
      

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ТАРИФАМ 

 

 

 

 ТАТАРСТАН 

   РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ  

КОМИТЕТЫ 

 
 

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ       КАРАР 

                      14.12.2018                           Казан ш.                    № 3-11/э 

 

 

Татарстан Республикасы халкы һәм 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән 

категорияләре өчен 2019 елга электр 

энергиясенә бәяләр (тарифлар) билгеләү 

хакында 

 

 

 

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

Федераль законга, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Электр энергетикасында 

җайга салынучы бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя кую турында» 2011 елның 29 

декабрендәге 1178 номерлы карарына, Федераль тарифлар хезмәтенең «Бәяләр 

(тарифлар) һәм (яисә) аларның чик дәрәҗәләрен билгеләү турында гаризаларны 

теркәү, карауга алу һәм карауга алудан баш тартулар бирүне күздә тотучы 

регламент һәм тарифларны дәүләти җайга салу өлкәсендә Россия Федерациясе 

субъекты башкарма хакимият органы тарафыннан карар кабул итү формасын раслау 

турында» 2013 елның 28 мартындагы 313-э номерлы, «Халыкка һәм 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән категорияләренә электр энергиясенә 

(куәтенә) тарифлар, халыкка һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән 

категорияләренә җиткерелә торган электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 

тарифлар хисаплау буенча методик күрсәтмәләр раслау турында» 2014 елның 16 

сентябрендәге 1442-э номерлы боерыкларына, Монополиягә каршы федераль 

хезмәтнең «Электр энергиясенә (куәтенә) 2018 елга тарифларның чик дәрәҗәләре 

турында» 2017 елның 13 октябрендәге 1354/17 номерлы боерыгына, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 15 июнендәге 468 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты 

турында нигезләмәгә нигезләнеп, Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы халкы һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән 

категорияләре өчен электр энергиясенә, шушы карар кушымтасына туры китереп, 

2019 елның 1 гыйнварыннан башлап 2019 елның 31 декабренә кадәр календарь 

буенча бүленгән бәяләр (тарифлар) билгеләргә. 



      

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

керә. 

 

 

Рәис в.б.              А.Л.Штром 
 



      

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының  

14.12.2018 № 3-11/э карарына 

кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы буенча халык һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән категорияләре өчен электр 

энергиясенә 2019 елга календарь буенча бүленгән бәяләр (тарифлар) 

 

 

№ 

п/п 

Күрсәткеч (ставкаларга бүлеп һәм тәүлек 

зоналары буенча дифференциацияләп, 

кулланучыларның төркемнәре) 

Үлчәү 

берәмлеге 

01.01.2019 башлап 30.06.2019 кадәр 01.07.2019 башлап 31.12.2019 кадәр 

Бәя (тариф) Бәя (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 

Халык һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар, 2 һәм 3 пунктларда күрсәтелгән халык һәм кулланучылардан тыш (тарифлар НДС исәпкә 

алып күрсәтелде): 

электр энергиясен (куәтен) торак урыннарның милекчеләренә һәм файдаланучыларына коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да кертеп, маневр фондыннан 

торак урыннар, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар бирүче, электр 

энергиясен (куәтен) мондый торак урыннардан файдаланучыларга халыкның электр энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган 

торак фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен сатып алучы 

наймга тапшыручылар (яисә алардан вәкаләт алган 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 кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә 

сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар
<2>

. 

1.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 3,75 3,78 

1.2 

Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф 
<1>

 

Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 4,31 4,34 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,64 
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1.3 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 4,57 4,61 

Ярымпик зона сум/кВт*с 3,75 3,78 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,64 

2 

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

җиһазланган йортларда яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык (тарифлар НДС исәпкә алып күрсәтелде): 

электр энергиясен (куәтен) торак урыннарның милекчеләренә һәм файдаланучыларына коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да кертеп, маневр фондыннан 

торак урыннар, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар бирүче, электр 

энергиясен (куәтен) мондый торак урыннардан файдаланучыларга халыкның электр энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган 

торак фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен сатып алучы 

наймга тапшыручылар (яисә алардан вәкаләт алган 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 кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә 

сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар
<2>

. 

