
ШИРКАТИ САХОМИИ 
ХОЛДИНГИИ КУШОДАИ 

«БАРҚИ ТОҶИК»

ХАДАМОТИ ЗИДДИИНҲЙСОРИИ 
НАЗДИ ҲӮКУМ АТИ 

ҶУМҲУҒИИ тоикиетон

Дар асоси банди 2 карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
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Тарифхои неруи барк ва гармв

№ Неруи барқ
Днрам ба

1 кВт. 
соат

1. Барои истифодабарандагони саноатй ва гайрисаиоатй 40,99
2. Барои истифодабарандагони сохли бучетй, сохахои комму- 

налй ва иншооти варзишй 16,85

3. Барои накли&ги барқй 16,85
4. Барои насосхои қубурҳои об ва истгоҳхои насосхои обёрии 

мошинй, базаҳои таъмирию истеҳсолии Агентии бехдошти 
замин ва обврии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон
-  аз 1 апрел то 30 сентябр
-  аз 1 октябр то 31 март 5,86

16.85
5. Барои чоҳхои амудии мелиоративй ва пойгоххои обкатии 

мелиоративй 5,86 

16 856. Барои аҳолй бо иаэардошти АЛИ
7. Барои истифодаи энергиям барқ дар дегҳои барқй ва дост- 

гоҳҳои баркй, бо максади таъмини оби гарм ва гармкунии
биноҳо:
-  барои бахши гайрибуҷсгй
-  барои мақомоту муассисахои бучетй

101,54
30,015

8. Барои ҷамьияти дорой масъулияти махдуди “Комбинат
металлургии Точикистон”:
-  аз 1 май то 30 сентябр
-  аз 1 октябр то 30 апрел

7,20
40,99

Неруи гармй
Сомонй 

ба 
1 Гкал.

1. Барои муассисаҳо ва макомоти идоракуние, ки аз хисоби ма- 
благҳои буҷетй маблағгузорй мешав анд 58,65

2. Барои харидорони яклухте, ки энергияи гармиро ба аҳолй 
интиқолмедиҳанд 7,63

3. Барои ҳамаи истифодабарандагони боқимонда 225,74
Эъза$: - Нархҳо бе дарназардошти андоз аз арэаши иловащуда ба 
гайр аз аҳолӣ ва насосҳои обкашй, пойгоҳҳои обёрии мошинй, 
чоҳҳои амудии мелиоративӣ, пойгоҳҳои обу корреэӣ, базаҳои 
таьмирию истеҳсолии Агентии беҳдашти замин ва обёрии нспди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоцикистои.
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ҚИСМ И1. ТАҒИФХО БАРОИ НЕРУИ БАРК

1.1. МУҚАРРАРОТИ УМУМЙ

1.1.1. Тарифхои Нархномаи мазкур барои неруи барке, ки аз 
тарафи таъминкунандагони ташкилотхои фурӯши барқ ва 
муассисахои Ширкати саҳҳомии холдингии кушодаи «Барки 
Тоҷик» бевосита ва ҳамчунин, тавассуги шабакаҳои истифодаба- 
равдагони асосй интиқол медихднд, муқаррар карда мешавад.

1.1.2. Нархномаи мазкур барои истифодаи хлсобкунй ҷиҳати 
истифодаи неруи барқ ба хама гурӯхҳои истифодабарандагон, ки 
дар ҳудуди Ҷумҳурии Точикистон воқеъ гардидаанд, мухим мебо- 
шад.

1.1.3. Истифодабарандагони неруи барқ инҳо мебсяпанд: муас- 
сисаҳо, ташкилотҳо, идораҳо, коргоҳҳои ҳудудии мустакил, ин- 
шоот, майдонҳои сохтмонй, ҳама манзилҳои истиқоматии ба шаба- 
каҳои барқ пайваспыуда ва нстифодакунандагони неруи барк, ки бо 
ёрии қабулкунакҳои неруи барқ пайваст хастанд.

1.1.4. Пардохт барои 1 кВт.соат аз ҳисоби неруи барки фаъоли 
истифодабарандагон, ҳисобу китоби ҳисобкунакҳо ба ҷониби шид- 
дати аввалияи трансформатори асосии муштариён мукаррар карда 
шудааст.

Агар ҳисобкунакҳо ба ҷониби шиддати дараҷаи дуюм, яъне 
баъди трансформатори асосии муштариён насб карда шуда бошад, 
дар он сурат нишондод дар нархнома барои пардохти 1 кВт.соат 
неруи барқи ба истифодабарандагон интиқолшуда, хднгоми хисобу 
китоб бо муштариён ба андозаи (коэффициент) 1,025 зарб карда 
мешавад.

1.1.5. Истифода намудани тарифҳо барои неруи барк бо ис- 
теъмолкунандагон новобаста аз шаюга моликият ва мансубияти 
тобеъиятй амалй карда мешавад.

1.2. ГУРӮҲҲОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОН
Ҳамаи истифодабарандагони неруи барк ба чуиин гурӯххо 

тақсим шудаанд:
Гурӯхи I -  истифодабарандагони саноатй, ғайрисаноатй, ки- 

шоварзй ва ба онҳо баробаркардашуда;
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Гурӯхи if - истифодабарандагоии сохди бучетй, муассисахои 
хоҷагиҳои коммуналй ва нақлиёта барқй;

Гурӯхи Ш - насосҳои обгузар, истгоҳҳои насосҳои обйрии 
мошинй ва чохҳои амудии мелвдративй ва пойгоҳҳои обкаиши 
мелирратидй;

