Үкімет және жұртшылықпен байланыс бөлімі
«Теңізшевройл» ЖШС

Баспасөз мәлімдемесі
«Теңізшевройл» ЖШС Қосшағыл кентінде 160 орындық балабақша құрылысын
аяқтады
Атырау, Қазақстан, 29 тамыз 2017 ж. – Бүгін Атырау облысы Жылыой ауданының
Қосшағыл поселкесінде балаларға арнап «Теңізшевройл» ЖШС-нің (ТШО) «Игілік» ерікті
әлеуметтік инфрақұрылым бағдарламасы қаражатына салынған балабақшаның ашылу
салтанаты болды.
Құрылған уақыттан бері ТШО Атырау облысының әлеуметтік инфрақұрылымын
дамытуға 1,3 млрд. АҚШ долларынан астам қаражат құйды. ТШО жұртшылықтың
қажеттілігі үшін бірінші кезектегі нысандарды таңдауда, соның ішінде балаларға арналған
нысандардың құрылысы бойынша Атырау облысы әкімдігімен тығыз жұмыс жүргізеді.
Балабақшаның ашылу салтанатына Атырау облысы мен Жылыой ауданы
әкімдіктерінің өкілдері, бүлдіршіндер мен олардың ата-аналары, ТШО, жұртшылық және
БАҚ өкілдері қатысты.
«Елбасымыз жария еткен рухани жаңғыру мен жаңарту келешек ұрпақты тәрбиелеу
үшін жаңа инфрақұрылымды талап етеді. 25 жылға жуық уақыт ішінде ТШО Атырау
облысы әкімдігімен бірлесіп маңызды әлеуметтік жобаларды іске асыруда табысты
қызмет жасап келеді. Балабақша құрылысын уақытымен, сапалы бітірген мердігер ұйымға
және құрылыстың ойдағыдай жүруіне жан-жақты қолдау көрсетіп, атсалысқан аудандық
әкімдік пен құрылыс басқармасына шынайы алғысымызды білдіреміз», - деді өз сөзінде
ТШО-ның Атырау облысындағы мемлекеттік органдармен байланыс бойынша директоры
М.Ж. Қаражігітова.
Пайдалануға берілген нысан балалардың және спорттық ойын алаңдарымен, аула
күркелерімен, жол ережелерін үйрену алаңымен, асханамен, музыка бөлмесімен және әр
топқа арналған ойын бөлмелерімен жарақталған. Нысандардың алаңы 3-7 жас
аралығындағы жеті балалар тобына есептелген.
Балабақшалардың құрылысына демеушілік жасай отырып, ТШО Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында
айтып өткен 2020 жылға дейін 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 100 пайыз мектепалды
білім берумен қамтамасыз ету туралы перспективалық тапсырмасын қолдайды.

«Теңізшевройл» ЖШС шикі мұнай, сұйық және құрғақ газ, сонымен бірге күкіртті
барлау, өндіру және өткізумен айналысады. Қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі барлық жұмыстар халықаралық талаптарға сай жүргізілуде.
«Теңізшевройл» ЖШС 1993 жылы Қазақстан Республикасы мен «Шеврон» компаниясы
арасындағы келісім негізінде құрылды. «Теңізшевройл» ЖШС-ның қазіргі серіктестері:
«Шеврон Оверсиз Компани» – 50%, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ – 20%, «ЭксонМобил
Казахстан Венчурс Инк.» – 25% және «ЛукАрко Б.В.» – 5%.
Келешек кеңею жобасы (ККЖ) мен Ұңғыма ернеуіндегі қысымды басқару жобасы
(ҰЕҚБЖ) – «Теңізшевройл» ЖШС бір мезгілде жүзеге асыратын екі кіріктірілген жоба.
ККЖ-ны жүзеге асыру Теңіз кен орнындағы мұнай өндіру көлемін жылына шамамен 12
млн тонна немесе тәулігіне 260 мың баррельге арттыруға мүмкіндік береді және осының
нәтижесінде өндіріс көлемі жылына шамамен 39 млн тонна немесе тәулігіне 850 мың
баррельді құрайды. ККЖ-ны жүзеге асыру өндіріс қуаттылығын арттыруға бағытталған, ал
ҰЕҚБЖ ұңғыма ернеуіндегі қысымды азайту және қолданыстағы алты кешенді
технологиялық желідегі қысымды жоғарылату арқылы Теңіздегі ағымдағы зауыттардың
өңдеу қуаттылығын толық жүктеуді қамтамасыз етеді.
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Отдел по связям с правительством и общественностью
ТОО «Тенгизшевройл»

