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Татарстан Республикасы территориясендә 

челтәр оешмалары челтәрләре аша электр 

энергиясен тапшыру хезмәтләренә 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының «2015-2019 елларга 

Татарстан Республикасы территориясендә 

челтәр оешмалары арасында үзара исәп-

хисаплар ясау өчен электр энергиясен 

тапшыру хезмәтләренә бердәм (котел) 

тарифлар билгеләү турында»гы 17.12.2014 

№ 3-18/э карары белән билгеләнгән озак 

вакытлы бердәм (котел) тарифларга 2017 

ел буенча үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

2003 елның 26 мартындагы «Электр энергетикасы турында» 35-ФЗ номерлы 

Федераль законга, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 елның 29 декабрендәге 

«Электр энергетикасында җайга салынулы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя хасил 

итү турында» 1178 номерлы карарына, Федераль тарифлар хезмәтенең 2013 елның 

28 мартындагы «Бәяләр (тарифлар) һәм (яки) аларның чик дәрәҗәләрен билгеләү 

турында гаризаларны теркәү, карап тикшерүгә кабул итү һәм карап тикшерүгә 

алудан баш тарту тәртибен күздә тоткан бәяләрне (тарифларны) һәм (яки) аларның 

чик дәрәҗәләрен билгеләү регламентын һәм тарифларны дәүләти җайга салу 

өлкәсендә Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы тарафыннан 

карар кабул итү рәвешен раслау турында» 313-э номерлы, 2004 елның 6 

августындагы «Ваклап сату (кулланучылар) базарында электр (җылылык) 

энергиясенә җайга салынулы тарифлар һәм бәяләр хисаплау буенча методик 

күрсәтмәләр раслау турында» 20-э/2 номерлы һәм 2012 елның 17 февралендәге 

«Электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә зарури тулай табышны озак вакытлы 

индексацияләү методын кулланып билгеләнә торган тарифларны хисаплау буенча 

методик күрсәтмәләр раслау турында» 98-э номерлы боерыкларына, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 15 июнендәге 468 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты 



 

 

турында нигезләмәгә туры китереп, 2017 елга Татарстан Республикасы 

территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләренә озак вакытлы бердәм (котел) тарифларга һәм 2017 елга «Челтәр 

компаниясе» ААҖнең зарури тулай табышына төзәтмәләр кертү максатларында, 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 2014 елның 

17 декабрендәге «2015-2019 елларга Татарстан Республикасы территориясендә 

челтәр оешмалары челтәрләре аша электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә бердәм 

(котел) тарифлар билгеләү турында» 3-18/э номерлы карарына (Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 31.03.2015 № 3-4/э, 08.06.2015 

№ 3-9/э, 30.12.2015 № 3-21/э, 28.10.2016 № 3-2/э карарлары нигезендә кертелгән 

үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

4 пунктын түбәндәге төзәтмәсендә бәян итәргә: 

«Челтәр оешмаларының 2017 елга планлаштырылучы, Татарстан 

Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша электр 

энергиясен тапшыру хезмәтләренә бердәм (котел) тарифларны хисаплаганда исәпкә 

алынган, максималь куәте 15 кВт (кертеп) башлап 150 кВт (кертеп) кадәр булган 

кулланучыларның энергияне кабул итү җайланмаларын технологик тоташтырудан 

төшеп калучы табышларын 464 827,11 мең сум күләмендә билгеләргә.»; 

1 кушымтаны шушы карарның 1 кушымтасы буенча төзәтелгән яңа 

эчтәлегендә бәян итәргә; 

3 кушымтаны шушы карарның 2 кушымтасы буенча төзәтелгән яңа 

эчтәлегендә бәян итәргә. 

2. Бу карар рәсми басылып чыккан көненнән башлап 10 көн узгач үз көченә 

керә. 

 

 

Татарстан Республикасы  

Тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе      М.Р.Зарипов 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар  

буенча дәүләт комитетының  

«Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

17.12.2014 № 3-18/э карарына 1 кушымта» 

23.12.2016 № 3-15/э карарына 1 кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша электр энергиясен тапшыру 

 хезмәтләренә 2015 елның 1 гыйнварыннан башлап 2019 елның 31 декабренә кадәр календарь чорларына 

 бүленгән бердәм (котел) тарифлар   

 

 

№ 

п/п 

Электр энергиясеннән 

(куәтеннән) 

файдаланучыларның тариф 

төркемнәре 

Үлчәү 

берәмлеге 
Ел 

Көчәнеш киңлеге 

Барлыгы BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 
Бүтән кулланучылар (тарифлар НДС исәпкә алмыйча 

күрсәтелде)  
1 яртыеллык 

1.1 Ике ставкалы тариф 

1.1.1 
- электр челтәрләрен карап 

тоту ставкасы 
сум/МВт·ай. 