Гур^ҳи IV - аҳолй, нуқтаҳои аҳолинишин ва хобгоҳҳо,

1.3. ТАРТИБОТИ ИСТИФОДАИ ТАРИФҲО 
ГУРӮҚИI

1.3.1. Таҳнили нсруи барқ ба истифодабарандагони саноатй, 
ғайрисаноатй, кшпонарчй на ба оиҳо баробаркардашуда, новобаста 
ач пайвастшавии иктидор тибқи тариф и зерин амалй кирди меша- 
нид:

чоргурӯҳи А - барии хдма истифодакунандатне, ки дар ма- 
блипуюрии буҷегй карор иадоранд - 40,99 дырам барои 1 
кВт.соат (бе нашрдошти ЛЛИ);

чергурӯҳи В - исшфодакупиидагоие, ки дар маблапузории 
буҷотй қнрор дораид 16,85 дирам барои I кНт.соат (бе наза- 
рдошти ААИ);

Нардо*ш тярифи нстфодиЛарандишни еоқяи Оуҷетй, 
танҳо ханюми мавҷудиити ҳуччяти расмй, ки во мӯхри нишон- 
дори (гербовой) Ваэорати молии щ он хусус, ки мумссиса (таш- 
килот) дар маблаггузории бучетй карор дорад м  Йо нишон до- 
дани ҳаҷми маблаги пешбинишуда Оарои исгифодаи барқ тас- 
диқ карда шудааст, амалй карда мешавад. Ҳисоб гибки тирифи 
мазкур аз лахзаи пешпиходи гардидани ҳуҷҷити мазкур амалй 
карда мешавад.

1 «3.2. Фсхристи истфодабарандагони ба гурӯқи 1 дохилшуда 
дар Замимаи №1 ҳамин Нархнома нипГон дода шудааст.

1.3.3. Карой ҷамъияти дорои масьулияти махдуди “Комбинат 
металлургии Точикистон”:

-  ач 1 май то 30 сентябр аз рӯи тгарифи 7,20 дирам барон I 
кВт.соат (fie нашрдошти ААИ);

-  аз I октябр to  30 апрел аз рӯи тарифи 40,99 дирам барои 1 
кВписоат (6е назирдоиши ААИ),

1.3.4. Нерӯи барқ аЗ тарафи муассисаҳое, кй барои интиколи об 
ҷиҳати максадҳои технологи сарф мекунанд, тибқи тарифи ба ин 
муассиса муқарраршуда пардохт карда мешавад.

4

1.3.5. Коргоҳҳои алохида ё ишпооте, ки аз 
истифодабарандагони асосй дар мустақшшят ҷойгир шудаанд вн бо 
онҳо гаабакаҳои таксимотии якҷоя надоранд, пардохти истеъмоли 
нерӯи барқ гибки тарифи муқарраршудаи мувофиқ барои гурӯҳҳои 
истифодабарандагон новобаета аз тарифе, ки барои ҳисобу китоби 
истифодабарандагони асосй қабул шудааст, гузаронида мешавад.

1.3.6. Нерӯи барке, ки барои обгармкунй ва буғҳосилкунй дар 
корҳои технологи сарф карда мешавад, гибки тарйфи 40,99 днрам 
барои 1 кВписоат (бе нашрдошти ААИ) пардохг карда мешавад.

1.3.7. Иитиқоли нерӯи барқ барои эхтиёҷоти истеҳеолии 
корхонаҳое, ки бо оҳангудозй ва гармкунии металл машғуланд, бо 
тарифи 50,84 дирам барон 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) 
амалй карда мешавад,

1.3.8. Гимназияҳои шахсй, мактабҳо ва литсейҳое, ки ба 
системаи яюнаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд (Қонун 
«Дар барои маорифи Ҷумхурии Тоҷикисгон») ва ба маблаггузории 
буҷет мансуб нестанд; боғчаҳои бачагона ва дигар муассисаҳои 
кӯдакона, ки ба сохтори Вазорати маориф дохил нестанд ва аз 
буҷети сатҳҳои мухталиф маблағгузорй намешаванд; хонаҳои 
бачагон, хона-парваришгоҳ, хонаҳои гшронсолон; муассисаҳои 
фарҳангии динй (масчид, серков, калисо) ва дигар муассисаҳое, қи 
фаъолияти тиҷоратй надоранд, вале аз ҳисоби фондҳои 
башардӯстона маблагтузорй мсшаванд, хаққи нерӯи барқи 
истифодакардаашонро тибқи тарифи миёна барои зергурӯҳҳои А ва 
Б -  28,67 дырам барои 1 кВт. соат (бе назардошти ААИ) пардохт 
мекунанд.

1.3.9. Интиқоли нсрӯи барқ барои мактабҳои варзншй, ҳавзҳои 
шиноварй, голорҳои варзиш ва дигар иншоотҳои варзишй бо 
тарифи 16,85 дирам барои 1 кВт.соат (бе нашрдошти АЛИ) 
амалй карда мешавад.

ГУРӮҲИ И
1.3.10. 'Гаҳвили неруи барк барои муассисаҳои бучетй ва 

хоҷагиҳои коммуналй тибқи тарифи 16,85 дирам барои 1 
кВт.сошп (бе нашрдошти ААИ) пардохт карда мешавад.

