы бойынша кен өндіру 260 мың 
тоннаны құрайды деп күтілуде, ал 2021 жылы жылына 5 000 мың тонна кен өндіретін 
жоспарлы өндірістік қуатқа шығу көзделіп отыр. 

Пайдалы қазбалар жобаның жеке алтын шығаратын фабрикасында өңделетін болады, 
оның құрылысы 2021 жылдың 2-тоқсанына аяқталады деп жоспарланған. 

Ашық тау-кен жұмыстарын жүргізу үшін ең заманауи техника: «HITACHI» 1900/2600 
карьерлік экскаваторлары, «CAT» 777E карьерлік жүк түсіргіштері, «CAT» үлгісіндегі тиеу 
машиналары мен бульдозерлер жұмылдырылған.  

Қазіргі уақытта «Ақсу» жобасының штатында 95 қызметкер жұмыспен қамтылған. Жоба 
толық өндірістік қуатқа шыққан кезде жалпы штат 754 адамды құрап, 659 қосымша жұмыс 
орнын ашу жоспарда бар. 

 

Анықтама: 

«Алтыналмас АК» АҚ - толық геологиялық, тау-кен өндіру және алтын өңдеу циклін қамтыған 
компания. Компанияның Қазақстан Республикасының төрт аймағында активтері бар: Қарағанды 
облысы Ақтоғай ауданындағы «Ақтоғай» жобасы, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданындағы 
«Ақбақай» жобасы, Шығыс Қазақстан облысындағы «Мизек» кен орны, Ақмола облысындағы 
«Ақсу» жобасы және «ТМК ҚАЗАҚАЛТЫН» АҚ объектілері.  
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Пресс-релиз 

АО «АК АЛТЫНАЛМАС» ПРИСТУПИЛ К ГОРНЫМ РАБОТАМ НА 
ПРОЕКТЕ «АКСУ»  

19.11.2020 

АО «АК Алтыналмас» приступил к открытым горным работам на месторождении Аксу.   

Аксуское рудное поле расположено в Акмолинской области. Месторождение состоит из 
шести рудных участков: Западный, Центральный, Старательский, I Октябрьский, II 
Октябрьский и Буденновский.  

Силами АО «АК Алтыналмас», открытые горные работы стартовали на II Октябрьской 
площади месторождения Аксу. Проектная мощность карьера 5 000 тыс. тонны руды и 36 
040 тыс. тонны горной массы в год. Ожидается, что по итогам 2020 года добыча руды 
составит 260 тыс. тонн, а уже в 2021 году планируется выход на плановую 
производственную мощность с добычей 5 000 тыс. тонн руды в год. 

Полезные ископаемые будут перерабатываться на собственной золотоизвлекательной 
фабрике, завершение строительства которой запланировано во 2 квартале 2021 года. 

Для ведения открытых горных работ задействована самая современная техника: 
карьерные экскаваторы «HITACHI» 1900/2600, карьерные самосвалы «САТ» 777Е, 
погрузочные машины и бульдозеры модели «CAT».  

В настоящее время в штате проекта «Аксу» трудоустроены 95 работников. При выходе 
проекта на полную производственную мощность планируется создание 659 
дополнительных рабочих мест с общей штатной численностью 754 человек. 

 

Справка: 

АО «АК Алтыналмас» - компания полного геологического, горнодобывающего и 
золотоперерабатывающего цикла. Компания имеет активы в четырех регионах Республики 
Казахстан: проект «Актогай» в Актогайском районе Карагандинской области, проект «Акбакай» 
в Мойынкумском районе Жамбылской области, месторождение «Мизек» в Восточно-
Казахстанской области, проект «Аксу» и объекты АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» в Акмолинской 
области.  
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Press release 
 
JSC "AK ALTYNALMAS" STARTED MINING OPERATIONS AT AKSU 
PROJECT 

 
November 19, 2020 

 
JSC "AK Altynalmas" has started open pit mining at the Aksu deposit. 
 
Aksu ore field is located in Akmola region. The deposit consists of six ore areas: Zapadnyi, 
Tsentralnyi, Staratelskyi, Oktyabrskyi I, Oktyabrskyi II and Budennovskyi.  
 
By the efforts of JSC "AK Altynalmas", open pit mining started at Oktyabrskaya II area of the Aksu 
deposit. The open pit design capacity is 5,000 thous. tons of ore and 36,040 thous. tons of rock 
mass per year. It is expected that by the end of 2020 ore production will be 260 thous. tons, and 
already in 2021 it is planned to reach the planned production capacity of 5,000 thous. tons of ore 
per year. 
 
Mineral resources will be processed at its own gold recovery plant, the completion of which is 
scheduled for the 2nd quarter of 2021. 
 
The most modern equipment is used for open pit mining: HITACHI 1900/2600 excavators, СAT 
777E dump trucks, CAT loaders and bulldozers. 
 
Currently, 95 employees are engaged at the Aksu project. When the project reaches its full 
production capacity, it is planned to create additional 659 jobs with a total staffing of 754 people. 
 
Reference: 
 
JSC "AK Altynalmas" is a company with a complete geological, mining and gold processing cycle. The 
company has assets in four regions of the Republic of Kazakhstan: Aktogai project in Aktogai district of 
Karaganda region, Akbakai project in Moyinkum district of Zhambyl region, Mizek deposit in East 
Kazakhstan region, Aksu project and JSC “MMC KAZAKHALTYN” facilities in Akmola region. 
 

 

 

 

 


