
Дар асоси банди 2 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
25 сентябри соли 2018 таҳти №473 «Дар бораи тарифҳои нерӯи барқ 

ва гармй» Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон якҷоя бо Ширкати саҳомии ходдингии кушодаи 

«Барқи Тоҷик» Нархнома (Прейскурант) -  и №09-01-2018 
«Тарифҳои неруи барқ ва гармй» -  ро таҳия намуданд.

НАРХНОМА
№ 09-01-2018

Т А Р И Ф Ҳ О  
барои нерӯи барқ ва гармӣ

Аз 1 ноябри соли 2018 амалӣ мешавад

Д у ш а н б е -2018



Тарифҳои неруи барқ ва гарми

№ Нерӯи барқ
Дирам ба 

1 кВт. 
соат

1. Барои истифодабарандагони саноатй ва ғайриса- 
ноатй 47,13

2. Барои истифодабарандагони соҳаи буҷетй, 
соҳаҳои коммуналй ва иншооти варзишӣ 19,37

3. Барои нақлиёти барқй 19,37
4,
jrm

Барои насосҳои қубурҳои об ва истгоҳҳои 
насосҳои обёрии мошинӣ, базаҳои таъмирию 
истеҳсолии Агентии бехдошти замин ва обёрии 
назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон
-  аз 1 апрел то 31 октябр
-  аз 1 ноябр то 31 март

6,73
19,37

5. Барои чоҳҳои амудии мелиоративй ва пойгоҳҳои 
обкашии мелиоративй 6,73

6. Барои аҳолй бо назардошти ААИ 19,37
7. Барои истифодаи энергияи барқ дар дегҳои барқй 

ва дастгоҳҳои барқй, бо мақсади таъмини оби гарм 
ва гармкунии биноҳо:
-  барои бахши ғайрибуҷетй
-  барои мақомоту муассисаҳои буҷетй

116,77
34,51

8. Барои ҷамъияти дорои масЬулияти махдуди 
“Комбината металлургии Тоҷикистон”:
-  аз 1 май то 30 сентябр
-  аз 1 октябр то 30 апрел

8,28
47,13

9. Барои насосҳои интиқоли оби нӯшокй (ба истис- 
нои насосҳои инфиродӣ) ва канализатсия 9,20

Энергияи гармӣ Сомонй ба 
1 Гкал.

1. Барои муассисаҳо ва мақомоти идоракуние, ки аз 
ҳисоби маблагҳои буҷетй маблаггузорӣ мешаванд 67,44

2. Барои харидорони яклухте, ки энергияи гармиро 
ба аҳолӣ интиқол медиҳанд 8,77

3. Барои ҳамаи истифодабарандагони боқимонда 259,60

Эзоҳ: - Нархҳо бе дарназардошти андоз аз арзихии иловашуда ба гайр аз аҳоли 
ва насосҳои обкашӣ, пойгоҳҳои овёрии мошинӣ, чоҳҳои амудии мелиоративи, 
поиго ҳҳои обу коррезӣ, базаҳои таытрию истеҳсолии Агентии беҳдошти м ш п  
на обсрии иазди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистои.
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ҚИСМИ I. ТАРИФХО БАРОИ НЕРӮИ БАРК
1.1. МУҚАРРАРОТИ УМУМИ

1.1.1. Тарифҳои Нархномаи мазкур барои нерӯи барқе, ки аз 
тарафи таъминкунандагони ташкилотҳои фурӯши барқ ва муас- 
сисаҳои Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» бе- 
восита ва ҳамчунин, тавассути шабакаҳои истифодабарандагони 
асосӣ интиқол медиҳанд, муқаррар карда мешавад.

1.1.2. Нархномаи мазкур барои истифодаи ҳисобкунй ҷиҳати 
истифодаи нерӯи барк ба ҳама гурӯҳҳои истифодабарандагон, ки 
дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд, муҳим мебо- 
шад.

1.1.3. Истифодабарандагони нерӯи барқ инҳо мебошанд: муас- 
сисаҳо, ташкилотҳо, идораҳо, коргоҳҳои ҳудудии мустақил, ин- 
шоот, майдонҳои сохтмонй, ҳама манзилҳои истиқоматии ба ша- 
бакаҳои барқ пайвастшуда ва истифодакунандагони нерӯи барқ, 
ки бо ёрии қабулкунакҳои нерӯи барқ пайваст ҳастанд.

1.1.4. Пардохт барои 1 кВт.соат аз ҳисоби нерӯи барқи фаъоли 
истифодабарандагон, ҳисобу китоби ҳисобкунакҳо ба ҷониби 
шиддати аввалияи трансформатори асосии муштариён муқаррар 
карда шудааст.

Агар хисобкунакҳо 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 
нерӯи барқи ба истифодабарандагон интиқолшуда, ҳангоми хисо- 
бу китоб бо муштариён ба андозаи (коэффициент) 1,025 зарб карда 
мешавад.