Ба_ лтнсисахои хочаггш коммуналй ва натиёти барка 
маясубтд:

-  хонаҳои либосшӯй, козургарии кимёвй, хси дар тавозуни 
идораи ҳарбии Ҷумхурии Тоҷикистон қарор доранд;
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- иттиҳодияҳои нстеҳсодии бисёрсоҳаи хоҷагии машшгаго 
коммуналй, комбинатҳои коммуналии муассисаҳои вилоятй, шаҳрй 
ва нохия&й;

муассисаҳои байниноҳиявии хоҷашҳои матаилию 
коммуналй;

- идораи обу коррезии шахрй, ноҳиявӣ ва минтақаҳои онҳо;
-  инщоотқои тозакорй;
- муассисаҳои шабакаҳои гармидиқии вилоятй, ноқиявӣ ва

шахрй;
-  идораи обу коррезии байни иоҳиявй ва истеҳсолй;
-- муасссисаҳои таъминкунандаи чароғоннамоии кӯчақои шаҳр, 

ноҳия ва маҳаллаҳои аҳолинишин
Эзоҳ: Таҳнили неруи барқ ба корхонаҳо, пшшкилотҳа 

муассисаҳо на идораҳое, ки дар мабяаггузории буҷстӣ қарор 
доранд, мувофиқи зербанди Б йанди 1.3.1. Нархномаи маякур амалй 
карда мешавад,

1.3.11. Тахлили неруи барқ барои иақлиёти барқй барои кашида 
бурдани (тягач) бо пазардошти чарогоннамой па гщтиЦҷоти дигари 
зерисдтохҳои кашанда ва роҳҳо тибқи тарифи 16,85 дирам барои 1 
кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт карда мсптвид.

ГУРӮҲ11 ш
1.3.12, Тихзили неруи барқ би насосҳои обгучир, насосҳои 

рбкашии обёрй ва истгохҳои иасосҳои обйрии мошикй, нонобасга 
аз шакли моликият ва мапсубияти идоравиашои, инчунин базаҳои 
таъмирию истеҳсолии Агентии беҳдошти эамин ва обйрии назди 
Ҳуггумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тарифҳои зсрин амалй 
карда мешавад:

аз 1 апрсл то 30 сентябр тибқи тарифи 5,86 дирам барои 1 
кВт.соат (бо назардошти ААИ);

аз 1 октябр то 31 март тгибкм тарифи 16,85 дирам барои 1 
кВписоат (бо назардошти ААИ).

Ба гурӯхд истифодакунандагош мазкур шомил ҳастанд:
- истгохҳои насосҳои обкашии мошинҳои обёрӣ;
- обгузарҳои хоҷагии кшиоварзй;
-  истгоҳҳои насосии обу коррезй;
-  насосҳои интиқоли об барои аҳолй;
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-  насосҳои интиқоли об (бо иқтқцори зиёда аз 5 кВт) барои 
нуқтаҳои аҳолинишине, ки мақомоти маҳаллй (ҷамоатҳо) муқаррар 
намудааст ва онҳо дар тобеияти хоҷагии коммуналй мансуб пе
стами;

-  базаҳои таъмирию иетеҳеолии Агентии беадошти чамин ва 
обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

1.3.13. Таҳвили неруи барк барои чоққои амудии мелшративй 
ва «ойгохҳои обкашии мелиоративй, ки барои парт кардани сатҳм 
обҳои зеризаминй дар давоми сол хизматрасонй мекунанд, 
мувофики тарифи 5,86 дирам барои t  кВписоат (бо назардошти 
ААИ) амалй карда мешавад.

1.3.14. Неруи барк барои насосҳои фаръй ҷиҳати интиқоли об 
(иқтидораш то 5 кВт) ва таъмини эҳтиёҷоти маишию хочагидории 
аҳолй таҳвилшуда тибки тарифи 16,85 дирам барои 1 кВписоат 
(бо назардошти ААИ) пардохт карда мешавад.

1.3.15. Барои ИСТГОҲҲОИ обкашии шоҳрохи оби нӯдюкии водии 
Оби Киик, ки дар тавозуни хочагии деҳқокии “Асадулло” 
мебошанд, таҳвили неруи барқ аз рӯи тарифи 1,5 дирам барои 1 
кВт.соат (бе назардошти ААИ) то 1 январи соли 2022 амалй 
карда шавад,

Эзоҳ: - Таҳвияи неруи барц ба истгоҳҳои ойкаиш циҳати 
интщоли об ба фаввораҳо тибци тарифе, ки дар муассисаҳои он 
фавтрщо тобеъ аст, гузаронида мешавад.

ГУРӮҲИ IV
1.3.16. Таҳвили неруи барқ ба аҳолй ҳам дар шаҳр ва ҳам дар 

деқот тибқи тарифи 16,85 дирам барои 1 кВт. соат (бо 
назардошти ААИ), новобаста аз ҳаҷми кувваи барки 
истифодашуда амалй карда мешавад,

Тибқи тарифи мазкур неруи барки истифода намудаи ахолй, 
барои эҳтиёҷоти маишй дар биноҳои исшқоматй, манзилҳои зист, 
хобгохдои оилавй, қитьаҳои боғй ва бошишхоқҳо яардохт карда 
мешавад.

Ба эҳтиёҷоти маишй шомил аст:
* равшан намудани хона, бино, гараж, сахни хдвлй 6о- 

шишгоҳ ва қитт»аҳои замини назди бошишгоҳ;
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- тайёр намудани хӯрок ва иетифодаи асбобҳои мошинии 
барқй;

- гарм намудани хонаи истиқоматй тавасути асбобҳо ва 
таҷҳизотҳои гармидиҳандаи каммасрафи барқии стандарт®, ки 
бсвосита ба хисобкунаки якфазай баркии хонаҳои истиқоматй 
пайваст карда мешаванд ва иқтидори то 5,0 кВт - ро ташкил 
медиханд (фарши гарм, таҷҳйзогҳои гармкунии хонаҳо тавасути 
системаи обгармкунй, кондитсионерхо, термекс ва гайра).

1.3.17. Неруи барке, ки дар биноҳои шахсй, хоиахои 
истиҳомагй, бинохои аз нав таҷҳизонида, ба сохтори тиҷоратй ва 
ба идорахои корй табдилдодашуда (резидентен» намояндагони 
хориҷй ва ширкатҳои гунснун), коргоҳхои хурди фаъолияташон 
фарьию мсҳиатй, мағозаҳо, ҳамчунин барои эҳтёҷотӣ устохонаҳаи 
шахоии рассомок, ҳайкалтарошон ва ғайрахо истифода бурда 
мсшивид, гибки тарифи 40,99 диралг барои 1 кВт.соат (бе 
нашрдошти ААИ) пардохт карда мешавад.