2015 

х 

290 423,71 440 450,57 854 100,16 1 355 789,93 

2016 354 911,66 530 969,61 1 037 695,36 1 590 107,41 

2017 365 803,92 532 538,43 1 095 291,67 1 629 989,67 

2018 391 281,23 585 380,73 1 144 033,19 1 753 053,67 

2019 408 888,89 611 722,86 1 195 514,69 1 831 941,08 

1.1.2 

- электр челтәрләрендәге 

технологик сарыфлар 

(югалтулар) өчен түләү 

ставкасы 

сум/МВт·сәг 

2015 

х 

88,87 131,71 215,44 513,9 

2016 93,20 135,83 195,25 364,76 

2017 99,52 144,98 211,22 419,37 

2018 102,75 149,75 215,25 424,71 

2019 107,37 156,49 224,94 443,82 

1.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 2015 Х 0,56550 0,96242 2,33491 2,69362 



 

 

   2016  0,60791 1,03460 2,51003 2,89611 

2017 0,63710 1,05820 2,53394 3,01097 

2018 0,67021 1,14062 2,76725 3,19289 

2019 0,70036 1,19195 2,89177 3,33657 

1.3 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләре бәяләрендә 

(тарифларында) исәпкә 

алынган аралаш субсидияләү 

зурлыгы 

мең сум 2017 2 821 589,50 2 355 406,28 39 181,86 265 046,70 161 954,66 

1.4 Аралаш субсидияләү ставкасы  сум/МВт·сәг 2017 166 711,78 204 227,72 19 157,27 117 327,74 148 934,94 

2 
Бүтән кулланучылар (тарифлар НДС исәпкә алмыйча 

күрсәтелде)  
2 яртыеллык 

2.1 Ике ставкалы тариф 

2.1.1 
- электр челтәрләрен карап 

тоту ставкасы 
сум/МВт·ай. 

2015 

х 

354 911,66 530 969,61 1 037 695,36 1 590 107,41 

2016 366 627,59 533 150,62 1 095 852,40 1 630 603,26 

2017 385 966,61 578 212,63 1 124 768,38 1 723 040,62 

2018 408 888,89 611 722,86 1 195 514,69 1 831 941,08 

2019 427 288,89 639 250,39 1 249 312,85 1 914 378,43 

2.1.2 

- электр челтәрләрендәге 

технологик сарыфлар 

(югалтулар) өчен түләү 

ставкасы 

сум/МВт·сәг 

2015 

х 

93,20 135,83 195,25 364,76 

2016 99,52 144,98 211,22 419,37 

2017 104,40 151,56 219,79 437,95 

2018 107,37 156,49 224,94 443,82 

2019 112,2 163,53 235,06 463,79 

2.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 

2015 

х 

0,60791 1,0346 2,51003 2,89611 

2016 0,63831 1,05925 2,53513 3,01195 

2017 0,65115 1,08211 2,58938 3,08253 

2018 0,70036 1,19195 2,89177 3,33657 

2019 0,73188 1,24559 3,0219 3,48671 

2.3 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләре бәяләрендә 

(тарифларында) исәпкә 

алынган аралаш субсидияләү 

мең сум 2017 3 175 648,16 2 402 958,96 233 050,90 389 500,31 150 137,99 



 

 

зурлыгы 

2.4 Аралаш субсидияләү ставкасы  сум/МВт·сәг 2017 187 081,43 206 234,15 104 787,65 161 208,99 219 844,54 

 



 

 

1 таблица  

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары 

 челтәрләре аша электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 2015 елның 1 

гыйнварыннан башлап 2019 елның 31 декабренә кадәр календарь чорларына 

бүленгән бердәм (котел) тарифларның икътисади нигезләнгән күләме  

 

№ п/п 

Электр 

энергиясеннән 

(куәтеннән) 

файдаланучыларның 

тариф төркемнәре 

Үлчәү 

берәмлеге 
Ел 

Көчәнеш киңлеге 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә бердәм (котел) тарифларны раслаганда (хисаплаганда) 

файдаланыла торган зурлыклар 

1.1 

Электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 

икътисади нигезләнгән бердәм (котел) 

тарифлар (тарифлар НДС исәпкә алмыйча 

күрсәтелде)  

1 яртыеллык  

1.1.1 Ике ставкалы тариф: 

1.1.1.1 
- электр челтәрләрен 

карап тоту ставкасы 
сум/МВт·ай. 

2015 79 067,77 555 271,84 813 773,95 1 062 436,84 

2016 184 888,15 1 204361,12 651 551,25 958 403,13 

2017 161 576,20 513 381,16 977 963,93 1 481 054,73 

2018 100 524,94 705 959,37 1 034 614,07 1 350 759,64 

2019 108 566,94 762 436,12 1 117 383,19 1 458 820,41 

1.1.1.2 

- электр 

челтәрләрендәге 

технологик сарыфлар 

(югалтулар) өчен 

түләү ставкасы 

сум/МВт·сәг 

2015 106,21 149,68 229,72 363,37 

2016 93,20 135,83 195,25 364,76 

2017 99,52 144,98 211,22 419,37 

2018 135,05 190,31 292,06 461,99 

2019 145,85 205,54 315,43 498,95 

1.1.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 

2015 0,28276 0,93166 2,03255 2,70782 

2016 0,51943 2,07799 1,51942 2,34242 

2017 0,43490 1,05417 2,25895 2,98581 

2018 0,35953 1,18449 2,58415 3,44267 

2019 0,38830 1,27925 2,79088 3,71808 

1.2 

Электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 

икътисади нигезләнгән бердәм (котел) 

тарифлар (тарифлар НДС исәпкә алмыйча 

күрсәтелде)  

2 яртыеллык  

1.2.1 Ике ставкалы тариф 

1.2.1.1 
- электр челтәрләрен 

карап тоту ставкасы 
сум/МВт·ай. 

