«Теңізшевройл» ЖШС
Үкіметпен және жұртшылықпен байланыс бөлімі

Баспасөз мәлімдемесі
«Теңізшевройл» ЖШС Атырау облысына
жолаушылар тасымалына арналған жаңа автобустар сыйлады
Атырау қаласы, 2019 жылдың 20 наурыз күні – Наурыз мерекесі қарсаңында «Теңізшевройл» ЖШС
(ТШО) бас директорының міндетін атқарушы - негізгі жобалар бас менеджері Кевин Каснердің Атырау
қаласының әкімі Алимұхаммед Құттұмұрат-ұлына облысқа сыйлаған жолаушылар автобустарының
кілтін ресми түрде табыстау салтанаты болып өтті.
Соңғы жылдары қалада жолаушылар көлігінің жетіспеушілігіне байланысты Атырау облысы әкімдігі
ТШО-ға жолаушылар тасымалының сапасын жақсарту мақсатында көлік құралдарын сатып алу жөнінде
ұсыныс білдірген болатын.
«Қала басшылығы мен тұрғындар атынан «Теңізшевройл» кәсіпорнына Атырау қаласындағы және
облыстағы әлеуметтік мәселелерді шешудегі тұрақты қолдауына алғысымды білдіремін. Бұл
автобустар автопарктерді жаңарту үрдістерін аяқтауға, қаладағы жолаушылар тасымалының сапасын
едәуір көтеруге мүмкіндік береді», – деді Алимұхаммед Құттұмұрат-ұлы өз сөзінде.
ТШО қазақстандық қамтуды дамыту және қолдау мақсатында отандық өндіруші – «СарыарқаАвтоПром»
ЖШС-нен сыйымдылығы 86 жолаушы болатын «Ankai» маркалы 50 дана автобус сатып алды.
«ТШО жергілікті қауымдастықтың бір бөлігі және солай болып қала береді. Атырау облысындағы
әлеуметтік мәселелерді шешуге қолдау көрсету біздің басты мақсатымыз болып табылады. 1993
жылдан бері ТШО Атырау облысындағы әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға 1,7 млрд АҚШ
долларынан астам қаражат бөлді. Бүгін біз қала үшін аса қажет көлікті сыйға тартып отырмыз. Енді
қалалық автопарктің көлік қызметін жаңа деңгейге көтеруіне мүмкіндігі бар. Сатып алынған автобустар
мүмкіндігі шектеулі жандарды және бесік арбадағы балаларды тасымалдау үшін пандустармен
жабдықталған және автокөлікке қойылатын барлық техникалық стандарттар мен заманауи талаптарға
сай», – деді Кевин Каснер.
«Теңізшевройл» ЖШС (ТШО) – шикі мұнай, сұйық және құрғақ газ, сонымен бірге күкіртті барлау, игеру,
өндіру және өткізумен айналысатын қазақстандық компания. ТШО өз жұмысын қауіпсіздік техникасы
мен қоршаған ортаны қорғау бойынша әлемдік деңгейдегі стандарттарға сай жүргізеді. «Теңізшевройл»
ЖШС 1993 жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасы үкіметі мен «Шеврон» корпорациясы
арасында құрылды. ТШО-ның қазіргі серіктестері: «Шеврон Оверсиз Компани» – 50%, «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ – 20%, «ЭксонМобил Қазақстан Венчурс Инк.» – 25% және «ЛУКАРКО Б.В.» – 5%.
Келешек кеңею жобасы (ККЖ) және Ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасы (ҰЕҚБЖ) -«Теңізшевройл» ЖШС бір мезгілде жүзеге асыратын екі біріктірілген жоба. ККЖ Теңіз кенішіндегі мұнай
өндіру көлемін жылына шамамен 12 млн. тоннаға немесе тәулігіне 260 мың баррельге арттырады,
нәтижесінде кеніштің жалпы өндірістік қуаты жылына шамамен 39 млн. тонна немесе 850 мың баррель
шикі мұнай көлемін құрайтын болады. ККЖ өндіріс қуатын арттыратын болса, ҰЕҚБЖ ұңғылардың
ернеулік қысымын төмендетіп, қолданыстағы алты технологиялық желідегі қысымды арттыру арқылы
Теңіз кен орнындағы қолданыстағы зауыттардың толық қуатта жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
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Пресс-релиз
ТОО «Тенгизшевройл» передало в дар Атырауской области
новые автобусы для пассажирских перевозок
Атырау, 20 марта 2019 г. – В канун весеннего праздника Наурыз состоялась официальная церемония,
где исполняющий обязанности генерального директора - генеральный менеджер капитальных проектов
ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) Кевин Каснер вручил акиму г. Атырау Алимухамеду Куттумурат-улы
ключи от пассажирских автобусов, переданных в дар области.
