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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 

Дәүләт комитетының «2020-2024 елларга 

Татарстан Республикасы территориясендә 

челтәр оешмалары челтәрләре аша электр 

энергиясен тапшыру хезмәте күрсәтүгә 

бердәм (котел) тарифлар билгеләү 

турында» 19.12.2019 № 3-26/э карарына 1 

нче кушымтага үзгәреш кертү хакында 

 

 

 

Техник хатаны бетерү максатларында Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча Дәүләт комитетының «2020-2024 

елларга Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре 

аша электр энергиясен тапшыру хезмәте күрсәтүгә бердәм (котел) тарифлар 

билгеләү турында» 19.12.2019 № 3-26/э карарына 1 нче кушымтага, аны яңа 

редакциядә (кушымта итеп бирелә) үзгәреш кертергә. 

2. Бу карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

 

 

Рәис вазыйфаларын  

вакытлыча башкаручы             А.Л.Штром 
 

 



 

Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

19.12.2019 № 3-26/э карарына 1 нче 

кушымта 

(Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

30.12.2019 № 3-27/э карары 

редакциясендә) 

 

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша электр энергиясен тапшыру 

 хезмәтләренә 2020 елның 1 гыйнварыннан башлап 2024 елның 31 декабренә кадәр календарь 

чорларына бүленгән бердәм (котел) тарифлар  

 

 

№ 

п/п 

Электр энергиясеннән 

(куәтеннән) 

файдаланучыларның тариф 

төркемнәре 

Үлчәү 

берәмлеге 
Ел 

Көчәнеш диапазоннары 

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. 

2020 

х 

406 492,36 609 616,56 1 185 718,30 1 803 252,18 

2021 406 492,36 627 295,44 1 220 104,13 1 893 414,23 

2022 418 687,13 646 114,30 1 256 707,25 1 950 216,66 

2023 431 247,74 665 497,73 1 294 408,47 2 008 723,16 

2024 444 185,18 685 462,66 1 333 240,73 2 068 984,85 

1.1.2 

- электр челтәрләрендәге 

технологик сарыфлар 

(югалтулар) өчен түләү 

ставкасы 

сум/МВт·сәг 

2020 

х 

105,33 161,00 228,33 459,14 

2021 111,23 170,02 241,12 484,85 

2022 114,57 175,12 248,35 499,40 

2023 118,00 180,37 255,80 514,38 

2024 121,54 185,79 263,48 529,81 

1.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 2020 х 0,69059 1,14240 2,65987 3,14940 



 

   2021  0,68965 1,14311 2,73086 3,30442 

2022 0,71034 1,17740 2,81279 3,40355 

2023 0,73165 1,21272 2,89717 3,50566 

2024 0,75359 1,24910 2,98409 3,61083 

1.3 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләре бәяләрендә 

(тарифларында) исәпкә 

алынган аралаш субсидияләү 

зурлыгы 

мең сум 2020 2 700 570,47 1 097 940,10 48 470,13 708 701,85 845 458,39 

1.4 
Аралаш субсидияләү 

ставкасы 
сум/МВт·ай. 2020 167 950,68 100 571,84 36 076,49 298 558,13 584 976,97 

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. 

2020 

х 

406 492,36 627 295,44 1 220 104,13 1 893 414,23 

2021 418 687,13 646 114,30 1 256 707,25 1 950 216,66 

2022 431 247,74 665 497,73 1 294 408,47 2 008 723,16 

2023 444 185,18 685 462,66 1 333 240,73 2 068 984,85 

2024 457 510,73 706 026,54 1 373 237,95 2 131 054,40 

2.1.2 

- электр челтәрләрендәге 

технологик сарыфлар 

(югалтулар) өчен түләү 

ставкасы 

сум/МВт·сәг 

2020 

х 

111,23 170,02 241,12 484,85 

2021 114,57 175,12 248,35 499,40 

2022 118,00 180,37 255,80 514,38 

2023 121,54 185,79 263,48 529,81 

2024 125,19 191,36 271,38 545,70 

2.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 

2020 

х 

0,68965 1,14311 2,73086 3,30442 

2021 0,71034 1,17740 2,81279 3,40355 

2022 0,73165 1,21272 2,89717 3,50566 

2023 0,75359 1,24910 2,98409 3,61083 

2024 0,77620 1,28658 3,07361 3,71916 

2.3 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләре бәяләрендә 

(тарифларында) исәпкә 

алынган аралаш субсидияләү 

зурлыгы 

мең сум 2020 3 592 712,94 1 898 224,07 221 145,05 229 144,04 1 244 199,78 



 