1.3.18. Тахвили неруи барқе, ки ба нуқтаҳои аҳолияишини 
шахр на л скот, ҳимчупип бошишг оҳҳо ва кооперативҳои сохтмонй, 
ипиходияи рафиқонан боғцарварй, ташкилотҳои манзилшо 
баҳрабардорй ва хобгохқо. ки бо ташкидотҳои таъминкунандаи 
неруи бирк гибки хисобкунаки умумй ҳисоб карда мешаванд 
(истифодабарандагони яклухт ба чисоб намераванд) тибқи тарифи
16.85 дирам барои /  кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт 
карда мешавад.

Эзох: 1. Неруи барқи сарфпанудаи ташкилопцои маютию 
баҳрабардорӣ дар бипщои иапиқоматМ барои фаъолияти лифпщо 
на ртишн намудани даромадгоҳҳо на роҳравҳо тибқи тарифи
16.85 дирам барои /  кВт.соат (бе нашрдошти ААИ) пардохт 
карда мешавад.

2. Оилщои намояндагии хориҷӣ барои неруи барқи бо мақсади 
эҳтиёҷоти маишй истифодашударо дар ҳолати нуҷуд доштани 
ҳисобкунаки шоҳидач барқи бо тарифи 16,85 дирам барои / 
кВписоат (бо назардошти ААИ), дар ҳолатҳои дигар бо тарифи 
40,99 дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт 
менамонпд.

1.3.19. Ҳисоби неруи барки истифода иамудаи муассисақои 
саноатй, ташкилот ва идораҳо, корхонаҳои шахсй. хамчунин

к

хобгоҳҳои ХМК (ЖКХ) дар дегҳои барқй, (бойлерҳои барқй, 
генераторҳои буш), дигар лавозимоте, ки бо барқ гарм мешаванд 
на иқтцдори таъмкнотии онҳо аз 2,5 кВт болост, ки барои 
таъминоти оби гарм, гарм намудани биноҳои коргохҳои истеҳсолй 
ва барои эҳтиёҷоти санитарию маишй (душ, гармоба, хамом) 
муқаррар карда шудаанд, тибқи тарифҳои зерин пардохт карда 
мешаванд:

зергурӯҳи А - барои хама истифодакуиандагоне, ки дар 
маблағгузории буҷетй қарор надоранд 101,54 дирам барои 1 
кВт.соат (бе назардошти ААИ);

зергурухи Б - истифодакуиандагоне, ки дар маблағгузории 
буҷетй қарор доравд, инчунин барои мактабҳои варзишй, ҳавзҳои 
шиноварй, толорхои варзиш ва дигар иншоотҳои варзишй -  30,015 
дирам барои 1 кВписоат (бе назардошти ААИ).

Эзоҳ: истыфодабарии неруи барк, аз тарафи аҳолй дар 
хонаҳои истиқоматӣ барои таҷҳизотҳои барқӣ -  гармидиҳӣ бо 
иқтидори зиёда аз 2,5 кВт барпои ташноб, гармоба на ҳамом бо 
тарифи 101,54 дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) 
пардохт карда мешавад.

1.4. КАМ КАРДАН (ИЛОВА НАМУДАН)
БА ТАРИФИ НЕРУИ БАРҚ

1.4.1. Кам кардани (илова намудан) неруи барқ барои ҷуброни 
иқтидори реактивй ва неру дар хисобу китоб бо истифодакунанда- 
гоии гурӯхи 1, ки талаботи миёнаи моҳона дар як иуқтаи баҳисиб* 
гирй 15 ҳазор кВт.соат, 6 аз он зиёд амалй карда мешавад, Кам кар
дан (илова намудан) барои чуброни иқтидори реактивй ва энергия 
(Замимаи №2) дар асоси маълумоти асбобхои бахисобгирии иқги- 
дори реактивй ва энергия муайян карда мешавад, дар шакли тар- 
дохт барои 1 кВар сарбории максималй, ё пардохт барои I кВар с. 
нерӯи барқи истифодашуда ситонвда мешавад.

1.4.2. Илова намудан ба системаи энергетикй ҳангоми ба исти- 
фодабаравдагон таҳвил намудани иқтидори реактивй ва энерг ия 
дар соатҳои сарбории зиёди шабакахои барқй, ки аз он нстнфодаб- 
арандагон таъмин мешаванд ва хангоми аз тарафи иетифодабаран- 
дагон тавлид намудани энергияи реактивй ба ин шабака дар со- 
атҳои сарбории кам истифода амаяй карда мешавад.
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1.4.3. Кам кардан, аз тарифи системаи энергетики ҳангоми ге- 
нератсияи энершяи реактивй ба и стифодабарандагон ба шабакаҳон 
системаи энсргетикй, дар соатҳои сарбории зиёди пщбакаҳои барқй 
ва хднгоми иетифодаи энергиям реактивй аз шабакаҳои системаи 
энергетики дар соатҳои кам будани сарбории шабакахои барқй 
амалй мешавад, дар он ҳолате, ки зарур будани чунин реҷаи кории 
истифодабарандагон дар шартнома мукаррар шудааст; Агар зару- 
рияти речаи кории истифодабарандагон дар баидҳои 1.4.1 кайд 
гауда, муайян карда нашудааст, он гоҳ ба кам кардани тариф аз си
стемаи энергетики имкон дода камешаяад, аммо илова кардан ба 
тариф, ки дар эамимаи №2 нитон дода шудааст, дар ҳама давраҳои 
ҳисоботй бе чудокунии он ба соатҳои сарбории кам 8 зиёди шаба
кахои баркй истифода бӯрда мешавад.

