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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 2014 елның 

10 декабрендәге 3-11/э номерлы карары 

белән билгеләнгән Татарстан 

Республикасы территориясендә челтәр 

оешмалар арасында үзара исәп-хисап 

ясау өчен электр энергиясен тапшыру 

буенча хезмәтләр күрсәтүгә озак вакытка 

исәпләнгән индивидуаль тарифларны 

2019 елга үзгәртү турында  

 

 

"Электр энергетикасы турында" 2003 елның 26 мартындагы 35-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Электр энергетикасында җайга 

салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя кую турында" 2011 елның 29 

декабрендәге 1178 номерлы карары, Федераль тарифлар хезмәтенең "Ваклап сату 

(куллану) базарында электр (җылылык) энергиясенә җайга салына торган 

тарифларны һәм бәяләрне исәпләп чыгару буенча методик күрсәтмәләрне раслау 

турында" 2004 елның 6 августындагы 20-э/2 номерлы һәм "Электр энергиясен 

тапшыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә  тиешле тулаем табышны озак вакытка 

индексацияләү алымын кулланып билгеләнә торган тарифларны исәпләп чыгару 

буенча методик күрсәтмәләрне раслау турында" 2012 елның 17 февралендәге 98-э 

номерлы боерыклары нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2010 елның 15 июнендәге 468 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты турында 

нигезләмәгә таянып, Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалар 

арасында үзара исәп-хисап ясау өчен электр энергиясен тапшыру буенча хезмәтләр 

күрсәтүгә озак вакытка исәпләнгән индивидуаль тарифларны һәм җайга салына 

торган оешмаларның тиешле тулаем табышын 2019 елга үзгәртү максатларында 

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының "2015-2019 

елларга Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалар арасында исәп-

хисап ясау өчен электр энергиясен тапшыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә 

индивидуаль тарифларны билгеләү турында" 2014 елның 10 декабрендәге 3-11/э 

номерлы карарына (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 
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2015 елның 8 июнендәге 3-6/э номерлы, 2015 елның 10 декабрендәге 3-12/э 

номерлы, 2016 елның 8 декабрендәге  3-6/э номерлы, 2018 елның 18 июнендәге 3-1/э 

номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

3 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

4 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә 

керә. 

 

 

Рәис вазыйфаларын башкаручы           А.Л.Штром 
 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2014 елның 10 декабрендәге № 3-11/э 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 
2018 елның 30 ноябрендәге 3-3/э 

номерлы карары редакциясендә) 
 

"КАМАЗ-Энерго" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте һәм "Электр челтәрләре компаниясе" ачык акционер 

җәмгыяте челтәр оешмалар арасында исәп-хисап ясау өчен электр энергиясен тапшыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә 2015 

елның 1 гыйнварыннан алып 2019 елның 31 декабренә кадәр, календарь бүленештә күрсәтеп, индивидуаль тарифлар 

 

т/б 

№ 

Челтәр оешманың 

исеме 

 

Ел 

1 гыйнвардан 30 июньгә кадәр 1 июльдән  31 декабрьгә кадәр 

Ике ставкалы тариф 

Бер ставкалы 

тариф 

Ике ставкалы тариф 

Бер ставкалы 

тариф 

электр 

челтәрләрен 

карап тотуга 

ставка 

технологик 

чыгымнар 

(югалтулар) 

өчен түләүгә 

ставка 

электр 

челтәрләрен 

карап тотуга 

ставка 

технологик 

чыгымнар 

(югалтулар) 

өчен түләүгә 

ставка 

сум/МВт.ай сум/МВт.сәг. сум/кВт.сәг. сум/МВт.ай сум/МВт.сәг. сум/кВт.сәг. 