1.1.5. Исгифода намудани тарифҳо барои нерӯи барқ бо ис- 
теъмолкунандагон новобаста аз шакли моликият ва мансубияти 
тобеъиятӣ амалй карда мешавад.
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1.2. ГУРӮҲҲОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОН

Ҳамаи истифодабарандагони неруи барк ба чунин гурӯҳҳо 
тақсим шудаанд:

Гурӯҳи I -  истифодабарандагони саноатӣ, ғайрисаноатй, ки- 
шоварзӣ ва ба онҳо баробаркардашуда;

Гурӯҳи П - истифодабарандагони соҳаи буҷетй, муассисаҳои 
хоҷагиҳои коммуналй ва нақпиёти барқй;

Гурӯқи Ш - насосҳои обгузар, истгоҳҳои насосҳои обёрии мо- 
шинй ва чоҳҳои амудии мелиоративй ва пойгоҳҳои обкашии 
мелиоративй;

**■ _т ' т' ' Гурӯҳи IV - аҳолй, нуқтаҳои аҳолинишин ва хобгоҳҳо.

1.3. ТАРТИБОТИ ИСТИФОДАИ ТАРИФҲО 

ГУРӮҲИ1

1.3.1. Таҳвили нерӯи барқ ба истифодабарандагони саноатй, 
ғайрисаноатй, кишоварзй ва ба онҳо баробаркардашуда, новоба- 
ста аз пайвастшавии иқтидор тибқи тарифи зерин амалй карда 
мешавад:

зергурӯҳи А - барои ҳама истифодакунандагоне, ки дар ма- 
блағтузории буҷетӣ карор надоранд -  47,13 дирам барои 
1 кВт.соат (бе назардошти ААИ);

зергурӯҳи Б - истифодакунандагоне, ки дар маблағгузории 
буҷетӣ қарор доранд -  19,37 дирам барои 1 кВт.соат (бе наза
рдошти ААИ);

Пардохти тарифи истифодабарандагони соҳаи бучетӣ, танҳо 
ҳангоми мавчудияти хуҷҷати расмӣ, ки бо мӯҳри нишондори (гербо
вой) Вазорати молия аз он хусус, ки муассиса (ташкилот) дар ма- 
блағгузории буҷетӣ қарор дорад ва бо нишон додани ҳачми маблағи 
пешбинишуда барои истифодаи барк тасдиқ карда шудааст, амалӣ 
карда мешавад. Ҳисоб тибқи тарифи мазкур аз лахзаи  пешниҳод 
гардидани хуччаги мазкур амалй карда мешавад.

1.3.2. Феҳристи истфодабарандагони ба гурӯҳи I дохилшуда 
дар Замимаи №1 ҳамин Нархнома нишон дода шудааст.

1.3.3. Барои ҷамъияти дорой масъулияти махдуди “Комбината 
металлургии Точикистон”:
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-  аз 1 май то 30 сентябр аз рӯи тарифи 8,28 дирам барои 
1 кВт.соат (бе назардошти ААИ);

-  аз 1 октябр то 30 апрел аз рӯи тарифи 47,13 дирам барои 
1 кВт.соат (бе назардошти ААИ).

1.3.4. Нерӯи барк аз тарафи муассисаҳое, ки барои интиқоли 
об ҷиҳати мақсадҳои технолога сарф мекунанд, тибқи тарифи ба 
ин муассиса муқарраршуда пардохт карда мешавад.

1.3.5. • Коргоҳҳои алоҳида ё иншооте, ки аз 
истифодабарандагони асосй дар мустакилият ҷойгир шудаанд ва 
бо онҳо шабакаҳои тақсимотии якҷоя надоранд, пардохти 
истеъмоли нерӯи барқ тибқи тарифи муқарраршудаи мувофиқ 
барои гурӯҳҳои истифодабарандагон новобаста аз тарифе, ки 
барои ҳисобу китоби истифодабарандагони асосй кабул шудааст, 
гузаронида мешавад.

1.3.6. Нерӯи барке, ки барои обгармкунй ва буғҳосилкунй дар 
корҳои технолога сарф карда мешавад, тибқи тарифи 47,13 дирам 
барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт карда мешавад.

1.3.7. Интиқоли нерӯи барқ барои эҳтиёҷоти истеҳсолии 
корхонаҳое, ки бо оҳангудозй ва гармкунии металл машғуланд, бо 
тарифи 58,47 дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) амалй 
карда мешавад.

1.3.8. Гимназияҳои шахсӣ, мактабҳо ва литсейҳое, ки ба 
системаи ягонаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд 
(Қонун «Дар барои маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон») ва ба 
маблаггузории буҷет мансуб нестанд; богчаҳои бачагона ва дигар 
муассисаҳои кӯдакона, ки ба сохтори Вазорати маориф дохил 
нестанд ва аз буҷети сатҳҳои мухталиф маблаггузорй намешаванд; 
хонаҳои бачагон, хона-парваришгоҳ, хонаҳои пиронсолон; 
муассисаҳои фарҳангии динй (масчид, серков, калисо) ва дигар 
муассисаҳое, ки фаъолияти тиҷоратй надоранд, вале аз ҳисоби 
фондҳои башардӯстона маблаггузорй мешаванд, ҳаққи нерӯи 
барқи истифодакардаашонро тибқи тарифи миёна барои 
зергурӯҳҳои А ва Б -  33,25 дирам барои 1 кВт.соат ( бе назардошти 
А АИ) пардохт мекунанд.

1.3.9. Интиқоли нерӯи барк барои мактабҳои варзишй, ҳавзҳои 
шиноварй, толорҳои варзиш ва дигар иншоотҳои варзишй бо 
тарифи 19,37 дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) амалй 
карда мешавад.
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ГУРӮҲИ II

1.3.10. Таҳвили нерӯи барқ барои муассисаҳои буҷетй ва 
хоҷагиҳои коммуналӣ тибқи тарифи 19,37 дирам барои 1 кВт.соат 
( бе назардошти ААИ) пардохт карда мешавад.

