
 
 

14 июля 2011 года 
 

НА ЭКИБАСТУЗСКОЙ ГРЭС-1 ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ЭНЕРГОБЛОКА  №8 

 
На Экибастузской ГРЭС-1 выполнено 40% всех восстановительных работ на 
энергоблоке № 8. Реконструкционные работы были начаты в 2009-м году, а в 2012-м 
году энергоблок планируется ввести в эксплуатацию. Стоимость проекта составляет 
более 23 млрд. тенге. Запуск шестого по счету энергоблока позволит станции 
увеличить свою производственную мощность до 3000 МВт.  
 
К настоящему времени уже произведена контрольная сборка цилиндров внутреннего и 
среднего давления турбогенератора. Продолжается ремонт самого турбогенератора и 
закончен демонтаж электрофильтра. В июле текущего года начались поставки 
электрооборудования для электрофильтра производства ЗАО «Альстом Пауэр Ставан» 
- ведущего поставщика газоочищающего оборудования в мире. В целом, программа 
реконструкции охватывает замену котельного оборудования, турбины, установку 
электрического оборудования и современных устройств по автоматическому контролю, 
а также ввод в работу электростатического фильтра.  
 
На сегодняшний день  освоено 64% от общей стоимости проекта на сумму 15 млрд. 
тенге. В восстановительных работах заняты представители 10-ти подрядных 
организаций, что позволяет создавать около 500 временных рабочих мест ежегодно. К 
моменту запуска в работу энергоблока №8 на станции планируется создать 25 
постоянных рабочих мест. 
 
Отвечая тенденциям растущего спроса на электроэнергию в Казахстане, запуск 
энергоблока в эксплуатацию позвоит предприятию уже в 2013 году выработать до 18 
млрд КВтч. 
 
Информационная справка: 
Энергоблок №8 был введен в эксплуатацию в 1984 году и остановлен в 1995 году в 
связи со снизившимся спросом на рынке электроэнергии. После вывода данного 
энергоблока из эксплуатации детали основного и вспомогательного оборудования 
использовались для замены устаревшего оборудования на других работающих 
энергоблоках. 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
Группа Казахмыс   
Джон Смэлт Глава департамента 

корпоративных связей 
Тел:  +44 20 7901 7882 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел:  +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556   

Зульфира Мухамедьярова Менеджер департамента 
корпоративных связей 

Тел:  +77 27 3304   552   

Елена Шеина  Менеджер по связям со СМИ Тел:  +77 187 298   142   
Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Тел:  +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина      Тел:  +44 20 7726 8400 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение «Kazakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году 
было произведено 14 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт. 
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2010 году доходы 
Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы (за 
вычетом особых статей) в 2.8 млрд долларов. В Группе работает около 61 000 человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является 
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и 
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  
Центральной Азии. 
 
 

 



 
 

2011 жылғы 14 шілдесі 
 

Екібастұздың ГРЭС-1 станциясында №8 энергоблокты  
қалпына келтіру жалғасуда 

 
Екібастұздың ГРЭС-1 станциясында №8 энергоблокта жүріп жатқан барлық қалпына 
келтіру жұмыстарының 40 пайызы орындалды. Қалпына келтіру жұмыстары 2009 жылы 
басталған, 2012 жылы энергоблокты іске қосып, пайдалануға беру жоспарланып отыр. 
Жобаның құны 23 миллиардтан астам теңгені құрайды. Ендігі кезекті алтыншы блокты 
іске қосу станцияға өндірістік қуаттылығын 3000 МВт-қа дейін арттыруға мүмкіндік 
береді.   
 
Бүгінгі уақытта турбогенератордың ішкі жəне сыртқы қысым цилиндрлеріне бақылаушы 
жинау жұмысы жүргізілді. №8 энергоблоктың өзінің жөндеуі жалғастырылуда, жəне де 
электр сүзгісінің демонтажы да аяқталды. Осы жылдың шілде айында əлемдегі жетекші 
газдан тазарту жабдықтарын жеткізуші – «Альстом Пауэр Ставан» ЖАҚ жасап шығарған 
электр сүзгілеріне арналған электр жабдықтарын жеткізулер басталып кетті. Жалпы, 
қалпына келтіру бағдарламасы қазандық, турбина жабдықтарын айырбастауды, электр 
жабдықтарын жəне автоматы түрде бақылаушы заманауи құрылғыларды, сонымен 
қатар, электр статикалық сүзгіні орнатуды қамтиды.   
 
Қазіргі күні сомасы 15 млрд теңге болатын жобаның жалпы құнының 64 пайызы игерілді. 
Қалпына келтіру жұмыстарына 10 мердігер ұйымның өкілдері қатыстырылуда, яғни жыл 
сайын 500-ге жуық уақытша жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. №8 
энергоблоктың іске қосылатын кезіне қарай станцияда 25 тұрақты жұмыс орны Ашу 
жоспарланып отыр.  
 
Электр энергиясына деген Қазақстандағы өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру 
үшін, энергоблоктың іске қосылуы 2013 жылдың өзінде кəсіпорынға 18 млрд кВтсағатқа 
дейін қуат өндіріп шығарып, қанағаттандыруға мүмкіншілік береді.  
 
Анықтамалық ақпарат: 
№8 энергоблок 1984 жылы іске қосылды, жəне де 1995 жылы электр энергиясы 
нарығында сұраныстың кемуіне байланысты тоқтатылды. Осы энергоблок 
пайдаланудан шығарылған соң ондағы негізгі жəне қосалқы жабдықтардың детальдары 
жұмыс істеп тұрған басқа энергоблоктардағы тозған жабдықтардың орнына 
айырбасталып салынған.  
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 
 
Қазақмыс Тобы   

Джон Смэлт Корпоративтік байланыстар 
бөлімінің басшысы 

      Тел:+44 20 7901 7882 
       

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев 
Алматыдағы Корпоративтік 
байланыстар бөлімінің 
басшысы 

      Тел:  +77 27 3304   556    

Зүлфира 
Мұхамедиярова 

БАҚ-мен байланыс жасау 
жөніндегі аға менеджері 

      Тел:  +77 27 3304  552    

Елена Шеина  
БАҚ-мен байланыс жасау 
жөніндегі менеджер Тел:  +77 187 298   142    

 
Мерлин 

  

Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400 

 

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания 
болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар мұнай 
өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   
 
Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі 
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан он мыс 
өндірушінің бірі болып табылады. Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне 
катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы 
меншікті рудадан 303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс 
электр энергиясының ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен 
сүйемелденіп тұрады.  
 
«Kazakhmys Copper» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде 
мырыш, күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш 
концентратын өндіріп шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.  
(2010 жылы 14 млн. унция күміс өндірді).   
 
«Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын Қазақстандағы ең ірі деген 
Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу үлесіне ие.  
 
«Kazakhmys Petroleum» бөлімшесі 2007 жылдың сəуір айында иелігіне сатып алған Каспий маңы 
ойпатының шығыс шекарасында орын тепкен Шығыс Ақжар барлау блогында өзінің жұмыс 
бағдарламасын  жалғастырып келеді. 
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне 
кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA 
(ерекше баптарды қоспағанда) көрсеткіші 2,8 млрд.АҚШ долларды құрағанда,Топ өнімдерінің 
өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта шамамен 61 000 адам жұмыс істейді, яғни 
басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік 
активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық 
Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  


