
 
 23 ноября 2009 года 

 
 КАЗАХМЫС  ОДОБРИЛ ГЛАВНЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ЭКИБАСТУЗСКОЙ ГРЭС-1 

 
Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) утвердила бюджет по реализации проекта по реконструкции 
энергоблока №8 Экибастузской ГРЭС-1 на сумму свыше $ 160 млн.  Целью проекта является 
увеличение фактической мощности электростанции с 2500 до 3000 МВт. Экибастузская ГРЭС-1 
приступает к  реализации проекта, который планируется завершить к 2013 году.  
 
Экибастузская ГРЭС-1 является ключевым проектом в Казахстане реализация которого 
поможет обеспечить растущий спрос на электроэнергию в стране. Электростанция обладает 
значительным потенциалом дальнейшего увеличения мощности. Преимуществами 
электростанции являются ее высокая изначальная проектная мощность, а также имеющаяся 
инфраструктура расчитанная на выработку 4000 МВт. Реконструкция энергоблока №8 
подразумевает полное восстановление оборудования и включает инспекцию, замену и ремонт 
основных элементов котла и турбины, установку электрического оборудования, трубопроводов 
и электрофильтров, а также установку современного оборудования по автоматическому 
контролю. Программа и расчет стоимости проекта выполены с учетом опыта проведения 
капитальных ремонтов на энергоблоках №4 и №5 в 2008-2009 годах.  
 
 «Мы очень рады тому, что станция набирает свою былую мощь и убеждены в том, что это 
только начало. Впереди нас ждет огромная работа, и я уверен, что наш проффесиональный 
коллектив при поддержке наших многолетних партнеров  с ней успешно справится.  
Экибастузская ГРЭС-1 будет и дальше вносить весомый вклад в развитие энергетического 
потенциала нашей страны, заботясь при этом об улучшении экологического состояния 
региона», - сказал Директор Энергетического Департамента Группы Н. В. Коробовский.  
 
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.  

Группа Казахмыс приобрела Экибастузскую ГРЭС-1 в мае 2008 года. Со времени приобретения станции 
Группа уже инвестировала более $170 миллионов долларов США, что является частью программы на 
сумму около $ 1 млрд. по восстановлению номинальной мощности и улучшению экологических 
показателей.  

В настоящий момент основными задачами по модернизации ЭГРЭС-1 являются: 

1. Реконструкция действующих мощностей на энергоблоках №№3-7 для достижения 
установленной мощности 2,500 МВт к 2010 году.  

2. Восстановление энергоблоков 1, 2 и 8 и вопросы их финансирования.  

3. Установка 8 электрофильтров и другие экологические проекты для снижения 
отрицательного  воздействия на окружающую среду, что позволит снизить выбросы в 
расчете на 1кВт произведенной электроэнергии в 5 раз.   
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Для получения более полной информации звоните по следующим телефонам: 
«Казахмыс ПЛС»   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

связей 
Tel: +44 20 7901 7882 
Tel: +44 78 7964 2675 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Tel: +44 20 7901 7814 
Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по связям 

со СМИ Tel: +77 27  266  3317                
«Экибастузская ГРЭС-1»   
Анастасия Дробец Менеджер по связям с 

общественностью           Tel: +77 18  729  8142    
Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Tel: +44 20 7726 8400 
Том Рэнделл  Tel: +44 20 7726 8400 
Леонид Финк  Tel: +44 20 7726 8400 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) является ведущей международной компанией по добыче и 
переработке природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства меди, 
золота, цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти.  
 
Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и 2 
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 2008 году из собственной руды было произведено 343 тысячи тонн 
меди в катодном эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и 
значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и золота. В 
2008 году Казахмыс произвел 48 тысяч тонн металлического цинка и 137 тысячи тонн цинкового 
концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим производителем серебра в мире (в 2008 году 
было произведено 17 млн унций серебра).  
 
Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году компания 
«Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке месторождений. В 2008 году 
Группой произведено 179 тысяч унций золота, ей принадлежит 2,3 млн унций подсчитанных и 
предполагаемых ресурсов.  
 
