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Программаның Паспорты 
 

Программаның 

исеме 

 “2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районының энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү”  

муниципаль программасы (алга таба -Программа) 

Программаны 

эшләп чыгару 

өчен нигез 

(хокукый һәм 

норматив тәэмин 

итү)   

1. “Энергия саклау турында һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген 

күтәрү хакында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 

актларына үзгәрешләр кертү турында”, 2009 ел, 23 нче ноябрь, 

261-ФЗ номерлы Федераль закон; 

2. “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”, 2003 ел, 6 нчы октябрь, 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон 

3. “Товарларның, хезмәтләрнең, эшләрнең энергетик 

нәтиҗәлелеге таләпләрен урнаштыру, муниципаль ихтыяҗлар 

өчен заказлар урнаштыруга кагыйдәләрен раслау турында”, 2009 

ел, 31 нче декабрь, 1221 номерлы РФ Хөкүмәте карары; 

4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; “Энергия саклау өлкәсендә төбәк һәм 

муниципаль программаларга талапләр һәм энергетик 

нәтиҗәлелекне арттыру турында”, 2009 ел, 31 нче декабрь, 1225 

номерлы РФ Хөкүмәте карары; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2009г. №1830-р об утверждении плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 

марта 2010 г. №356-р об утверждении Плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в Республике Татарстан. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

“Энергия саклау һәм энергия нәтиҗәлелеген күтәрү буенча 

чаралар планын раслау турында”, 2009 ел, 1 нче декабрь, 1830-р 

номерлы карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан 

Республикасында энергия саклау һәм энергия нәтиҗәлелеген 

күтәрү буенча чаралар Планын раслау турында”, 2010 ел, 9 нчы 

март, 356-р номерлы карары; 

6. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в обеспечении 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

Отформатировано: татарский

Отформатировано: татарский

Отформатировано: татарский



 

4 

 

эффективности»;РФ Икътисади үсеш Министрлыгының “Энергия 

саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне арттыру өлкәсендә төбәк, 

муниципаль программаларны эшләү максатыннан кулланырга 

мөмкин булган, энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне 

күтәрүне тәэмин итүдә якынча чаралар исемлеген раслау турында 

”, 2010 ел, 17 нче февраль, 62 номерлы боерыгы; 

7. РФ Икътисади үсеш Министрлыгының “Каршы куела торган 

шартларда дәүләт (муниципаль) учреждениеләр тарафыннан 

кулланыла торган ресурсларның киметү күләмен  ачыклау тәртибе 

турында”, 2011 ел, 24 нче ноябрь, 591 номерлы боерыгы; 

8. Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының “Энергия 

саклау өлкәсендәге программаларның формасына таләпләрне 

раслау һәм дәүләт һәм муниципаль берәмлек, җайга салына торган 

эшчәнлек төре алып баручы оешмалар катнашында оешмаларның 

энергетик нәтиҗәлелегн арттыру һәм аларны тормышка 

ашырганда хисап турында”, 2014 ел, 30 нчы июнь, 398 номерлы 

Боерыгы; 

9. Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының “Энергия 

саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә максатчан 

күрсәткечләрнең күрсәткечен исәпләү методикасын раслау 

турында, шул исәптән каршы куела торган шартларда”, 2014 ел, 

30 нчы июнь, 399 номерлы Боерыгы; 

10. Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының “Энергия 

саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә төбәк һәм 

муниципаль программаларны тормышка ашыру буенча методик 

рекомендацияләрне раслау турында”, 2014 ел, 11 нче декабрь, 916 

номерлы Боерыгы; 

11. Россия Федерациясе Энергетика министрлыгының “Энергия 

саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән 

чараларны тормышка ашыру өчен натураль чагылышта энергетик 

ресурсларны куллану күләмен исәпләү-үлчәү юлы белән билгеләү 

методикасын раслау турында”, 2016 ел, 4 нче декабрь, 67 номерлы 

Боерыгы. 