1.4.4. Соатхои каМу зиёди сарбории шабакахои барқиро систе
маи энергетики муқаррар мекунад.

1.4.5. Кам кардани тариф аз ҷониби системаи энергетикй ҳан- 
гоми бастани шартнома бо истифодабарандагоии яклухт харидку- 
нанда-фурӯшандаҳои нерӯи барқ амалй карда мешавад.

КИСМИ ц. ТАРИФХО БАРОИ НЕРУИ ГАРМЙ
2.1. МУҚАРРАРОТИ УМУМЙ

2.1.1. Тарифҳои қисми мазкури Нархнома, ки барои неруи 
гармии тавлиднамудаи ташкилот ва муассисаҳои таъминкунандаи 
неруи гармй истифодабарандагоии азим - мийнаравон амалй карда 
мешавад,

2.1.2. Барои истифодабарандагон, ки неруи гармиро бо мақсадн 
гарм намудан, ҳавотозанамой, эхтиечоти технологй ба даст 
меоранд, дар Нархномаи мазкур аз рӯи намуди тафриқаи 
барандагони гармй муқаррар карда шудааст.

Истифодабарандагоии неруи гармй (оби гарм ва гармнамой) ба 
гурӯҳҳои зерин чудо карда шудаанд;

Гурӯҳи I - иДора ва макомоте, ки аз ҳисоби маблаги бучетй 
гаъмим карда мешаванд;

Гурӯхн 11 - истифодабарандагоии яклухт, ки таҳвилдиҳандаи 
неруи гармй ба аҳолй ҳастанд;

Гурӯҳи Ш - боқимонда хама истифодабарандагоне, ки ба 
гурӯхи I ва II шомил нестанд;
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Таҳвили неруи гармй дар шакли буғ, тибқи тарифи Замимаи 
№3 Нархномаи мазкур пардохт карда мешавад.

2.2. ШАРТҲОИ ИСТИФОДАИ ТАРИФҲО 
БАРОИ НЕРУИ ГАРМЙ

2.2.1. Тарифҳои дар Нархномаи мазкур нишоадодашуда гайр аз 
аҳолй, брои ҳисобӣ намудан бо хдмаи истифодабаранцагон (барои 
эҳгаёҷоти коммуналшо маишй) татбиқ карда мешавад.

Ҳангоми таҳвшш неруи гармй аз тарафи ташкилотҳои таъмин- 
кунандаи гармй ба аҳолй бсвосита ба бошандагони хонаҳои ис- 
тиқоматй, 1Ш моликияти хусусии онҳо аст, (барои эҳтиёҷоти ком- 
муналию маишй) ҳисоби неруи гармй тибқи ҳаққи пардохти марка- 
зи гармидихй ва таъминоти оби гарм, ки дар ҳудуди ҳамон 
нукгаҳои аҳолинишин воқеъ аст, амалй мешавад.

2.3 ИСТИФОДАБАРАНДАГОИИ ЯКЛУХТ- 
МИЁНАРАВОН (ГУРӮҲИ1П)

2.3.1. Ба истифодабарандагоии яклухт-миёнаравони 
ташкилотҳои тобеъи ШСХК «Барқи Тоҷик» набуда, муассисаҳои 
махеусгардонидашудаи бо қисоби худй, й корхшвдои тобеъи 
хисоби худй, ки дар тавозуни худ шабакақои гармщдаҳӣ доранд ва 
хариди яклухтро аз ташкштотқои таъминкунандаи энергия, 
истгоҳҳои гармидиҳӣ (дегхонаҳо) ва хариду фурӯши онҳоро ба 
истифодабарацдагони мухталиф амалй менамоянд, ба ҳиеоб 
мераванд.

2.3.2. Ташкилотҳои таъминкунандаи энергия ва истгоҳхои 
гармидиҳии (дегхонаҳо) ШСХК «Барки Тоҷик» неруи гармиро ба 
истифодабарандагоии яклухг-миёнаравон таҳвил мемамояд.

-  барон муассиса ва мақомоти идорй, ки дар хясоби маблаги 
бучетй қарор доранд (гурӯҳи I) барои 1 Гкал дар ҳаҷми 58,6$ 
сомопй маблаг (бе назардошти ААИ) пардохт менамоянд;

“  барои аҳолй (гурӯхд II) аз рӯи тарифи 7,63 сомони барои / 
Гкал (бе назардошти ААИ) пардохт менамоянд;

2.3.3. йстифодабарандагони асосй (гурӯхи Ш) тавассути 
шабакахои ШСХК «Барқи Точик» таҳвил намудани неруи гармй, 
бо системаи энергетикй, хамчунин ба муштарибни фаръй тибқи

11



тарифи ба 1 Гкал 225,74 сомони (бе нтардошти ААИ) пардохт 
карда мешанад. ___ ____________________ — .

Эзоҳ: 1. Нархномаи мазкур дар асоси банди 2 қарори Ҳукумати 
Ҷумхурии Тоҷикистон as 29 августа соли 2017, №412 аз ҷониби 
Хадамоти зидоиинҳисории назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон
ва Ширкати соҳомии кушодаи “Барқи Тоҷик” аз 4‘___” ______соли
2017 дар таҳрири пая тақия шудаасг.