2015 91 361,13 495 293,25 789 032,16 1 028 831,23 

2016 136 462,05 918 224,06 538 442,17 1 099 036,82 

2017 179 732,46 473 424,98 963 559,39 1 503 196,08 

2018 116 154,35 629 703,95 1 003 156,55 1 308 031,33 

2019 125 446,70 680 080,27 1 083 409,08 1 412 673,84 

1.2.1.2 

- электр 

челтәрләрендәге 

технологик сарыфлар 

(югалтулар) өчен 

түләү ставкасы 

сум/МВт·сәг 

2015 93,2 135,83 195,25 385,23 

2016 99,52 144,98 211,22 419,37 

2017 104,40 151,56 219,79 437,95 

2018 118,49 172,69 248,24 489,77 

2019 127,97 186,51 268,10 528,95 

1.2.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 2015 0,30117 0,97347 1,98168 2,64721 



 

 

2016 0,41196 1,71820 1,37512 2,79837 

2017 0,49708 0,91352 2,20220 2,93689 

2018 0,35454 1,14597 2,33283 3,11630 

2019 0,38290 1,23765 2,51946 3,36560 

№ п/п 

Татарстан Республикасында электр 

энергиясен тапшыру хезмәтләренә 

бердәм (котел) тарифларны раслаганда 

(хисаплаганда) ЗТТ исәпкә алынган 

челтәр оешмасының аталышы, зарури 

тулай табышын (югалтуларны түләүне 

исәпкә алмыйча) күрсәтеп 

Ел 

Челтәр оешмаларының 

Татарстан 

Республикасында электр 

энергиясен тапшыру 

хезмәтләренә бердәм 

(котел) тарифларны 

раслаганда 

(хисаплаганда) исәпкә 

алынган, югалтуларны 

исәпкә алмаган ЗТТ  

Челтәр оешмаларының 

технологик тоташтырган 

өчен түләүгә кертелми 

торган, электр челтәрләренә 

технологик тоташтыруга 

бәйле рәвештә исәпкә 

алынган чыгымнары 

    мең сум мең сум 

1 
«Челтәр компаниясе» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

2015 17 738 509,09 657 741,39 

2016 19 781 023,67 1 159 977,01 

2017 20 652 971,64 464 827,11 

2018 21 435 411,57 - 

2019 22 511 118,05 - 

2 
В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» 

халыкка ачык акционерлык җәмгыяте 

2015 174 343,61 - 

2016 187 774,49 - 

2017 195 646,94 - 

2018 188 650,63 - 

2019 193 685,82 - 

3 

Энергия белән тәэмин итү буенча 

Куйбышев дирекциясе – 

Трансэнергоның структур бүлекчәсе – 

«РТЮ» ААҖ филиалы 

2015 6 618,08 - 

2016 7 105,66 - 

2017 7 303,20 - 

2018 6 987,70 - 

2019 7 117,79 - 

4 
«Электро-Энергосервис» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

2015 3 185,94 - 

2016 3 722,87 - 

2017 4 202,50 - 

2018 3 440,93 - 

2019 3 530,67 - 

5 «ЕлАЗ» ачык акционерлык җәмгыяте 

2015 7 954,94 - 

2016 8 121,37 - 

2017 8 216,96 - 

2018 8 704,86 - 

2019 8 974,71 - 

6 
«СМП-Нефтегаз» акционерлык 

җәмгыяте 

2015 1 084,10 - 

2016 2 240,12 - 

2017 2 196,70 - 

2018 1 164,08 - 

2019 1 192,23 - 

7 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

2015 974,25 - 

2016 994,84 - 



 

 

2017 1 046,42 - 

2018 1 048,82 - 

2019 1 075,06 - 

8 
«Казан компрессорлы машина төзү 

заводы» ачык акционерлык җәмгыяте 

2015 21 013,39 - 

2016 22 516,42 - 

2017 23 421,13 - 

2018 23 638,72 - 

2019 24 583,42 - 

9 
«ТранзитЭнергоМонтаж» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

2015 5 170,07 - 

2016 5 384,61 - 

2017 14 363,17 - 

2018 5 435,98 - 

2019 5 529,57 - 

10 
«Оборонэнерго» акционерлык 

җәмгыятенең «Идел-Нократ» филиалы 

2015 22 305,28 - 

2016 23 365,22 - 

2017 24 172,45 - 

2018 23 802,45 - 

2019 24 329,36 - 

11 
«Электр челтәрләре предприятиесе» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