Программаның 

заказчысы  

МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты» МКУ  

Программаны 

эшләүче 

«Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты» МКУМКУ «Исполнительный комитет 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» 

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары, төп 

максатчан 

Биектау муниципаль районында тормыш сыйфаты, 

җитештерелә торган продукциянең конкурентлыгы тайпылусыз 

үскән вакытта, энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

күтәрү белән нәтиҗәле идарә системасын формалаштыру 
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индикаторлар 

һәм 

күрсәткечләр  

Программаны 

тормышка 

ашыру сроклары 

һәм этаплары 

2019–2023 еллар 

Төп чараларны 

башкаручылар 

Җирле үзидарә органнары, җайга салына торган эшчәнлек 

алып бара торган оешмалар, ТКХ оешмалары, идарә 

компанияләре, торак йортларның милекчеләре, бюджет 

учреждениеләре, энергия ресурсларын башка кулланучылар 

Финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Барлык чыганаклар хисабына Пограмманы финанслауның 

гомуми күләме – 116 млн сум, 

шул исәптән, Биектау районының берләштерелгән бюджеты 

чаралары хисабына (өстәмә керемнәр булган очракта) – 2,5 

млн.сум; 

РФ һәм ТР бюджетлары хисабына – 65,5 млн.сум; 

бюджеттан тыш чыганаклар хисабына – 48 млн. сум; 

шул исәптән энергия ресурсларын кулланучылар хисабына – 

17,5 млн. сум 
*- финанслау күләмнәренә уздырылган конкурслар нәтиҗәләре буенча корректировка 

уздырылырга тиешле һәм ел саен чираттагы финанс елына Биектау муниципаль районының 

берләштерелгән бюджетын формалаштырганда тәгаенләнәләр 

Программаны 

тормышка 

ашырудан 

көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләр 

- икътисад cекторларында энергия куллану нәтиҗәлелеген 

арттыруның тотрыклы процессын тәэмин итү; 

- энергия саклауны стимуллаштыру механизмнарын 

камилләштерү һәм барлык дәрәҗә кулланучыларның энергетик 

нәтиҗәлелеген арттыру; 

- энергия саклау потенциалын кулланыла торган электр 

энергиясе, җылылык энергиясе, табигый газ, су һәм  

күрсәткечләрен киметү юлы белән ныгыту һәм күрсәтелгән 

энергия ресурсларыннан югалтуларны киметү; 

- муниципаль учреждениеләрне энергетик ресурслар белән 

тәэмин итүгә бюджет чыгымнарын киметү; 

- халык һәм башка кулланучылар төркеме арасында энергия 

һәм ресурсларны саклау пропагандасы; 

- җитештерү, транспортировкалау, саклау һәм куллану 

процессында  ягулык-энергетика ресурсларын үлчәү һәм хисабын 

алып баруның төгәллеген, дөреслеген һәм бердәйлеген тәэмин 

итү. 

Программаны 

тормышка 

ашыруда 

 Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, 

тармак министрлыклары һәм ведомстволары, ТР Биектау 

муниципаль районы Башкарма комитеты. 
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1. Гомуми нигезләмәләр 
 

Әлеге Программа  “Энергия саклау турында һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген 

күтәрү хакында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр 

кертү турында”, 2009 ел, 23 нче ноябрь, 261-ФЗ номерлы Федераль закон, “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 

ел, 6 нчы октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә эшләп чыгарылган. 

Әлеге Программада түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

энергетик ресурс – энергия йөртүче, хуҗалык һәм башка эшчәнлекне 

тормышка ашырганда кулланырга мөмкин булган яки кулланыла торган энергия, 

шулай ук энергия төре (җылылык, электр яки башка энергия төре); 

икенчел энергетик ресурс – технологик процессны тормышка ашыру яки 

функциональ билгеләнеше билгеле энергетик ресурс төрен җитештерү белән бәйле 

булмаган җайланманы куллану нәтиҗәсендә җитештерү һәм куллану калдыклары яки 

өстәмә продукт буларак алынган  энергетик ресурс; 

ягулык-энергетика ресурслары – хуҗалык эшчәнлегендә кулланыла торган 

барлык үзгәртелгән табигый ягулык һәм энергия төрләренең барысы. Хәзерге вакытта 

кулланыла торган яки киләчәктә (файдалы) кулланырга мөмкин булган энергия 

йөртүчеләр; 

энергия саклау – кулланыла торган энергетика ресусрларын күләмен киметүгә 

юнәлдерелгән, шул ук вакытта аларны кулланудан билгеле файдалы нәтиҗәне 

саклаган хәлдә (шул исәптән, җитештерелә торган продукция, эшләнгән эшләр, 

күрсәтелгән хезмәтләр күләме), оештыру, хокукый, техник, технологик, икътисади 

башка чараларны тормышка ашыру 

энергетик нәтиҗәлелек – энергетик ресурсларны  кулланудан файдалы 

нәтиҗәнең, әлеге нәтиҗәне алу максатларында продукция, технологик процесс, 

юридик зат, шәхси эшмәкәргә карата булдырылган энергетик ресурсларның 

чыгымнарына чагыштырмасын күрсәтүче характеристика; 

энергетик нәтиҗәлелек классы – энергетик нәтиҗәлелеген күрсәтүче 

продукциянең характеристикасы; 

