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«ТАИФ-НК»

Ачык акционерлык җәмгыяте
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«ТАИФ-НК» ААҖгә күзәтү

«ТАИФ-НК» ачык акционерлык җәмгыяте «ТАИФ» компанияләре төркеменә керә,

Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе нефть эшкәртү тармагының иң эре

һәм тотрыклы үсә торган предприятиеләренең берсе булып санала.

«ТАИФ-НК» ААҖ эшчәнлеге:

• нефть эшкәртү;

• нефть продуктларын һәм аларның чыгарылмаларын сату;

• сәнәгать производстволарын төзү һәм эксплуатацияләү.

«ТАИФ-НК» ААҖ Татарстан Республикасының нефть химиясе предприятиеләрен,

башлыча «Түбән Кама Нефтехим» ГАҖ һәм «Казаноргсинтез» ГАҖны чимал белән

тәэмин итүче төп үзәкләреннән берсе булып тора.

Чимал эшкәртү буенча проект куәтлелеге - елына 8,3 млн тонна, шул исәптән 7,3 млн

тонна нефть һәм 1,0 млн тонна газ конденсаты.

2017 елда куәтләрнең йөкләнеше - 98,0%.

Компания 25тән артык исемдә нефть продуктлары чыгара.

2017 ел нәтиҗәләре буенча «ТАИФ-НК» ААҖ Россиянең 35 иң эре нефть эшкәртү

заводы арасында эшкәртү күләме буенча (8,2 млн тонна) 11нче урынны били.
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«ТАИФ-НК» ААҖнең 2017 ел нәтиҗәләре буенча

Россия Федерациясе нефть эшкәртү тармагындагы торышы

«ТАИФ-НК» ААҖ

2017 елда  «ТАИФ-НК» ААҖ үз куәтләрен 98%ка йөкләүне тәэмин итеп (тармакта 

5нче урын), 8,2 млн тонна чимал (тармакта 11нче урын) эшкәртте.

Нефть-газ чималын эшкәртү тирәнлеге 74,9% тәшкил итте.

Исеме
ТАИФ-НК,

млн тонн

Татарстан

Республикасы

Идел буе

федераль 

округы

Россия

Федерациясе

барлы

гы,

млн 

тонна

ТАИФ-НК 

өлеше

%

барлы

гы,

млн 

тонна

ТАИФ-НК 

өлеше

%

барлыг

ы,

млн 

тонна

ТАИФ-НК 

өлеше

%

Беренчел эшкәртү 8,2 16,2 50,3 99,6 8,2 280,0 2,9

Дизель ягулыгы 2,2 3,7 59,6 29,4 7,6 76,9 2,9

Автомобиль бензины 0,5 0,6 85,3 16,0 3,0 39,2 1,2

Ягулык мазуты 2,0 2,0 100,0 16,2 12,3 51,1 3,9
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«ТАИФ-НК» ААҖ җитештерү куәтләре составы
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Мазут һәм 

югалтулар

Максатчан нефть 

продуктлары

Газ 

конденсаты

Нефть

7,4 

млн.т. 

90,2%

0,8 млн.т. 

9,8%

¹ Эшкәртү тирәнлеге  = (нефть һәм газ конденсаты эшкәртү – югалтулар – мазут) /

/ нефть һәм газ конденсаты эшкәртү

74,9%

25,1%

8,2              

млн.т.

2017 ел өчен «ТАИФ-НК» ААҖ эшчәнлеге нәтиҗәләре

Дизель ягулыгы
2,2 млн.т.

(27,9%)

Нафта
1,5 млн.т.

(19,2%)

Автомобиль 
бензины

0,5 млн.т. (6,0%)

Керосин һәм 
авиакеросин

0,4 млн.т.       
(4,9%)

Ягулык мазуты 
2 млн.т. (24,9%)

Вакуумлы
газойль

1 млн.т. (12,2%)

Башкалар
0,4 млн.т. 

(4,9%)

8,0 

млн.т.

