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Маңғыстау облысына екі футбол алаңы
сыйға тартылды
«Теңізшевройл» ЖШС футбол алаңдарын салуға және оны
жайғастыруға демеуші болды
16 мамыр, 2019 жыл,. Боранқұл ауылы, Маңғыстау облысы – Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
Боранқұл ауылында «Теңізшевройл» ЖШС-нің (ТШО) қаржылай қолдауымен салынған екі футбол алаңы
пайдалануға берілді. Аталған салтанатты рәсімге компания өкілдерімен бірге Бейнеу аудан әкімі Әбілов
Бейнеубек Көнілімқосұлықатысты.
-

«Теңізшевройл» ЖШС ауыл тұрғындарына екі футбол алаңын сыйға тартты, балабақша
аумағын жайластыруға көмектесіп, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған сенсорлық
кабинеттің ашылуына қолдау көрсетті. Осы игі істеріңіз үшін, ауыл тұрғындарының атынан,
Сіздерге алғыс білдіргім келіп отыр. Мекемелеріңіз өркендеп, өсіп, дами берсін, – деп атап өтті
Әбілов мырза өзінің құттықтау сөзінде.

Боранқұл ауылының тұрғындары «Теңізшевройл» ЖШС басшылығымен өткен
консультациялық
кездесулерде футбол алаңдарын салу жөнінде бірнеше рет ұсыныс білдірген болатын.
−

Біз осы ұсынысты қолдап, Боранқұл ауылы тұрғындарының тілегін жүзеге асыра алғанымызға
қуаныштымыз. ТШО-ның Келешек кеңею жобасы – Ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасы
бойынша белгілі бір жұмыс көлемі Маңғыстау облысында жүзеге асырылатындықтан, біз қысқа
мерзімді, бірақ өзінің тиімділігін дәлелдеген әлеуметтік инвестициялар бағдарламасын осы
аймақта да жүзеге асыру қажет деп санадық.Тапсырылып отырған футбол алаңдары осы
бағдарламаның жемісі, - деді ТШО-ның үкіметпен және жұртшылықпен байланыс жөніндегі бас
менеджері Рзабек Артығалиев.

Әрбір футбол алаңы үшін бөлінген аумақ 1500 шаршы метрді құрайды, ал 45х25 метрлік ойын алаңы 20
миллиметрлік резеңке иындысымен қапталған. Сондай-ақ, алаңдар орындықтармен, қоқыс жәшіктерімен
және жарықпен қамтамасыз етілген.
Бұл Боранқұл ауылының 7 мың тұрғыны үшін жүзеге асырылған жалғыз жоба емес. 2018 жылдың
қыркүйек айынан бастап, Орталық Азияның Еуразия қорының үйлестіруімен «Қоғамдық кеңістік» атты
әлеуметтік жоба жүзеге асуда. Бағдарламаның мәні – тұрғындарды қоғамдық пайдалану орындарын
жайғастыруға тарту. «Қоғамдық кеңістік» жобасы Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Форт
Шевченко қаласы мен Баутино ауылында да жүзеге асуда. Боранқұл ауылы тұрғындары үшін ТШО-ның
әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы аясында қаржыландырылатын басқа да ірі жобалар әлеуметтік