2015 107 488,00 - 

2016 114 020,04 - 

2017 120 245,11 - 

2018 115 955,61 - 

2019 118 935,68 - 

12 
«Алабуга» СҖТ МИЗ» акционерлык 

җәмгыяте 

2015 229 244,90 - 

2016 282 847,66 - 

2017 288 111,83 - 

2018 233 220,10 - 

2019 234 619,13 - 

13 

Энергия белән тәэмин итү буенча 

Горьков дирекциясе – Трансэнергоның 

структур бүлекчәсе – «РТЮ» ААҖ 

филиалы 

2015 31 236,67 - 

2016 33 020,04 - 

2017 33 066,61 - 

2018 33 116,93 - 

2019 33 778,66 - 

14 
«Казан энергетика компаниясе» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

2015 7 620,73 - 

2016 23 148,68 - 

2017 31 963,79 - 

2018 8 228,79 - 

2019 8 442,79 - 

15 
«Казан» халыкара аэропорты» 

акционерлык җәмгыяте 

2015 1 269,9 - 

2016 1 334,57 - 

2017 1 379,62 - 

2018 1 363,02 - 

2019 1 395,79 - 



 

 

16 

Казанның С.П. Горбунов ис. авиация 

заводы – «Туполев» халыкка ачык 

акционерлык җәмгыяте филиалы 

2015 11 059,78 - 

2016 12 219,15 - 

2017 12 897,49 - 

2018 12 342,61 - 

2019 12 804,23 - 

17 
«Казан синтетик каучук заводы» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

2015 1 826,28 - 

2016 1 905,57 - 

2017 1 975,63 - 

2018 2 000,18 - 

2019 2 061,39 - 

18 
«Казан мотор төзү җитештерү 

берләшмәсе» акционерлык җәмгыяте 

2015 1 227,68 - 

2016 1 276,91 - 

2017 622,75 - 

2018 1 309,39 - 

2019 1 338,14 - 

19 
«Л.Я. Карпов ис. химия заводы» 

акционерлык җәмгыяте 

2015 7 093,32 - 

2016 7 494,87 - 

2017 7 408,62 - 

2018 7 647,77 - 

2019 7 842,90 - 

20 
«Нижнекамскнефтехим» халыкка ачык 

акционерлык җәмгыяте 

2015 75 803,76 - 

2016 29 360,51 - 

2017 34 419,51 - 

2018 78 362,30 - 

2019 79 262,75 - 

21 
«Әлмәт труба заводы» акционерлык 

җәмгыяте 

2015 2 423,59 - 

2016 2 592,10 - 

2017 2 682,28 - 

2018 2 633,34 - 

2019 2 707,16 - 

22 
«Савиново-Челны» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

2015 2 867,69 - 

2016 3 019,13 - 

2017 2 860,47 - 

2018 2 930,60 - 

2019 2 952,73 - 

23 
«Элекон» заводы» акционерлык 

җәмгыяте 

2015 730,51 - 

2016 778,80 - 

2017 804,41 - 

2018 794,72 - 

2019 817,32 - 

24 
«Татнефтепром-Зюзеевнефть» 

акционерлык җәмгыяте 

2015 6 995,87 - 

2016 7 204,51 - 

2017 7 467,69 - 

2018 7 599,26 - 



 

 

2019 7 811,61 - 

25 

«Электр челтәрләре предприятиесе – 

НК» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

2015 62 769,29 - 

2016 66 778,56 - 

2017 78 720,82 - 

2018 68 726,30 - 

2019 70 822,80 - 

26 
«Казан дәүләт казна дары заводы» 

ФКП 

2015 1 461,86 - 

2016 1 573,71 - 

2017 1 624,62 - 

2018 1 564,68 - 

2019 1 600,87 - 

27 
«КАМАЗ-Энерго» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

2015 138 054,79 - 

2016 143 848,48 - 

2017 148 432,56 - 

2018 194 772,90 - 

2019 198 936,02 - 

28 
«Тандем» инвестиция-төзелеш 

компаниясе» акционерлык җәмгыяте 

2015 4 565,87 - 

2016 4 839,24 - 

2017 5 146,05 - 

2018 4 891,07 - 

2019 5 005,52 - 

29 

«Газпром энерго» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыятенең Урал яны 

филиалы 

2016 67 347,83 - 

2017 65 650,38 - 

2018 69 872,01 - 

2019 71 178,11 - 

2020 72 542,27 - 

30 
«Нижнекамскшина» халыкка ачык 

акционерлык җәмгыяте 

2015 889,26 - 

2016 936,69 - 

2017 973,44 - 

2018 998,16 - 

2019 1 037,35 - 

31 «Электр челтәрләре компаниясе» ЯАҖ 

2015 12 937,86  

2016 13 337,29  

2017 13 581,78  

32 
«Энерготранзинт» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

2015 12 937,86 - 

2016 22 756,59 - 

2017 36 157,12 - 

33 «ТАНЕКО» акционерлык җәмгыяте 2017 8 558,94  

34 

«Смежная сетевая компания 

«Интеграция» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

2017 38 209,67  

35 
«Энерго-Система» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 
2017 10 178,38  