көнкүреш энергия куллану җайланмасы – функциональ  билгеләнелеше 

энергетик ресусрларны куллануны күз алдында тота торган, куллана торган егерлеге 

электр энергиясе өчен егерме бер киловатт, җылылык энергиясе өчен йөз киловаттан 

артмаган һәм аны куллану шәхси, гаилә, йорт һәм башка төр шундый ихтыяҗлар өчен 

билгеләнә торган продукция; 

энергетик тикшерү – кулланыла торган энергетика ресусрлары күләме 

турында дөреслеккә туры килгән мәгълүмат алу максатларында энергетика 

ресурсларын куллану турында, энергетик нәтиҗәлелек турында, энергия саклау 

мөмкинлекләрен ачыклау һәм энергетик паспортта алынган нәтиҗәләрне күрсәтеп, 

энергетик нәтиҗәлелекне арттыру турында мәгълүматны җыю һәм эшкәртү; 

энергия хезмәте күрсәтү шартнамәсе (контракт) – башкаручы тарафыннан 

энергия саклау һәм заказчы тарафыннан энергетика ресурсларын куллануның 

энергетик нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдерелгән гамәлләр предметы булган 

шартнамә (контракт); 
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муниципаль продукт – ахыргы куллану өчен товарлар һәм хезмәтләр эшләп 

чыгару процессын характерлаучы, муниципаль берәмлекнең икътисади эшчәнлеген 

гомумиләштерүче күрсәткеч. Муниципаль продукт агымдагы бәяләрдә (номиналь), 

каршы куела торган бәяләрдә (реаль)  исәпләнелә; 

дәүләт яки муниципаль берәмлек катнашында оешмалар – устав 

капиталында Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъекты,  муниципаль 

берәмлекнең өлеше (кертеме) илле проценттан да күбрәк булган һәм аларга карата 

Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъекты,  муниципаль берәмлек юридик 

затларның устав капиталларын тәшкил иткән, тавыш бирүче акцияләргә (өлешләргә) 

туры килгән гомуми тавышларның илле процентыннан да күбрәге белән турыдан-

туры яки читләтеп идарә итәргә хокукы булагн юридик затлар, дәүләт яки 

муниципаль унитар предприятиеләр, дәүләт яки мунципаль учреждениеләр, дәүләт 

компанияләре, шулай ук мөлкәтләре яки акцияләренең яки устав капиталларында 

өлешләренең илле проценты дәүләт корпорацияләренеке булган юридик затлар; 

җайга салына торган эшчәнлек төре  - Россия Федерациясе законнары 

нигезендә, җайга салына торган бәяләр (тарифлар) кулланыла торган табигый 

монополияләр субъектлары, коммуналь комплекс оешмалары белән тормышка 

ашырыла торган эшчәнлек төрләре; 

күп фатирлы йортны карап тоту өчен җаваплы зат – торак законнары 

нигезендә күп фатирлы йорт белән идарә итү йөкләмәләре йөкләнелгән зат; 

төзүче – шәһәр төзелеше законнары нигезендә төзүче дип танылган зат; 

энергетик паспорт – энергетик ресурслар куллану балансын, оешманың 

хуҗалык эшчәнлеге процессында аларны куллану нәтиҗәлелеге күрсәткечләре, 

энергия саклау потенциалы, шулай ук энергия саклау чаралары турында 

мәгълүматлар; 

максатчан күрсәткеч – регламентлаучы документлар белән чагыштырмача 

билгеләнгән җылылык-энергетика ресурсларын куллану нәтиҗәлелегенә 

юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру буенча хуҗалык итүче субъектларның 

эшчәнлеган характерлаучы абсолют һәм чагыштырма күрсәткеч; 

энергия саклау потенциалы – җылылык-энергетика ресурсларын (алга таба – 

ҖЭР) куллануны оптимальләштерү юлы белән энергетик нәтиҗәлелекне арттыру 

мөмкинлеген характерлаучы физик күрсәткеч. Потенциал билгеләнелгән 

(регламентлаучы документлар белән билгеләнгән), норматив (барлык системаның эш 

күрсәткечләрен  норматив күрсәткечләргә китерү шарты белән), теоретик 

(модернизация һәм инновацион технологияләр кертү уздырганда); 

продукциянең энергия сыйдырышлыгы – продукция эшләп чыгару өчен 

энергия тотуны (шартлы ягулык тоннасы) характерлауы күрсәткеч (млн.сум). 

