«Теңізшевройл» ЖШС
Үкімет және жұртшылықпен байланыс бөлімі
Баспасөз мәлімдемесі
«Теңізшевройл» ЖШС-нің 25 жылдығына орай,
«ТШО-ның тарихи сәттері» атты фотокөрме ашылды
Атырау, Қазақстан, 17 тамыз 2018 ж. – Атырау облыстық Ш. Сариев атындағы
көркемсурет және қолданбалы-сәндік өнер мұражайы мен «Теңізшевройл» ЖШС еліміздегі ең
ірі мұнайгаз кәсіпорнының 25 жылдық мерейтойы шеңберінде «ТШО-ның тарихи сәттері» атты
фотокөрменің шымылдығын ашты.
Танымдық сипатқа ие көрме «Теңізшевройл» ЖШС-нің құрылу тарихынан, атап
айтқанда Теңіз кенішін алғаш ашушылар және компанияның ширек ғасыр көлеміндегі
жетістіктері туралы сыр шертеді. Көрермендер Келешек кеңею (ККЖ-ҰЕҚБЖ) жобасы тынысын
бейнелейтін фотосуреттермен де таныса алады.
Көрме мұражайдың орталық залында орналасқан. Теңіз кенішін алғаш ашушылар
бейнеленген стенд және ТШО-ның 25 жылдығына арналған кітап – көрменің басты жәдігері.
Көрмеге бүгінде Қазақстан экономикасының қозғаушы күшіне айналған ТШО-ның қаз басып,
қалыптасу тарихындағы басты кезеңдерді қамтитын 36-ға жуық фотосурет қойылған.
Айта кететін жәйт, көрме аяқталған соң суреттер мұражай қорына тапсырылады. Көрме
2018 жылдың 17 тамызынан 2 қыркүйекке дейін жалғасады.
ХХХ
Атырау облысы Ш. Сариев атындағы көркемсурет және қолданбалы-сәндік өнер музейі
1990 жылдың 15 қарашасында құрылды. Қала тұрғындары үшін музей 1992 жылы ашылды.
Мұнда Атырау облысының суретшілері мен қол өнер шеберлерінің туындылары сақталған.
Музейде 9 экспозициялық зал бар: Ш. Сариев залы, Орталық залы, Қолөнер залы (2), Графика
залы, Махамбет залы, Қазақ хандығы залы, Көрме залы, Сарайшық залы.
«Теңізшевройл» ЖШС-і шикі мұнайды, сұйық және құрғақ газды, сонымен бірге күкіртті
жайғастыру, өндіру және өткізумен айналысады. Қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі барлық жұмыстар халықаралық талаптарға сай жүргізілуде. «Теңізшевройл»
ЖШС-і 1993 жылы сәуір айында Қазақстан Республикасы мен «Шеврон» компаниясы
арасындағы келісім негізінде құрылды. «Теңізшевройл» ЖШС-інің қазіргі кездегі серіктестері:
«Шеврон Оверисз Компани» - 50 %, «ЭксонМобил Казахстан Венчурз Инк.» - 25 %, АҚ
«КазМунайГаз» - 20% и «ЛУКАРКО Б.В.» - 5 %.
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Пресс-релиз
Открытие фотовыставки «Моменты истории ТШО»,
посвященной 25-летию ТОО «Тенгизшевройл»
Атырау, Казахстан, 17 августа 2018 г. – Атырауский областной музей
изобразительного и декоративно-прикладного искусства им. Ш. Сариева и ТОО
«Тенгизшевройл» в рамках празднования 25-летия деятельности крупнейшего нефтегазового
предприятия нашей страны проводят открытие фотовыставки «Моменты истории ТШО».
Выставка носит познавательный характер. Она рассказывает об истории становления
ТОО «Тенгизшевройл, а именно о первооткрывателях Тенгизского месторождения и
достижениях компании за четверть века. Гости смогут получить информацию о ходе
строительства Проекта будущего расширения через фотовыставку.
Фотовыставка «Моменты истории ТШО» представлена в центральном зале музея. Ее
основными экспонатами являются фотографии, распечатанные на полотнах, стенд с
изображением первооткрывателей Тенгизского месторождения и книга, посвященная 25летию ТШО. Всего на выставке представлено около 36 картин. Все они отражают ключевые
моменты в истории создания и становления ТШО как локомотива экономики нашей страны.
Следует отметить, что картины после окончания выставки будут переданы в дар
Атыраускому областному музею изобразительного и декоративно-прикладного искусства им
Ш. Сариева. Выставка пройдет с 17 августа по 2 сентября 2018 года.
XXX
Атырауский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства
им. Ш. Сариева был создан 15 ноября 1990 года. Для жителей города его двери распахнулись
в 1992 году. Здесь хранятся произведения художников и мастеров Атырауской области. В
музее имеется 9 залов: зал Ш. Сариева, Центральный зал, зал прикладного искусства, зал
графики, зал Махамбета Утемисова, зал Казахского ханства, Выставочный зал, зал Сарайчика.
ТОО «Тенгизшевройл» – казахстанская компания, осуществляющая разработку,
добычу и сбыт сырой нефти, СУГ, сухого газа и серы. Все работы по технике безопасности и
охране окружающей среды проводятся на мировом уровне. ТШО был образован в апреле 1993
г. на основании соглашения между правительством Республики Казахстан и корпорацией
«Шеврон». В настоящее время партнерами являются: «Шеврон Оверсиз Компани» – 50%, АО
«НК «КазМунайГаз» – 20%, «ЭксонМобил Казахстан Венчурз Инк.» – 25% и «ЛУКАРКО Б.В.» –
5%.
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Press Release
“TCO’s Moments in History” Exhibition
dedicated to the 25th Anniversary of Tengizchevroil
Atyrau, Kazakhstan, August 17, 2018 – Atyrau Oblast Sariyev Museum of Applied Arts, with
support from Tengizchevroil, is hosting a photo exhibition called “TCO’s Moments in History” in honor
of the 25th anniversary of the largest oil and gas company of the country.
The educational exhibit shares moments throughout the history of Tengizchevroil and
introduces younger generations to the history of the discovery of Tengiz and our company’s storied
accomplishments.
The exhibition is located in the central expo hall of the museum. Its main items are photos
printed on canvas, pictures of the discoverers of the Tengiz Field, and a book dedicated to the 25th
Anniversary of TCO. There are 36 photos in the exhibition and all of them reflect key moments in
history that describe TCO’s establishment as a locomotive of the national economy.
The Exhibition will be carried out from August 17 to September 2, 2018. Following its close,
all photos will be donated to the Sariyev Museum of Applied Arts.
XXX
Atyrau Oblast Sariyev Museum of Applied Arts was established in November 15, 1990. It was
opened in 1992 for city residents. The museum features work from Atyrau Oblast artists and masters.
It has 9 halls: Sariyev Hall, Central Expo Hall, Applied Arts Hall, Graphics Hall, Makhamber Utemissov
Hall, Kazakh Khanate Hall, Exhibition Hall and Sarayshyk Hall.
Tengizchevroil LLP (TCO) is a Kazakhstani partnership that explores, develops, produces and
markets crude oil, LPG, dry gas and sulfur. TCO conducts its operations in accordance with worldclass safety and environmental standards. In April 1993, Tengizchevroil was formed between the
Republic of Kazakhstan and Chevron Corporation. Current partners are: Chevron Overseas
Company, 50 percent; KazMunayGas NC JSC, 20 percent; ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc.,
25 percent and LUKARCO B.V., 5 percent.
The opening ceremony of the exhibition will take place on August 17, 2018 at 4:00 p.m.
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