2.4 
Аралаш субсидияләү 

ставкасы 
сум/МВт·ай. 2020 213 097,87 162 689,05 134 024,54 99 828,42 998 368,82 

 



 

1 таблица 

 

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша 

электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 2020 елның 1 гыйнварыннан башлап 

2024 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 диапазоннары 

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 

икътисадый 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. 

2020 305 920,52 573 540,07 887 160,17 
1 218 

275,21 

2021 243 803,31 493 270,90 1 120 275,71 895 045,41 

2022 251 117,41 508 069,03 1 153 883,98 921 896,77 

2023 258 650,93 523 311,10 1 188 500,50 949 553,67 

2024 266 410,46 539 010,43 1 224 155,51 978 040,28 

1.1.1.2 

- электр 

челтәрләрендәге 

технологик 

сарыфлар 

(югалтулар) өчен 

түләү ставкасы 

сум/МВт·сәг 

2020 105,33 161,00 228,33 459,14 

2021 111,23 170,02 241,12 484,85 

2022 114,57 175,12 248,35 499,40 

2023 118,00 180,37 255,80 514,38 

2024 121,54 185,79 263,48 529,81 

1.1.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 

2020 0,59602 1,01475 2,05249 3,09069 

2021 0,55448 0,94684 2,60103 2,27569 

2022 0,57111 0,97525 2,67906 2,34396 

2023 0,58825 1,00450 2,75943 2,41428 

2024 0,60589 1,03464 2,84222 2,48671 

1.2 

Электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 

икътисадый 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. 

2020 243 803,31 493 270,90 1 120 275,71 895 045,41 

2021 251 117,41 508 069,03 1 153 883,98 921 896,77 

2022 258 650,93 523 311,10 1 188 500,50 949 553,67 

2023 266 410,46 539 010,43 1 224 155,51 978 040,28 

2024 274 402,77 555 180,74 1 260 880,18 
1 007 

381,49 

1.2.1.2 

- электр 

челтәрләрендәге 

технологик 

сарыфлар 

(югалтулар) өчен 

түләү ставкасы 

 
2020 111,23 170,02 241,12 484,85 

сум/МВт·сәг 2021 114,57 175,12 248,35 499,40 

 
2022 118,00 180,37 255,80 514,38 

 2023 121,54 185,79 263,48 529,81 

 2024 125,19 191,36 271,38 545,70 

1.2.2 Бер ставкалы тариф сум/кВт·сәг 

2020 0,55448 0,94684 2,60103 2,27569 

2021 0,57111 0,97525 2,67906 2,34396 

2022 0,58825 1,00450 2,75943 2,41428 

2023 0,60589 1,03464 2,84222 2,48671 

2024 0,62407 1,06568 2,92748 2,56131 

 

 

№ 

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 

Җайга салынулы 

бәяләрне 

(тарифларны) 

формалаштырганда 

исәпкә алынган 

электр челтәрләре 

аша тапшырганда 

электр энергиясен 

югалтулар күләме 

  
мең сум мең сум млн. кВт·сәг 

1 
«Челтәр компаниясе» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

2020 22 572 613,67 891 337,60 1727,227 

2021 23 249 792,08 - - 

2022 23 947 285,85 - - 

2023 24 665 704,42 - - 

2024 25 405 675,55 - – 

2 

В.Д.Шашин исемендәге 

«Татнефть» гавами 

акционерлык җәмгыяте 

2020 698 353,48 - 65,199 

2021 700 676,78 - - 

2022 705 846,70 - - 

2023 711 171,71 - - 

2024 716 656,48 - – 

3 

Энергия белән тәэмин итү 

буенча Куйбышев дирекциясе 

– Трансэнергоның структур 

бүлекчәсе – «РЖД» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы 

2020 8 329,70 - 0,873 

2021 8 890,58 - - 

2022 9 027,83 - - 

2023 9 167,79 - - 

2024 9 310,51 - – 

4 

«Экострой Инжиниринг» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

2020 26 499,16 - 2,345 

2021 15 144,53 - – 

5 «ТранзитЭнергоМонтаж» 2020 44 059,64 - 4,529 



 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 
2021 44 722,69 - - 

2022 45 405,63 - - 

2023 46 109,05 - - 

2024 46 833,59 - – 

6 

«Оборонэнерго» акционерлык 

җәмгыятенең «Идел-Нократ» 