1 

«КАМАЗ-Энерго»  

җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте - 

«Электр челтәрләре 

компаниясе» ачык 

акционер җәмгыяте  

2015 33 705,11 23,08 0,10124 33 705,11 21,74 0,09990 

2016 35 678,83 22,72 0,11280 35 678,83 22,17 0,11225 

2017 42 949,98 22,23 0,13065 42 949,98 23,79 0,13221 

2018 49 353,17 26,09 0,14226 49 353,17 27,13 0,14330 

2019 51 095,91 27,22 0,12959 51 095,91 29,10 0,13147 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

 тарифларны кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2014 елның 10 декабрендәге №3-11/э 

номерлы карарына 3 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 
2018 елның 30 ноябрендәге 3-3/э 

номерлы карары редакциясендә) 
 

 

2015-2019 елларга «КАМАЗ-Энерго» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең тиешле 

тулаем кереме (югалтулар өчен түләүләр исәпкә алынмаган) 

 

 

т/б 

№ 

Татарстан Республикасында  

челтәр оешмасының исеме 
Ел 

Челтәр оешманың 

югалтулар өчен 

түләүләр исәпкә 

алынмаган тиешле 

тулаем кереме 

мең сум 

1 "КАМАЗ-Энерго" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

2015 138 054,79 

2016 143 848,48 

2017 148 432,56 

2018 15 723,60 

2019 27 674,57 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

 тарифларны кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 

 

 

  



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2014 елның 10 декабрендәге №3-11/э 

номерлы карарына 4 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 
2018 елның 30 ноябрендәге 3-3/э 

номерлы карары редакциясендә) 
 

 

Башлыча бер кулланучыга хезмәт күрсәтүче челтәр оешмалар өчен 

электр энергиясен тапшыру буенча хезмәт күрсәтүгә бәяләр (тарифлар) 

2019 елның 1 гыйнварыннан алып 2019 елның 31 декабренә кадәр 

 

 

№ 

т/б 

Электр энергиясен (куәтләрен) 

кулланучыларның тариф төркемнәре 
Исәпләү берәмлеге 1 нче яртыеллык 2 нче яртыеллык 

1 2 3 4 5 

"КАМАЗ-Энерго" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте территориаль челтәр оешмасы өчен монокулланучы («КАМАЗ" гавами акционер  

җәмгыятенә караган затлар төркеме
*
) тарафыннан түләнә торган тарифлар 

1.1 Ике ставкалы тариф 

1.1.1 - электр челтәрләрен карап тотуга ставка сум/МВт.ай 51 095,91 51 095,91 

1.1.2 
- электр челтәрләрендә технологик 

чыгымнар (югалтулар) өчен түләү ставкасы 
сум/МВт.сәг. 27,22 29,10 

1.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт.сәг. 0,12959 0,13147 



 

№ 

т/б 

Татарстан Республикасында башлыча бер кулланучыга хезмәт 

күрсәтүче  

челтәр оешманың исеме 

Күпчелек бер кулланучыга хезмәт күрсәтүче челтәр оешмасы өчен 

электр энергиясен тапшыру буенча хезмәт күрсәтүгә бәяләрне 

(тарифларны) раслаганда (исәпләгәндә) исәпкә алынган, челтәр 

оешмасының югалтуларга түләүләре кермәгән тиешле тулаем кереме  

мең сум 

1 «КАМАЗ-Энерго»  җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 153 204,96 

 

˂*˃ Искәрмә: "КАМАЗ" ГАҖ" затлары төркеменә керә: 

- "КАМАЗ" ГАҖ Кою заводы 

- "КАМАЗ" ГАҖ Тимерчелек заводы 

- "КАМАЗ" ГАҖ ПРЗ; 

-  "КАМАЗ" ГАҖ Двигательләр заводы 

 - "КАМАЗ" ГАҖ Автомобиль заводы һәм департаменты; 

-  "КАМАЗ" ГАҖ РИЗ; 

-  "КАМАЗ" ГАҖ ЗЗЧиК 

- «ПЖДТ-Сервис» ҖЧҖ; 

- "ТФК АҖ; 

- "АЗК" ҖЧҖ; 

- "Интер Транс-КАМАЗ" ҖЧҖ; 

- "КИП "Мастер" АҖ; 

- "Челныводоканал" ҖЧҖ; 

- "КАМАЗ" ГАҖ ПКК SFTP. 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

 тарифларны кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 