Программада түбәндәге кыскартылмалар кулланыла: 

БМР  - Биектау муниципаль районы; 

ГВС – кайнар су белән тәэмин итү; 

ТКХ – торак-коммуналь хуҗалык; 

МКД – күп фатирлы йорт; 

СРО – үзе җайга салына торган оешма; 
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ТСЖ – торак милекчеләре ширкәте; 

ш. я. т. – шартлы ягулык тоннасы; 

ЯЭР – ягулык-энергетика ресурслары. 

 

2. Программаны тормышка ашыру өлкәсенә гомуми характеристика 

 

Биектау районы Татарстан Республикасының төньяк-көнбатышында урнашкан, 

Казан шәһәренә төньяк-көнчыгыштан килеп тоташа. Районның төньяк чиге  Мари-

Эль Республикасы һәм Әтнә районы белән, көнбатыштан – Яшел Үзән районы, 

көньяктан һәм көнчыгыштан Татарстан Республикасының Питрәч һәм Арча 

районнары белән чиктәш. Биектау районы Казан шәһәренең шәһәр яны булып тора, 

аның белән тимер юл һәм автомобиль юлы белән тоташа һәм шәһәр чигенә кадәр 15 

минут машина белән барырлык арада. 

Биектау авылы -  Биектау муниципаль районының административ үзәге, Казан 

шәһәреннән төньяк-көнчыгышка 17 км да урнашкан. Биектау авыл җирлегенең халкы 

16,4 мең кешенең тәшкил итә. Биектау авылыннан 1,5 км ераклыкта, Татарстан 

Республкасының көнбатыш районнарын һәм көнчыгыш районнарын транспорт 

агымнары белән тоташтыручы, шулай ук Киров өлкәсе һәм Удмуртия Республикасы 

белән бәйләүче Казан-Әгерҗе линиясендә Биектау тимер юл станциясе урнашкан. 

1574,25 мең кв.км территориясе булган Биектау муниципаль районы 

территориясендә (Татарстан Республикасы гомуми мәйданының 2,5%) 50 меңнән 

артык кеше яши (республиканың гомуми халкыннан 1,3%), торак пунктлар – 124, 

алар 25 авыл җирлегенә берләштерелгән.  

 Биектау районының аеруча да эре сәнәгать предприятиеләре булып торалар – 

“Татспиртпром” АҖ, “Усад спирт заводы” һәм “Ликер, аракы эшләнмәләре заводы”, 

“Винербергер Коркачык” ҖЧҖ кирпеч заводы, “Сафпласт” ҖЧҖ, “Татагролизинг” 

ААҖ, Исләйтар урманчылыгы һ.б. 

2018 елда район авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең товар продукцияләрен 

җитештерү өлеше  тулаем төбәк продуктында 14,3%ны тәшкил итте.  Районда язгы 

бодай, көзге арыш, солы, яшелчәләр, бәрәңге игелә. Терлекчелекнең төп өлкәләре – 

сөт-ит терлекчелеге. Районның иң эре предприятиеләре булып саналалар -  “Бөреле” 

ЯАҖ, “Серп и молот” ҖЧҖ, “Правда” ҖЧҖ, “Битаман” ҖЧҖ, “Ватан” авыл 

хуҗалыгы предприятиесе ҖЧҖ. 

Биектау муниципаль районында мәгариф өлкәсе 73 мәгариф учреждениесе 

белән тәкъдим ителгән. 18 урта, 8 төп һәм 6 башлангыч мәктәп, 38 мәктәпкәчә белем 

бирү учреждениесе, шулай ук 3 өстәмә белем бирү учреждениесе бар. 

Районда 79 мәдәният учреждениесе эшләп килә, шул исәптән район Мәдәният 

йорты, 35 авыл мәдәният йортлары һәм клублар, 38 китапханә, 2 музей, 3 музыка 

мәктәбе.  

 Район халкына медицина ярдәмен 134 койка-урынлы стационары булган 

Биектау үзәк район хастаханәсе күрсәтә. Үзәк район хастаханәсе составында 15 

койкалы Дөбъяз участок хастаханәсе, 5 табиб амбулоторияләре, 47 фельдшер-акушер 

пунктлары эшли. 
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Районның административ-территориаль төзелеше аның энергетика 

ресурсларын куллануда  Биектау авылы, Биектау тимер юл станциясе бистәсе, 

Дөбъяз, Коркачык, Бөрелек җәнлек совхозы авылларында төп кулланучылар булуы 

белән характерлана. Биектау авылында җылылык энергиясе белән төп тәэмин итүче, 

су белән тәэмин итү, су чыгару һәм чыгарылган суны чистарту буенча хезмәтләрне 

күрсәтүче – “Биектау коммуналь челтәрләре” ААҖ. Районның энергия ресурсларына 

аеруча да күп экономия ясау резервлары Биектау авылында тупланган. Аерып 

әйткәндә, суны күтәрү һәм су бирүгә электр энергиясенә чыгымнар, суны чыгару һәм 

чыгарган суны чистарту, торак секторын җылыту өчен коммуналь казаннар 

тарафыннан газны куллану, социаль һәм сәнәгать объектлары, челтәрләрдә җылылык 

энергиясен югалту һ.б. Энергия саклауда нәкъ шундый ук потенциал районның 

сәнәгать өлкәсендә, җылылык-энергетика хуҗалыгында да бар. 