Ба муассисахои хочагии коммуналй ва наклиёти бапкй 
мансубанд:

-  хонаҳои либосшӯй, козургарии кимёвй, ки дар тавозуни 
идораи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд;

-  иттиҳодияҳои истеҳсолии бисёрсоҳаи хоҷагии манзилию 
коммуналй, комбинатҳои коммуналии муассисаҳои вилоятй, 
шаҳрӣ ва ноҳиявй;

* ■ -  муассисаҳои байниноҳиявии хоҷагиҳои манзилию 
коммуналй;

-  идораи обу коррезии шаҳрй, ноҳиявй ва минтақаҳои онҳо;
-  иншоотҳои тозакорй;
-  муассисаҳои шабакаҳои гармидиҳии вилоятй, ноҳиявй ва 

шаҳрй;
-  идораи обу коррезии байни ноҳиявй ва истеҳсолй;
-  муасссисаҳои таъминкунандаи чароғоннамоии кӯчаҳои 

шаҳр, ноҳия ва маҳаллаҳои аҳолинишин.
Эзоҳ: Таҳвили нерӯи барқ ба идораҳои маъмурии корхонаҳо, 

ташкилотҳо муассисаҳо ва идораҳое, кй дар маблаггузории буҷетӣ 
қарор доранд, мувофиқи зербанди Б  банди 1.3.1. Нархномаи мазкур 
амалй карда мешавад.

1.3.11. Таҳвили нерӯи барқ барои нақлиёти барқй барои 
кашида бурдани (тягач) бо назардошти чарогоннамой ва 
эҳтиёҷоти дигари зеристгоҳхои кашанда ва роҳҳо тибқи тарифи 
19,37 дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт 
карда мешавад.

ГУРӮҲИIII

1.3.12. Таҳвили нерӯи барқ ба насосҳои обгузар, насосҳои 
обкашии обёрй ва истгоххои насосҳои обёрии мошинй, новобаста 
аз шакли моликият ва мансубияти идоравиашон, инчунин базаҳои 
таъмирию истеҳсолии Агентии бехдошти замин ва обёрии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тарифҳои зерин амалй 
карда мешавад:
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-  аз 1 апрел то 31 октябр тибқи тарифи 6,73 дирам барои 
1 кВписоат (бо назардошти ААИ);

-  аз 1 ноябр то 31 март тибқи тарифи 19,37 дирам барои 
1 кВт.соат (бо назардошти ААИ ).

Ба гурӯҳи истифодакунандагони мазкур шомил ҳастанд:
-  истгоҳҳои насосҳои обкашии мошинҳои обёрй;
- обгузархои хочагии кишоварзй;
-  базаҳои таъмирию истеҳсолии Агентии бехдошти замин ва 

обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1.3.13. Таҳвили нерӯи барқ барои чоҳҳои амудии мелиоративй 

ва пойгоҳҳои обкашии мелиоративй, ки барои паст кардани сатҳи 
обҳои зеризаминй дар давоми сол хизматрасонй мекунанд, 
мувофики тарифи 6,73 дирам барои 1 кВт.соат (бо назардошти 
ААИ) амалй карда мешавад.

1.3.14 Таҳвили нерӯи барқ барои истгоҳҳои насосҳои обу 
корезй насосҳои интиқоли об барои аҳолй, насосҳои интиқоли об 
(бо иқгидори зиёда аз 5 кВт) барои нуқгаҳои аҳолинишине, ки 
мақомоти маҳаллй (ҷамоатҳо) муқаррар намудааст ва онҳо дар 
тобеияти хочагии коммуналй мансуб нестанд мувофиқи тарифи 
9,20 дирам барои 1 кВт.соат (бо назардошти ААИ) амалй карда 
мешавад.

1.3.15 Нерӯи барқ барои насосҳои фаръӣ ҷиҳати интиқоли об 
(иқтидораш то 5 кВт) ва таъмини эҳтиёҷоти маишию хоҷагидории 
аҳолй таҳвилшуда тибқи тарифи 19,37 дирам барои 1 кВт.соат (бо 
назардошти ААИ) пардохт карда мешавад.

Эзоҳ: - Таҳвили нерӯи барқ ба истгоҳҳои обкашӣ ҷиҳати 
интиқоли об ба фаввораҳо тибқи тарифе, ки дар муассисаҳои он 
фаввораҳо тобеъ аст, гузаронида мешавад.

ГУРӮҲИIV

1.3.17. Таҳвили нерӯи барқ ба аҳолй ҳам дар шаҳр ва ҳам дар 
деҳот тибқи тарифи 19,37 дирам барои 1 кВт. соат (бо назардошти 
ААИ), новобаста аз ҳачми қувваи барқи истифодашуда амалй 
карда мешавад.

Тибқи тарифи мазкур нерӯи барқи истифода намудаи аҳолй, 
барои эҳтиёчоти маишй дар биноҳои истиқоматй, манзилҳои зист, 
хобгоҳҳои оилавй, қитъаҳои боғй ва бошишгоҳҳо пардохт карда 
мешавад.

Ба эҳтиёҷоти маишй шомил аст:
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— равшан намудани хона, бино, гараж, саҳни ҳавлй бошишгоҳ 
ва қитъаҳои замини назди бошишгоҳ;

— тайёр намудани хӯрок ва истифодаи асбобҳои мошинии 
барқӣ;

— гарм намудани хонаи истиқоматй тавасути асбобҳо ва 
таҷҳизотқои гармидиҳандаи каммасрафи барқии стандарта, ки 
бевосита ба ҳисобкунаки якфазаи барқии хонаҳои истиқоматй 
пайваст карда мешаванд ва иқтидори то 5,0 кВт -  ро ташкил 
медиҳанд (фарши гарм, таҷҳизотҳои гармкунии хонаҳо тавасути 
системаи обгармкунӣ, кондитсионерҳо, термекс ва гайра).