2.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 2,62 2,64 

2.2 

Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 3,01 3,03 

Төнге зона сум/кВт*с 1,83 1,84 

2.3 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 3,19 3,22 

Ярымпик зона сум/кВт*с 2,62 2,64 

Төнге зона сум/кВт*с 1,83 1,84 
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3 

Авыл торак пунктларында яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык (тарифлар НДС исәпкә алып күрсәтелде): 

электр энергиясен (куәтен) торак урыннарның милекчеләренә һәм файдаланучыларына коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы 

йортларда уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, торак-

төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да кертеп, маневр фондыннан 

торак урыннар, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар бирүче, электр 

энергиясен (куәтен) мондый торак урыннардан файдаланучыларга халыкның электр энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган 

торак фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен сатып алучы 

наймга тапшыручылар (яисә алардан вәкаләт алган 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 кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә 

сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар 
<2>

 

3.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 2,62 2,64 

3.2 

Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 3,01 3,03 

Төнге зона сум/кВт*с 1,83 1,84 

3.3 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 3,19 3,22 

Ярымпик зона сум/кВт*с 2,62 2,64 

Төнге зона сум/кВт*с 1,83 1,84 

4 

Халыкка тиңләштерелгән кулланучылар, 5 пунктта күрсәтелгән кулланучылардан тыш (тарифлар НДС исәпкә алып күрсәтелде) Электр 

энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә сату 

максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар
<2>

. 

4.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 3,75 3,78 

4.2 

Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 4,31 4,34 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,64 

4.3 

 

 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 4,57 4,61 

Ярымпик зона сум/кВт*с 3,75 3,78 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,64 

consultantplus://offline/ref=B278937C2A5C107EEC9527C57AA4B12DB4631BD8AE31D614F9988EFC821F7B387A1C2A34A961V767N
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5 Халыкка тиңләштерелгән кулланучылар: 

  

01.01.2019 башлап 30.06.2019 кадәр 01.07.2019 башлап 31.12.2019 кадәр 

шәһәр торак 

пунктларында 

урнашкан, азык 

әзерләү өчен 

билгеләнгән тәртиптә 

стационар электр 

плитәләре һәм (яки) 

электрдан җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган 

торакларда торучылар 

авыл торак 

пунктларында 

торучылар 

шәһәр торак 

пунктларында 

урнашкан, азык 

әзерләү өчен 

билгеләнгән 

тәртиптә стационар 

электр плитәләре 

һәм (яки) электрдан 

җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган 

торакларда 

торучылар 

авыл торак 

пунктларында 

торучылар 

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 кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә 

сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар
<2>

. 

5.1.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 2,62 2,62 2,64 2,64 

5.1.2 

Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 3,01 3,01 3,03 3,03 

Төнге зона сум/кВт*с 1,83 1,83 1,84 1,84 

5.1.3 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 3,19 3,19 3,22 3,22 

Ярымпик зона сум/кВт*с 2,62 2,62 2,64 2,64 

Төнге зона сум/кВт*с 1,83 1,83 1,84 1,84 

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 кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә 

сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар
<2>

. 

5.2.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 3,75 3,75 3,78 3,78 

5.2.2 Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>
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Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 4,31 4,31 4,34 4,34 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,62 2,64 2,64 

5.2.3 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 4,57 4,57 4,61 4,61 

Ярымпик зона сум/кВт*с 3,75 3,75 3,78 3,78 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,62 2,64 2,64 

5.3 

Мәхәллә кешеләре хисабына яшәүче дини оешмалар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә 

сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар 
<2>

 

5.3.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 3,75 2,62 3,78 2,64 

5.3.2 

Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф 
<1>

 

Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 4,31 3,01 4,34 3,03 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 1,83 2,64 1,84 

5.3.3 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 4,57 3,19 4,61 3,22 

Ярымпик зона сум/кВт*с 3,75 2,62 3,78 2,64 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 1,83 2,64 1,84 

5.4 

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

берләшмәләре. Коммерциясез граждан 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 кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта күрсәтелгән категорияләренә 

сату максатларында сатып алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, энрегия белән тәэмин итүче оешмалар
<2>

. 

5.4.1 Бер ставкалы тариф сум/кВт*с 3,75 3,75 3,78 3,78 

5.4.2 

Тәүлекнең ике зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф 
<1>

 

Көндезге зона (пик һәм ярымпик) сум/кВт*с 4,31 4,31 4,34 4,34 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,62 2,64 2,64 

5.4.3 

Тәүлекнең өч зонасына дифференциацияләнгән бер ставкалы тариф 
<1>

 

Пик зонасы сум/кВт*с 4,57 4,57 4,61 4,61 

Ярымпик зона сум/кВт*с 3,75 3,75 3,78 3,78 

Төнге зона сум/кВт*с 2,62 2,62 2,64 2,64 
 

<1> Тәүлектәге тариф зоналар арасы (календарь елының айлары буенча) Монополиягә каршы федераль хезмәт тарафыннан раслана. 
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<2> – Электр энергиясен (куәтен) алга таба кулланучыларның халыкка һәм  аңа тиңләштерелгән категорияләренә караган тиешле 

категорияләре булган очракта, халык һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән категорияләре тарафыннан фактта куллану күләмнәрендә һәм 