 



 

 

2 таблица 

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмаларының электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 

 2017 елның 1 гыйнварыннан башлап 2017 елның 31 декабренә кадәр календарь чорларына бүленгән 

 бердәм (котел) тарифлар хисаплау максатлары өчен  күрсәткечләр  

 

№ п/п 

Электр энергиясеннән (куәтеннән) 

файдаланучыларның тариф 

төркемнәре 

Үлчәү 

берәмлеге 

1 яртыеллык 2 яртыеллык 

Көчәнеш киңлеге  Көчәнеш киңлеге  

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Татарстан Республикасы территориясендә электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә бердәм (котел) тарифларны раслаганда (хисаплаганда) 

файдаланыла торган зурлыклар: 

1 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләренә бердәм (котел) 

тарифлар буенча тапшыру 

хезмәтләре өчен түләүче барлык 

кулланучыларның электр 

энергиясен файдалы җибәрүнең 

планлаштырылган күләме, ш.и.: 

млн.кВт∙сәг 7 092,06 1 156,38 1 207,03 2 242,72 6 853,96 1 383,76 1 304,72 2 003,28 

1.1 Халык һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре: 



 

 

1.1.1 

Кулланучылар һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре, 1.1.2 һәм 1.1.3 пунктларында күрсәтелгәннәрдән тыш: 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда гомуми милекне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләрне башкаручылар (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яки бүтән төрле махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә идарәче оешмалар); махсуслаштырылган торак 

фондыннан, тулай тораклардагы торак биналарны, маневр фонды торак биналарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы 

йортларындагы торак биналарны, күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак биналарын, качаклар дип танылган 

затларны вакытлыча яшәтү фонды торак биналарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак 

биналарны кертеп, гражданнарга торак биналар бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган 

күләмнәрендә мондый торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм махсуслаштырылган торак фондының торак 

урыннары булган йортларда гомуми файдалану урыннарын карап тоту өчен сатып алучы наймга бирүчеләр (яки алар тарафыннан вәкаләт 

бирелгән затлар);  

электр энергиясен (куәтен) торак пунктларда һәм хәрби частьлар янәшәсендәге торак зоналарда коммуналь-көнкүреш ихтыяҗлары өчен 

куллану максатларында сатып алучы һәм электр энергиясен исәпкә алу буенча гомуми җайланма күрсәткечләре буенча энергия белән 

тәэмин итү шартнамәсе нигезендә исәп-хисап ясаучы юридик һәм физик затлар. 

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 3,64 0,99 99,53 1 038,16 3,39 1,17 101,31 1 000,03 



 

 

1.1.2 

Шәһәр торак пунктларында, билгеләнгән тәртиптә стационар электр плитәләре һәм (яки) электрдан җылытучы җайланмалар белән 

җиһазланган йортларда яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда гомуми милекне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләрне башкаручылар (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яки бүтән төрле махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә идарәче оешмалар); махсуслаштырылган торак 

фондыннан, тулай тораклардагы торак биналарны, маневр фонды торак биналарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы 

йортларындагы торак биналарны, күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак биналарын, качаклар дип танылган 

затларны вакытлыча яшәтү фонды торак биналарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак 

биналарны кертеп, гражданнарга торак биналар бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган 

күләмнәрендә мондый торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм махсуслаштырылган торак фондының торак 

урыннары булган йортларда гомуми файдалану урыннарын карап тоту өчен сатып алучы наймга бирүчеләр (яки алар тарафыннан вәкаләт 

бирелгән затлар);  

электр энергиясен (куәтен) торак пунктларда һәм хәрби частьлар янәшәсендәге торак зоналарда коммуналь-көнкүреш ихтыяҗлары өчен 

куллану максатларында сатып алучы һәм электр энергиясен исәпкә алу буенча гомуми җайланма күрсәткечләре буенча энергия белән 

тәэмин итү шартнамәсе нигезендә исәп-хисап ясаучы юридик һәм физик затлар 

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 0,65 0,18 17,82 185,88 0,61 0,21 18,17 179,40 

1.1.3 

Авыл торак пунктларында яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда гомуми милекне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләрне башкаручылар (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яки бүтән төрле махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә идарәче оешмалар); махсуслаштырылган торак 

фондыннан, тулай тораклардагы торак биналарны, маневр фонды торак биналарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы 

йортларындагы торак биналарны, күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак биналарын, качаклар дип танылган 

затларны вакытлыча яшәтү фонды торак биналарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак 

биналарны кертеп, гражданнарга торак биналар бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган 

күләмнәрендә мондый торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм махсуслаштырылган торак фондының торак 

урыннары булган йортларда гомуми файдалану урыннарын карап тоту өчен сатып алучы наймга бирүчеләр (яки алар тарафыннан вәкаләт 

бирелгән затлар); электр энергиясен (куәтен) торак пунктларда һәм хәрби частьлар янәшәсендәге торак зоналарда коммуналь-көнкүреш 

