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"Татнефть" компаниясе2

"Татнефть" компаниясе –
нефть һәм газ җитештерү буенча 
әйдәп баручы Россия җитеш-
терүчеләренең берсе.

Рөстәм Нургали улы Миңнеханов

Татарстан Республикасы 

Президенты,

"Татнефть" ГАҖ директорлар 

советы рәисе

Нали Өлфәт улы Мәганов

"Татнефть" ГАҖ

генераль директоры

КОМПАНИЯ ҖИТӘКЧЕЛЕГЕ

Акционерларның активлары белән нәтиҗәле идарә итү, табигый 

ресурслардан рациональ файдалану һәм корпоратив социаль 

җаваплылык нигезендә Россиядә нефть һәм газ, нефть-газ 

эшкәртү һәм нефть химиясе продуктлары җитештерү буенча 

вертикаль интеграллаштырылган иң зур компанияләрнең берсе 

буларак, Компаниянең үсеш баскычлары буйлап дәрәҗәсен 

арттыруны тәэмин итү.

КОМПАНИЯНЕҢ МИССИЯСЕ



Тарихи дәверләр3

75 ел
разведкалау 
һәм нефть табу 
өлкәсендәге эш 
тәҗрибәсе

3,3 млрд. т

артык

табылган нефть

күләме

1943 19711948

20162006 2010



Бәя хасил итү чылбыры4

геологик 

разведка

бораулау һәм төзәтү нефть һәм газ 
чыгаруга әзерлек 
һәм аларны табу

НЕФТЬ-ГАЗ ЭШКӘРТҮ

 нефть-химия җитештерү;

 җылылык энергетикасы;

 машина төзелеше;

 фән-техника һәм оештыру 

ягыннан тәэмин итү

нефть, газ продуктлары, 
товарлар сату һәм 
хезмәтләр күрсәтү



Компания бүген5

КАПИТАЛЛАШТЫРУ

ТОТРЫКЛЫ ҮСЕШ

млн шин – бер 
елга

САТУ

млн т
нефть
бер елга28,9

Россиядә
табу күләме
буенча5

дөньяда
табу күләме
буенча32

ТАБУ

дөньяда рас-
ланган нефть 
запаслары
күләме буенча21

табу эшенең 
запаслар белән
тәэмин ителеше30

ел

расланган 
запаслар,
млн т872,4

ЗАПАСЛАР

нефть  эш-
кәртү күләме, 
млн т9,5

12

ЭШКӘРТҮ

Нельсон 
индексы

13

млн м3 артык 
газ  эшкәртү 
күләме

НЕФТЬ-ХИМИЯ БЛОГЫ

133,7
мең т техник 
углерод

ВАКЛАП САТУ БИЗНЕСЫ

Автотәэмин 
итү станциясе685

млн т2,67 сату күләме800



чиста табыш, млн сум

Ышанычлы үсеш алу6

ИНВЕСТИЦИЯ ЯГЫННАН КЫЗЫКСЫНДЫРУЧАНЛЫГЫ

Активларның диверсификацияләнгән 

корылышына һәм сыналган стратегиягә 

нигезләнгән баланслы бизнес-модель 

Компаниянең операцияләр һәм финанслар 

буенча югары дәрәҗәдә нәтиҗәле булуын 

тәэмин итә.

Компаниянең капитализация үсеше

табу, млн барр.

чагыштырма чиста табыш, сум/барр.

Сыналган гамәлләр нәтиҗәсендә ел саен 

нефть табу күләме һәм эшчәнлекнең 

нәтиҗәсе арттырыла, ул чагыштырма

чиста табыш алу күләменең артуы белән 

сыйфатлана.