2019 елның 1 нче гыйнварына Биектау муниципаль районының торак фондында 

күпфатирлы йортларда фатирлар саны  - 8858. Торак фондының гомуми мәйданы 

1508,9 мең кв. метрны тәшкил итте, шулардан шәхси милектә – 1401, 6 мең кв. метр, 

гомуми мәйданнан 92.9%.  

Ахыргы куллануда энергетика ресурсларын Биектау муниципаль районы 

буенча куллану потенциалына бәя бирелә: 

җылылык энергиясе буенча – 20 – 25 %; 

электр энергиясе буенча – 14 – 16 %; 

су буенча – 14 – 16 %.  

Торак биналарны җылыту өчен энергетика ресурсларының төп чыгымнарына 

килгәндә (шул исәптән күпфатирлы йортлар), халыкны җылы су белән тәэмин итү, 

бюджет учреждениеләрен җылыту-вентиляция ихтыяҗлары, эчке һәм урам утлары. 

Энергетика ресурсларын куллануны киметүнең негатив ягы булып, җайга 

салына торган эшчәнлекне тормышка ашыручы (җылылык белән тәэмин итүче 

оешмалар һәм суүткәргеч-канализация хуҗалыгы оешмалары) оешмаларга 

кагылырга мөмкин булган күләмнәрне киметүнең тискәре нәтиҗәсе тора, ә бер 

берәмлек хезмәт өчен  чагыштырма чыгымнарны арттыру хисабына аларның 

хезмәтләренә бәя күтәрелсә – ахыргы чиктә кулланучыларга да кагыла. Куллану 

күләмнәрен киметүнең тискәре нәтиҗәсен юк итү өчен җайга салуның дәүләт һәм 

муниципаль органнары тарафыннан тәэмин итүчеләргә кулланучылар өчен 

энергетика ресурсларына бәяне куйганда, тәэмин итүчеләр мәнфәгатьләрен дә, 

энергетика ресурсларын кулланучыларны да уйлап баланста тотарга кирәк. 

 

3. Программаның максатлары, бурычлары. Программаны тормышка 

ашыру сроклары һәм этаплары 
 

2019-2023 елларга Биектау муниципаль районында  энергия саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлеген күтәрү муниципаль программасының төп максатын 

түбәндәге рәвештә формалаштырырга була: 

Биектау муниципаль районында тормыш сыйфаты, җитештерелә торган 

продукциянең конкурентлыгы тайпылусыз үскән вакытта, энергия саклау һәм 
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энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү белән нәтиҗәле идарә системасын формалаштыру. 

Әлеге Программаның база бурычлары: 

- икътисад cекторларында энергия куллану нәтиҗәлелеген арттыруның тотрыклы 

процессын тәэмин итү; 

- энергия саклауны стимуллаштыру механизмнарын камилләштерү һәм барлык 

дәрәҗә кулланучыларның энергетик нәтиҗәлелеген арттыру; 

- энергия саклау потенциалын кулланыла торган электр энергиясе, җылылык 

энергиясе, табигый газ, су һәм  күрсәткечләрен киметү юлы белән ныгыту һәм 

күрсәтелгән энергия ресурсларыннан югалтуларны киметү; 

- муниципаль учреждениеләрне энергетик ресурслар белән тәэмин итүгә бюджет 

чыгымнарын киметү; 

- халык һәм башка кулланучылар төркеме арасында энергия һәм ресурсларны 

саклау пропагандасы; 

- җитештерү, транспортировкалау, саклау һәм куллану процессында  ягулык-

энергетика ресурсларын үлчәү һәм хисабын алып баруның төгәллеген, дөреслеген 

һәм бердәйлеген тәэмин итү. 

- электр энергиясен, җылылык энергиясен һәм суны куллануның чагыштырма 

күрсәткечләрен киметү, шул исәптән бюджет учреждениеләре тарафыннан барлык 

энергетика ресурсларын куллануны 2023 елга 10%тан да ким булмаган күләмгә 

киметү (2019 елдан ел саен 2%тан ким түгел). 

