
 
 

27 апреля  2017 года 
 

KAZ MINERALS ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА  ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА  

 
В 1 квартале 2017 года Группа KAZ Minerals произвела 52,1 тыс. тонн меди, увеличив производство 
на 16% по сравнению с 4 кварталом 2016 года и на 130% по сравнению с 1 кварталом 2016 года 
(учитывается оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая). 
Компания достигла роста благодаря успешному вводу в эксплуатацию Актогайской обогатительной 
фабрики (ОФ) по переработке сульфидной руды и продолжению наращивания производства на 
Бозшакольской ОФ. 

Группа добыла 16,9 млн тонн руды – этот показатель вырос на 27% по сравнению с предыдущим 
кварталом и на 59% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Из этих 16,9 млн – 7,7 млн тонн 
сульфидной руды переработано на соответствующих обогатительных фабриках, 4,2 млн тонн 
оксидной руды загружено на панели кучного выщелачивания на Актогае, 5,1 млн тонн 
каолинизированной руды складировано на Бозшаколе. Среднее содержание перерабатываемой руды 
– 0,80%. 

Объем производства цинка в концентрате – 15,5 тыс. тонн – был ожидаемо ниже по сравнению с 
предыдущим кварталом (4К 2016: 19,2 тыс.) в связи с временным снижением содержания цинка в 
добытой руде на Артемьевской шахте. Производство золота1 стабильно: 42,5 тыс. унций по сравнению 
с 42,0 тыс. унций в 4 квартале 2016 года, за счет роста производства на Бозшаколе на 2 тыс. унций, 
что нивелировало снижение производства на предприятиях Восточного региона. Производство 
серебра1 составило 757 тыс. унций. Это на 23% ниже, чем в предыдущем квартале (4К 2016: 985 тыс. 
унций), в основном за счет более низкого содержания серебра в руде на предприятиях Восточного 
региона, но на 7% выше аналогичного показателя за 1 квартал 2016 года (1К 2016: 706 тыс. унций) – 
за счет увеличения добычи на Бозшаколе. 

Производство ведется темпами, позволяющими достичь запланированных на 2017 год показателей 
по всем металлам. 

Бозшаколь 

Производство меди1 на Бозшакольском ГОКе выросло в 1 квартале 2017 года до 22,9 тыс. тонн (4К 
2016: 21,2 тыс. тонн), включая 2,4 тыс. тонн с ОФ по переработке каолинизированной руды. Такие 
темпы производства позволяют достичь запланированного на 2017 год диапазона 95-110 тыс. тонн. 

Добыча руды на Бозшаколе увеличилась в 1 квартале этого года на 13%, до 9,9 млн тонн (по 
сравнению с 8,8 млн тонн в 4 квартале 2016 года), из них 5,6 млн тонн каолинизированной руды. Объем 
добычи руды почти удвоился по сравнению с 1 кварталом 2016 года (5 млн тонн), когда ОФ по 
переработке сульфидной руды была в начальной стадии эксплуатации. 

В течение 1 квартала 2017 года на Бозшаколе переработано 5,1 млн тонн руды (4К 2016: 4,9 млн тонн) 
со средним содержанием 0,57%, из них 495 тыс. тонн каолинизированной руды со средним 
содержанием 0,68%. На ОФ по переработке сульфидной руды была проведена плановая остановка 
работ для замены футеровки мельницы полусамоизмельчения c незначительными приостановками 
для техобслуживания в январе-феврале. В марте пропускная способность фабрики соответственно 
увеличилась. 

В течение 1 квартала 2,1 тыс. тонн меди в концентрате было отправлено на Балхашский 
медеплавильный завод для переработки по схеме толлинга. 
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Производство золота1 увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 8%, до 28,5 тыс. унций, 
в связи с увеличением объема переработки, более высоким содержанием и улучшением 
коэффициента извлечения. Позднее в этом году ожидается постепенное снижение содержания 
золота. Производство золота1 ведется темпами, позволяющими достичь в 2017 году прогнозных 
значений на уровне 85-110 тыс. унций. Производство серебра1 выросло на 10% по сравнению с 4 
кварталом 2016 года – до 161 тыс. унций.  

