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БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ 
  
 
ENRC корпорациясы мен Павлодар облысының әкімдігі арасында 2012 жылы әлеуметтік 

жобаларды жүзеге асыру туралы меморандум жасалды 
 
 

Бүгін ENRC PLC (Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы) бас атқарушы директоры 
Феликс Вулис және Павлодар облысының әкімі Ерлан Арын әлеуметтік жобаларды жүзеге 
асыру бойынша іскери ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 

Меморандумның жалпы сомасы шамамен 2,350 млрд теңгені құрады. Қаржыландыру 
«ENRC Көмек» корпоративтік қоры арқылы, сондай-ақ  ENRC-дің құрамына кіретін «Қазхром» 
ТҰК» АҚ, «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» АҚ мен «Қазақстан электролиз зауыты» 
АҚ арқылы жүзеге асырылады.  

Меморандум талаптарына сәйкес компания тараптармен іріктелген және денсаулық 
сақтау, білім беру, мәдениет және спортқа бағытталған жобаларды қаржыландырады. 
Қоғамдық бірлестіктер мен тұрғындардың аз қамтылған бөлігіне қолдау көрсететін мекемелерге 
көмек көрсетіледі. Барлық тізім бойынша 50-ден аса атаулы көмек пен жоба бар. 

Олардың арасында ерекше әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылым нысандарын атап 
өткен жөн. Ағымдағы жылы Павлодар және Ақсу қалаларындағы спорт кешендеріне 1,1 млрд 
теңге, Екібастұз қаласындағы балалар музыкалық мектебіне 320 млн теңге бағытталады. 

Білім беру мен балалардың мамандандырылғын мекемелеріне дәстүрлі көмек көрсету 
жалғастырылады. Мысалы, Павлодардағы №7 кәсіптік лицейдің оқыту-материалдық базасын 
жарақтандыру мақсатында 145,5 млн теңге бағытталса, ал 250 млн теңге Ақсу қаласындағы 
мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің дамуына беріледі. Денсаулық, спорт, мәдениет және 
өнер мекемелері мен қорлар да демеушілік көмек алады. Меморандумдағы атаулы 
жобаралдың ішінде ардагерлерге, мүгедектер мен көп балалалы аналарға да көмек көрсету 
қарастырылған. 

Сонымен қатар, Павлодар қаласындағы «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ мен Ақсу 
қаласындағы «Казхром» ТҰК» АҚ қызметкерлеріне арналған  тұрғын үйлердің құрылысына 330 
млн теңге бөлінеді. 

«Павлодар облысында біздің ондаған мыңдай қызметкеріміз жұмыс жасайды, өңірді 
және оның тұрғындарының әл-ауқатын дамыту корпорацияның әлеуметтік саясатының бірінші 
кезектегі басымдықтарының бірі болып табылады. Біз алдағы уақытта да өзара жасалған 
жобаларды жүзеге асыру үшін барлық мүмкіндігімізді саламыз», – деп атап өтті Вулис мырза 
қол қою салтанатында. 

Міне, тоғыз жыл бойына ENRC Топтың кәсіпорындары орналасқан елдің төрт аймағында 
мейлінше маңызды әлеуметтік-экономикалық жобаларды жыл сайын қаржыландырып келеді. 
2011 жылы төрт меморандум аясандағы жобалардың жалпы құны 5 млрд теңгені құрады. Соңғы 
үш жылдықта корпорация Павлодар облысының дамуына 6 млрд теңгеге жуық жұмсады. 

Бұрын ENRC Ақтөбе, Қарағанды және Қостанай облыстарының атқарушы органдарымен                    
2012 жылы іскери ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ағымдағы жылы жалпы 
төрт өңір бойынша ENRC корпорациясының қаржылық көмегі 4,7 млрд теңгені құрады. 
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ENRC PLC туралы  
(Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы) 
ENRC пайдалы қазбаларды қазып алу және байыту саласында жетекші 

әртараптандырушы компаниялар тобы болып табылады, ол кен қазып алу, өңдеу, энергетика, 
көлік және маркетинг кәсіпорындарымен интеграцияланған. 

Топтың өндірістік активтері негізінен Қазақстан Республикасында орналасқан және 
құрамына келесі кәсіпорындар кіреді: «Қазхром» ТҰК, Жәйрем КБК, Соколов-Сарыбай тау-кен 
байыту өндірістік бірлестігі (ССКӨБ), «Қазақстан алюминийі», Қазақстан электролиз зауыты 
(ҚЭЗ), Еуразиялық энергетика корпорациясы (ЕЭК), ENRC Logistics.  

Басқа активтер, ең алдымен Өзге түсті металдар бөлімшесі, негізінен Африкада 
орналасқан және оның ішінде Boss Mining, SMKK және Chambishi Metals PLC компанияларының 
мыс пен кобальт активтері және Camrose Resources Limited (Camrose) компаниясының 50,5 % 
акциялары бар.  

ENRC сондай-ақ Серов ферроқорытпа зауытына, Бразилиядағы темір рудасын барлау  
жөніндегі Bahia Minerals BV және Minercao Minas Bahia SA(MIBA) жобаларына,  Қытайдағы 
(Туоли) Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy Company акциясының 50%-ына және Онтүстік 
Африкадағы платина өндіру бойынша көшбасшы болып табылатын Northam Platinum Limited-тің 
14,35% акцияларына иелік етеді.  

ENRC FTSE 100 тізіміне кіреді. ENRC-де қазіргі уақытта 70 000-нан астам адам жұмыс 
істейді, оның 65 000-ы Қазақстанда. 
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