филиалы 

2020 24 792,99 57,75 0,883 

2021 24 841,59 - - 

2022 24 968,84 - - 

2023 25 717,90 - - 

2024 26 489,44 - – 

7 

«Алабуга» сәнәгый-

җитештерү тибындагы махсус 

икътисад зонасы» 

акционерлык җәмгыяте 

2020 292 875,66 - 5,558 

2021 293 975,00 - - 

2022 292 159,23 - - 

2023 290 419,91 - - 

2024 288 753,82 - – 

8 

Энергия белән тәэмин итү 

буенча Горький дирекциясе – 

Трансэнергоның структур 

бүлекчәсе – «РЖД» ачык 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы 

2020 34 307,92 - 2,264 

2021 38 38 386,53 - - 

2022 37 210,76 - - 

2023 39 126,60 - - 

2024 40 083,59 - – 

9 

«Казан энергетика 

компаниясе» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

2020 56 934,47 100,50 1,586 

2021 68 236,74 - - 

2022 70 283,84 - - 

2023 72 392,35 - - 

2024 74 564,12 - – 

10 

С.П.Горбунов ис. Казан 

авиация заводы – 

«Туполев» гавами 

акционерлык җәмгыяте 

филиалы 

2020 12 598,36 – 0 

2021 15 135,70 - - 

2022 15 485,44 - - 

2023 15 845,67 - - 

2024 16 216,71 - – 

11 
«Электросетевая компания» 

акционерлык җәмгыяте 

2020 11 872,91 - 0,654 

2021 13 804,59  - 

2022 14 283,98 - – 

12 

«Л.Я. Карпов ис. химия 

заводы»  акционерлык 

җәмгыяте 

2020 10 926,15 - 0,036 

2021 11 253,93 - - 

2022 11 591,55 - - 

2023 11 939,29 - - 

2024 12 297,48 - – 

13 

«Нижнекамскнефтехим» 

халыкка ачык акционерлык 

җәмгыяте 

2020 3,16 – 0 

2021 3,16 - - 

2022 3,16 - - 



 

2023 3,16 - - 

2024 4 561,84 - – 

14 

«Энергосервис» территориаль 

челтәр компаниясе» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

2020 84 219,32 - 13,982 

15 

«Смежная сетевая компания 

«Интеграция» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

2020 116 698,70 - 9,814 

16 
«Татнефтепром-Зюзеевнефть» 

акционерлык җәмгыяте 

2020 3 162,94 – 0 

2021 3 962,33 - - 

2022 4 081,21 - - 

2023 4 203,64 - - 

2024 4 329,75 - - 

17 

«Электр челтәрләре 

предприятиесе – НК» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

2020 65 207,92 2 201,93 5,981 

2021 61 078,64 - - 

2022 59 849,72 - - 

2023 58 647,23 - - 

2024 57 470,60 - – 

18 

«Казан дәүләт казна дары 

заводы» федераль казна 

предприятиесе 

2020 2 490,18 - 0,178 

2021 2 543,27 - - 

2022 2 597,96 - - 

2023 2 654,28 - - 

2024 2 712,29 - – 

19 

«КАМАЗ-Энерго» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

2020 14 950,33 57,37 2,626 

2021 15 398,84 - - 

2022 15 860,81 - - 

2023 16 336,63 - - 

2024 16 826,73 - – 

20 

«Электр челтәрләре» 

Татарстан Республикасы 

дәүләт унитар предприятиесе 

2020 261 688,95 4 741,71 30,72 

21 

«Газпром энерго» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыятенең Урал яны 

филиалы 

2020 63 462,19 - 0,384 

22 
«Нижнекамскшина» халыкка 

ачык акционерлык җәмгыяте 

2020 426,69 – 0 

2021 476,51 - - 

2022 488,43 - - 

2023 500,71 - - 

2024 513,36 - - 

23 

«Энерготранзинт» 

җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыяте 

2020 84 935,19 - 7,84 

2021 89 495,80 - - 

2022 91 044,73 - - 

2023 92 654,72 - – 



 

24 
«СК-16» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте 

2020 4 809,60 - 0,588 

2021 4 953,88  - 

2022 5 102,50  - 



 

2 нче таблица 

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша электр энергиясен тапшыру 

 хезмәтләренә 2020 елның 1 гыйнварыннан башлап 2024 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 диапазоннары  Көчәнеш диапазоннары  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

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

(хисаплаганда) файдаланыла торган зурлыклар: 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләре буенча хезмәтләрә бердәм 

(котел) тарифлар буенча түләүче 

барлык кулланучыларга электр 

энергиясен файдалы җибәрүнең 

планлаштырылган күләме, ш.и.: 

млн.кВт∙сәг 
8 

272,32 
902,82 1 302,85 2 560,37 8 044,70 

1 

064,28 

1 

276,15 
2 520,47 

1.1 Халык һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре: 

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

1.1.1 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак урыннардан 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 урыннарын, маневр фонды торак урыннарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы 

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

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

урыннарын да кертеп, гражданнарга торак урыннар бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан 

кулланылган күләмнәрендә мондый торак урыннардан 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 2,65 0,19 81,98 1 030,13 2,55 0,33 84,36 938,55 

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 0,60 0,04 18,67 234,59 0,58 0,08 19,33 215,01 

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 1,26 0,09 38,84 488,09 1,25 0,16 41,22 458,53 

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

1.1.4.1 

Коммерциясез бакчачылык ширкәтләре һәм коммерциясез яшелчәчелек ширкәтләре. 

Электр энергиясен файдалы җибәрүнең 

планлаштырылган күләме (шул 

исәптән, тәүлекнең ике һәм өч 

зонасына дифференциацияләүне 

исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 0,13 0,01 4,08 51,29 0,19 0,02 6,15 68,38 

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 0,00 0,00 0,11 1,33 0,00 0,00 0,09 0,97 

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 2,79 1,33 

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 күләме (шул 

исәптән, тәүлекнең ике һәм өч 

зонасына дифференциацияләүне 

исәпкә алып) 

млн.кВт∙сәг 0,0 0,0 

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 1,73 1,02 

1.2 

Халыкка һәм аңа тиңләштерелгән 

кулланучылар категорияләренә 

карамаучы кулланучыларга электр 

энергиясен файдалы җибәрүнең 

планлаштырылган күләме 

млн.кВт∙сәг 
8 

267,67 
902,48 1 158,84 750,77 8 040,12 

1 

063,68 

1 

124,82 
836,88 

2 

Электр энергиясен тапшыру 

хезмәтләренә бердәм (котел) тарифлар 

буенча тапшыру хезмәтләре өчен 

түләүче барлык кулланучылар 

тарафыннан белдерелгән куәт зурлыгы, 

ш.и.: 

МВт 
1 

821,14 
223,99 446,45 921,76 1 993,79 279,35 448,02 840,51 

2.1 

Халык һәм аңа тиңләштерелгән кулланучылар категорияләре (электр энергиясен куллануның социаль нормасы чикләрендә): 

Белдерелгән куәт зурлыгы (шул 

исәптән, тәүлекнең ике һәм өч 

зонасына дифференциацияләүне 

исәпкә алып) 

МВт 1,34 0,10 41,53 521,85 1,32 0,17 43,64 485,51 

  



 

3 таблица 

 

 

Татарстан Республикасы территориясендә челтәр оешмалары челтәрләре аша халыкка һәм аңа тиңләштерелгән 

кулланучылар категорияләренә җиткерелә торган электр энергиясен тапшыру хезмәтләренә 2020 елның 1 гыйнварыннан 

башлап 2024 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 (электр энергиясен куллануның социаль нормасы чикләрендә) (тарифлар 

НДС исәпкә алмыйча күрсәтелә): 

1.1 

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

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак урыннардан 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 урыннарны, маневр фонды торак урыннарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларындагы торак урыннарын, 

күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак урыннарын, качаклар дип танылган затларны вакытлыча яшәтү фонды торак 

урыннарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак урыннарын да кертеп, гражданнарга торак 