1.3.18. Нерӯи барқе, ки дар биноҳои шахсй, хонахои 
истиқоматй, биноҳои аз нав таҷҳизонида, ба сохтори тиҷоратй ва

с’ -ба ‘гидораҳои корй табдилдодашуда (резидентсия намояндагони 
хориҷй ва ширкатҳои гуногун), коргоҳҳои хурди фаъолияташон 
фаръию меҳнатӣ, магозаҳо, ҳамчунин барои эҳтёҷотӣ устохонаҳои 
шахсии рассомон, ҳайкалтарошон ва гайраҳо истифода бурда 
мешавад, тибқи тарифи 47,13 дирам барои 1 кВт.соат (бе 
назардошти ААИ) пардохт карда мешавад.

1.3.19. Таҳвили нерӯи барқе, ки ба нуқтаҳои аҳолинишини 
шаҳр ва деҳот, ҳамчунин бошишгоҳҳо ва кооперативҳои 
сохтмонй, иттиҳодияи рафиқонаи богпарварӣ, ташкилотҳои 
манзилию баҳрабардорӣ ва хобгоҳҳо, ки бо ташкилотҳои 
таъминкунандаи нерӯи барқ тибқи ҳисобкунаки умумй ҳисоб 
карда мешаванд (истифодабарандагони яклухт ба ҳисоб 
намераванд) тибқи тарифи 19,37 дирам барои 1 кВт.соат (бе 
назардошти ААИ) пардохт карда мешавад.

ЭЗОХ: I. Нерӯи барци сарфнамудаи ташкилогщои манзилию 
баҳрабардорӣ дар биноҳои истщоматй барои фаъолияти лифтҳо ва 
равшан намудани даромадгоҳҳо ва роҳравҳо тибқи тарифи 19,37 
дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт карда 
мешавад.

2. Оилаҳои памояпдагии хориҷӣ барои перӯи барқи бо мацсади 
эҳтиёҷоти маишй истифодашударо дар ҳолати вуҷуд доштани 
ҳисобкунаки алоҳидаи барқи бо тарифи 19,37 дирам барои 1 
кВт.соат (бо назардошти ААИ), дар ҳолагщои дигар бо тарифи 
47,13 дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт 
менамоянд.

1.3.20. Ҳисоби нерӯи барқи истифода намудаи муассисахои 
саноатй, ташкилот ва идораҳо, корхонаҳои шахсй, ҳамчунин 
хобгоҳҳои ХМК (ЖКХ) дар дегҳои барқӣ, (бойлерҳои барқй, 
генераторҳои буғӣ), дигар лавозимоте, ки бо барқ гарм мешаванд

8

ва иқтадори таъминотии онҳо аз 2,5 кВт болост, ки барои 
таъминоти оби гарм, гарм намудани биноҳои коргоҳҳои истеҳсолй 
ва барои эҳтиёҷоти санитарию маишй (душ, гармоба, хамом) 
муқаррар карда шудаанд, тибқи тарифҳои зерин пардохт карда 
мешаванд:

зергурӯҳи А - барои ҳама истифодакунандагоне, ки дар 
маблагтузории буҷетй қарор надоранд 116,77 дирам барои 1 
кВписоат (бе назардошти ААИ);

зергурӯҳи Б - истифодакунандагоне, ки дар маблаггузории 
буҷетй қарор доранд, инчунин барои мактабҳои варзишй, ҳавзҳои 
шиноварй, толорҳои варзиш ва дигар иншоотҳои варзишй -  34,51 
дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ).

Эзоҳ: истифодабарии нерӯи барқ аз тарафи аҳолӣ дар хонаҳои 
истщоматй барои таҷҳизотҳои барқӣ -  гармидиҳӣ бо иқтидори 
зиёда аз 2,5 кВт барпои ташноб, гармоба ва ҳамом бо тарифи 
116,77 дирам барои 1 кВт.соат (бе назардошти ААИ) пардохт 
карда мешавад.

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

1.4.1. Кам кардани (илова намудан) нерӯи барқ барои ҷуброни 
иқтидори реактивй ва неру дар ҳисобу китоб бо истифодакунанда- 
гони гурӯҳи 1, ки талаботи миёнаи моҳона дар як нуқтаи баҳисоб- 
гирй 15 ҳазор кВт.соат, ё аз он зиёд амалй карда мешавад. Кам 
кардан (илова намудан) барои ҷуброни иқтидори реактивй ва 
энергия (Замимаи №2) дар асосй маълумоти асбобҳои баҳисобги- 
рии иқтидори реактивй ва энергия муайян карда мешавад, дар ша- 
кли пардохт барои 1 кВар сарбории максималй, ё пардохт барои 1 
кВар с. нерӯи барқи истифодашуда ситонида мешавад.

1.4.2. Илова намудан ба системаи энергетикй ҳангоми ба ис
тифодабарандагон таҳвил намудани иқтидори реактивй ва энергия 
дар соатҳои сарбории зиёди шабакаҳои барқй, ки аз он истифо
дабарандагон таъмин мешаванд ва ҳангоми аз тарафи истифодаб
арандагон тавлид намудани энергияи реактивй ба ин шабака дар 
соатҳои сарбории кам истифода амалй карда мешавад.