ихтыяҗлары өчен куллану максатларында сатып алучы һәм электр энергиясен исәпкә алу буенча гомуми җайланма күрсәткечләре буенча 

энергия белән тәэмин итү шартнамәсе нигезендә исәп-хисап ясаучы юридик һәм физик затлар 



 

 

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 

 

1,24 

 

0,34 

 

33,92 

 

353,85 

 

1,10 

 

0,38 

 

32,77 

 

323,49 

1.1.4 Халыкка тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре, Бәя хасил итү нигезләренең 71 (1) пунктында күрсәтелгәннәрдән гайре: 

1.1.4.1 

Гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек яки дача буенча коммерциячел булмаган берләшмәләре – гражданнар тарафыннан ирекле 

башлангычларда бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача хуҗалыгын алып баруда аның әгъзаларына уртак социаль-хуҗалык бурычларын хәл 

итүдә булышу өчен гамәлгә куелган, коммерциячел булмаган оешмалар 

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 

 

0,13 

 

0,03 

 

3,49 

 

36,44 

 

0,18 

 

0,06 

 

5,26 

 

51,88 

1.1.4.2 

Электр энергиясен (куәтен) хөкем ителгәннәрне асрау биналарында, аталган биналар өчен электр энергиясен аерып исәпкә алу  шарты 

белән,  аларга куллану өчен сатып алучы юридик затлар 

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 

 

0,004 

 

0,001 

 

0,115 

 

1,203 

 

0,003 

 

0,001 

 

0,102 

 

1,004 

1.1.4.3 

Мәхәллә кешеләре хисабына яшәүче дини оешмалар 

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 1,963 
1,647 

1.1.4.4 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләренә халык һәм аңа тиңләштерелгән 

кулланучылар категорияләре тарафыннан фактта куллану күләмнәрендә һәм гражданнарның коммуналь-көнкүреш ихтыяҗларында 

файдалану максатларында уртак файдаланыла торган урыннарга тотылган һәм коммерциячел (һөнәри) эшчәнлек башкару өчен 

кулланылмый торган электр энергиясе күләмнәрендә сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, 

энергия белән тәэмин итүче оешмалар.  

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 
млн.кВт∙сәг 0,002 0,002 



 

 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

1.1.4.5 

Электр энергиясен (куәтен) үзләренеке булган хуҗалык корылмаларында (базларда, сарайларда) файдалану өчен сатып алучы гражданлык 

берләшмәләре; коммерциячел булмаган гражданлык берләшмәләре (гараж-төзелеш, гараж кооперативлары) һәм электр энергиясен (куәтен) 

коммуналь-көнкүреш ихтыяҗларына куллану максатларында сатып алучы, аерым торучы һәм коммерциячел эшчәнлек башкару өчен 

файдаланылмый торган гаражларга ия булган гражданнар. 

Электр энергиясен файдалы 

җибәрүнең планлаштырылган 

күләме (шул исәптән, тәүлекнең ике 

һәм өч зонасына 

дифференциацияләүне исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 
1,264 

1,151 

1.2 

Халыкка һәм аңа тиңләштерелгән 

кулланучылар категорияләренә 

карамаучы кулланучыларга электр 

энергиясен файдалы җибәрүнең 

планлаштырылган күләме 

млн.кВт∙сәг 

 

7 086,38 

 

1 154,84 

 

1 051,86 

 

624,25 

 

6 848,68 

 

1 381,94 

 

1 146,85 

 

444,95 

2 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләренә бердәм (котел) 

тарифлар буенча тапшыру 

хезмәтләре өчен түләүче барлык 

кулланучылар тарафыннан 

белдерелгән куәт зурлыгы, ш.и.: 

МВт 

 

1 923,84 

 

341,32 

 

421,23 

 

647,71 

 

1 943,43 

 

371,19 

 

447,39 

 

555,05 

2.1 

Халык һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре: 

Белдерелгән куәт зурлыгы (шул 

исәптән, тәүлекнең ике һәм өч 

зонасына дифференциацияләүне 

исәпкә алып) 

МВт 

 

1,64 

 

0,44 

 

44,72 

 

466,48 

 

1,50 

 

0,52 

 

44,70 

 

441,23 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 таблица 

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша халыкка һәм аңа тиңләштерелгән 

кулланучылар категорияләренә җиткерелә торган электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 2015 елның 1 гыйнварыннан 

башлап 2019 елның 31 декабренә кадәр календарь чорларына бүленгән бердәм (котел) тарифлар  

 

№ 

п/п 

Электр энергиясеннән 

(куәтеннән) 

файдаланучыларның 

тариф төркемнәре 

Үлчәү 

берәмлеге 
Ел 1 яртыеллык 2 яртыеллык 

1 2 3 4 5 6 

1 Халык һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре (тарифлар НДС исәпкә алмыйча күрсәтелде)  

1.1 

Кулланучылар һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре, 1.2 һәм 1.3 пунктларында күрсәтелгәннәрдән тыш: 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда гомуми милекне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләрне башкаручылар (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яки бүтән төрле махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә идарәче оешмалар); махсуслаштырылган торак 