урыннарын бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган күләмнәрендә мондый торак урыннардан 

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 

сум/кВт·сәг 

2020 1,57381 1,62063 

2021 1,62063 1,66925 

2022 1,66925 1,71933 



 

дифференциацияләнгән) 2023 1,71933 1,77091 

2024 1,77091 1,82403 

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 урыннардан 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 урыннарны, маневр фонды торак урыннарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларындагы торак урыннарын, 

күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак урыннарын, качаклар дип танылган затларны вакытлыча яшәтү фонды торак 

урыннарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак урыннарын да кертеп, гражданнарга торак 

урыннарын бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган күләмнәрендә мондый торак урыннардан 

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 

дифференциацияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2020 0,62881 0,63813 

2021 0,63813 0,65727 

2022 0,65727 0,67699 

2023 0,67699 0,69730 

2024 0,69730 0,71822 

1.3 

Авыл торак пунктларында яшәүчеләр һәм аларга тиңләштерелгән халык: 

электр энергиясен (куәтен) милекчеләргә һәм торак урыннардан 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 урыннарны, маневр фонды торак урыннарын, халыкка социаль хезмәт күрсәтү системасы йортларындагы торак урыннарын, 

күченергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча торту фонды торак урыннарын, качаклар дип танылган затларны вакытлыча яшәтү фонды торак 

урыннарын, шулай ук аерым категория гражданнарын социаль яклау өчен билгеләнгән торак урыннарын да кертеп, гражданнарга торак 

урыннарын бирүче, электр энергиясен (куәтен) электр энергиясенең халык тарафыннан кулланылган күләмнәрендә мондый торак урыннардан 

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 

дифференциацияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

 

2020 0,62881 0,63813 

2021 0,63813 0,65727 

2022 0,65727 0,67699 

2023 0,67699 0,69730 

2024 0,69730 0,71822 

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 

дифференциацияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2020 1,57381 1,62063 

2021 1,62063 1,66925 

2022 1,66925 1,71933 

2023 1,71933 1,77091 

2024 1,77091 1,82403 

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 

булган 

шәһәр торак 

пунктларында, 

билгеләнгән тәртиптә 

стационар электр 

плитәләре һәм (яки) 

электрдан җылытучы 

җайланмалар белән 

җиһазланган йортларда 

торучылар 

авыл торак 

пунктларында 

булган 

1.5.1 

Коммерциясез бакчачылык ширкәтләре һәм коммерциясез яшелчәчелек ширкәтләре. 

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 сум/кВт·сәг 2020 0,62881 0,62881 0,63813 0,63813 



 

(шул исәптән тәүлекнең 

ике һәм өч зонасы 

буенча 

дифференциацияләнгән) 

2021 0,63813 0,63813 0,65727 0,65727 

2022 0,65727 0,65727 0,67699 0,67699 

2023 0,67699 0,67699 0,69730 0,69730 

2024 0,69730 0,69730 0,71822 0,71822 

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 

дифференциацияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2020 1,57381 1,57381 1,62063 1,62063 

2021 1,62063 1,62063 1,66925 1,66925 

2022 1,66925 1,66925 1,71933 1,71933 

2023 1,71933 1,71933 1,77091 1,77091 

2024 1,77091 1,77091 1,82403 1,82403 

1.5.3 

Мәхәллә кешеләре хисабына яшәүче дини оешмалар. 

Бер ставкалы тариф 

(шул исәптән тәүлекнең 

ике һәм өч зонасы 

буенча 

дифференциацияләнгән) 

сум/кВт·сәг 

2020 1,57381 0,62881 1,62063 0,63813 

2021 1,62063 0,63813 1,66925 0,65727 

2022 1,66925 0,65727 1,71933 0,67699 

2023 1,71933 0,67699 1,77091 0,69730 

2024 1,77091 0,69730 1,82403 0,71822 

 

 

 

 

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 

 

сум/кВт·сәг 

 

 

2020 1,57381 1,57381 1,62063 1,62063 

2021 1,62063 1,62063 1,66925 1,66925 

2022 1,66925 1,66925 1,71933 1,71933 



 

 дифференциацияләнгән)  2023 1,71933 1,71933 1,77091 1,77091 

2024 1,77091 1,77091 1,82403 1,82403 
 

<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 