м
л

р
д

. 
$



ЭШЧӘНЛЕК ГЕОГРАФИЯСЕ7

продукцияне 

экспортка озату
42
ил

Россиядә нефть 
эшкәртү продуктларын 
сату

23
төбәк

табу һәм сервис10
ил



Инвестицион активлык8

КОМПАНИЯ БУЕНЧА ИНВЕСТИЦИЯЛӘР 
КҮЛӘМЕ,

МЛРД. $

2015

2016

2017 1 528

1 451

1 595

Акчаның шактый күләме нефть һәм газ 

разведкалау һәм табу, нефть эшкәртү 

комплекслары һәм нефть-химия заводлары 

төзү өчен тотыла

ИНВЕСТИЦИЯ ЭШЧӘНЛЕГЕНЕҢ ТӨП 
ЮНӘЛЕШЛӘРЕ

разведка һәм табу

нефть-газ эшкәртү

җылылык энергетикасын үстерү

социаль проектлар

Нефть-химия комплексын, ваклап сату 

бизнесын, машина төзелешен һәм 

сервис буенча бүлендек 

җәмгыятьләрне үстерү

ел



Күрсәткеч 2025

Табу, млн тонна,

шул исәптән
30,3

ТРдагы традицион 

нефть
28,7

ТРдагы үтә ябышкак 

нефть
1,3

Күрсәткеч 2025

ТАНЕКОда нефть 

эшкәртү күләме, млн т
14

ТАНЕКОда үтәкүрен-
мәле нефть продуктла-
рының чыгышы, %

90%

ТАНЕКОда нефть 
эшкәртү тирәнлеге,% 97%

Күрсәткеч 2025

Автотәэмин итү 

станцияләре саны
680

1 автотәэмин итү 

станциясендәге 

сатулар, т/тәүлек

13,2

Автотәэмин итү 

станцияләре аша һәм 

вак рәвештә күмәртә-
5,5

Күрсәткеч 2025

Шиннарны сату күләме,

млн данә
16,1

ш.и.:  Viatti 5,8

ш.и.:  ТМК 1,9

Күрсәткеч 2025

Электр энергиясе эшләп 
чыгару, млн кВт*сәг

2,0

Җылылык энергиясе 
эшләп чыгару, млн Гкал

5,7

"Татнефть" компанияләре төркемнәренең

уңышлы үсеш алу стратегиясе9



Уңышлы үсеш стратегиясе10

ӘҺӘМИЯТЛЕ МАКСАТ –
2025 ЕЛГА КАДӘР КОМПАНИЯНЕҢ АКЦИОНЕРЛЫК БӘЯСЕН ИКЕЛӘТӘ АРТТЫРУ

РиД АКЦЕНТЛАРЫ КОМПЕТЕНЦИЯЛӘРИНИЦИАТИВАЛАР

 файдалы табыш үсеше;

 җитештерүне актив үс-
терү һәм нефть эшкәртү 
продукциясен сату;

 чагыштырма операция 
чыгымнары дәрәҗәсен 
киметү;

 инвестицияләрнең 
нәтиҗәлеген арттыру.

 Татарстан Республика-
сында нефть һәм газ табу;

 географияне һәм 
эшчәнлек өлкәләрен 
киңәйтү;

 үтә ябышкак нефть табу;

 яңа технологияләр 
куллану;

 экология.

 төрле тау-геология 
шартлары өчен нефть 
ятмаларын башыннан 
алып ахырына кадәр 
эшкәртүне тәэмин итү.



Компетенцияләр

Тау-геология шартлары

үткәрүчәнлек –
0,01 - 5000 мД

нефтьнеэ ябышкаклык 
дәрәҗәсе –0,3 - 145000 мПа*с

нефтьнең тыгызлыгы –

749 - 994 кг/м3

скважиналарның 
тирәнлеге – 5800 м 
кадәр

90 артык чыганак

КИН – 0,44

нефть табуны арттыру 
методлары нәтиҗәсендә

еллык табыш тәэмин ителде27%

ел саен 700 яңа скв. кертелә, скважиналарга 2500 артык 
капремонт,  нефть табуны арттыру методлары буенча

2800 эш, 800 артык пластны гидравлик аеру операцияләре

11
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Бизнес-чакырулар Технологик

чакырулар
Технологик чишелешләрне 

үстерү

► Верейск горизонты

► Башкорт ярусы

► Тула/Бобриков

► Турне ярусы

► Терригенлы  девон

► Запасларны локальләштерү

► Үтә ябышкак нефть 

сарыфлары

► …

► Сугару үсеше

► Пластныңтүбән энергиясе

► Вертикаль ярыкланганлык дәрәҗәсе

► Түбән дәрәҗәле үткәрүчәнлек

► Суыртыла торган суның бәреп чыгу 

куркынычы

► Үтә ябышкак нефть пластларының 

җимерелү дәрәҗәсе

► Үтә ябышкак нефть ятмаларында 

үткәрми торган юка пластлар

► …

Upstream инновацияләр –

"Татнефть" төркеме бәясе үсешендә төп  драйвер

2030 елга кадәр өстәмә EBITDA елына кимендә

+ 100 млрд. сум.