2. Во амалй намудани Нархномаи мазкур, Нархномаи 09-01- 
2016 “Тарифҳои неруи барқ ва гармй” бо ҳамаи тағйироту иловахо 
аз эьтибор сокит карда шаванд,

Замимаи №1

Ба Нархиомаи №09-01-2017

Еа истиЛодабаоандагтш гурухи I мансуб хастанд;

-  иттходияхои истеҳсолшо саноатй, корхонаҳои муштарак, 
давлатй ва шахсй (фирмаҳо), аз чумла кооперативҳои фарьй, 
истехсолй ва йстеъмолй, хоҷагаҳои рафиқонаи хусусияти 
истеҳсолидошта (пурра, боваринок, саҳҳомй), иггиҳодияҳое, ки 
хусусияти истеҳсолй доранд ва масьулияташон махдуд буда, 
моликияти идовагй низ доранд; чамьиятҳои кушода ва пушидай 
саҳҳомй, фарьй ва вобаста;

-  заводхо (аз ҷумла таъмирй, заводҳои тачрибавй, ташкилотҳои 
илмию тадкиқотй, ки аз ҳисоби хоҷагидорй (хозрасчёт), 
комбинатхо, фабрикаҳо, шахтаҳо, конҳои маъдан, маъданҳои рӯи 
замин, буришҳои кӯҳй, конҳои нафту газ ва дастгоҳҳои пармакорй 
фаъолият менамоянд;

заводхои тухм, тухмтозаиамой ва калибровй;
заводхоя боЙторшо санитарй, партовтозанамойҳо;

-  устохона, коргоҳҳои истеҳсолй, нашриёт, яхдонҳо, базаҳои 
истеҳсолй ва гаъмирй;

ташкилотҳои сохтмоиии ҳисоби хоҷагидорй, корҳои сохтмо- 
нию васлгарй, нақлиёти ёридиҳанда, иншоотҳои ёрирасон, ки ба 
сохтмок хизмат мекунанд;

-  муассисаҳои роҳи оҳан, об, автомобили, ханой, қубургузар ва 
нақлиёти таҳрй (заводҳои таъмирии роҳи оҳан, трамвай, троллей
бус ва автобус, депо ва парк, роҳҳо, истгоҳҳо, семафорҳо, ин- 
шоотҳои ба хелҳо ҷудокунандаи мошинй, портчои баҳрй ва дарсй, 
базаҳои интиқолдиҳанда, қубурҳои нафту газ, шоҳрохдо);

-  заводхои таьмирию механики ва. дигар ҷамъиятҳои ташкило- 
ти еаноатй;

-  муассисаҳои алоқа (истгохҳои радио, марказҳои телевизион, 
шабака ва иуқтаҳои телефоншо телеграфй, ретрансляторҳо, поч- 
таҳо, иншоотҳои радифй, алокаи ыахию нурй ва иетгоҳҳои теле* 
фонй), амалиётгарони алоқаҳои сотовй;

-  заводҳо ва иуқтаҳои пахта, аз чумла истифодабарандагоии 
хоҷагии деҳот;

-  иттиҳодияҳои илмию истеҳсолии мансуб ба хоҷагиҳои деҳот;
-  идораи таълимию таҷрибавйва таҷрибавшо истеҳсоиии 

хоҷагихои озмоишй, муассисаҳои илмй ва илмиго исгеҳсолй оид ба 
хоҷагии деҳот; комбинатҳои (коргоҳҳо) истеҳсолии махсулоти 
нонпазй, қаннодй ва макаронбарорй; коргоҳқои коркарди махсуло
ти хоҷагии деҳот (осиёб, ҷувоз, тухмитозанамой, равғанкашй), 
маҳсулоти гӯштй ва ширй, коркарди маводҳои сохтмонй (семен- 
блох, сангҳо барои фарши роҳравҳо), устохонаҳои дуредгарй, кор- 
гоххои пахтатозанамой;

-  фермаҳои паррандапарварй ва истеҳсолкунандаи маҳсулоти 
ширй;

~ идораҳои давлатй, федератсияҳои иттифоқи касаба ва днгар 
ташкилотҳои ҷамъиятй ва шӯъбаҳои оиҳо;

-  истгоҳхои роҳи оҳан, вокзал, бандаргоҳ, истгоҳҳои автобус, 
майдонхои парвоз, фурудгохҳо;

-  муассисаҳои гаълимй (мактаб, мактаб-интернат, гимназия, 
литсей, колледж, марказхои омӯзишй, мактабхои олй, 
омӯзишгохлой касбию техники, омузишгохдои харбй, динй ва 
ғайра);

-  мактабҳои варзшцй, ҳавзҳои шиноварй, толорхои варзиш ва 
дигар иншоогҳои варзишй;

-  боғчаҳои бачагона, боғча, хонаҳои кӯдакон, исшроҳатгоҳҳо 
ва дигар муассисаҳои бачагона;

-  муассисаҳои табобатй, (марказҳои ташхисй, тиббй, полик
линика, беморхона, машваратхонаҳои тиббй, таваллудхона,
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санатория, профилактория, марказҳои муолиҷавию ташхисй ва 
озмоишгохҳо);

хонаҳри гшронсолон ва тъюбон;
-  китобхонаю толорҳои хоииш, намоишгоҳҳо, ОЗМОИШГОҲҲОИ 

кайҳонй, галерея;
- киностудия, театр, кинотеатр, сирк на ташкилотхои намо- 

ишдиханда;
~ бииоҳои бозй, казино, бдиярд, дискотека, клубҳо аз он ҷумла 

дар деҳот;
- гараж ва кооперативҳои гаражи, истгоҳҳо ва нуқтаҳои хизма- 

трасонии техникии автомошинҳо, нуқтаҳои кироя;
- ташкилотхои байналхалкй, намояндагй сафоратхонаҳо ва 

машваратхонаҳои давлатҳои хорнчй, т  он ҷумла ИДМ, ҳамчунин 
ташкилотҳои башардӯстона (фондҳо);

- боғҳои маданй-фарҳангй, истироҳатй, боғи ҳайвонот, боғҳои 
ботаники, варзиршгоҳҳо, базаҳои туристй, минтақаҳои истироҳатй;