гражданнарның электр энергиясенең коммуналь-көнкүреш ихтыяҗларында файдалану максатларында уртак файдаланыла торган урыннарга 

тотылган һәм коммерциячел (һөнәри) эшчәнлек башкару өчен кулланылмый торган күләмнәрендә сату максатларында электр энергиясе (куәте) 

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

 



      

1 нче таблица 

 

Татарстан Республикасы буенча халык һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән категорияләре өчен электр 

энергиясенә бәяләр (тарифлар) хисалаганда кулланыла торган электр энергиясен файдалы сатып җибәрүнең план күләме 

буенча баланс күрсәткечләре 

 

№ 

п/п 
Кулланучыларның төркемнәре (кече төркемнәре) 

Электр энергиясен файдалы җибәрүнең план күләме, кВт.сәг 

01.01.2019 башлап 30.06.2019 кадәр 01.07.2019 башлап 31.12.2019 кадәр 

1 Халык һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар, 2 һәм 3 

пунктларда күрсәтелгән халык һәм кулланучылардан тыш 

(тарифлар НДС исәпкә алып күрсәтелде): 

электр энергиясен (куәтен) торак урыннарның 

милекчеләренә һәм файдаланучыларына 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы йортларда 

уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, 

торак-төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән 

кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан 

торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да 

кертеп, маневр фондыннан торак урыннар, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак 

урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж 

аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар 

бирүче, электр энергиясен (куәтен) мондый торак 

урыннардан файдаланучыларга халыкның электр 

энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган торак 

фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне 

карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү 

өчен сатып алучы наймга тапшыручылар (яисә алардан 

вәкаләт алган затлар); 

электр энергиясен (куәтен) торак пунктларда һәм хәрби 

1 085,896 1 027,727 



      

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. 

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) торак урыннарның 

милекчеләренә һәм файдаланучыларына 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы йортларда 

уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, 

торак-төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән 

кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан 

торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да 

кертеп, маневр фондыннан торак урыннар, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак 

урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж 

аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар 

бирүче, электр энергиясен (куәтен) мондый торак 

урыннардан файдаланучыларга халыкның электр 

энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган торак 

фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне 

карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү 

өчен сатып алучы наймга тапшыручылар (яисә алардан 

вәкаләт алган 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 

257,166 230,981 



      

гомуми җайланма күрсәткечләре буенча энергия белән 

тәэмин итү шартнамәсе нигезендә исәп-хисап ясаучы 

юридик һәм физик затлар 

3 Авыл торак пунктларында яшәүчеләр һәм аларга 

тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) торак урыннарның 

милекчеләренә һәм файдаланучыларына 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы йортларда 

уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, 

торак-төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән 

кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан 

торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да 

кертеп, маневр фондыннан торак урыннар, халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак 

урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж 

аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар 

бирүче, электр энергиясен (куәтен) мондый торак 

урыннардан файдаланучыларга халыкның электр 

энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган торак 

фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне 

карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү 

өчен сатып алучы наймга тапшыручылар (яисә алардан 

вәкаләт алган 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 

515,675 469,875 

4 Халыкка тиңләштерелгән кулланучылар, 5 пунктта 57,959 55,217 



      

күрсәтелгән кулланучылардан тыш 

5 Халыкка тиңләштерелгән кулланучылар: 

  шәһәр торак 

пунктларында 

урнашкан, азык 

әзерләү өчен 

билгеләнгән тәртиптә 

стационар электр 

плитәләре һәм (яки) 

электрдан җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган 

торакларда торучылар 

авыл торак 

пунктларында 

торучылар 

шәһәр торак 

пунктларында 

урнашкан, азык 

әзерләү өчен 

билгеләнгән тәртиптә 

стационар электр 

плитәләре һәм (яки) 

электрдан җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган 

торакларда торучылар 

авыл торак 

пунктларында 

торучылар 

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 

0,073 55,674 0,054 71,100 

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 

0,321 1,107 0,297 0,857 

5.3. Мәхәллә кешеләре хисабына яшәүче дини оешмалар 0,000 3,346 0,000 1,981 

5.4. 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 

0,000 0,000 0,000 0,000 



      

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 

5.5. Электр энергиясен (куәтен) үзләрендә булган хуҗалык 

корылмаларында (базларда, сарайларда) файдалану өчен 

сатып алучы граждан берләшмәләре. 