Табышның

үсеше
Чыгымнарның

кимүе

► Катлаулы конструкцияле 

скважиналар (fishbone, 

горизонталь, күп бүлемтекле)

► Пласт басымын арттыру 

системалары

► Су изоляцияләү эшләре

► Нефть табышын арттыру 

методлары

► Пластны гидравлик рәвештә 

кислоталы һәм проппантлы аеру

► …

Инновацияләрдән алынган файда



"ТАНЕКО" АҖНЕҢ ӘҺӘМИЯТЛЕ

СТРАТЕГИК КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕ:

13 Югары сыйфатлы эшкәртү

нефть эшкәртүнең 
ирешелгән күләме,
млн т9,5

МАКСАТЧАН

БИЛГЕЛӘР

Эшкәртү күләме, млн т 14

Үтәкүренмәле продуктлар чыгышы, % 89

Эшкәртү тирәнлеге, % 99

ЕВРО-5 классына караган 

Европадагы иң яхшы дизель 

ягулыгы "ТАНЕКО"да 

җитештерелә

Миңнебай газ эшкәртү заводы

Кичуй нефть эшкәртү заводы

млн м3  артык

газ эшкәртү күләме800



Татарстан
Удмуртия

Санкт-Петербург

һәм Ленинград өлкәсе
Архангельск

өлкәсе

Мәскәү һәм 

Мәскәү өлкәсе

Мари Иле

Чуашстан

Ульян өлкәсе

Самара өлкәсе
Чиләбе өлкәсе

Владимир өлкәсе

Свердлау өлкәсе

Нижегородск өлкәсе

Тверь өлкәсе

Ставрополь крае

Пенза өлкәсе
Воронеж өлкәсе

Башкортстан

Ярослав өлкәсе

Волгоград өлкәсе
Кемерово

өлкәсе

Краснодар крае

РОССИЯНЕҢ

ВАКЛАП САТУ

ЧЕЛТӘРЕНДӘ БУЛГАН ТӨБӘКЛӘР

РФ ЧИТТӘ

ВАКЛАП САТУ

ЧЕЛТӘРЕНДӘ БУЛГАН ТӨБӘКЛӘР

Минск өлкәсе

Брест өлкәсе

Витебск өлкәсе

Гомель өлкәсе

Белоруссия

17 АЗС
Россия

574 АЗС

Полтава өлкәсе
Харьковь өлкәсе

Украинада

94 авто-

тәэмин итү 

станциясе

14 Үсеш алган ваклап сату челтәре



Шиннар базарында танылган лидер15

җиңел

йөк һәм җиңел-йөк

авыл хуҗалыгы һ.б.

13
млн шин

24 %
РФдә җитештерелә

торган шиннар

370
шиннарның товар позициясе

64 %

25 %

9 % ТМК-шиннар

2 %



Ресурсларны сак куллану – нәтиҗәлелекнең нигезе16

1,5%

3,8%

3,0%

8,6%

4,5%

13,7%

5,9%

20,1%

7,4%

28,7%

8,6%

34,9%

38,9%

9,8%

2011 2012 2013 201720162014 20152010
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Ирешеләнән янга калдыру күрсәткече

Энергияне сак куллану программасының максаты

– рациональ файдалану һәм җитештерүдә энергия

нәтиҗәлелеген арттыру хисабына ягулык-энергетика

ресурсларын янга калдыру. Программа буенча, 2020 елга

энергия ресурсларын янга калдыру дәрәҗәсе 13,5% тәшкил

итәргә тиеш (база күрсәткеченә карата)

730
мегаватт

модернизацияләгәннән 

соң Түбән Кама ҖЭҮ 

билгеләнгән куәте



Җылылыкалмаш җайланмасы

Сыемлы аппаратлар

Нефть эшкәртү заводы төзү

өчен статик җайланма

Колонна җайланмасы

һава белән суыту аппаратлары

17 Шәхси машина төзү комплексы

ВЕКТОР

ҖИТЕШТЕРҮ КУӘТЛӘРЕ

ТАРМАК БУЕНЧА

ХИМИК

НЕФТЬ-ХИМИЯ

НЕФТЬ ЭШКӘРТҮ

Тышчалы трубалар

җитештерү

НЕФТЬ ТАБУ



18
Экологик һәм сәнәгый куркынычсызлык
тәэмин итү өлкәсендә безнең максатлар

 куркынычлы җитештерү объектларының сәнәгый һәм экологик 

куркынычсызлыгын арттыру

 сәнәгый куркынычларны тәңгәлләштерү, бәяләү һәм киметү;

 сәнәгый һәм экологик куркынычсызлык таләпләре үтәлешен 

тикшерүдә тотуның нәтиҗәлелеген арттыру;

 яңа прогрессив технологияләрне, җайланмаларны, 

материалларны кертү хисабына әйләнә-тирә мохиткә булган 

тискәре йогынтыны минимальләштерү;

 Компания эшчәнлеге территориясендә иминлекле әйләнә-

тирәлекне саклау;

 табигать ресурсларыннан рациональ файдалану, нефть һәм газ 

югалтуларны минимальләштерү.