-  қисмҳои ҳарбй бо ҳама хадамотҳояш, бинОҳои истиқоматии 
казармамонанд ва бивоҳои махсуси харбӣ-хизматй;

мӯассисахои фархангии динй (масҷид, серков, калисо);
-  муассисаҳои хизмати маишй;
- керуи барқе, ки барои лавҳаҳои реклама (овезаҳо, эълонҳо, 

номалавҳаҳо) еарф карда мешававд;
~ меҳмоихоиаҳо, мотелҳо ва кемпингҳо;
~ тамоми намуди магозаҳои (фурӯшимаҳсулот, саноатй, махсу- 

сгардонидашуда, супсрмаркстҳо, комиссионй» нуқтаҳои хариду 
фурӯш, дорухонаҳо, магозаи китоб, мағозаҳои ба савдо барорандаи 
маҳсулоти табобатй ва оптикй);

бозорҳо, намоишгоххо, дӯконча, хаймаҳо, автолавкаҳо, намо- 
ишгоҳои фурӯши мавсимй, киоскҳо (аз он ҷумла китобфурӯшй 
маҷаллафурӯшй, чиптафурӯшй, доруфурӯшй);

-  анборҳон тиҷоратй, бозорҳои яклухтфурӯшй, бозорҳои ча- 
канафурӯшй, (анбор, базаҳои яклухтфурӯшй, ташкилотҳои ки- 
тобфурӯшй, ва ҳамчунии фурӯши маҳсулоти гуногун, маводҳои 
сохтмонй, чӯбу тахта, сӯзишворй) базаҳои сабзавотнигохдорй на 
меванигоҳцорй);

- ошхона, каҳвахона, чойхона, тарабхона, барҳо, ошхонаҳои 
хурд, ошхонаҳои завод, фабрика, комбинатҳо, танӯрҳои нонпазй, 
самбӯсапазй ва кулчақандтзй;
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-  ошхонаҳои донишҷӯбн, ошхоиаҳои мактабй, ошхонаҳое, ки 
аз рӯи ҳуччат на С роҳхатҳои муолиҷавй хизмат мерасонанд, бе- 
морхона, поликлиника, профилактория, машааратхонаҳо, таваллу- 
дхона, хонаҳои пирансолон ва маъюбон;

“  бонкҳо, биржаҳо, офис ва намояндагии ширкатҳо, идораҳо 
(новобаста аз шакли ташкилиашон), шаҳрвандони ба савдо ва хиз- 
матрасонии муштариён машғул;

-  институтҳои татқикогию илмй, лоиҳакашй, иктишофй, мар- 
казҳои ҳисоббарорй, озмоишгоҳҳо, бюрои конетрукторй ва 
лоиҳакапшю иктшиофй;

-  нуқтаҳои таъминкунандаи бензину газ ва компрессории ав- 
томобилй;

-  муассисаҳои хоҷагии аграрй, кооперашвхои хоҷагии аграрй, 
хоҷагиҳои иҷоравй, деҳқонй, фермерй, инфиродй;

-  ипиҳодияҳои байиихоҷагй;
-  ассотсиатсия, муассиса, ташкилот ва ҷамъиятхои хоҷагиҳои 

деҳот;
-  иттиҳодияҳои истеҳсолй, илмию истехсолй, муассисаҳо ва 

ташкилотҳо оид ба хизматрасонии истеҳсолию тсхникй, агрохими- 
явӣ, бойторй ва намудҳои дигари хгаматрасонй;

-  гармхона, парвардахона, комбинатҳои ниҳолпарварй;
-  хоҷагиҳои тайёркунандаи хӯроки чорво;
-  иарвардахонаҳои ҳайвоноти хушзот, ҷойхои ниҳолпарварй, 

саисхонаҳо;
-  коргоҳҳои пиллахушкнамой, пиёзхушкнамой, парвардахо- 

наҳои нахи пилла;
-  хоҷагиҳои моҳипарварй, парнаришгоҳҳои моҳи ва ғайра;
“ хоҷагиҳои занбӯриасалпарварй, фермаҳои занбӯрпарварй, ит- 

тиҳодияҳо ва фермаҳои занбӯрпарварй;
..марказҳои тадқиқоти навъҳо, исттохҳои таҷрибавй ва селек-

сионерии тухму дон, лубиёгй, техники, сабзавотй, маҳсулота мс- 
ваҳои буггагй, ангурпарварй, растаниҳои гулу декоративй, лаб- 
лабӯи қанд, канабпарварй, хоҷагиҳои тухмипарварй, иттиҳодия ва 
хоҷагихои коркарди тухмй ва меваҳои бутгагй, озмоищгоҳҳои 
назорати тухмй ва агрохимиявй, назоратчии тухмй, марказҳои 
таҷрибавии истеҳсолии минтакавй ва вилоятй;
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-  парварипи оҳҳои меваҳо, мсвахой буттагй ангурпарварй, тут- 
зорҳо, декоративй, ва них,олиарварй, марказҳои боғпарварй, 
хоҷагиҳои гудпарварй, боғҳои ботаникй;

-  муассисаҳою хоҷагии аграрй оид ба парвариши ашёи хоми 
доруворй ва техники, базаҳои; тачрибавй ва озмоишии растаниҳои 
доруворй;

- марказҳои ҳифзи растанй, гурӯҳҳо ва экспедитсшҳо оид ба 
муборизаи зидди бемориҳои сироятии растаниҳо, экспедитсияи 
биологйҷиҳати мубориза бар зидди алафҳои бегона;

-  гурӯҳҳои тамизкорй (фулигатсия), озмоишгоҳҳои истехролй 
ва илмию истеҳсолии биологй ва назорати технологи, базаҳои оз- 
моишй, озмоишгоҳҳо (бахшҳо), пешгӯиҳо ва ташхисхои бемо- 
рияҳои шрояткунандаи раетаниҳо, нуқтақои огоҳнамоии пайдо- 
иши ҳашароти зараровар ва бемории растанихо, истгоқҳо, озмо- 
ишгоҳҳои биологй ва махсусгардонидашудаи карантинй;