1.4.3. Кам кардан аз тарифи системаи энергетикй ҳангоми ге- 
нератсияи энергияи реактивй ба истифодабарандагон ба шаба- 
каҳои системаи энергетикй, дар соатҳои сарбории зиёди шаба- 
каҳои барқй ва ҳангоми истифодаи энергияи реактивй аз шаба- 
каҳои системаи энергетикй дар соатҳои кам будани сарбории ша-
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бакаҳои барқӣ амалй мешавад, дар он ҳолате, ки зарур будани чу- 
нин реҷаи кории истифодабарандагон дар шартнома муқаррар 
шудааст; Агар зарурияти реҷаи кории истифодабарандагон дар 
бандҳои 1.4.1 қайд шуда, муайян карда нашудааст, он гоҳ ба кам 
кардани тариф аз системаи энергетикй имкон дода намешавад, 
аммо илова кардан ба тариф, ки дар замимаи №2 нишон дода 
шудааст, дар ҳама давраҳои ҳисоботӣ бе ҷудокунии он ба соатҳои 
сарбории кам ё зиёди шабакаҳои барқй истифода бурда мешавад.

1.4.4. Соатҳои каму зиёди сарбории шабакаҳои барқиро си
стемаи энергетикй муқаррар мекунад.

1.4.5. Кам кардани тариф аз ҷониби системаи энергетикй ҳан- 
о  , ГОСТИ'бастани шартнома бо истифодабарандагони яклухт харидку-

нанда-фурӯшандаҳои нерӯи барқ амалй карда мешавад.
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ҚИСМИ II. ТАРИФХО БАРОИ НЕРӮИ ГАРМИ

2.1. МУҚАРРАРОТИ УМУМИ

2.1.1. Тарифҳои қисми мазкури Нархнома, ки барои нерӯи 
гармии тавлиднамудаи ташкилот ва муассисахои таъминкунандаи 
нерӯи гармй истифодабарандагони азим -  миёнаравон амалй 
карда мешавад.

2.1.2. Барои истифодабарандагон, ки нерӯи гармиро бо 
мақсади гарм намудан, ҳавотозанамой, эҳтиеҷоти технологи ба 
даст меоранд, дар Нархномаи мазкур аз рӯи намуди тафриқаи 
барандагони гармй мукаррар карда шудааст.

Истифодабарандагони нерӯи гармй (оби гарм ва гармнамой) 
ба гурӯҳҳои зерин чудо карда шудаанд;

Гурӯҳи I - идора ва мақомоте, ки аз ҳисоби маблағи буҷетй 
таъмин карда мешаванд;

Гурӯҳи II - истифодабарандагони яклухт, ки таҳвилдиҳандаи 
нерӯи гармй ба аҳолй ҳастанд;

Гурӯҳи III - боқимонда ҳама истифодабарандагоне, ки ба 
гурӯҳи I ва II шомил нестанд;

Таҳвили нерӯи гармй дар шакли буғ, тибқи тарифи Замимаи 
№3 Нархномаи мазкур пардохт карда мешавад.

2.2. ШАРТҲОИ ИСТИФОДАИ ТАРИФҲО 
БАРОИ НЕРУИ ГАРМИ

2.2.1. Тарифҳои дар Нархномаи мазкур нишондодашуда гайр 
аз аҳолй, барои ҳисобй намудан бо хамаи истифодабарандагон 
(барои эҳтиёчоти коммуналию маишй) татбиқ карда мешавад.

Ҳангоми таҳвили нерӯи гармй аз тарафи ташкилотҳои 
таъминкунандаи гармй ба аҳолӣ бевосита ба бошандагони хо- 
наҳои истиқоматй, ки моликияти хусусии онҳо аст, (барои 
эҳтиёҷоти коммуналию маишй) ҳисоби нерӯи гармй тибқи ҳаққи 
пардохти маркази гармидиҳй ва таъминоти оби гарм, ки дар худу- 
ди ҳамон нуқтаҳои аҳолинишин воқеъ аст, амалй мешавад.



2.3 .ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ЯКЛУХТ- 
МИЁНАРАВОН (ГУРӮҲИ П)

2.3.1. Ба истифодабарандагони яклухт-миёнаравони 
ташкилотҳои тобеъи ШСХК «Барқи Тоҷик» набуда, муассисаҳои 
махсусгардонидашудаи бо ҳисоби худй, ё корхонаҳои тобеъи 
ҳисоби худй, ки дар тавозуни худ шабакаҳои гармидиҳӣ доранд ва 
хариди яклухтро аз ташкилотҳои таъминкунандаи энергия, 
истгоҳҳои гармидиҳй (дегхонаҳо) ва хариду фурӯши онҳоро ба 
истифодабарандагони мухталиф амалй менамоянд, ба ҳисоб 
мераванд.

г '2:3.2. Ташкилотҳои таъминкунандаи энергия ва истгоҳҳои 
гармидиҳии (дегхонаҳо) ШСХК «Барқи Тоҷик» нерӯи гармиро ба 
истифодабарандагони яклухт-миёнаравон таҳвил менамояд.

-  барои муассиса ва мақомоти идоравие, ки дар ҳисоби 
маблағи буҷетӣ қарор доранд (гурӯҳи I) барои 1 Гкал дар ҳаҷми 
67,44 сомонӣ маблаг (бе назардошти ААИ) пардохт менамоянд;

-  барои аҳолй (гурӯҳи II) аз рӯи тарифи 8,77 сомони барои 1 
Гкал (бе назардошти ААИ) пардохт менамоянд;

2.3.3. Истифодабарандагони асосй (гурӯҳи III) тавассути 
шабакаҳои ШСХК «Барқи Тоҷик» таҳвил намудани нерӯи гармй, 
бо системаи энергетикй, ҳамчунин ба муштариёни фаръй тибқи 
тарифи ба 1 Гкал 259,60 сомони (бе назардошти ААИ) пардохт 
карда мешавад.

Эзоҳ: 1. Нархномаи мазкур дар асосй банди 2 қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2018, №473 аз 
ҷониби Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ширкати соҳомии кушодаи “Барки Тоҷик” таҳия 
шудааст.