Коммерциясез граждан 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 

0 1,611 0 1,087 

 

2 таблица 
 

№ 

п/п 
Күрсәткеч 

Электр энергиясенә (куәтенә) бәяләр (тарифлар) билгеләгәндә кулланылган 

киметүле коэффициент 

01.01.2019 башлап 30.06.2019 кадәр 01.07.2019 башлап 31.12.2019 кадәр 

1. Шәһәр торак пунктларында, билгеләнгән тәртиптә 

стационар электр плитәләре һәм (яки) электрдан 

җылытучы җайланмалар белән җиһазланган йортларда 

яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) торак урыннарның 

милекчеләренә һәм файдаланучыларына 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы йортларда 

уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, 

торак-төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән 

кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан 

торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да 

кертеп, маневр фондыннан торак урыннар, халыкка 

0,7 0,7 



      

социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак 

урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж 

аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар 

бирүче, электр энергиясен (куәтен) мондый торак 

урыннардан файдаланучыларга халыкның электр 

энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган торак 

фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне 

карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү 

өчен сатып алучы наймга тапшыручылар (яисә алардан 

вәкаләт алган 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 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, шушы 
<1> 

пунктта 

күрсәтелгән  категорияләренә сату максатларында сатып 

алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, 

энрегия белән тәэмин итүче оешмалар. 

2. Авыл торак пунктларында яшәүчеләр һәм аларга 

тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) торак урыннарның 

милекчеләренә һәм файдаланучыларына 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм күпфатирлы йортларда 

уртак мөлкәтне карап тоту өчен сатып алучы коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүчеләр (торак милекчеләре ширкәтләре, 

торак-төзелеш, торак яисә махсуслаштырылган бүтән 

кулланучылар кооперативы яисә идарәче оешмалар); 

гражданнарга махсуслаштырылган торак фондыннан 

торак урыннар, тулай тораклардагы торак урыннарны да 

кертеп, маневр фондыннан торак урыннар, халыкка 

0,7 0,7 



      

социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларыннан торак 

урыннар, качак дип танылган затларның вакытлыча яшәү 

фондларыннан торак урыннар, шулай ук гражданнарныж 

аерым категорияләрен социаль яклау өчен торак урыннар 

бирүче, электр энергиясен (куәтен) мондый торак 

урыннардан файдаланучыларга халыкның электр 

энергиясеннән куллану һәм махсуслаштырылган торак 

фонды торак урыннары булган йортларда уртак мөлкәтне 

карап тоту күләмнәрендә коммуналь хезмәтләр күрсәтү 

өчен сатып алучы наймга тапшыручылар (яисә алардан 

вәкаләт алган 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 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, шушы 
<1> 

пунктта 

күрсәтелгән  категорияләренә сату максатларында сатып 

алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, 

энрегия белән тәэмин итүче оешмалар. 

3. Халыкка тиңләштерелгән кулланучылар, 4 пунктта 

күрсәтелгән кулланучылардан тыш. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, шушы 
<1> 

пунктта 

күрсәтелгән  категорияләренә сату максатларында сатып 

алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, 

энрегия белән тәэмин итүче оешмалар. 

- - 

4. Кулланучыларның халыкка тиңләштерелгән аерым категорияләре: 

  шәһәр торак 

пунктларында 

авыл торак 

пунктларында 

шәһәр торак 

пунктларында 

авыл торак 

пунктларында 



      

урнашкан, азык 

әзерләү өчен 

билгеләнгән 

тәртиптә стационар 

электр плитәләре 

һәм (яки) электрдан 

җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган 

торакларда 

торучылар 

торучылар урнашкан, азык 

әзерләү өчен 

билгеләнгән 

тәртиптә стационар 

электр плитәләре 

һәм (яки) электрдан 

җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган 

торакларда 

торучылар 

торучылар 

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 (куәтен) алга таба халыкка һәм 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, шушы 
<1> 

пунктта 

күрсәтелгән  категорияләренә сату максатларында сатып 

алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, 

энрегия белән тәэмин итүче оешмалар. 

0,7 0,7 0,7 0,7 

4.2. Мәхәллә кешеләре хисабына яшәүче дини оешмалар. 

Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм 

кулланучыларның аңа тиңләштерелгән, әлеге пунктта 

күрсәтелгән  категорияләренә сату максатларында сатып 

алучы гарантияле рәвештә җиткерүчеләр, энергия сатучы, 

энрегия белән тәэмин итүче оешмалар.
<1>

 

– 0,7 – 0,7 

 

<1> – Электр энергиясен (куәтен) алга таба халыкка һәм кулланучыларның аңа тиңләштерелгән категорияләренә караган тиешле 

кулланучылар категорияләре булган очракта, 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.  



      

Искәрмә. Татарстан Республикасында кулланучыларның халыкка тиңләштерелгән категорияләренә электр энергиясе өчен бәяләргә 

(тарифларга) 2019 елга киметүле коэффициентлар Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 14.12.2018 № 3-10/э 

карары белән расланды. 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының тариф чишелешләрен кабул итүне 

оештыру, контрольдә тоту һәм теркәү бүлеге 