-  хоҷашҳои ҷангал, ҷангалпарварй, ҷангалзор, мамнӯъгоҳҳо, 
хоҷагихои шикори ҳайвонот, хоҷагиҳои сайёдию шикорй, муас- 
сисаҳои чӯбу тахтабарорй, фармоишгарони ҳифзи ҳайвоноти 
шикоршаванда, парваришгоҳҳои ҳайвоноти шикоршаванда, парва- 
ришгоҳҳои ҳаЙвоноти мӯинадор, сагҳо, хочагиҳои харгӯшпарварЙ, 
хоҷагихои парвариши хдйвоноти вахдаЙ;

-  озмоишгоҳҳои бойторй, (қйтьа, нуқтаҳо) дорухонахои бой* 
тори, поликлиникаҳои бойторй, табобатгоҳхои бойторй, i-урӯххои 
эпизоотй, экспедитсияи брусе лиёзй, нуқтаҳои мубориза бар зидди 
бемориҳои хайвоноти хоҷагии дсҳот, истгохҳой бойториюг сани
тар ӣ, марказҳои назорати гӯшту шир ва ғизой, минтақаҳои наклиб- 
тии бойторй, нуқтаҳои кӯчонидани ҳайвонот, нуқтаҳои назоратию 
тафтишотии истеҳсолкунандагон, озмоишгоҳҳои радиологии 
хоҷагиҳои деҳот;

хоҷагихои нақлиётй, муассиса ва ташкилотҳои таъмирию ме
хами кй ва гаъмирию хизматрасонй дар хочагиҳои деҳот;

-  гаражҳо, паркҳои вигоҳдошти мошин ва трактор, усто- 
хонахои хоҷагиҳои деҳот оид ба таъмири мошин ва механизмҳои 
хоҷагиҳои дсҳот, тсхникахои шудгор ва обёринамой, истгоҳхои 
хизматрасонии техники, парки мошин ва тракторҳо, автомобилҳо, 
заминковҳо ва техникаҳои обёрикунанда, исттоҳҳои санҷиши mo- 
шин ва хоҷагиҳои таҷрибавии онҳо, гурӯҳҳо, коргохҳо, трестҳо оид 
ба механшатсияи чорвопарварй;
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Танҳо ҳангоми таҳвили неруи барқ ба истифодабарандагони 
хоҷагии деҳот, тарифе ки дар банди 1.3.1 нишон дода шудааст, ба- 
рои зарурияти истеҳсолй сарф карда мешавад. Вобаста ба зарури- 
яти истеҳсолй дар назар дошта шудааст:

а) кори моторҳои баркй ва дигар ҷараёнқабулкунандаҳои 
таъиноти истеҳсолй (технолога) дошта;

б) чароғон намудани биноҳои истеҳсолй ва атрофи онҳо 
(фермаҳо, коргоҳхо, устохонаҳо, анборҳо, гараж, чойҳои нигохдо- 
рии озуқаворй, саҳи ва майдонҳои нигохдории мошинҳо ва чорво).

Замимаи №2
ба Нархномаи №09-01-2017

Кам ё илова 
иамудан ба тарифн неруи барқ

(дирам бе назардошти ААИ)

I

Илова барои истифодаи 
энергияи реактивй дар со- 
атҳои зиёд будани сарборй 

дар шабакаҳои барқй.

Истифодаи 
эне|)гияи ре

активй, 
ки аҳамияти 
иқгисодиро 
зиёд наме- 

кунад.

Пардохт ба
рои 1 кВар.

соати 
истифодаи 
нерӯи барк

0,51

Истифодаи 
энергияи 
реактивй, 

ки аҳамияти 
иқгисодиро 
зиёд меку- 

над 
+

ГТардохт ба
рои 1 кВар.

соати 
истифодаи 
нерӯи барқ

1,41

Илова барои 
генератсияи 
энергияи ре- 

активйба 
шабакаҳон 
системам 

энергетикй 
дар соатҳои 
кам будани 
сарборй дар 
шабакаҳои 

барқи барои 
I кВар.соат

2 , 1 0
«+» - танҳо дар бузургии зиёд исгафода мешавад

Кам кардан 
барои гене

ратсияи 
энергияи ре
активй дар 
шабакаҳои 
сиетемаи 

эиергетикй 
дар еоатҳои 
сарбории зи- 

ёди шаба- 
каҳои барқн 
ва барои ис

тифодаи 
энергияи ре 
активй дар 

соагҳои сар
бории ками 
шабакаҳои

_ барқи.__
’ ’ 0,34
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Замимаи№Э

ба Нархномаи №09-01-2017 
Тарифҳо барои неруи гармй, ки дар шакли буг дода мегаавад 

_____________ (сомони барои 1 Г кал бе назардошти ААИ)

Истифодабарандагони саноатй ва истифодабаран-
дагони

ба онҳо баробар барои I Гкал

Or 1,2 
До 2,5 
ҳам- 

чунин

Зиёда 
аз 2,5 
то 7,0 

ҳамчун

Буги хушсифат
Зиёда 
аз 7,0 

то 13,0 
ҳамчун

Зиёда 
аз 13,0 
то 21,0 
хамчун

Зи
ёда
аз

21,0

8 2 н g

£  & 
Он

Хоҷаги 
ҳои хо- 
наҳои 

ли- 
босшуй 
ва гар- 
моба 
муас- 

сисақо 
и хуш- 
кашӯии 
хими- 

явй
К
У

1-©<

187,30 201,77 216,64 222,54 227,69 234,73 216,64
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