фондыннан, тулай тораклардагы торак биналарны, маневр фонды торак биналарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы 

йортларындагы торак биналарны, күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак биналарын, качаклар дип танылган 

затларны вакытлыча яшәтү фонды торак биналарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак 

биналарны кертеп, гражданнарга торак биналар бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган 

күләмнәрендә мондый торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм махсуслаштырылган торак фондының торак 

урыннары булган йортларда гомуми файдалану урыннарын карап тоту өчен сатып алучы наймга бирүчеләр (яки алар тарафыннан вәкаләт 

бирелгән затлар);  электр энергиясен (куәтен) торак пунктларда һәм хәрби частьлар янәшәсендәге торак зоналарда коммуналь-көнкүреш 

ихтыяҗлары өчен куллану максатларында сатып алучы һәм электр энергиясен исәпкә алу буенча гомуми җайланма күрсәткечләре буенча 

энергия белән тәэмин итү шартнамәсе нигезендә исәп-хисап ясаучы юридик һәм физик затлар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән, шушы <1> пунктта күрсәтелгән кулланучылар категорияләренә сату 

максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар. 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

цияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2015 1,08184 1,13006 

2016 1,13006 1,42667 

2017 1,42683 1,54056 

2018 1,53939 1,65638 

2019 1,65638 1,78227 



 

 

1.2 

Шәһәр торак пунктларында, билгеләнгән тәртиптә стационар электр плитәләре һәм (яки) электрдан җылытучы җайланмалар белән 

җиһазланган йортларда яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда гомуми милекне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләрне башкаручылар (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яки бүтән төрле махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә идарәче оешмалар); махсуслаштырылган торак 

фондыннан, тулай тораклардагы торак биналарны, маневр фонды торак биналарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы 

йортларындагы торак биналарны, күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак биналарын, качаклар дип танылган 

затларны вакытлыча яшәтү фонды торак биналарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак 

биналарны кертеп, гражданнарга торак биналар бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган 

күләмнәрендә мондый торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм махсуслаштырылган торак фондының торак 

урыннары булган йортларда гомуми файдалану урыннарын карап тоту өчен сатып алучы наймга бирүчеләр (яки алар тарафыннан вәкаләт 

бирелгән затлар);  электр энергиясен (куәтен) торак пунктларда һәм хәрби частьлар янәшәсендәге торак зоналарда коммуналь-көнкүреш 

ихтыяҗлары өчен куллану максатларында сатып алучы һәм электр энергиясен исәпкә алу буенча гомуми җайланма күрсәткечләре буенча 

энергия белән тәэмин итү шартнамәсе нигезендә исәп-хисап ясаучы юридик һәм физик затлар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән, шушы <1> пунктта күрсәтелгән кулланучылар категорияләренә сату 

максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар. 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

цияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2015 0,32519 0,49650 

2016 0,49650 0,55464 

2017 0,55408 0,63378 

2018 0,58341 0,62775 

2019 0,62775 0,67546 

1.3 

Авыл торак пунктларында яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда гомуми милекне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләрне башкаручылар (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яки бүтән төрле махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә идарәче оешмалар); махсуслаштырылган торак 

фондыннан, тулай тораклардагы торак биналарны, маневр фонды торак биналарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы 

йортларындагы торак биналарны, күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак биналарын, качаклар дип танылган 

затларны вакытлыча яшәтү фонды торак биналарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак 

биналарны кертеп, гражданнарга торак биналар бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган 

күләмнәрендә мондый торак биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм махсуслаштырылган торак фондының торак 

урыннары булган йортларда гомуми файдалану урыннарын карап тоту өчен сатып алучы наймга бирүчеләр (яки алар тарафыннан вәкаләт 

бирелгән затлар);  электр энергиясен (куәтен) торак пунктларда һәм хәрби частьлар янәшәсендәге торак зоналарда коммуналь-көнкүреш 

ихтыяҗлары өчен куллану максатларында сатып алучы һәм электр энергиясен исәпкә алу буенча гомуми җайланма күрсәткечләре буенча 

энергия белән тәэмин итү шартнамәсе нигезендә исәп-хисап ясаучы юридик һәм физик затлар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән, шушы <1> пунктта күрсәтелгән кулланучылар категорияләренә сату 



 

 

максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар. 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

цияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2015 0,32519 0,49650 

2016 0,49650 0,55464 

2017 0,55408 0,63378 

2018 0,58341 0,62775 

2019 0,62775 0,67546 

1.4 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2011 елның 29 ноябрендәге 1178 номерлы карары белән расланган Электр энергетикасында җайга 

салынулы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя хасил итү нигезләренең 71 (1) пунктында һәм 1.5 пунктта күрсәтелгәннәрдән кала, 

халыкка тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

цияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2015 1,08184 1,13006 

2016 1,13006 1,42667 

2017 1,42683 1,54056 

2018 1,53939 1,65638 

2019 1,65638 1,78227 

1.5 
Халыкка тиңләштерелгән кулланучылар 

категорияләре 

шәһәр торак 

пунктларында, 

билгеләнгән тәртиптә 

стационар электр 

плитәләре һәм (яки) 

