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"Түбән Кама ТЭЦ" җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыятенең җылылык 

энергиясе чыганаклары 

коллекторларында электр энергиясен 

җитештерүнең генерирлау куәте 25 

мегаватт һәм аннан күбрәк булган  

җылылык энергиясе чыганагында электр 

һәм җылылык энергиясен катнаш эшләп 

чыгару режимында җитештерелә торган 

җылылык энергиясенә 2019 – 2023 

елларга тарифлар билгеләү турында 

 

 

 

"Җылылык белән тәэмин итү турында" 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ 

номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Җылылык белән 

тәэмин итү өлкәсендә бәя кую турында" 2012 елның 22 октябрендәге 1075 номерлы 

карары, Тарифлар буенча федераль хезмәтнең "Җылылык белән тәэмин итү 

өлкәсендә җайга салына торган бәяләрне (тарифларны) исәпләп чыгару буенча 

методик күрсәтмәләрне раслау турында" 2013 елның 13 июнендәге 760-э номерлы 

боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 

15 июнендәге 468 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасының 

Тарифлар буенча дәүләт комитеты турындагы нигезләмәгә ярашлы рәвештә 

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. "Түбән Кама ТЭЦ" җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең (алга таба – 

"Түбән Кама ТЭЦ" ҖЧҖ) җылылык энергиясе чыганаклары коллекторларында 

электр энергиясен җитештерүнең генерирлау куәте 25 мегаватт һәм аннан күбрәк 

булган  җылылык энергиясе чыганагында электр һәм җылылык энергиясен катнаш 

эшләп чыгару режимында җитештерелә торган җылылык энергиясенә тарифларны 

әлеге карарга 1 нче кушымтада каралган календарь бүленешкә нигезләнеп 

билгеләргә. 

2. Әлеге карарның 1 пунктында билгеләнгән тарифлар 

2019 елның 1 гыйнварыннан алып 2023 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә була. 

3. Тарифларны билгеләнгән тарифларны индексацияләү ысулын кулланып 

кую өчен җайга салуның озак вакытка билгеләнә торган 2019-2023 елларга җайга 
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салуның озак вакытка каралган  параметрларын әлеге карарга 2 нче кушымтада 

каралганча билгеләргә. 

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

керә. 

 

 

Рәис                     А.С.Груничев 
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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2018 елның 7 декабрендәге 5-67/э 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

 

 

"Түбән Кама ТЭЦ" ҖЧҖнең җылылык энергиясе чыганаклары коллекторларында 

электр энергиясен җитештерүнең генерирлау куәте 25 мегаватт һәм аннан күбрәк 

булган  җылылык энергиясе чыганагында электр һәм җылылык энергиясен катнаш 

эшләп чыгару режимында җитештерелә торган җылылык энергиясенә 2019 – 2023 

елларга, календарь бүленештә күрсәтеп,  тарифлар 

 

 

 

т/б 

№ 

Җайга салына 

торган 

оешманың 

исеме 

Тариф төре Ел Су 

Иң көчле басымлы пар 

Коры һәм 

редуциялә

нгән пар 

1,2 

алып 

2,5 

кг/см 
2
кадә

р 

2,5 

алып 

7,0 

кг/см 
2
кадәр 

7,0 

алып 

13,0 

кг/см 
2
кадә

р 

13,0 

кг/см 
2
 

күбрәк 

 Түбән Кама муниципаль районы 

1 
"Түбән Кама 

ТЭЦ" ҖЧҖ 

Бер ставкалы 

тариф, 

сум/Гкал 

2019 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2019 

елның 30 

июненә кадәр 

560,73 - - - - - 

2019 елның 1 

июленнән 

алып 2019 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

658,62 - - - - - 

2020 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2020 

елның 30 

июненә кадәр 

613,62 - - - - - 

2020 елның 1 

июленнән 

алып 2020 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

618,67 - - - - - 

2021 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2021 

елның 30 

июненә кадәр 

618,67 - - - - - 

2021 елның 1 644,03 - - - - - 
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июленнән 

алып 2021 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

2022 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2022 

елның 30 

июненә кадәр 

644,03 - - - - - 

2022 елның 1 

июленнән 

алып 2022 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

651,60 - - - - - 

2023 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2023 

елның 30 

июненә кадәр 

651,60 - - - - - 

2023 елның 1 

июленнән 

алып 2023 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

681,25 - - - - - 

 

