«Теңізшевройл» ЖШС
Үкімет және жұртшылықпен байланыс бөлімі
Баспасөз мәлімдемесі

«Теңізшевройл» ЖШС-ның (ТШО) Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы –
жергілікті кәсіпкерлік пен жұртшылыққа қолдау көрсетудің үлгісі

Атырау, Қазақстан, 24 ақпан 2017 ж. – Атырау облысында жүзеге асырылатын
Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасының жылдық жалпы жиналысында ТШО
гранттарының иегерлері – үкіметтік емес ұйымдар 2016 жылы жүзеге асырылған жобалар
бойынша есеп берді. Жиналысқа Атырау облысы әкімдігі басшылығы, ТШО серіктестері,
үкіметтік емес ұйымдар мен БАҚ өкілдері қатысты.
«Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы аясында «Теңізшевройл» ЖШС үкіметтік емес
ұйымдардың әлеуетін тиімді пайдалана отырып, денсаулық сақтау, білім беру және
интернаттық ұйымдардағы балаларды өмірге бейімдеу мәселелері бойынша әлеуметтік
маңызды жобаларды орындауда», - деп атап өтті өз сөзінде Атырау облысы әкімінің
орынбасары Айгүл Әжіғалиева.
ТШО білім беру, денсаулық сақтау және жергілікті кәсіпкерлікке қолдау көрсету
салаларындағы мәселелерді шешуде тәжірибесі бар үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе
отырып, Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасын жүзеге асыруды жалғастыруда.
«1993 жылдан бері ТШО Атырау облысындағы әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды
қаржыландыруға 1,3 млрд АҚШ долларынан астам қаржы бөлді, - деп атап өтті
кәсіпорынның бас директоры Тед Этчисон. – Ал «Ынтымақ» бағдарламасы бойынша
біздің қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелері ерікті жоба іс-шараларына қатыса
отырып, жыл сайын ерікті мыңдаған сағатқа өз үлестерін қосуда».
Кәсіпорынның түрлі бөлімдерінің білікті мамандарынан құрылған арнайы кеңес жыл сайын
үкіметтік емес ұйымдардан келіп түскен әлеуметтік инвестициялық жобаларды жергілікті
халыққа берер пайдасына қарай іріктеп, Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы
аясында жыл сайын өткізілетін сайыста жоғары ұпай жинаған жобаларға грант тағайындау
жайлы шешім қабылдайды.
«2010 жылы ТШО білім беру, денсаулық сақтау салаларына қолдау көрсету,
жұртшылықты ерікті шараларға тарту және Атырау облысы тұрғындарының салауатты
өмір салтын қолдауға мақсатталған Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасын іске қосты.
2016 жылы жаңа – кәсіпкерлікке қолдау көрсету бағыты қосылды. 2016 жылы жалпы
сомасы 1 млн АҚШ долларын құраған 6 жоба жүзеге асырылды», - деп атап өтті өз сөзінде
үкімет және жұртшылықпен байланыс бөлімінің бас менеджері Рзабек Артығалиев.

Жиналысқа қатысушылар сонымен қатар «Қазақстанның тәуелсіз ұрпағы» атты
жастардың қоғамдық бірлестігі, Қазақстанның отбасылық дәрігерлер Ассоциациясы,
«PYXERA Global» халықаралық зерттеулер мен ғылыми жетістіктерді алмасу Кеңесі, Орта
Азияның Еуразия Қоры, Британдық Кеңесі және «Жаңа ақпараттық серпін» ҮЕҰ-ның 2016
жылы жүзеге асырған жобаларына арнап қойған шағын көрмені де тамашалай алды.
«Теңізшевройл» ЖШС-ы шикі мұнайды, сұйық және құрғақ газды, сонымен бірге күкіртті
өндіру және өткізумен айналысады. Қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі барлық жұмыстар халықаралық талаптарға сай жүргізілуде. «Теңізшевройл»
ЖШС-ы 1993 жылы Қазақстан Республикасы мен «Шеврон» компаниясы арасындағы
келісім негізінде құрылды. «Теңізшевройл» ЖШС-ның қазіргі кездегі серіктестері:
«Шеврон» корпорациясы – 50%, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ – 20%, «ЭксонМобил Казахстан
Венчурс Инк.» – 25% және «ЛукАрко» – 5%.
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ТОО «Тенгизшевройл»
Отдел по связям с правительством и общественностью
Пресс-релиз