2. Бо амалй намудани Нархномаи мазкур, Нархномаи 09-01- 
2017 “Тарифҳои нерӯи барқ ва гармй” бо ҳамаи тағйироту иловаҳо 
аз эътибор соқит дониста мешавад.
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Замимаи №1
Ба Нархномаи №09-01-2018

Ба истифодабарандагони z v p v x u  I  мансхб хастанд:

-  иттиҳодияҳои истеҳсолию саноатй, корхонаҳои муштарак, 
давлатй ва шахсй (фирмаҳо), аз ҷумла кооперативҳои фаръй, 
истеҳсолӣ ва истеъмолй, хоҷагиҳои рафиқонаи хусусияти 
истеҳсолидошта (пурра, боваринок, саҳомй), иттиҳодияҳое, ки 
хусусияти истеҳсолй доранд ва масъулияташон маҳдуд буда, 
моликияти иловагй низ доранд; ҷамъиятҳои кушода ва пӯшидаи 
саҳҳомй, фаръй ва вобаста;

-  заводҳо (аз ҷумла таъмирй, заводҳои таҷрибавй, 
таппсилотҳои илмию тадқиқотй, ки аз ҳисоби хоҷагидорй 
(хозрасчёт), комбинатҳо, фабрикаҳо, шахтаҳо, конҳои маъдан, 
маъданҳои рӯи замин, буришҳои кӯҳй, конҳои нафту газ ва 
дастгоҳҳои пармакорй фаъолият менамоянд;

-  заводҳои тухм, тухмтозанамой ва калибровй;
-  заводҳои бойторию санитарй, партовтозанамо;
-  устохона, коргоҳҳои истеҳсолй, нашриёт, яхдонҳо, базаҳои 

истеҳсолй ва таъмирй;
-  ташкилотҳои сохтмонии ҳисоби хоҷагидорй, корҳои сохт- 

монию васлгарй, нақлиёти ёридиҳанда, иншоотҳои ёрирасон, ки 
ба сохтмон хизмат мекунанд;

-  муассисахои роҳи оҳан, об, автомобилй, ҳавой, қубургузар 
ва нақлиёти шаҳрй (заводҳои таъмирии роҳи оҳан, трамвай, трол
лейбус ва автобус, депо ва парк, роҳҳо, истгоҳҳо, чарогакҳо, ин- 
шоотҳои ба хелҳо ҷудокунандаи мошинй, бандарҳои бахрй ва да- 
рёй, базаҳои интиқолдиҳанда, кубурҳои нафту газ, шоҳроҳҳо);

-  заводҳои таъмирию механикй ва дигар ҷамъиятҳои ташки- 
лоти саноатй;

-  муассисахои алоқа (истгоххои радио, марказҳои телевизион, 
шабака ва нуқтаҳои телефонию телеграфй, ретрансляторхо, поч- 
таҳо, иншоотҳои радифй, алоқаи нахию нурӣ ва истгоххои теле- 
фонй), амалиётгарони алоқаҳои мобилй;

-  заводҳо ва нуқтаҳои пахта, аз ҷумла истифодабарандагони 
хоҷагии деҳот;

-  иттиҳодияҳои илмию истеҳсолии мансуб ба хоҷагиҳои деҳот;
-  идораи таълимию таҷрибавй ва таҷрибавию истеҳсолии 

хоҷагиҳои озмоишй, муассисахои илмй ва илмию истеҳсолӣ оид ба
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хоҷагии деҳот; коргоҳҳии истеҳсолии маҳсулоти нонпазӣ, қаннодӣ 
ва макаронбарорй; коргоҳҳои коркарди маҳсулоти хоҷагии деҳот 
(осиёб, ҷувоз, тухмитозанамой, равғанкашй), маҳсулоти гӯштӣ ва 
ширй, коркарди маводҳои сохтмонй (сементблок, сангҳо барои 
фарши роҳравҳо), устохонаҳои дуредгарӣ, коргоххои пахтатоза- 
намой;

-  фермаҳои паррандапарварӣ ва истеҳсолкунандаи маҳсулоти 
ширӣ;

-  идораҳои давлатй, федератсияҳои иттифоқи касаба ва дигар 
ташкилотҳои ҷамъиятй ва шӯъбаҳои онҳо;

-  истгоҳҳои роҳи оҳан, вокзал, бандаргоҳ, истгоҳҳои автобус, 
 ̂ 1£акдонҳои парвоз, фурудгоҳҳо;

-  муассисахои таълимӣ (мактаб, мактаб-интернат, гимназия, 
литсей, колледж, марказҳои омӯзишй, мактабҳои олӣ, 
омӯзишгоҳҳои касбию техникй, омузишгоҳҳои ҳарбй, динӣ ва 
ғайра);

-  мактабҳои варзишй, ҳавзҳои шиноварй, толорҳои варзиш ва 
дигар иншоотҳои варзишй;

-  боғчаҳои бачагона, боғча, хонаҳои кӯдакон, истироҳатгоҳҳо 
ва дигар муассисахои бачагона;

-  муассисаҳои табобатӣ, (марказҳои ташхисй, тиббӣ, полик
линика, беморхона, машваратхонаҳои тиббй, таваллудхона, 
санатория, профилактория, марказҳои муоличавию ташхисй ва 
озмоишгоҳҳо);

-  хонаҳои пиронсолон ва маъюбон;
-  китобхонаю толорҳои хониш, намоишгоҳҳо, озмоишгоҳҳои 