кәсіпкерлікті дамытуға, ағылшын тілін оқытуға және медициналық қызмет көрсету сапасын жақсартуға
бағытталып отыр.
Осы бастамаларға қосымша, туристік орындардың рекреациялық әлеуетін қалпына келтіру, жұмыссыз
әйелдерді нарықта сұранысқа ие кәсіпкерлік дағдылары мен негіздеріне оқыту, көшбасшылық әлеуетті
дамыту және жас ұрпаққа кәсіптік бағдар беру, сондай-ақ мүмкіндіктері шектеулі балаларды оңалту
жобалары бар төрт үкіметтік емес ұйым Маңғыстау облысындағы ТШО-ның әлеуметтік инвестициялар
бағдарламасының серіктестері болды.
###
«Теңізшевройл» ЖШС – шикі мұнай, сұйық және құрғақ газ, сонымен бірге күкірт өндірумен және
өткізумен айналысатын қазақстандық компания. Жұмыстардың барлығы қауіпсіздік техникасы мен
қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық талаптарға сай жүргізілуде. «Теңізшевройл» ЖШС 1993
жылы Қазақстан Республикасы мен «Шеврон» компаниясы арасындағы келісім негізінде құрылды.
«Теңізшевройл» ЖШС-нің қазіргі кездегі серіктестері: «Шеврон» корпорациясы – 50%, «ҚазМұнайГаз»
ҰК» АҚ – 20%, «ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк.» – 25% және «ЛукАрко» – 5%.
Келешек кеңею жобасы (ККЖ) мен Ұңғыма ернеуіндегі қысымды басқару жобасы (ҰЕҚБЖ) –
«Теңізшевройл» ЖШС бір мезгілде жүзеге асыратын біріктірілген екі жоба. ККЖ-ҰЕҚБЖ Теңіз кен
орнындағы мұнай өндіру көлемін жылына шамамен 12 млн тоннаға немесе тәулігіне 260 мың баррельге
арттыруға мүмкіндік береді және осының нәтижесінде өндіріс көлемі жылына шамамен 39 млн тоннаны
немесе тәулігіне 850 мың баррельді құрайды. ККЖ өндіріс қуаттылығын арттыруға бағытталса, ҰЕҚБЖ
ұңғыма ернеуіндегі қысымды азайту және қолданыстағы алты кешенді технологиялық желідегі қысымды
арттыру арқылы Теңіздегі ағымдағы зауыттардың толыққанды жұмысын қамтамасыз етеді.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Два футбольных поля переданы в дар
Мангистауской области
Спонсором строительства и обустройства футбольных
площадок выступил ТОО “Тенгизшевройл”
16 май 2019 г., с. Боранкул, Мангистауская область – В селе Боранкул Бейнеуского района
Мангистауской области состоялась передача двух футбольных площадок, построенных при финансовой
поддержке ТОО “Тенгизшевройл”. Вместе с представителями компании торжественную церемонию по
этому случаю посетил аким Бейнеуского района Абилов Бейнеубек Конилимкосович.
-

ТОО “Тенгизшевройл” подарил жителям села две футбольные площадки, помог благоустроить
территорию нашего детского садика и оказал поддержку в открытии сенсорного кабинета
для деток с ограниченными возможностями. За это, от лица всех жителей села, я хотел бы
выразить благодарность вам и пожелать вашему предприятию процветания, роста и
развития, - отметил в своей приветственной речи г-н Абилов.

Предложение строительства футбольных площадок не раз выражалось жителями села Боранкул во
время консультационных встреч с руководством ТОО “Тенгизшевройл”.
-

Мы рады, что смогли поддержать это предложение и пойти на встречу населению села
Боранкул. Так как определенный объем работ по Проекту будущего расширения – Проекту
управления устьевым давлением ТШО осуществляется в Мангистауской области, мы
посчитали необходимым инициировать краткосрочную, но уже доказавшую свою
эффективность, Программу социальных инвестиций в этом регионе. В рамках данной
программы и были обустроены эти площадки, - сообщил на церемонии открытия генеральный
менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью Рзабек Артыгалиев.

Территория, отведенная для каждой футбольной площадки, составляет 1500 кв.м, а игровое
пространство размером 45х25 м покрыто 20 миллиметровой резиновой крошкой. Также на площадках
установлены скамейки, урны и освещение.
Это не единственный проект, реализованный для 7-ми тысячного населения села Боранкул. С сентября
2018 года здесь выполняется социальный проект “Общественные пространства”, координатором
которого выступает Фонд Евразия Центральной Азии. Суть программы – привлечение жителей к
обустройству мест общественного пользования. Проект “Общественные пространства” также
реализуется в г. Форт Шевченко и с. Баутино Тупкараганского района Мангистауской области. Другие
крупные проекты, финансируемые в рамках Программы социальных инвестиций ТШО для населения

