
Кевин Лайон, генеральнй директор «Тенгизшевройл»  
 
Добрый день! Уважаемые гости, коллеги из КТК! Мне очень приятно участвовать вместе с 
вами в праздновании 25-летия деятельности Каспийского трубопроводного консорциума. 
 
С момента основания ТШО в 1993 году компания создает ценность для Казахстана, действуя 
ответственно и постоянно уделяя внимание безопасному и надежному выполнению работ. 
 
ТШО увеличил ежегодный объем добычи нефти с 1 миллиона тонн в 1993 году до 26,5 
миллиона тонн в прошлом году. 
 
Данные показатели деятельности способствовали росту и развитию экономики страны. 
 
Создание Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) помогло Казахстану стать 
крупным мировым производителем и поставщиком углеводородного сырья на 
международном рынке. 
 
Нефть с Тенгизского месторождения начала проходить через трубопроводы КТК в марте 
2001 года. 
 
С тех пор КТК является основным маршрутом экспорта тенгизской нефти на мировые рынки. 
 
Трубопровод протяженностью 1 480 км позволил ТШО значительно сократить транспортные 
расходы и обеспечить реализацию увеличивающих объемов углеводородного сырья. 
 
Наше участие в трубопроводе стало основой прочного партнерства между ТШО и КТК, 
которое создало общую ценность для обеих компаний. 
 
Инвестиции КТК в расширение пропускной способности трубопровода позволили 
обеспечить экспорт 100% объема добычи нефти ТШО по трубопроводу на международные 
рынки. 
 
При этом около 45% объемов КТК исходит от ТШО. 
 
За это время у ТШО был стабильный доступ, а также безопасная и надежная система 
транспортировки своей продукции через КТК. 
 
ТШО ценит партнерство с КТК на протяжении этих лет тесного сотрудничества. 
 
От имени партнеров ТШО, нашего руководства и сотрудников 
Хочу искренне поздравить КТК и ее акционеров с этим знаменательным событием - 25-
летием основания КТК. 
 
Уважаемые акционеры КТК! Мы желаем вам постоянных успехов в вашем бизнесе и 
надеемся на продолжение нашего прочного партнерства, поскольку мы продолжаем 
создавать ценность для наших заинтересованных сторон сейчас и в будущем. 
 
Спасибо. 
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Қайырлы күн! Құрметті қонақтар, КҚК әріптестері! Сіздермен бірге Каспий құбыры 
консорциумының 25 жылдығын атап өту мен үшін үлкен қуаныш. 
 
ТШО, 1993 жылы құрылған кезден  бастап,   жауапкершілікпен  , және жұмыстардың  і қауіпсіз 
әрі сенімді орындалуына  ұдайы назар аудара отырып, Қазақстан үшін құндылықтар 
қалыптастырып келеді. 
 
ТШО мұнай өндірудің 1993 жылғы жылдық көлемін   1 миллион тоннадан, өткен жылы 26,5 
миллион тоннаға   ұлғайтты. 
 
Қызметіміздің бұл көрсеткіші ел экономикасының өсуіне және дамуына ықпал етті. 
 
Каспий Құбыр Консорциумының (КҚК) құрылуы Қазақстанның халықаралық нарықтарда 
көмірсутегі шикізатының ірі әлемдік өндірушісі мен жеткізушісі болуына көмектесті. 
 
Теңіз кеніштерінен шикі мұнай КҚК құбыры арқылы 2001 жылдың наурыз айында өте бастады. 
 
Содан бері КҚК Теңіз мұнайын әлемдік нарыққа шығаратын негізгі бағытқа айналды. 
  
1480 шақырымдық құбыр ТШО-ға тасымалдау шығындарын едәуір қысқартуға және көлемі 
біртіндеп ұлғайтылып келген көмірсутек шикізатын өткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 
 
Біздің құбырға қосылуымыз ТШО мен КҚК арасындағы берік серіктестіктің негізі болды, бұл 
екі компания үшін де ортақ құндылық құрды. 
 
Құбырдың өткізу қабілетін кеңейту мақсатында құйылған КҚК инвестициялары құбыр арқылы 
ТШО-ның 100% мұнай өндірісін халықаралық нарыққа шығаруға мүмкіндік берді. 
 
Бұл ретте, КҚК көлемінің шамамен 45%-ы ТШО-дан. 
Осы уақыт ішінде ТШО тұрақты қол жетімділікке және өз өнімдерін КҚК арқылы 
тасымалдаудың қауіпсіз және сенімді жүйесіне ие болды. 
 
ТШО КҚК-мен осы жылдар аралығындағы берік ынтымақтастықты жоғары бағалайды. 
 
ТШО серіктестері, біздің басшылық пен қызметкерлер атынан 
  КҚК және оның акционерлерін осынау айтулы оқиға   - КҚК-  ның 25 жылдығымен шын 
жүректен құттықтағым келіп отыр. 
 
Құрметті КҚК акционерлері! Біз сіздердің  бизнестеріңізге сәттілік тілейміз және мүдделі 
тараптар үшін бүгін де және болашақта да құндылықтар құра отырып, берік серіктестігімізді 
әлі де жалғастырамыз деген үміттеміз. 
 
Рахмет! 
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