Программаның төп индикаторлары 2023 елга кадәр чорда билгеләнгән. 

 

4. Проблеманы хәл итүнең төп юллары 

 

Торак фондта һәм Биектау муниципаль районының бюджет учреждениеләрендә 

энергия куллану буенча беренчел мәгълүматларны анализлау, энергетика 

ресурсларын эшләп чыгару һәм куллануның гомумиләштерелгән картинасын 

күрергә, ЯЭРын кулланучылар тарафыннан су, электр һәм җылылык энергиясен, 

табигый газ куллануның нәтиҗәлелегенә бәя бирергә мөмкинлек бирде. 

Программаны эшләп чыгару процессында муниципаль район буенча түбәндәге 

кулланучылар төркемендә энергетика ресурсларын куллану буенча (һәрбер 

энергетика ресурсы буенча аерым) мәгълүматларны анализлау уздырылды: 

- бюджет өлкәсе; 

- торак фонды; 

- коммуналь хуҗалык. 

Ягулык-энергетика ресурсларын куллануның гомуми структурасында электр 

энергиясе, җылылык энергиясе, газ һәм су куллану аерып алынды.  

 Җыеп алынган мәгълүматларны анализлау нигезендә ЯЭР куллануның гомуми 

район структурасы формалаштырылды, 2023 елга кадәр БМР энергетика ресурсларын 

тоту динамикасы билгеленелде, аларны куллану буенча җыелма мәгълүматлар 

исәпләнелде.  

Программа бурычлары белән тормышка ашыру буенча куелган беренче 

адымнарның иң ачыгы – төп энергетика ресурсларын куллануның коммерцияле 
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исәбен 100%ка алып баруга күчү. Бүгенге көндә Россия шартларында коммерцияле 

исәпкә  күчү практикасы энергетика ресурслары өчен түләүгә  чыгымнарның 

экономиясен якынча 10-12% ка гарантияли, бу тагын да төгәлрәк итеп исәпләү, шулай 

ук кулланучыларны энергия куллануны киметүне стимуллаштыру хисабына. 

Энергетика ресурсларын җибәрү күләменең өлеше, БМРторак фондының күп 

фатирлы йортларында яшәүче халкы өчен хисап алып бару приборлары 

күрсәткечләре буенча куела торган счетлар 2019 елның 1 нче гыйнварына тәшкил 

итәләр: 

- электр энергиясе – 100 %; 

- җылылык энергиясе – 18,2 %; 

- салкын су – 96,6 %; 

- табигый газ  – 100 %. 

 “Энергия саклау турында һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү хакында 

һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында”, 

2009 ел, 23 нче ноябрь, 261-ФЗ номерлы Федераль закон белән төрле категория 

кулланучыларны энергетик тикшерү (энергоаудит) уздыру күз алдында тотыла, шул 

исәптән вакыт-вакыт энергетик тикшерү уздыру мәҗбүри булган җирле үзидарә 

органнары, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр, энергетика ресурсларын эре 

кулланучыларны. Энергоаудит һәм кулланучыларның энергетик паспортларын төзү 

буенча чаралар әлеге Программа кысаларында күз алдында тотыла.  

 Оешмаларның энергетик нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдерелгән, җайга 

салына торган эшчәнлек төрен тормышка ашыручы, конкрет техник/технологик 

проектларны эшләп чыгару һәм тормышка ашыру өчен җаваплылык, турыдан-туры 

күрсәтелгән энергия һәм ресурс белән тәэмин итүче оешмаларга йөкләнә.  Әлеге 

чараларны кертү турында карар, аларның энергетик тикшерүләре нәтиҗәләре буенча 

да кабул ителә, ә аларны уздыру өчен чыгымнар җайга салучы органнар тарафыннан 

күрсәтелә торган хезмәт төрләренә тарифлар урнаштырганда исәпкә алына дип күз 

алдында тотыла.  

Техник карарлардан кала, Программа энергия куллануны киметүне 

стимуллаштыручы, кулланучылар арасында энергетика ресурсларын саклау 

идеяләрен актив пропагандалауны оештыру, икътисади, хокукый һәм административ 

чаралар комплексын да күз алдында тота. Әлеге эш гаять мөһим, чөнки, практика 

күрсәткәнчә, гадәти кулланучыларның энергетика ресурсларын кулланудан файда 

күрүне тану, аларны энергия саклауга этәрүче саллы фактор булып тора.  

 

5. Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләренә бәя бирү индикаторлары 

исемлеге 
 

 “Энергия саклау өлкәсендә төбәк һәм муниципаль программаларга талапләр 

һәм энергетик нәтиҗәлелекне арттыру турында”, 2009 ел, 31 нче декабрь, 1225 

номерлы РФ Хөкүмәте карары нигезендә, энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә муниципаль программалар энергия саклау һәм 
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энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә максатчан күрсәткечләр исемлеген үз 

эченә алырга тиеш. 