Пресс-релиз

ТОО «Тенгизшевройл» завершил строительство детского сада на
160 мест в п.Косшагыл
Атырау, Казахстан, 29 августа 2017 г. – Сегодня состоялась церемония открытия
детского сада на 160 мест, построенного на средства добровольной социальноинфраструктурной программы «Игилик» ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) для детей поселка
Косшагыл Жылыойского района Атырауской области.
Со дня своего образования ТШО вложил более 1,3 млрд. долларов США в развитие
социальной инфраструктуры Атырауской области. ТШО тесно работает с акиматом
Атырауской области при выборе первоочередных объектов для нужд общественности,
включая строительство объектов для детей.
На церемонии открытия детского сада присутствовали представители акиматов
Атырауской области, Жылыойского района, юные воспитанники и их родители,
представители ТШО, а также общественность и СМИ.
«Духовное обновление и модернизация, объявленная нашим Президентом, требует
современной инфраструктуры для воспитания будущих поколений. Вот уже на
протяжении почти 25 лет ТШО успешно сотрудничает с акиматом Атырауской области и
Жылыойского района в реализации важных социальных проектов. Мы выражаем
благодарность подрядной организации, завершившей строительство в срок и с
надлежащим качеством, районному акимату и управлению строительства за оказание
всесторонней поддержки для успешной реализации проекта», - отметила в своем
выступлении директор ТШО по работе с государственными органами Атырауской области
М. Ж. Каражигитова.
Сданный объект оборудован детскими и спортивными площадками, беседками,
площадкой для изучения правил дорожного движения, столовой, музыкальной комнатой,
игровыми комнатами для каждой группы. Площадь объектов рассчитана на семь детских
групп в возрасте от 3-х до 7 лет.
Спонсируя строительство детских садов, ТШО поддерживает инициативу
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о 100-процентном охвате

казахстанских детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием к 2020 году,
озвученную в Послании народу Казахстана.
ТОО «Тенгизшевройл» – казахстанская компания, осуществляющая разведку,
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. 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%.
Проект будущего расширения (ПБР) и Проект управления устьевым давлением
(ПУУД) - это два интегрированных проекта, реализуемые ТОО «Тенгизшевройл»
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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Tengizchevroil LLP

News Release
TCO completes construction of a 160-seat kindergarten in Koschagyl village
Atyrau, Kazakhstan, August 29, 2016 – Today, Koschagyl village in Zhylyoi District of
Atyrau oblast hosted opening ceremony for a kindergarten constructed under Egilik Voluntary
Social Infrastructure Program of Tengizchevroil (TCO).
Since its formation TCO has invested over 1.3 billion USD to develop social infrastructure
of Atyrau Oblast. It closely cooperates with Atyrau Oblast Akimat in selection of high-priority
facilities, including construction of kids’ facilities.
The ceremony of Koschagyl kindergarten was attended by representatives of Atyrau
Oblast and Zhylyoi District Akimats, kids and their parents, TCO, also community and media
representatives.
“Spiritual renovation and modernization declared by our President needs modern
infrastructure to educate future generations. It has been almost 25 years since TCO has been
successfully implementing important social projects in partnership with Atyrau Oblast Akimat.
We express our appreciation to contractors, which completed the scope in due time and with
proper quality and to District Akimat and construction department for assistance and all support
for successful completion of the project” said in her speech M. Karazhigitova, TCO Atyrau oblast
Government Affairs Director.
The commissioned facilities are equipped with kids’ and sports playgrounds, gardenhouses, an area to study traffic rules, dining room, music hall, games rooms for each group. The
facilities area is designed for seven kids’ groups at the age of 3 to 7.
By sponsoring construction of kindergartens TCO supports initiative of the President of
Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev on 100% provision of pre-school education to
Kazakhstani children at the age of 3 to 6 by 2020 as told in his message to the people of
Kazakhstan.
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
Overseas Company, 50 percent; KazMunaiGas NC JSC, 20 percent; ExxonMobil Kazakhstan
Ventures Inc., 25 percent; and LukArco B.V., 5 percent.

The Future Growth Project-Wellhead Pressure Management Project (FGP-WPMP) are
two integrated projects implemented by TCO simultaneously. FGP implementation will allow to
increase 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.
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