В собственности подразделения группы «Kazakhmys Power» находится крупнейшая в Казахстане 
Экибастузская угольная электростанция ГРЭС-1 с номинальной мощностью в 4000 МВт. Кроме того, 
подразделению принадлежит угольный разрез «Майкубен Вест», который покрывает потребность 
электростанции в топливе примерно на 20% с производством угля в 3,6 млн тонн в 2008 году. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело в апреле 2007 года разведочный блок Восточный 
Акжар, расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Казахмысу также принадлежит MKM, немецкая перерабатывающая компания по производству медной 
продукции, выпускающая широкий ассортимент продукции предварительной обработки и 
полуфабрикатов из меди и медных сплавов. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, она также 
котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2008 году объем реализации Группы составил 
5,2 млрд долларов при показателе EBITDA 2 млрд долларов. В Группе работает более 67000 человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Группы является диверсификация и 
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 



 
 2009 жылдың 23 қарашасы  

 
 ҚАЗАҚМЫС ЕКІБАСТҰЗ ГРЭС-1 СТАНЦИЯСЫН  

ҚАЙТА ЖАҢАРТУДАҒЫ БАСТЫ КЕЗЕҢДІ МАҚҰЛДАДЫ 
 

Қазақмыс Тобы (Қазақмыс ПЛС) 160 млн.АҚШ долларынан астам сомада Екібастұздың ГРЭС-1 
№8 энергоблогын қайта жаңарту жөніндегі жобаны іске асыру бойынша бюджетті бекітті. 
Жобаның мақсаты – электр станциясының қазірдегі нақты қуаттылығын 2500-ден 3000 МВт-қа 
дейін арттыру болып табылып отыр. Екібастұз ГРЭС-1 2013 жылы аяқтау жоспарланып отырған 
жобаны жүзеге асыруға кіріскелі отыр.   
 
Екібастұз ГРЭС-1 Қазақстандағы басты жоба болып табылады, оның жүзеге асырылуы елдегі 
электр энергиясына деген артып келе жатқан сұранысты қамтамасыз етуге септігін тигізеді. 
Электр станциясынің алдағы уақытта қуаттылығын арттыру үшін айтарлықтай əлеуеті бар.  
Электр станциясының артықшылықтары: оның бастапқыдағы жобалық жоғары қуаттылығы, 
сондай-ақ 4000 МВт өндіріп шығаруға есептелген мүмкіндігі бар инфрақұрылымы.  №8 
энергоблокты қайта жаңарту жабдықтың толықтай қалпына келтірілуін, жəне қазандық пен 
турбинаның негізгі элементтерінің инспекциялануын, айырбасталуын жəне жөнделуін, электр 
жабдықтарының, құбырлардың жəне электр сүзгілерінің орнатылуын, сонымен қатар, автоматты 
түрде бақылануы жөніндегі заманауи құрал-жабдықтарының орнатылуын қамтиды. 
Бағдарламасы мен жобалық құнының есептемесі 2008-2009 жылдары №4 жəне №5 
энергоблоктарында капиталдық жөндеулер жүргізу тəжірибелері ескеріле отырып орындалған.   
 
 «Біз бұл станция өзінің бастапқы қуаттылығына көтеріліп келе жатқандығына өте қуаныштымыз, 
əрі бұл тек істің басы екендігіне сенімдіміз. Алда бізді үлкен жұмыс күтіп тұр, жəне де мен біздің 
кəсіпқой ұжым көп жылдан бері қызметтес болып келе жатқан əріптестерінің қолдауымен оны 
сəтті соңына жеткізетініне сенімдімін. Екібастұз ГРЭС-1 осылайша аймақтың экологиялық 
ахуалын жақсарту жағын естен шығармай, еліміздің энергетикалық əлеуетін дамытуға қомақты 
үлес қоса түседі», - деді Қазақмыс Тобының Энергетика Департаментінің Директоры 
Николай Коробовский. 
 
Анықтамалық ақпарат 
 
№8 энергоблок 1984 жылы пайдалануға берілген жəне электр энергиясы нарығында сұраныстың 
азаюына байланысты 1995 жылы тоқтатылған болатын. Аталған энергоблокты пайдалану ісінен шығарған 
соң, оның жабдықтарының негізгі жəне қосалқы бөлшектері басқа жұмыс істеп тұрған энергоблоктарында 
ескірген жабдықтарды айырбастау үшін пайдаланылған.    

Қазақмыс Тобы Екібастұз ГРЭС-1 2008 жылдың мамыр айында сатып алды. Станцияны сатып алған 
уақыттан бері Топ 170 млн.АҚШ долары шамасында инвестиция салды, ол дегеніміз 1 млрд.АҚШ 
доллары шамасындағы сомаға теңгерімді қуаттылықты қалпына келтіру мен экологиялық көрсеткіштерді 
жақсарту жөніндегі бағдарламаның бір бөлігі болып табылады.  

Қазіргі сəтте ЕГРЭС-1 жаңарту бойынша негізгі алда тұрған міндеттер мыналар: 

1. 2010 жылға қарай белгіленген 2500 МВт қуаттылыққа қол жеткізу үшін №№3-7 
энергоблоктардағы қолданыстағы қуаттылықтарды қайта жаңарту.  

2. №1, 2 жəне 8 энергоблоктарын қалпына келтіру жəне оларды қаржыландыру мəселелері.  