5.1 таблицасында  2019-2023 елларга Биектау муниципаль районында энергия 

саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә Программа белән 

билгеләнгән энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә 

планлаштырыла торган максатчан күрсәткечләр тәкъдим ителгән.  

Күрсәткечләр динамикасын (үзгәрүен) сурәтләүче максатчан күрсәткечләр 

2018 елның билгеле күрсәткечләренә чагыштырма буларак исәпләнеләләр, ә 

энергетика ресурслары исәбен алып бару приборлары белән җиһазландырылу 

максатчан күрсәткечләре энергия белән тәэмин итү инфраструктурасына 

тоташтырылган объектларга чагыштырмада исәпләнеләләр. 

Энергия саклау  һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү  өлкәсендә  максатчан 

күрсәткечләрне каршы куючы шартларда исәпләгәндә шул исәптән исәпкә 

алындылар, программа чаралары уздыру белән бәйле булмаган энергетик 

ресурсларны  куллану  структурасы  һәм күләмнәренең  объектив  үзгәрү      

фаразлары. 

 

Программаның максатчан күрсәткечләре 

5.1 нче таблица 

№ Күрсәткечләрнең, күрсәткечләр төркеменең исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 

Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә гомуми максатчан күрсәткечләр 

1. 
Муниципаль продуктның энергия егәрлеге динамикасы кг ш.я./ 

 мең сум 

2. 
Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр алып барыла торган  электр энергиясе 

күләмнәре өлеше 

% 

3. 
Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр алып барыла торган  җылылык 

энергиясе күләмнәре өлеше 

% 

4. Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр алып барыла торган су күләме өлеше % 

5. 
Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр алып барыла торган  табигый газ 

күләме өлеше 

% 

6. 

Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү буенча чараларны финанслау 

өчен кулланыла торган бюджеттан тыш чаралар күләме, муницbпаль программаны 

финанслауның гомуми күләмендә 

% 

7. 
Кабат булдырыла торган энергия чыганакларын яки икенчел энергетик 

ресурсларны кулланып энергетика ресурсларын җитештерү күләмен үзгәртү 

ш. я. т. 

8. 
Кабат булдырыла торган энергия чыганакларын яки икенчел энергетик 

ресурсларны кулланып булдырылган энергетика ресурсларының өлеше 

% 

Аерым төр энергетика ресурслары буенча экономияне күрсәтүче максатчан күрсәткечләр 

1. Натураль чагылышта электр энергиясе экономиясе мең кВтч 

2. Бәя чагылышында электр энергиясе экономиясе мең сум 

3. Натураль чагылышта җылылык энергиясе экономиясе мең Гкал 

4. Бәя чагылышында җылылык энергиясе экономиясе мең сум 

5. Натураль чагылышта су экономиясе мең.м.куб 

6. Бәя чагылышында су экономиясе мең сум 

7. Натураль чагылышта табигый газ экономиясе мең.куб.м. 

8. Бәя чагылышында табигый газ экономиясе сум 

Бюджет секторында максатчан күрсәткечләр 
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№ Күрсәткечләрнең, күрсәткечләр төркеменең исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 

1. 

Исәпләү приборларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган җылылык, 

электр энергиясе, су өчен чыгымнарның чагыштырмасы 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше 

2. 

Исәпләү методларын кулланып тормышка ашырыла торган җылылык, электр 

энергиясе, су өчен чыгымнарның чагыштырмасы 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше 

3 

Исәпләү приборларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган җылылык, 

электр энергиясе, су өчен чыгымнарның чагыштырмасы үзгәрү 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше 

4. 

Исәпләү методларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган җылылык, электр 

энергиясе, су өчен чыгымнарның чагыштырмасы үзгәрү 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше. 

5. 

