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2 октября 2017 года  
 

АКТОГАЙСКАЯ ФАБРИКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  СУЛЬФИДНОЙ РУДЫ 
ДОСТИГЛА УРОВНЯ ПРОЕКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Группа KAZ Minerals сообщает, что в результате непрерывного прогресса пусконаладочных работ 
Актогайская обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды объявлена достигшей 
уровня проектного производства. Доходы от реализации, операционные расходы и расходы по 
процентам, связанные с Актогайской сульфидной фабрикой, будут отражаться в отчете о доходах 
и расходах Группы с октября 2017 года.  

В результате более высокого, чем ожидалось, содержания меди в верхнем слое рудного тела и 
успешного наращивания производства на обогатительной фабрике по переработке сульфидной 
руды, предполагается, что она достигнет или превысит по итогам 2017 года верхнюю границу 
планового диапазона производства 70-85 тыс. тонн меди. 

Производственные результаты Группы за третий квартал 2017 года будут представлены в 
квартальном производственном отчете и промежуточном отчете менеджмента 26 октября 2017 
года. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я рад сообщить 
о достижении уровня проектного производства на Актогайской фабрике по переработке 
сульфидной руды на нашем втором крупном проекте роста. Во время строительства и наращивания 
производства на этих проектах мы последовательно реализовывали наши производственные и 
финансовые цели и теперь с нетерпением ждем достижения расчетной мощности на Бозшаколе в 
этом году и Актогае в 2018 году». 
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727 244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727 244 03 53 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие 
современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Группа ведет операционную 
деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом 
руднике Бозымчак в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской 
области и Актогай в ВКО. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 
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тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций 
золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков. 

Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечат один из самых 
динамичных показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в 
компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.  

По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих 
предприятий. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. Первый медный 
концентрат из сульфидной руды произведен на Бозшаколе в феврале 2016 года. В сентябре 2016 года 
начаты пусконаладочные работы на обогатительной фабрике по переработке каолинизированной руды. 
Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа – 30 млн тонн руды в год. Объем 
производства в первые 10 лет – 100 тыс. тонн меди из сульфидной руды и 120 тыс. унций золота в 
концентрате в год. 

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю. Срок эксплуатации рудника – 
более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). На Актогае 
производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, первый медный концентрат из 
сульфидной руды произведен в феврале 2017 года. Годовая мощность обогатительной фабрики по 
переработке сульфидной руды – 25 млн тонн. Операционные затраты месторождения Актогай являются 
конкурентными среди международных медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет 
составит 90 тыс. тонн меди из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из оксидной руды. 

Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В KAZ 
Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 

Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 

 

 



 
 

2017 жылғы 2 қазан  

 
СУЛЬФИДТІ КЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕЙТІН АҚТОҒАЙ ФАБРИКАСЫ ӨНДІРІСТІҢ 

ЖОБАЛЫҚ ДЕҢГЕЙІНЕ ЖЕТТІ  

 

KAZ Minerals Тобы іске қосу-реттеу жұмыстарындағы үздіксіз ілгерілеудің арқасында сульфидті кенді 
қайта өңдейтін Ақтоғай кен байыту фабрикасы өндірістің жобалық деңгейіне жетті деп хабарлайды.   
Ақтоғай сульфид фабрикасына қатысты өнімді сатудан түскен табыс, операциялық және пайыздар 
бойынша шығындар Топтың 2017 жылдың қазан айындағы табыстар мен шығындар жөніндегі 
есебінде жарық көреді.  

Кеннің жоғарғы қабатындағы мыс үлесінің күтілгеннен жоғары болуы және сульфидті кенді өңдейтін 
байыту фабрикасындағы өндірістің артуы, 2017 жылдың соңында оның жоспарланған 70-85 мың 
тонна мыс көлеміндегі аралықтың жоғарғы шегеніне жетеді немесе одан асып түседі деген болжам 
жасауға мүмкіндік береді.  

2017 жылдың үшінші тоқсанындағы өндірістік нәтижелер Топтың 2017 жылғы 26 қазандағы өндірістік 
және менеджменттің аралық есебінде жария етіледі. 

KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп мәлімдеді: «Біздің екінші ірі 
өркендеу жобамыздағы Ақтоғай кен байыту фабрикасының өндірістің жобалық деңгейіне жеткенін 
қуана хабарлаймын. Осы жобаларамыздың құрылысы кезінде және өндіріс қарқынын арттыру 
барысында біз өзіміздің өндірістік және қаржылық мақсаттарымызды іске асыра алдық. Енді биыл 
Бозшакөлде, ал 2018 жылы Ақтоғайда есептік қуатқа жету сәтін асыға күтеміз». 
 
 
Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефондар бойынша хабарласуға болады: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Қаржылық талдаушы, Инвесторлармен 
байланыс департаменті, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Ермек Дюзкенев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің ШҚО бойынша 
менеджері, Өскемен 

Tel: +7 7232 59 35 59 
                      

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу әлеуеті зор мыс 
өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Шығыс Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен үш кен 
байыту фабрикаcында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде, сонымен қатар Павлодар 
облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл және Ақтоғай кен байыту кешендерінде жүргізеді. 2016 жылы катод 
эквивалентіндегі мыстың жалпы өндіріс көлемі 140 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 75 мың тонна 
концентраттағы мырыш, құйма эквивалентіндегі 120 мың унция алтын мен 3,103 млн. унция күміс өндірілді. 
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Топтың өндірістік кәсіпорындары – Бозшакөл мен Ақтоғай – саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін 
қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын 
компанияға айналдырмақ. 
 
Операциялық шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші жобалар арасында бірінші квартильге 
кіреді. Кен орнын пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс құрамы 0,36%. Сульфидті кеннен алғашқы 
мыс концентраты Бозшакөлде 2016 жылдың ақпан айында өндірілді. 2016 жылдың қыркүйек айында каолин 
балшығы бар кен байыту фабрикасында іске қосу-реттеу жұмыстары басталды. Бозшакөл КБК кен байыту 
фабрикаларының жылдық жобалық қуаты 30 млн тонна кенді құрайды. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл 
сайын 100 мың тонна мысты және 120 мың унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кен орнын пайдалану мерзімі - 50 жылдан 
астам. Кендегі мыс мөлшері 0,37% (оксидті кен) және 0,33% (сульфидті кен). Ақтоғайда оксидті кеннен катодты 
мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті кеннен алғашқы мыс концентраты 2017 
жылдың ақпан айында өндірілді. Сульфидті кенді қайта өңдейтін кен байыту фабрикасының жылдық қуаты - 25 
млн тонна. Ақтоғай кен орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында 
бәсекеге қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын сульфидті кеннен 
өндірілетін 90 мың тонна мысты және оксидті кеннен өндірілетін 15 мың тонна катодты мысты құрайды.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Қазақстан және Гонконг қор биржаларында 
айналымда. Топта шамамен 13 000 адам жұмыс істейді, олардың басым бөлігі Қазақстан азаматтары. 
 
Бұл хабарламада ішкі ақпарат бар. 
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