Искәрмә. "Түбән Кама ТЭЦ" ҖЧҖнең җылылык энергиясе чыганакларыннан пар һәм су 

рәвешендә җибәрелә торган җылылык энергиясенең 1 Гкал кертеп каралган ягулыкка 

чыгымнарның күләмнәре: 
 

сум/Гкал 

т/б 

№ 

Җайга салына торган 

оешманың исеме 
Ел Су 

Иң көчле басымлы пар 

Коры һәм 

редуциялә

нгән пар 

1,2 

алып 

2,5 

кг/см 
2
кадәр 

2,5 

алып 

7,0 

кг/см 
2
кадәр 

7,0 

алып 

13,0 

кг/см 
2
кадәр 

13,0 кг/см 
2
 күбрәк 

1 

 

 

 

"Түбән Кама ТЭЦ" 

ҖЧҖ  

 

 

2019 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2019 

елның 30 

июненә кадәр 

434,05 - - - - - 

2019 елның 1 

июленнән 

алып 2019 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

427,39 - - - - - 

2020 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2020 

439,91 - - - - - 
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т/б 

№ 

Җайга салына торган 

оешманың исеме 
Ел Су 

Иң көчле басымлы пар 

Коры һәм 

редуциялә

нгән пар 

1,2 

алып 

2,5 

кг/см 
2
кадәр 

2,5 

алып 

7,0 

кг/см 
2
кадәр 

7,0 

алып 

13,0 

кг/см 
2
кадәр 

13,0 кг/см 
2
 күбрәк 

елның 30 

июненә кадәр 

2020 елның 1 

июленнән 

алып 2020 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

439,92 - - - - - 

2021 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2021 

елның 30 

июненә кадәр 

452,20 - - - - - 

2021 елның 1 

июленнән 

алып 2021 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

452,84 - - - - - 

2022 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2022 

елның 30 

июненә кадәр 

465,01 - - - - - 

2022 елның 1 

июленнән 

алып 2022 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

466,27 - - - - - 

2023 елның 1 

гыйнварынна

н алып 2023 

елның 30 

июненә кадәр 

478,53 - - - - - 

2023 елның 1 

июленнән 

алып 2023 

елның 31 

декабренә 

кадәр 

480,19 - - - - - 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

 тарифларны кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

2018 елның 7 декабрендәге 5-67/тэ 

номерлы карарына 2 нче кушымта 

 

Тарифларны билгеләнгән тарифларны индексацияләү ысулын кулланып булдыру өчен җайга салуның озак вакытка 

билгеләнә торган 2019 – 2023 елларга җайга салуның озак вакытка каралган параметрлары 

 

т/б 

№ 

Җайга салына 

торган 

оешманың исеме 

Ел 

Операцион 

чыгымнарның 

нигез дәрәҗәсе 

Операцион 

чыгымнарның 

нәтиҗәлелеге 

индексы 

Табышның 

норматив 

дәрәҗәсе 

Җылылык белән 

тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

дәрәҗәсе 

Энергияне сак 

тоту һәм 

энергетика 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Ягулыкка 

чыгымнарны

ң үзгәрү 

динамикасы 

мең сум % % 

Җылылык энергиясе 

чыганакларында 

технологик 

тайпылышлар 

аркасында җылылык 

энергиясен бирүне 

туктатуларның 

билгеләнгән куәтнең 1 

Гкал/сәгатенә туры 

килгән саны 

Җылылык 

энергиясе 

чыганаклары 

коллекторларынн

ан җибәрелә 

торган җылылык 

энергиясенең бер 

берәмлеген эшләп 

чыгару өчен китә 

торган ягулыкның 

чагыштырмача 

тотылуы 

 

1 
"Түбән Кама 

ТЭЦ" ҖЧҖ  

2019 256 578,34 X X 0 X X 

2020 X 1 X 0 X X 

2021 X 1 X 0 X X 

2022 X 1 X 0 X X 

2023 X 1 X 0 X X 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

 тарифларны кабул итүне оештыру, 

тикшерү һәм документлар белән тәэмин итү бүлеге 