3. Қоршаған ортаға жағымсыз əсер етуді мейлінше азайту үшін 8 электр сүзгілерін орнату 
жəне басқа да экологиялық жобалар, олар өндірілген 1 кВт-қа шаққанда келетін ауаның 
ластануын 5 есеге дейін төмендетуге мүмкіндік туғызады.    
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Толық ақпарат алғыңыз келсе төмендегі байланыс телефондарына 
хабарласыңыз: 
 
«Қазақмыс ПЛС»   
Джон Смэлт Корпорациялық байланыстар 

бөлімінің басшысы 
      Тел:+44 20 7901 7882 
      Тел:+44 78 7964 2675 

 
Айрин Бэртон 

 
Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Зүлфира Мұхамедиярова БАҚ-мен байланыс жасау 
жөніндегі аға менеджер       Teл: +77  27  266 3317 

«Екібастұз ГРЭС-1»   

Анастасия Дробец 
Жұртшылықпен байланыс жасау 
жөніндегі менеджер       Tel: +77 18  729  8142     

 
Мерлин   
Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400 
Том Рэнделл        Тел: +44 20 7726 8400 
Леонид Финк        Тел: +44 20 7726 8400 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс Тобы (Қазақмыс ПЛС) табиғи ресурстарды өндіру жəне қайта өңдеу жөніндегі жетекші 
халықаралық компания болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен 
қатар мұнай өндіру салаларында аса қомақты қатысу үлесі бар.  
 
Қазақмыс Тобы, қатарына 20 кеніш, 10 тау-кен фабрикалары жəне екі мыс балқытушы өндірістік 
кешендері қосылатын Қазақстандағы əлемдегі алда келе жатқан он мыс өндірушілердің бірі болып 
табылады. Мысты өндіру руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне катодты мыс түріндегі дайын өнім 
шығарумен аяқталатын толығымен интеграцияланған іс болып табылады. 2008 жылы ол меншікті 
рудасынан барлығын қоса алғанда 343 мың тонна катодты мыс өндірді. Бұл өндіріс ішкі қажетіне электр 
энергиясын жеткізумен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен қамтылған.  
 
Қазақмыс Тобы басқа да металлдардың ауқымды көлемін, оның ішінде мырыш, күміс жəне алтын 
өндіреді. 2008 жылы Қазақмыс 48 мың тонна металлдық мырыш пен 137 мың тонна мырыш концентратын 
өндіріп шығарды. Қазақмыс əлемде ең ірі деген төртінші күміс өндіруші болып табылады (2008 жылы 17 
млн.унций күміс өндірді).   
 
2007 жылының шілдесінде сатылып алынған «Eurasia Gold Inc» компаниясы құрамына кіретін  
«Kazakhmys Gold» бөлімшесі, кен игеру жəне кен орындарын барлау жөнінде жаңадан ірі жобаларды 
жүзеге асырып отыр. 2008 жылы Топ 179 мың унция алтын игерді, оған тиесілі есептелінген əрі болжанып 
отырған 2,3 млн.унций ресурстары бар.  
 
Қазақстандағы ең ірі теңгерімді қуаттылығы 4000 МВт болатын Екібастұз көмір электр станциясы Топтың 
«Kazakhmys Power» бөлімшесінің иелігінде. Оған қоса, бұл бөлімше аталған электр станциясының отынға 
деген сұранысының шамамен 20 пайызын қамтамасыз етуші 2008 жылы осы кеніш 3,6 млн.тоннадан 
астам  көмір өндіріп шығарған Майкөбе-Вест көмір кенішіне ие.  
 
«Kazakhmys Petroleum» бөлімшесі 2007 жылдың сəуір айында Каспий маңы ойпатының шығыс 
шекарасында орын тепкен Шығыс Ақжар барлау блогын иелігіне сатып алды. 
 
Соған қоса, Қазақмысқа алдын ала мыстан жəне мыс қорытпаларынан алынған жартылай өңделген 
өнімдердің алуан-түрлі ассортиментін шығаратын, мыс өнімдерін өндіру жөніндегі тағы МКМ германиялық 
өңдеуші компания тиесілі.  
 
Бұл Топ Лондон Қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне қосылып отыр. 
Топтың акциялары сондай-ақ Қазақстан Қор биржасында (KASE) саудаланады.  2008 жылы ол EBITDA 2 
млрд доллар көрсеткішімен 5,2 млрд доллар шамасында пайда тапты. Топта 67000 адам жұмыс істейді, 
яғни басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Топтың стратегиялық мақсаты – Орталық Азияда ауқымды 
табиғи ресурстарды игеру мүмкіндіктерін диверсификациялау жəне кеңейте түсуде белсене қатысу. 