Актогай 

В середине февраля на Актогайской ОФ по переработке сульфидной руды произведен первый 
товарный медный концентрат, всего за 1 квартал текущего года здесь произведено 7,2 тыс. тонн меди1. 
Высокий объем производства меди в концентрате обусловлен высоким содержанием в переходной 
зоне добычи, ожидается снижение содержания в последующие периоды. Во время пусконаладочных 
работ на новой ОФ по переработке сульфидной руды никаких существенных проблем не обнаружено. 
С учетом итогов 1 квартала Группа ожидает достижения планового показателя производства меди1 из 
сульфидной руды в 2017 году в объеме 45-65 тыс. тонн. 

На комплексе по переработке оксидной руды в 1 квартале произведено 4,7 тыс. тонн катодной меди; 
производство снизилось по сравнению с кварталом ранее (4К 2016: 6,1 тыс. тонн) из-за сезонного 
воздействия холодов. Объем оксидной руды, добытой и загруженной на панели кучного 
выщелачивания, увеличился в 1 квартале на 30%, до 4,2 млн тонн, по сравнению с 4 кварталом 2016 
года. Производство катодной меди из оксидной руды планируется в 2017 году в размере 20 тыс. тонн, 
при этом ожидается увеличение производства в теплые времена года. 

В 1 квартале текущего года на Балхашский медеплавильный завод с Актогая отправлено 2,5 тыс. тонн 
меди в концентрате для переработки по схеме толлинга.  

Производство меди ведется темпами, позволяющими достичь в 2017 году прогнозных значений на 
уровне 65-85 тыс. тонн – учитывается оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из 
оксидной руды. 

Восточный регион и Бозымчак 

Предприятия Восточного региона и рудник Бозымчак в Кыргызстане произвели 17,3 тыс. тонн меди1 
(4К 2016: 17,6 тыс. тонн). При этом в 1 квартале 2017 года был переработан незначительный объем 
складированной руды с Юбилейно-Снегирихинской шахты, эксплуатация которой была завершена в 
конце прошлого года. 

Финансовые показатели 

По состоянию на 31 марта 2017 г., чистая задолженность Группы снизилась до $2,55 млрд по 
сравнению с $2,67 млрд по состоянию на 31 декабря 2016 года; объем имеющихся средств – $1,1 
млрд. Капитальные затраты в 2017 году по проекту Актогай были пересмотрены в сторону 
значительного снижения – с предполагаемых $265 млн до менее чем $200 млн, благодаря прогрессу 
на начальной стадии эксплуатации ОФ по переработке сульфидной руды и операционной синергии с 
проектом Бозшаколь. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я c 
удовлетворением сообщаю о прогрессе наращивания производства на наших новых рудниках, 
включая отличные производственные результаты на Актогайской ОФ по переработке сульфидной 
руды. Новая Актогайская ОФ, выпустившая первый концентрат в середине февраля, произвела в 1 
квартале 7 тыс. тонн меди. KAZ Minerals достигла лидирующих в отрасли темпов роста производства, 
как мы и обещали рынку, и в 2016 году стала одним из самых низкозатратных производителей меди в 
мире». 
1 Оплачиваемый металл в концентрате. 

  



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 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. 
 