электрдан җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган йортларда 

торучылар 

авыл торак 

пунктларында 

торучылар 

шәһәр торак пунктларында, 

билгеләнгән тәртиптә 

стационар электр плитәләре 

һәм (яки) электрдан 

җылытучы җайланмалар белән 

җиһазланган йортларда 

торучылар 

авыл торак 

пунктларында 

торучылар 

1.5.1 

Гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек яки дача буенча коммерциячел булмаган берләшмәләре – гражданнар тарафыннан ирекле 

башлангычларда бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача хуҗалыгын алып баруда аның әгъзаларына уртак социаль-хуҗалык бурычларын 

хәл итүдә булышу өчен гамәлгә куелган, коммерциячел булмаган оешмалар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән, шушы <1> пунктта күрсәтелгән кулланучылар 

категорияләренә сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче 

оешмалар. 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

сум/кВт·сәг 

2015 0,32519 0,32519 0,49650 0,49650 

2016 0,49650 0,49650 0,55464 0,55464 

2017 0,55408 0,55408 0,63378 0,63378 



 

 

цияләнгән) 2018 0,58341 0,58341 0,62775 0,62775 

2019 0,62775 0,62775 0,67546 0,67546 

1.5.2 

Электр энергиясен (куәтен) хөкем ителгәннәрне асрау биналарында, аталган биналар өчен электр энергиясен аерып исәпкә алу  шарты 

белән,  аларга куллану өчен сатып алучы юридик затлар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән, шушы <1> пунктта күрсәтелгән кулланучылар 

категорияләренә сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче 

оешмалар. 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

цияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2015 0,32519 0,32519 1,03887 1,03887 

2016 1,03887 1,03887 1,42667 1,42667 

2017 1,42683 1,42683 1,54056 1,54056 

2018 1,22072 1,22072 1,31350 1,31350 

2019 1,31350 1,31350 1,41332 1,41332 

1.5.3 

Мәхәллә кешеләре хисабына яшәүче дини оешмалар. 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

цияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2015 1,08184 0,32519 1,13006 0,49650 

2016 1,13006 0,49650 1,42667 0,55464 

2017 1,42683 0,55408 1,54056 0,63378 

2018 1,53939 0,58341 1,65638 0,62775 

2019 1,65638 0,62775 1,78227 0,67546 

1.5.4 

Электр энергиясен (куәтен) үзләрендә булган хуҗалык корылмаларында (базларда, сарайларда) файдалану өчен сатып алучы 

гражданлык берләшмәләре:  коммерциячел булмаган гражданлык берләшмәләре (гараж-төзелеш, гараж кооперативлары) һәм аерым 

торучы һәм коммерциячел эшчәнлек өчен кулланылмый торган гаражларга ия булган, электр энергиясен (куәтен) коммуналь-

көнкүреш ихтыяҗларына куллану максатларында сатып алучы гражданнар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән, шушы <1> пунктта күрсәтелгән кулланучылар 

категорияләренә сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче 

оешмалар. 

Бер ставкалы тариф  

(шул исәптән 

тәүлекнең ике һәм өч 

зонасы буенча 

дифференциа-

цияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2015 1,08184 0,32519 1,13006 0,49650 

2016 1,13006 0,49650 1,42667 0,55464 

2017 1,42683 1,42683 1,54056 1,54056 

2018 1,53939 0,58341 1,65638 0,62775 

2019 1,65638 0,62775 1,78227 0,67546» 

 

<1> – Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләренә халык һәм аңа тиңләштерелгән 



 

 

кулланучылар категорияләре тарафыннан фактта куллану күләмнәрендә һәм гражданнарның коммуналь-көнкүреш ихтыяҗларында 

файдалану максатларында уртак файдаланыла торган урыннарга тотылган һәм коммерциячел (һөнәри) эшчәнлек башкару өчен кулланылмый 

торган электр энергиясе күләмнәрендә сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энергия белән 

тәэмин итүче оешмалар.  

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 

 



 

 

Татарстан Республикасы  

Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының «Татарстан 

Республикасы Тарифлар буенча 

дәүләт комитетының  

17.12.2014 № 3-18/э карарына  

1 кушымта» 23.12.2016 № 3-15/э 

карарына 2 кушымта 

 

 

2015-2019 елларга «Челтәр компаниясе» ачык акционерлык җәмгыятенең зарури тулай табышы 

 (югалтуларны исәпкә алмыйча) 

 

 
№ 

п/п 

Татарстан Республикасында  

челтәр оешмасының аталышы  

 

Ел Челтәр оешмаларының югалтуларны исәпкә алмаган ЗТТ  

мең сум 

1. «Челтәр компаниясе» ачык акционерлык җәмгыяте 

2015 17 738 509,09 

2016 19 781 023,67 

2017 20 652 971,64 

2018 21 435 411,57 

2019 22 511 118,05 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 