В последние годы в связи с нехваткой городского пассажирского транспорта акимат Атырауской
области обратился в ТШО с предложением приобрести транспортные средства для улучшения
качества пассажирских перевозок.
«От имени руководства города и населения выражаем признательность ТОО «Тенгизшевройл» за
постоянную поддержку в решении социальных вопросов в городе Атырау и области. Данные автобусы
позволят нам завершить процесс модернизации автопарка и значительно повысить качество городских
пассажирских перевозок», - подчеркнул в своем выступлении Алимухамед Куттумурат-улы.
ТШО выступил покупателем 50 городских автобусов марки «Ankai» вместимостью 86 пассажиров у
отечественного производителя ТОО «СарыаркаАвтоПром» в целях поддержки и развития
казахстанского содержания.
«ТШО был и остается частью местного сообщества, и поддержка в решении социальных задач
Атырауской области является одним из наших приоритетов. С 1993 года ТШО направил более 1,7 млрд
долларов США на реализацию социальных проектов в Атырауской области. Сегодня мы передаём в
дар столь необходимый для города транспорт. Теперь у городского автопарка есть возможность
предоставлять транспортные услуги на совершенно новом уровне. Закупленные автобусы специально
оборудованы механическими пандусами для перевозки людей с ограниченными возможностями и
детей в колясках, соответствуют всем техническим стандартам и современным требованиям к
автотранспорту», – сказал Кевин Каснер.
ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) – это 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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News Release
Tengizchevroil donated new passenger transportation buses
to Atyrau Oblast
Atyrau, March 20, 2019 – Today, at the eve of the Nauryz spring holiday, Kevin Kassner, Acting
General Director - Capital Projects General Manager of Tengizchevroil LLP (TCO) presented keys
from city buses to Alimukhamed Kuttymurat-uly, Akim of Atyrau city.
In the recent years, due to lack of passenger transportation in the city, Akimat of Atyrau Oblast
addressed to TCO with an offer to purchase buses to improve quality of public transportation in the
city.
"On behalf of the city authorities and residents, we express our gratitude to Tengizchevroil for
continuous support in solving social issues in Atyrau city and oblast. These buses will support our
work on city fleet renovation and significantly improve quality of public transportation," –
Alimukhamed Kuttymurat-uly said in his speech.
TCO had purchased 50 Ankai city buses with a capacity of 86 passengers each produced by local
manufacturer Saryarka Avtoprom LLP to contribute to the company’s efforts in developing
Kazakhstani Content.
"TCO was and always will be an integral part of the local community. Our support to solve social
issues of Atyrau Oblast is one of our priorities. Since 1993, TCO has invested more than $ 1.7 billion
for implementation of social projects in Atyrau Oblast. Today we are pleased to donate this
necessary transportation equipment for the city. And now, the Atyrau city fleet can provide
transportation services on an absolutely new level. These purchased buses are equipped with
special mechanical ramps designed for transportation of disabled people and children in baby
carriages. They meet all modern technical requirements and standards,” – said Kevin Kassner.
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 Future Growth Project (FGP) and Wellhead Pressure Management Project (WPMP) are two
integrated projects that are being executed simultaneously by Tengizchevroil LLP. FGP will increase
Tengiz crude oil production capacity by about 12 million tonnes per year/260,000 barrels per day to
about 39 million tonnes per year/850,000 barrels per day. While FGP will expand production, WPMP
will keep the existing Tengiz plants at full capacity by lowering the flowing pressure at the wellhead
and then boosting the pressure to the inlet requirements of the six existing processing trains.
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