Основные проекты роста 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 проектов. Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского 
ГОКа составит 30 млн тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием 
меди в руде 0,36%. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте 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% (окисленная руда) и 0,33% (сульфидная 
руда). На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. 
Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды составит 25 млн тонн. 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 
медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из окисленной 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  27 СƏУІР  
 

KAZ MINERALS 2017 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ  ТОҚСАНЫНДАҒЫ  ӨНДІРІСТІК  
ІС-ҚЫЗМЕТІНІҢ НƏТИЖЕЛЕРІН ЖАРИЯЛАДЫ 

 
2017 жылдың 1 тоқсанында KAZ Minerals Тобы 52,1 мың тонна мыс (концентраттағы ақысы 
төленетін металл мен Ақтоғайдағы оксидті кеннен өндірілген катодты мыс) өндірді. Бұл 2016 
жылдың 4 тоқсанымен салыстырғанда 16%-ға, ал 2016 жылдың 1 тоқсанымен 
салыстырғанда 130%-ға артық. Компания сульфидті кендерді өңдейтін Ақтоғай кен байыту 
фабрикасының сəтті іске қосылуының жəне Бозшакөл кен байыту фабрикасындағы өндіріс 
үдеуінің арқасында мұндай өсімге қол жеткізді.  

Топ 16,9 млн тонна кен өндірді. Бұл көрсеткіш өткен тоқсанмен салыстырғанда 27%-ға, ал 
былтырғы жылдың 1 тоқсанымен салыстырғанда 59%-ға артты. Бұл 16,9 млн тонна кеннің 
7,7 млн сульфидті кені Ақтоғай мен Бозшакөлдің фабрикаларында қайта өңделді, 4,2 млн 
тонна оксидті кен Ақтоғайдағы шоғырлы сілтісіздендіру панельдеріне жүктелді, ал 5,1 млн 
тонна каолин балшығы бар кен Бозшакөлде қоймаланды. Қайта өңделген кендегі мыстың 
үлесі – 0,80%. 

15,5 мың тоннаны құраған концентраттағы мырыштың көлемі күтілгендей өткен тоқсанмен 
салыстырғанда аз болды (2016 жылдың 4 тоқсаны - 19,2 мың тонна). Себебі, Артемьев 
шахтасындағы кеннің құрамындағы мырыштың үлесі уақытша төмендеді. Алтын1 өндіру 
деңгейі тұрақты – 42,5 мың унция. 2016 жылдың 4 тоқсанында 42,0 мың унция болған. 
Бозшакөлдегі өндірістің 2 мың унцияға артқаны бұған септігін тигізіп, Шығыс өңірдегі 
кəсіпорындарда орын алған азаюдың орнын толтырды. Күмістің1 өндірісі 757 мың унция 
болды. Бұл өткен тоқсанмен салыстырғанда 23%-ға аз болды. Бұған Шығыс өңірдегі 
кəсіпорындардағы кеннің құрамындағы күміс үлесінің аздығы себепкер болды. Дегенмен бұл 
көрсеткішті 2016 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырсақ, ол 7%-ға артық (2016 жылдың 1 
тоқсаны – 706 мың унция). Мұндай көрсеткішке Бозшакөлдегі өндірістің артуы септігін тигізді.  

 

Өндіріс барлық металдар бойынша 2017 жылға жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін қарқынмен жүріп жатыр.   

Бозшакөл 

Бозшакөл КБК-дегі мыстың1 өндірісі 2017 жылдың 1 тоқсанында 22,9 мың тоннаға дейін жетті 
(2016 жылдың 4 тоқсаны - 21,2  мың тонна). Бұл көлемнің ішінде каолин балшығы бар 
кендерді өңдейтін кен байыту фабрикасы өндірген 2,4 мың тонна бар. Мұндай өндіріс 
қарқыны 2017 жылға жоспарланған 95-110 мың тонна аралығындағы көрсеткішке жетуге 
мүмкіндік береді.  