Программа социальных инвестиций ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) –
пример поддержки местного предпринимательства и общественности
Атырау, Казахстан, 24 февраля 2017 г. – На общем ежегодном собрании по Программе
социальных инвестиций в Атырауской области неправительственные организацииобладатели грантов ТШО отчитались по проектам, реализованным в 2016 году. В
собрании приняли участие руководители акимата Атырауской области, партнеры ТШО,
представители неправительственных организаций и СМИ.
«В рамках Программы социальных инвестиций ТОО «Тенгизшевройл» совместно с
неправительственными организациями, эффективно используя их потенциал,
осуществляет социально значимые проекты по таким направлениям, как
здравоохранение, образование и постинтернатное сопровождение детей-сирот», отметила в своем выступлении заместитель акима Атырауской области Айгуль
Ажигалиева.
ТШО продолжает реализацию Программы социальных инвестиций в сферах
образования, здравоохранения и поддержки местного предпринимательства совместно с
неправительственными организациями, имеющими опыт в этих сферах.
«C 1993 года ТШО направил 1,3 млрд долларов США на финансирование социальных
проектов и программ в Атырауской области, - отметил генеральный директор Тед
Этчисон. – А по волонтерской программе «Ынтымак» наши сотрудники и члены их семей
ежегодно вносят свой вклад в виде тысяч часов безвозмездной работы на благо нашего
сообщества».
Совет ТШО по социальным инвестициям, в состав которого входят специалисты
различных отделов компании, ежегодно проводит отбор поступивших от НПО проектов,
оценивая их пользу для местного населения, и принимает решение о присуждении
грантов проектам, набравшим большее количество очков в ежегодном конкурсе проектов
в рамках Программы социальных инвестиций.
- В 2010 году ТШО инициировал Программу социальных инвестиций, направленную на
поддержку образования, здравоохранения, вовлечение населения в волонтерское
движение и поддержку здорового образа жизни жителей Атырауской области. В 2016 году
появилось новое направление – поддержка предпринимательства. В 2016 году
реализовано 6 проектов на общую сумму около 1 млн. долларов США, - сказал во время
своего выступления генеральный менеджер отдела по связям с правительством и
общественностью Рзабек Артыгалиев.

Участники собрания также смогли посетить мини-выставку, посвященную проектам 2016
года, представленную молодежным общественным объединением «Независимое
поколение Казахстана», Ассоциацией семейных врачей Казахстана (АСВК), «PYXERA
Global», Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), Британским Советом и НПО «Новый
Информационный Импульс».
ТОО «Тенгизшевройл» осуществляет разработку, добычу и сбыт сырой нефти,
сжиженного и сухого газа, а также серы. Все работы проводятся в соответствии с
мировыми показателями по технике безопасности и охране окружающей среды. ТОО
«Тенгизшевройл» образовано в апреле 1993 года Республикой Казахстан и корпорацией
«Шеврон». В настоящее время партнерами ТОО «Тенгизшевройл» являются: «Шеврон
Оверсиз Компани» - 50%, АО НК «КазМунайГаз» – 20%, «ЭксонМобил Казахстан Венчурс
Инк.» - 25% и «ЛукАрко» - 5%.
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News Release
Community Investment Program is a demonstration of
Tengizchevroil’s support to local businesses and communities

Atyrau, Kazakhstan, February 24, 2017 – Non-governmental organizations that have
implemented projects under Tengizchevroil (TCO) Community Investment Program in the
Atyrau Oblast in 2016 made reports at the annual TCO Town Hall Meeting today. The meeting
was attended by Oblast Akimat officials, TCO Partners, non-governmental organizations and
media representatives.
“Tengizchevroil as part of its Community Investment Program works with non-governmental
organizations to implement socially important projects in the areas of health, education and post
residential support of orphans." - Mrs. A. Azhigaliyeva, Deputy Akim of Atyrau Oblast noted in
her speech.
TCO continues funding projects in the areas of education, health care and support to local
business. Implementation of the projects is done jointly with non-governmental organizations
with extensive experience in delivering projects for the benefit of the broader community.
“Since its formation in 1993, TCO has invested more than $1.3 billion to fund social projects and
programs in the Atyrau Oblast”, noted Ted Etchison, General Director of TCO. “And through our
Yntymak volunteerism program, our employees and families have collectively volunteered
thousands of hours each year for the benefit of our community”.
Project applications from NGOs are invited annually; TCO’s Community Investment Council
evaluates the projects’ benefits for the local population and then awards grants to projects that
score the highest.
TCO Community Investment Program was established in 2010 to support education, health, and
community involvement in activities that support a healthy lifestyle of Atyrau oblast residents In
2016 TCO added a new direction - business support. “In 2016, 6 projects were implemented
totaling about $1 million US”, - Rzabek Artygaliev, Policy, Government and Public Affairs
General Manager noted in his speech at the event.
The Town Hall participants had the opportunity to visit the mini-exhibition devoted to the projects
implemented in 2016 and represented by Independent Generation of Kazakhstan Association,
Kazakhstan Association of Family Physicians (KAFP), PYXERA Global Foundation, Eurasia
Foundation of Central Asia (EFCA), British Council and New Information Impulse NGO.

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.
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