2017 елда «ТАИФ-НК» ААҖ чималы 2017 елда «ТАИФ-НК» ААҖ продукциясе

2017 елда «ТАИФ-НК» ААҖ эшкәртү тирәнлеге



Конфиденциально

6

«ТАИФ» Төркеменең нефть химиясе һәм башка 

компанияләре белән интеграциясе

• Киң рәт продуктларны 

экспорт котировкаларына 

(Platts) һәм эчке базар 

бәяләренә (Идел буе 

Федераль округы) бәйле 

базар бәяләре буенча 

тотрыклы һәм логистик 

күзлектән уңайлы сату

• Җылылык, электр энергиясе 

һәм су белән тәэмин итүне 

дә кертеп, уртак 

инфраструктурадан 

файдалану мөмкинлеге

• Көчле акционер тарафыннан 

ярдәм

«ТАИФ» төркеменә

интеграция өстенлекләре

Чыганак: Компания турында мәгълүмат
1 Электр энергиясе «Түбән Кама Нефтехим» ААҖ аша сатып алына

«ТГК-16» ААҖ

«ТАИФ-НК» ААҖ

«ТАИФ-НК АЗС» 
ААҖ

«ТАИФ» ААҖ

Җылылык

энергиясе; 

электр 

энергиясе1; 

су

Пропан фракциясе, 

керосин, дизель ягулыгы

Туры куылган бензин; 

сыегайтылган газлар

Этилбензоль 

фракциясе

• Көнчыгыш Ауропада иң эре нефть 

химиясе заводларының берсе

• Күп кенә нефть химиясе продукциясе 

буенча дөнья лидерларының берсе

• Көнчыгыш Ауропада иң эре 

полиэтилен 

җитештерүчеләрнең берсе

Мазут

Автомобиль 

бензиннары; 

дизель ягулыгы

Җылылык 

энергиясе; 

һава; азот; 

су

• Куәте

1,3 мең МВт

• Ваклап сату 200 АЗСтан 

артык
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«ТАИФ-НК» ААҖ Нефть эшкәртү заводының 9нчы цехы 

чистарту корылмалары

2017 елның 8 июнендә сәнәгый агынты суларны локаль чистарту

цехын киң колачлы реконструкциядән соң сафка бастыруга

багышланган тантаналы чара узды.

Проектның максаты:

Сәнәгый агынты суларны чистарту дәрәҗәсе 99,99 % тәшкил итәчәк

ябык су әйләнеше циклын булдыру, ә бу суны технологик

процессларда яңадан кулланырга мөмкинлек бирәчәк.

БОС сәгатенә 500 м³ төрле агынтыларны, шул исәптән нефть

эшкәртү продуктлары калдыклары булганнарын эшкәртергә сәләтле.

«ТАИФ-НК» ААҖ Нефть эшкәртү заводының 9нчы цехын

реконструкцияләү проектының якынча смета бәясе 3,7 млрд. сум

тәшкил итә. Әлеге проект буенча генераль проектлаучы һәм

җиһазлар китерүче - «АСП-Инжиниринг» ҖЧҖ, Түбән Кама

Проектның агымдагы статусы

 Яңа чистарту корылмаларының бөтен

үзәкләре эшләтеп җибәрелгән

 Цех, барлык килгән агынтыларны эшкәр-

теп, сәгатенә 360 м³ чамасы җитештерүч-

әнлек белән тотрыклы эшли;

 Чистарту корылмалары реконструкция-

сеннән соң өске сулыкларга агызылган

агынтылар күләме кимеде, бу исә төбәк-

нең әйләнә-тирә мохитенә басымны

шактый түбәнәйтте.
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Социаль сәясәт һәм хәйриячелек

«ТАИФ» компанияләре төркеме Россиянең социаль җаваплылык һәм хәйриячелек

өстенлекле юнәлешләре булып торган эре бизнес-бергәлегенә карый. «ТАИФ-НК» ААҖ

эшчәнлекнең мондый стратегик юнәлешен тулысынча уртаклаша һәм, тарихи һәйкәлләр -

Татарстан Республикасының милли байлыгын саклауга һәм торгызуга актив ярдәм итеп,

шәһәр һәм республиканың комплекслы социаль-икътисадый программаларын тормышка

ашыруда актив катнаша.

ТОТРЫКЛЫ ПРЕДПРИЯТИЕ – ТОРМЫШНЫҢ ЯҢА 

СЫЙФАТ ГАРАНТИЯСЕ
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«ТАИФ-НК» ААҖ торак программасы

«ТАИФ-НК» ААҖнең ипотека

программалары гамәлдә бул-

ган вакыт эчендә 740 эшче гаи-

ләсе өй туйларын үткәрде, шул

исәптән 635 фатир - социаль

ипотека программасы, 105 фа-

тир өстәмә ипотека програм-

масы буенча алынды.


