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Татарстан Республикасы 

территориясендә ваклап сату базарын 

электр энергиясе (куәте) белән тәэмин 

итүче «Татэнергосбыт» акционерлык 

җәмгыятенең электр энергиясен 

гарантияле рәвештә җиткерүчесенә сату 

өстәмәләре билгеләү хакында 

 

 

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

Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергетикасында җайга 

салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя хасил итү турында» 2011 елның 29 

декабрендәге 1178 номерлы, «Гарантияле рәвештә җиткерүчеләргә аналогларны 

чагыштыру методын кулланып, сату өстәмәләре билгеләү мәсьәләсе буенча Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына өлешчә үзгәрешләр кертү турында» 

2017 елның 28 августындагы 1016 номерлы карарлары, Монополиягә каршы 

федераль хезмәтнең «Аналогларны чагыштыру методын кулланып, гарантияле 

рәвештә җиткерүчеләргә сату өстәмәләре хисаплау буенча методик күрсәтмәләр 

раслау турында» 2017 елның 21 ноябрендәге 1554/17 номерлы боерыгы, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 15 июнендәге 468 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты 

турында нигезләмә нигезендә Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы территориясендә ваклап сату базарын электр 

энергиясе (куәте) белән тәэмин итүче «Татэнергосбыт» акционерлык җәмгыятенең 

электр энергиясен гарантияле рәвештә җиткерүчесенә 2018 елның 1 гыйнварыннан 

2018 елның 31 декабренә кадәр, шушы карар кушымтасына туры китереп, календарь 

буенча бүленгән сату өстәмәләре билгеләргә. 

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

керә. 

 

 

Рәис              М.Р.Зарипов 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 15.12.2017 

№ 3-12/э карарына кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы территориясендә ваклап сату базарын электр энергиясе 

(куәте) белән тәэмин итүче «Татэнергосбыт» акционерлык җәмгыятенең электр 

энергиясен гарантияле рәвештә җиткерүчесенә 2018 елның 1 гыйнварыннан                

2018 елның 31 декабренә кадәр календарь буенча бүленгән сату өстәмәләре 

(тарифлар НДС башка күрсәтелде) 

 
1 таблица 

 

№ 

п/п 

Татарстан Республикасында гарантияле 

рәвештә җиткерүченең аталышы 

Сату өстәмәсе 

кулланучыларның «халык» тариф төркеме һәм 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән 

категорияләре 

сум/кВт∙сәг 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 

1. «Татэнергосбыт» акционерлык җәмгыяте 0,3452 0,3299 

 

2 таблица 

 

№ 

п/п 

Татарстан Республикасында гарантияле 

рәвештә җиткерүченең аталышы 

Сату өстәмәсе 

кулланучыларның «электр энергиясен электр 

энергиясе югалтуларны компенсацияләү өчен 

сатып алучы челтәр оешмалары» тариф төркеме 

сум/кВт∙сәг 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 

1. «Татэнергосбыт» акционерлык җәмгыяте 0,0729 0,0751 

 

3 таблица 

 

№ 

п/п 

Татарстан Республикасында гарантияле 

рәвештә җиткерүченең аталышы 

Сату өстәмәсе 

«башка кулланучылар» тариф төркеме 

Татарстан 

Республикасы 

территориясендә 

ваклап сату базарында 

формула рәвешендә 

сум/кВт∙сәг 

01.01.2018 башлап 

30.06.2018 кадәр 

01.07.2018 башлап 

31.12.2018 кадәр 

 

1. 

 

 

 

«Татэнергосбыт» акционерлык җәмгыяте 

 

 

СН 150 кВт кадәр = 

                      рег        э (м) 

= ДП х К х Ц = 
                               j

 

 

СН  670 кВт кадәр = 0,1377 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   э (м) 

= 13,66% х 0,33 х Ц 
                                                   j

 

 

 

СН 150 кВт башлап 670 кВт 

кадәр = 

                      рег         э (м) 

= ДП х К х Ц = 
                               j

 

                                                   э (м) 

= 12,67% х 0,33 х Ц 
                                                    j

 

СН 670 кВт башлап 10 МВт 

кадәр = 

рег                             э (м) 

= ДП х К х Ц = 
                             j

 

                                                   э (м) 

= 8,62% х 0,33 х Ц 
                                                j

 

СН 670 кВт башлап 10 МВт 

кадәр = 

= 0,0508 

СН кимендә 10 МВт = 

                        рег        э (м) 

= ДП х К х Ц = 
                              j

 

                                                э (м) 

= 5,10% х 0,33 х Ц 
                                               j

 

СН кимендә 10 МВт = 

= 0,0459 

 

4 таблица 

 

№ 

п/п 

Татарстан 

Республикасында 

оешма аталышы 

«Башка кулланучылар» төркеме өчен сату кереме, (ДП)
<1>

 

Кулланучыларның энергия кабул итү җайланмалары максималь куәтле 

булган кече төркеме 

 

150 кВт азрак 

150 кВт башлап 

670 кВт кадәр 

670 кВт башлап 

10 МВт кадәр 

кимендә 

10 МВт 

процентлар процентлар процентлар процентлар 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 кадәр 

01.01.2018 

башлап 

30.06.2018 

кадәр 

1. 

«Татэнергосбыт» 

акционерлык 

җәмгыяте 

13,66 12,67 8,62 5,10 

 

5 таблица 

 

№ 

п/п 

Татарстан Республикасында  

оешма аталышы 

Гарантияле рәвештә җиткерүченең эшчәнлегендә  

параметрлар коэффициенты, (К
рег

)
<1>

 

01.01.2018 башлап 30.06.2018 кадәр 

1. 
«Татэнергосбыт» 

акционерлык җәмгыяте 
0,33 

________________________________________ 



 

<1>Әлеге саннар формулада күрсәтелә. 

 

Искәрмә. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Гарантияле рәвештә җиткерүчеләргә 

аналогларны чагыштыру методын кулланып, сату өстәмәләре билгеләү мәсьәләсе буенча Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына өлешчә үзгәрешләр кертү турында» 2017 елның 28 

августындагы 1016 номерлы карарының 4 пункты нигезендә халыкка һәм кулланучыларның аңа 

тиңләштерелгән категорияләренә, электр энергиясен электр энергиясе югалтуларны 

компенсацияләү өчен сатып алучы челтәр оешмаларына һәм «башка кулланучылар» төркеменә 

(кече төркемнәренә)(150 кВт азрак, 150дән 670 кВт кадәр, 670 кВт башлап 10 МВт кадәр, кимендә 

10 МВт) гарантияле рәвештә җиткерүченең 2018 елның 1 гыйнварыннан 2018 елның 30 июненә 

кадәрге чорда сату өстәмәләре. 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 