кайҳонй, галерея;
-  киностудия, театр, кинотеатр, сирк ва ташкилотҳои намо- 

ишдиҳанда;
-  биноҳои бозй, казино, блиярд, дискотека, клубҳо аз он чумла 

дардеҳот;
-  гараж ва кооперативҳои гаражй, истгоҳҳо ва нуқтаҳои хиз- 

матрасонии техникии автомошинҳо, нуқтаҳои кироя;
-  ташкилотҳои байналхалқй, намояндагй сафоратхонаҳо ва 

машваратхонаҳои давлатхои хориҷй, аз он ҷумла ИДМ, ҳамчунин 
ташкилотҳои башардӯстона (фондҳо);

-  боғҳои маданӣ-фархангй, истироҳатй, боғи ҳайвонот, боғҳои 
ботаникй, варзиршгоҳҳо, базаҳои туристй, минтақаҳои исти- 
роҳатй;
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-  қисмҳои ҳарбй бо ҳама хадамотҳояш, биноҳои истиқоматии 
казармамонанд ва биноҳои махсуси ҳарбй-хизматй;

-  муассисахои фарҳангии динй (масҷид, серков, калисо);
-  муассисахои хизмати маишй;
-  нерӯи барқе, ки барои лавҳаҳои реклама (овезаҳо, эълонҳо, 

номалавҳаҳо) сарф карда мешаванд;
-  меҳмонхонаҳо, мотелҳо ва кемпингҳо;
-  тамоми намуди мағозаҳои (фурӯши маҳсулот, саноатй, мах- 

сусгардонидашуда, супермаркетҳо, комиссионй, нуқтаҳои хариду 
фурӯш, дорухонаҳо, мағозаи китоб, мағозаҳои ба савдо бароран- 
даи маҳсулоти табобатӣ ва оптикй);

-  бозорҳо, намоишгоҳҳо, дӯконча, хаймаҳо, автолавкаҳо, 
намоишгоҳои фурӯши мавсимй, киоскҳо (аз он ҷумла ки- 
тобфурӯшй маҷаллафурӯшй, чиптафурӯшй, доруфурӯшй);

-  анборҳои тиҷоратй, бозорҳои яклухтфурӯшй, бозорҳои ча- 
канафурӯшй, (анбор, базаҳои яклухтфурӯшӣ, ташкилотҳои ки- 
тобфурӯшй, ва ҳамчунин фурӯши маҳсулоти гуногун, маводҳои 
сохтмонй, чӯбу тахта, сӯзишворй) базаҳои сабзавотнигохдорй ва 
меванигоҳдорй;

-  ошхона, қаҳвахона, чойхона, тарабхона, танӯрҳои нонпазй, 
самбӯсапазй ва сехҳои қанодй;

-  ошхонаҳои донишгоҳо, ошхонаҳои мактабҳо, ошхонаҳое, ки 
аз рӯи ҳуҷҷат ва ё рохҳатҳои муолиҷавй хизмат мерасонанд,;

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

-  институтҳои татқиқотию илмй, лоиҳакашй,такмилӣ, мар- 
казҳои ҳисоббарорй, озмоишгоҳҳо, бюрои конструкторй ва 
лоиҳакашй;

-  нуқтаҳои таъмини сузишворӣ, ва компрессории автомобили;
-  муассисахои хоҷагии аграрӣ, кооперативҳои хочагии аграрй, 

хоҷагиҳои иҷоравй, деҳқонӣ, фермерй, инфиродй;
-  иттиҳодияҳои байнихочагй;
-  ассотсиатсия, муассиса, ташкилот ва ҷамъиятҳои хоҷагиҳои 

деҳот;
-  иттиҳодияҳои истеҳсолй, илмию истеҳсолй, муассисаҳо ва 

ташкилотҳо оид ба хизматрасонии истеҳсолию техникй, агрохи- 
миявй, бойторй ва намудҳои дигари хизматрасонй;

-  гармхона, комбинатҳои ниҳолпарварй;
-  хоҷагиҳои тайёркунандаи хӯроки чорво;
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-  парвардахонаҳои ҳайвоноти хушзот, саисхонаҳо;
-  коргоҳҳои пиллахушкнамой, пиёзхушкнамоӣ,;
-  хоҷагиҳои моҳипарварй, парваришгохдои моҳй ва ғайра;
-  хоҷагиҳои занбӯриасалпарварӣ, иттиҳодияҳо ва фермаҳои 

занбӯрпарварй;
-  марказҳои тадқиқоти навъҳо, истгоҳҳои таҷрибавй ва селек- 

сионерии тухму дон, лубиёгй, техникй, сабзавотй, маҳсулоти ме- 
ваҳои буттагй, ангурпарварӣ, растаниҳои гулу декоративй, лаб- 
лабӯи қанд, канабпарварй, хоҷагиҳои тухмипарварй, иттиҳодия ва 
хоҷагиҳои коркарди тухмй ва меваҳои буттагй, озмоишгоҳҳои 
назорати тухмй ва агрохимиявй, назоратчии тухмӣ, марказҳои

*  j  т^ҷрибавии истеҳсолии минтақавй ва вилоятй;
-  парваришгоҳҳои меваҳо, меваҳои буттагй ангурпарварӣ, 

тутзорҳо, декоративй, ва ниҳолпарварй, марказҳои боғпарварй, 
хоҷагиҳои гулпарварй, боғҳои ботаники;

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

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

-  гурӯҳҳои тамизкорй (фулигатсия), озмоишгоҳҳои истеҳсолй 
ва илмию истеҳсолии биологй ва назорати технолога, базаҳои оз- 
моишӣ, озмоишгоҳҳо (бахшҳо), пешгӯиҳо ва ташхисҳои бемо- 
рияҳои сирояткунандаи растаниҳо, нуқтаҳои огоҳнамоии пайдо- 
иши ҳашароти зараровар ва бемории растаниҳо, истгоҳҳо, озмо- 
ишгоҳҳои биологй ва махсусгардонидашудаи карантинй;