35 млрд сумнан артык

Программаны финанслау 
күләме



19 Комплекслы инжиниринг

НЕФТЬ ТАБУ ҺӘМ ЭШКӘРТҮ:

 проектлау;

 технология процессларын лицензияләү;

 җитештерүләрнең гамәлдәгеләрен 

модернизацияләүне һәм яңаларын 

булдыруны техник-икътисадый яктан 

эшләү;

 гамәлдәге җитештерүләрне 

эксплуатацияләүне оптимальләштерү;

 пресоналны укыту;

 төзелеш;

 ЕРС-подрядлар һ.б.

Татар геологик-
разведка идарәсе

"Нефтехимпроект" АҖ

"ТатНИИнефтемаш"

ААҖ

"ИНКО-ТЭК" ҖЧҖ

Татар нефть фәнни-

тикшеренү һәм проектлау 

институты

"Татнефть" ФТҮ
(Сколково)

"Кама" ФТҮ" ҖЧҖ

КОМПАНИЯДӘ ЭШЛИЛӘР:

23 фән
докторы 163

фән 
кандидаты



Мәгариф кластеры

"Татнефть" 

ГАҖ

Әлмәт дәүләт 

нефть

институты

Мәктәпләр

Казан (Идел 

буе)

федераль

университеты

Лениногорск

нефть

техникумы

"ТатНИПИнефть"

институты

Корпоратив 

университет

Кадрлар әзерләү 

үзәге

20

Әлмәт

политехника 

техникумы



Цифрлы үзгәртеп кору. 4.0 индустриясе

"ТАТНЕФТЬ" ТӨРКЕМЕНЕҢ

ЦИФРЛЫ ҮЗГӘРТЕП КОРУ БУЕНЧА

70 ПРОЕКТЫ

БӘЯ ХАСИЛ ИТҮ ЧЫЛБЫРЫНЫҢ БАРЛЫК ЭТАПЛАРЫНДА МӘГЪЛҮМАТ АГЫМНАРЫН ИНТЕГРАЛЛАШ-

ТЫРУЧЫ ЯҢА БУЫН ҖИТЕШТЕРҮЕ БЕЛӘН ИДАРӘ ИТҮНЕҢ БЕРДӘМ ПЛАТФОРМАСЫН ФОРМАЛАШТЫРУ

ТАБУ

АСУТП СИСТЕМАЛАРЫ

ГЕОЛОГИК-ФИЗИК

ҺӘМ ТАБУ 

БЕЛЕШЕМӘЛӘРЕНЕҢ 

БЕРДӘМ БАНКЫ

КИТЕРЕП БИРҮЛӘР ҺӘМ БӘЯ ХАСИЛ ИТҮ ЧЫЛБЫРЛАРЫНА ИДАРӘ СИСТЕМАСЫ

НЕФТЬ ТАБУГА ИДАРӘ 

ИТҮНЕҢ БЕРДӘМ 

СИСТЕМАСЫ

ҖИТЕШТЕРҮ ҖАЙЛАНМАЛАРЫ ЭШЕНЕҢ 

РЕЖИМНАРЫНА АЛГА КИТКӘН ИДАРӘ 

СИСТЕМАЛАРЫ

АВТОТӘЭМИН ИТҮ 

СТАНЦИЯСЕНДӘ ЗАПАС-

ЛАРГА ИДАРӘ ИТҮ

ЦИФРЛЫ ИКЕЛЕКЛӘР

ҖАЙЛАНМАГА ТЕХНИК ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮГӘ ҺӘМ АНЫ ТӨЗӘТҮГӘ ИДАРӘ ИТҮНЕҢ БЕРДӘМ СИСТЕМАСЫ

ҖИТЕШТЕРҮ ПРОЦЕССЛАРЫН ПЛАНЛАШТЫРУ

ТЕХНИК-ИКЪТИСАДЫЙ МОДЕЛЬЛӘШТЕРҮ

ТӨРКЕМ РЕСУРСЛАРЫН ПЛАНЛАШТЫРУ (ERP)

БЕРДӘМ МӘГЪЛҮМАТ-АНАЛИТИКА СИСТЕМАСЫ

НЕФТЬ-ГАЗ ЭШКӘРТҮ НЕФТЬ ХИМИЯСЕ ВАКЛАП САТУ ЧЕЛТӘРЕ
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