села Боранкул, направлены на развитие социального предпринимательства, обучение английскому
языку и улучшение качества оказания медицинских услуг.
В дополнение к этим инциативам в Мангистауской области партнерами Программы социальных
инвестиций ТШО стали четыре неправительственные организации с проектами по восстановлению
рекреационного потенциала туристических мест, обучению безработных женщин востребованным на
рынке навыкам и основам предпринимательства, развитию лидерского потенциала и профориентации
молодого поколения, а также реабилитации детей с ограниченными возможностями.
###
ТОО «Тенгизшевройл» осуществляет разработку, производство и сбыт сырой нефти, газа и серы. Все
работы ведутся в соответствии с мировыми стандартами требований по технике безопасности и
экологии. ТОО «Тенгизшевройл» было образовано в 1993 году Республикой Казахстан и корпорацией
«Шеврон». Партнерами ТОО «Тенгизшевройл» на данный момент являются корпорация «Шеврон» 50%, «КазМунайГаз» – 20%, «ЭксонМобил 25% и «ЛукАрко» - 5%.
Проект будущего расширения (ПБР) и Проект управления устьевым давлением (ПУУД) - это два
интегрированных проекта, реализуемые ТШО одновременно. Реализация ПБР позволит увеличить
объем добычи нефти на Тенгизском месторождении примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс.
баррелей в сутки, и в результате составит около 39 млн тонн в год или 850 тыс. баррелей в сутки.
Реализация ПБР направлена на расширение производственных мощностей, а ПУУД обеспечит полную
загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путём снижения устьевого
давления и повышения давления на шести действующих комплексных технологических линиях.
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Two soccer fields were donated to Mangystau Oblast
Construction and arrangement of soccer fields
was sponsored by Tengizchevroil LLP
May 16, 2019, Borankul village, Mangystau oblast – Donation ceremony of two soccer fields built under
financial support from Tengizchevroil LLP (‘TCO’) was held in Borankul village of Beineu district, Mangystau
oblast. The event was attended by Akim of Beineu district Abilov Beineubek Konilimkossovich and TCO
representatives.
-

Tengizchevroil donated two soccer fields for the village residents, helped to improve the territory of our
kindergarten and supported the opening of sensory room for children with disabilities. . On behalf of
Borankul residents I would like to thank you for such support and wish TCO prosperity, growth and
further development, – noted Mr. Abilov in his welcoming speech.

The proposal to build soccer fields was repeatedly expressed by Borankul residents during consultation
meetings with TCO management.
-

We are pleased that we were able to support this proposal and go to meet the residents of Borankul.
Given that TCO’s Future Growth Project – Wellhead Pressure Management Project has some scope of
work in Mangystau oblast, we considered it necessary to initiate a short-term, but already proven to be
effective, social investment program in this region. These soccer fields were built as part of this
program,” said Rzabek Artygaliyev, General Manager, TCO Policy, Government and Public Affairs, at
the opening ceremony.

The area allotted for each soccer field is 1,500 square meters, and the playing space with a size of 45x25
meters is covered with 20 mm rubber crumb. Also, fields are equipped with benches, bins and lighting.
This is not the only project implemented for Borankul’s 7,000 population. Launched in September 2018, the
“Public Spaces” Social Project, coordinated by the Eurasia Foundation of Central Asia, is functioning here. The
objective of the program is to attract residents to developing public spaces. The “Public Spaces” Project is also
being implemented in Fort Shevchenko and Bautino, Tupkaragan district, Mangistau oblast. Other large
projects financed under the TCO Social Investment Program for Borankul residents are aimed at developing
social entrepreneurship, teaching English and improving the quality of medical services.
In addition to these initiatives in the Mangystau oblast, as part of the Social Investment Program, TCO has
partnered with four non-governmental organizations with projects to restore the recreational potential of
touristic sites, train unemployed women business skills and fundamentals of entrepreneurship, develop the
leadership potential and vocational guidance for the younger generation, and provide treatment to children with
limited opportunities.

###
Tengizchevroil LLP is a Kazakhstani partnership that explores, develops, produces and markets crude oil,
LPG, dry gas and sulfur. TCO conducts its operations in accordance with world-class safety and environmental
standards. In April 1993, Tengizchevroil was formed between the Republic of Kazakhstan and Chevron
Corporation. Current partners are: Chevron, 50 percent; KazMunaiGas NC JSC, 20 percent; ExxonMobil
Kazakhstan Ventures Inc., 25 percent and LukArco, 5 percent.
The Future Growth Project-Wellhead Pressure Management Project (FGP-WPMP) are two integrated projects
implemented by TCO simultaneously. FGP-WPMP implementation will allow an increase in Tengiz crude oil
production capacity by approximately 12 million tonnes per year or 260,000 barrels per day and the overall
Tengiz crude oil production capacity will be approximately 39 million tonnes per year or 850,000 barrels per
day. While FGP implementation will expand production, WPMP will keep the existing Tengiz plants at full
capacity by lowering wellhead pressure and boosting the pressure of the six existing processing trains.