Бозшакөлдегі кен өндіру биылғы жылдың бірінші тоқсанында 13%-ға артып, 9,9 млн тоннаға 
жетті (2016 жылдың 4 тоқсанында - 8,8 млн тонна). Оның 5,6 млн тоннасы каолин балшығы 
бар кен. Егер сульфидті кендерді өңдейтін кен байыту фабрикасы пайдаланудың бастапқы 
сатысында болған 2016 жылдың 1 тоқсанымен салыстырсақ (5 млн тонна), кен өндіру көлемі 
екі есеге таяу артқан.   
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2017 жылдың 1 тоқсаны барысында Бозшакөлде орташа үлесі 0,57% болатын 5,1 млн тонна 
кен қайта өңделген (2016 жылдың 4 тоқсаны - 4,9 млн тонна). Оның  495 мың тоннасы 
орташа мыс үлесі 0,68% болған каолин балшығы бар кен. Жартылай  өздігінен ұсақтау 
диірменінің қаптамасын ауыстыру үшін қаңтар-ақпан айларында сульфидті кендерді өңдейтін 
кен байыту фабрикасында жұмыстарды жоспарлы тоқтату жəне ара-тұра техникалық қызмет 
көрсетуге тоқтату орын алды. Ал наурыз айында фабриканың өткізу мүмкіндігі арта түсті.  

1 тоқсанның барысында толлинг жүйесі бойынша қайта өңдеу үшін 2,1 мың тонна 
концентраттағы мыс Балқаш мыс балқыту зауытына жіберілді.  

Алтынның1 өндірісі өткен тоқсанмен салыстырғанда 8% артып, 28,5 мың унцияға жеткен. Ол 
қайта өңдеу көлемінің артуына, кендегі алтын үлесінің артуына жəне бөліп алу 
коэффициентінің жақсаруына байланысты. Осы жыл барысында біртіндеп алтынның үлесі 
азайды деп күтілуде. Алтынның1 өндірісі 2017 жылға жоспарланған 85-110 мың унция 
аралығына қол жеткізуге мүмкіндік беретін қарқынмен жүріп жатыр. Күмістің1 өндірісі 2016 
жылдың 1 тоқсанымен салыстырғанда 10%-ға артып, 161 мың унцияға жетті.  

Ақтоғай 

Ақпан айының ортасында сульфидті кендерді өңдейтін Ақтоғай кен байыту фабрикасында 
алғашқы тауарлы мыс концентраты өндірілді. Ал жалпы билығы жылдың 1 тоқсанында 
мұнда 7,2 мың тонна мыс1 өндірілді. Мыс өндірісінің жоғары көлемі өтпелі аумақтағы мыс 
үлесінің жоғары болуына байланысты. Кейінгі кезеңдерге мыстың үлесі төмендейді деп 
күтілуде. Жаңа фабрикадағы іске қосу-реттеу жұмыстары барысында айтарлықтай 
проблемалар анықталмады. 1 тоқсанның нəтижелерін ескере келе компания сульфидті 
кеннен мыс1 өндіруде 2017 жылға жоспарланған 45-65 мың тонна аралығындағы көрсеткішке 
жетудің көздеп отыр.  

Оксидті кендерді өңдейтін кешенде 1 тоқсанда 4,7 мың тонна катодты мыс өндірілді. Өндіріс 
көлемінің төмендеуі (2016 жылдың 4 тоқсаны - 6,1 мың тонна) аяздардың маусымдық 
салдарынан орын алды. Өндірілген жəне шоғырлы сілтісіздендіру алаңына жүктелген оксидті 
кеннің көлемі 1 тоқсанда 2016 жылдың 4 тоқсанымен салыстырғанда 30%-ға артып, 4,2 млн 
тоннаға жеткен. 2017 жылы оксид кенінен катодты мыс өндіру 20 мың тонна көлемінде 
жоспарланған. Жылдың жылы мезгілдерінде өндіріс қарқыны артады деп күтілуде.  

Биылғы жылдың 1 тоқсанында Балқаш мыс балқыту зауытына толлинг жүйесі бойынша 
қайта өңдеу үшін Ақтоғайдан 2,5 мың тонна концентраттағы мыс жөнелтілді.  