-  хоҷагиҳои ҷангал, ҷангалпарварй, хоҷагиҳои шикори ҳайво- 
нот, хоҷагиҳои сайёдию шикорй, муассисаҳои чӯбу тахтабарорй, 
фармоишгарони ҳифзи ҳайвоноти шикоршаванда, парва- 
ришгохҳои ҳайвоноти шикоршаванда, парваришгоҳҳои ҳайвоноти 
мӯинадор, сагҳо, хоҷагиҳои харгӯшпарварй, хоҷагиҳои парвариши 
ҳайвоноти ваҳшӣ;

-  озмоишгоҳҳои бойторй, (қитъа, нуқтаҳо) дорухонаҳои бой- 
торй, поликлиникаҳои бойторй, табобатгоҳҳои бойторӣ, гурӯҳҳои 
эпизоотй, экспедитсияи бруселиёзй, нуқтаҳои мубориза бар зидди 
бемориҳои ҳайвоноти хочагии деҳот, истгоҳҳои бойторию сани- 
тарй, марказҳои назорати гӯшту шир ва ғизоӣ, минтақаҳои нақли- 
ётии бойторй, нуқтаҳои кӯчонидани ҳайвонот, нуқтаҳои назора-
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тию тафтишотии истеҳсолкунандагон, озмоишгоҳҳои радиологии 
хоҷагиҳои деҳот;

-  хоҷагиҳои нақлиётй, муассиса ва ташкилотҳои таъмирию 
механикӣ ва таъмирию хизматрасонй дар хоҷагиҳои деҳот;

-  гаражҳо, паркҳои нигохдошти мошин ва трактор, усто- 
хонаҳои хоҷагаҳои деҳот оид ба таъмири мошин ва механизмҳои 
хоҷагиҳои деҳот, техникаҳои шудгор ва обёринамой, истгоҳҳои 
хизматрасонии техникй, парки мошин ва тракторҳо, автомобилҳо, 
заминковҳо ва техникаҳои обёрикунанда, истгохлои санҷиши мо
шин ва хоҷагиҳои таҷрибавии онҳо, гурӯҳҳо, коргоҳҳо, трестҳо 
оид ба механизатсияи чорвопарварй;

Танҳо ҳангоми таҳвили нерӯи барқ ба истифодабарандагони 
хоҷагии деҳот, тарифе ки дар банди 1.3.1 нишон дода шудааст, ба
рои зарурияти истеҳсолӣ сарф карда мешавад. Вобаста ба зарури- 
яти истеҳсолй дар назар дошта шудааст:

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

б) чароғон намудани биноҳои истеҳсолй ва атрофи онҳо 
(фермаҳо, коргоҳҳо, устохонаҳо, анборҳо, гараж, ҷойҳои нигоҳдо- 
рии озуқаворй, саҳн ва майдонҳои нигохдории мошинҳо ва чорво).
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Замимаи №2
5а Нархномаи №09-01-2018

Кам ё илова 
намудан ба тарифи нерӯи барқ

(дирам бе назардошти ААР

Гу
рӯ

ҳи
ис

ти
фо

да
ба

ра
нд

аг
он

Илова барои истифодаи энергияи реактивй 
дар соатҳои зиёд будани сарборй дар шаба- 

каҳои барқӣ. Илова барои гене- 
ратсияи энергияи 
реактивйба шаба- 

каҳои системаи энер
гетикй дар соатҳои 
кам будани сарборй 

дар шабакаҳои 
барки барои 
1 кВар.соат

Кам кардан барои 
генератсияи энергияи 
реактивй дар шаба- 

каҳои системаи энер
гетикй дар соатҳои 
сарбории зиёди ша- 
бакаҳои барқи ва ба
рои истифодаи энер
гияи реактивй дар 
соатҳои сарбории 
ками шабакаҳои 

барқи.

Истифодаи энергияи 
реактивй, 

ки аҳамияти иқтисо- 
диро зиёд намекунад.

Истифодаи энер
гияи реактивй, 

ки аҳамияти иқти- 
содиро 

зиёд мекунад 
+

Пардохт барои 1 
кВар. соати 

истифодаи нерӯи 
барк

Пардохт барои 1 
кВар.соати 

истифодаи нерӯи 
барк

I 0,59 1,62 2,41 0,39

«+»-  танҳо дар бузургии зиёд истифода мешавад.
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Замимаи №3
ба Нархномаи №09-01-2018

Тарифҳо барои нерӯи гармй, ки дар шакли буг дода мешавад

(сомони барои 1 Гкал бе назардошти ААИ)

Та
ш

ки
ло

тҳ
ои

ба
рқ

та
ъм

ин
на

м
о

Истифодабарандагони саноатй ва истифодабарандагони 
ба онҳо баробар барои 1 Гкал

Хоҷагиҳои 
хонаҳои ли- 
босшӯй ва 

гармоба му- 
ассисаҳои 

хушкашӯии 
химиявй

Буги хушсифат

Бу
ги

 
те

зи
 

ре
ду

тс
ио

нй

Бу
ғи

ху
ш

си
ф

ат

Ш
С

Х
К

 
«Б

ар
ки

 
Т

о-
 

чи
к»

От 1,2 до 
2,5 

ҳамчунин

Зиёда аз 
2,5 то 7,0 
ҳамчун

Зиёда аз 
7,0 то 13,0 

ҳамчун

Зиёда аз 
13,0 то 

21,0 ҳам- 
чун

Зиёда 
аз 21,0

215,40 232,04 249,14 255,92 261,84 269,94 249,14
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