Мыс өндірісі 2017 жылға жоспарланған 65-85 мың тонна аралығына жетуге мүмкіндік беретін 
қарқынмен жүріп жатыр. Бұл кезде ақысы төленетін концентраттағы металл мен оксидті 
кеннен өндірілетін катодты мыс та ескеріледі.  

 

Шығыс өңір мен Бозымшақ 

Шығыс өңірдегі кəсіпорындар мен Қырғызстандағы Бозымшақ кеніші 17,3  мың тонна мыс1 
өндірді (2016 жылдың 4 тоқсаны - 17,6 мың тонна). 2017 жылдың бірінші тоқсанында өткен 
жылдың желтоқсан айында пайдалануы тоқтаған Юбилейно-Снегирхин шахтасының 
қоймаланған кені де қайта өңделді.   

 

Қаржылық көрсеткіштер 

2017 жылғы 31 наурыздағы мəліметтерге сəйкес Топтың таза берешегі $2,55 млрд дейін 
жетіп, 2016 жылғы 31 желтоқсандағымен салыстырғанда азайды. Бұл кезеңдегі берешек 
$2,67 млрд болған еді. Қолда бар қаражат көлемі – $1,1 млрд. Ақтоғай жобасы бойынша 
күрделі шығындар 2017 жылы жоспарланған $265 млн салыстырғанда $200 млн дейін 
айтарлықтай азайды. Бұған сульфидті кендерді қайта өңдейтін кен байыту фабрикасын 
пайдаланудың бастапқы кезеңіндегі ілгерілеу мен Бозшакөл жобасымен операциялық 
ұқсастығының арқасында қол жетті.   

KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп мəлімдеді: «Мен 
біздің жаңа кеніштеріміздегі өндіріс қарқынын арттырудағы ілгерілеу туралы хабарлаймын. 
Оның ішінде сульфидті кендерді қайта өңдейтін Ақтоғай кен байыту фабрикасының жақсы 



 
нəтижелері де бар. Ақтоғайдағы жаңа кен байыту фабрикасы 1 тоқсанда 7 мың тонна  мыс 
өндірді. Уəде еткеніміздей KAZ Minerals өндірістің өсімі бойынша саладағы көшбасшы 
атанып, 2016 жылы əлемдегі ең аз шығынды  мыс өндірушісі болды».  
1Концентраттағы ақысы төленетін метал 
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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

Алмас Садықов Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері, Алматы 

Tel: +7 727 244 03 53
 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу 
əлеуеті зор мыс өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Шығыс Қазақстанда 
орналасқан үш кеніш пен үш кен байыту фабрикаcында жəне Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын 
кенішінде, сонымен қатар Павлодар облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл жəне 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. 
 
Топтың негізгі өркендеу жобалары – Бозшакөл мен Ақтоғай - саладағы ең қарқынды даму 
көрсеткіштерін қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі əлемдік деңгейдегі ашық 
түрдегі кеніштерден тұратын компанияға айналдырмақ. 
 
Операциялық шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші жобалар арасында бірінші 
квартильге кіреді. Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық жобалық қуаты 30 млн тонна 
кенді құрайды. Кен орнын пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс құрамы 0,36%. Өндіріс 
көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын катодты эквивалентегі 100 мың тонна мысты жəне 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% (тотыққан кен) жəне 0,33% (сульфидті кен). Ақтоғайда 
тотыққан кеннен катодты мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті 
кеннен алғашқы мыс концентратын өндіру 2017 жылғы ақпан айының басында басталды. Сульфидті 
кенді қайта өңдейтін кен байыту фабрикасының жылдық қуаты 25 млн тоннаны құрайды. Ақтоғай кен 
орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында бəсекеге 
қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі - алғашқы 10 жылда жыл сайын сульфидті кеннен 
өндірілетін 90 мың тонна катод эквивалентіндегі мысты жəне тотыққан кеннен өндірілетін 15 мың 
тонна катодты мысты құрайды.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Қазақстан жəне 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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