Җылылык, электр энергиясе, су өчен чыгымнары чагыштырмасының, исәпләү 

приборлары кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торганына 

чагыштырмасына үзгәрүе 

- 

6. 
Исәпләү приборларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган электр 

энергиясе, җылылык энергиясе, су, табигый газ өчен күләмнәре өлеше 

% 

7. 
Бюджет учреждениеләрен  энергетик ресурслар белән тәэмин итүгә муниципаль 

бюджеттан чыгымнар өлеше 

% 

8. 
Бюджет учреждениеләрен энергетика ресурслары белән тәэмин итү өчен 

муниципаль бюджетның чыгымнары динамикасы 

мең сум 

9. 
Ягулык алу өчен коммуналь комплекс оешмаларына субсидияләр тәкъдим итү өчен 

муниципаль бюджетның чыгымнары өлеше 

% 

10. 
Ягулык алу өчен коммуналь комплекс оешмаларына субсидияләр тәкъдим итү өчен 

муниципаль бюджетның чыгымнары динамикасы 

мең сум 

11. 
Мәҗбүри энергетик тикшерү уздырылган, муниципаль бюджет хисабына 

финанслана торган бюджет учреждениеләре өлеше 

% 

12. Муниципаль заказчылар белән төзелгән энергия хезмәте шартнамәләре саны шт. 

13. Энергия хезмәте шартнамәләре төзелгән дәүләт, муниципаль заказчылар өлеше % 

14. 
Энергетика нәтиҗәлелеге таләпләре нигезендә муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып 

алына торган товарлар, эшләр, хезмәтләр өлеше 

% 

15. 
1 кешегә торак биналар һәм коммуналь хезмәтләрне түләү өчен гражданнарга 

социаль ярдәм күрсәтүгә муниципаль бюджеттан чагыштырма чыгымнар 

мең сум/ кеше 

Торак фондында максатчан күрсәткечләр 

1. 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган 

(коллектив, шәхси), торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) 

электр энергиясе, җылылык энергиясе, су, табигый газ күләмнәре өлеше 

% 

2. Энергетик тикшерү уздырылган торак йортлар саны шт. 

3. 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, торак 

йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр энергиясе, җылылык 

энергиясе, су, табигый газ чыгымнары чагыштырмасы 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше, 

тыс.куб.м./кв.м. 

4. 

Исәпләүләр  кулланып тормышка ашырыла торган, торак йортларда кулланыла 

торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр энергиясе, җылылык энергиясе, су, 

табигый газ чыгымнары чагыштырмасы 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше, 

мең 

куб.м./кв.м. 

5. 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, торак 

йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр энергиясе, җылылык 

энергиясе, су, табигый газ чыгымнары чагыштырмасы үзгәрү 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше, 

тыс.куб.м./кв.м. 
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№ Күрсәткечләрнең, күрсәткечләр төркеменең исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 

6. 

Исәпләүләр  (норматив куллану) кулланып тормышка ашырыла торган, торак 

йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр энергиясе, җылылык 

энергиясе, су, табигый газ чыгымнары чагыштырмасы үзгәрүе 

Гкал/кв.м, 

кВтч/кеше, 

куб.м./кеше, 

мең 

куб.м./кв.м. 

Коммуналь инфраструктура системасында максатчан күрсәткечләр 

1. Җылылык энегиясен эшләп чыгаруга ягулык чыгымы чагыштырмасы үзгәрү кг ш.я./Гкал 

2. Җылылык энергиясен биргәндә югалтулар күләме Гкал 

3. Су биргәндә югалтулар күләме куб.м. 

4. 
Су биргәндә (транспортировка) кулланыла торган электр энергиясе күләме үзгәрү 

динамикасы 

кВтч 

 

6. Энергетик ресурсларны куллану характеристикасы 

6.1.  Биектау муниципаль районында җылылык белән тәэмин итү 

6.1.1. Төп күрсәткечләр 
 

Биектау муниципаль районы буенча бюджет секторының социаль 

учреждениеләренә җылылык энергиясен җибәрү буенча төп күрсәткечләр 6.1.1.1. 

таблицасында китерелгән.  Җылыту өчен җылылык энергиясенең төп өлеше район 

мәгариф (мәктәп, балалар бакчалары) һәм сәламәтлек саклау учреждениеләренә 

(ҮРХ) туры килә. Биектау муниципаль районының күп фатирлы йортларына җылы су 

белән үзәкләштерелгән тәэмин итү юк. 

 

2018 елда БМР бюджет учреждениеләре тарафыннан җылылык энергиясен куллану 

 6.1.1.1 нче таблица 

Күрсәткечләр 
Медицина 

учреждениеләре 
Мәктәпләр 

Балалар 

бакчалары 
Башкалар 

Объектлар саны – барлыгы 

(җылыту көч. белән  0,2 Гкал/ч) 
1 (1) 2 (0) 3 (0) 1(1) 

шул исәптән кайнар су белән 

тәэмин итү 
- - - - 

Җылылык өчен җылыту куллану 

(Гкал/ел) 
1 551,5 1 468,13 1359,55 10,02 

Кайнар су белән тәэмин итү өчен 

җылыту куллану (Гкал/ел) 
- - - - 

Вентиляциягә җылыту куллану 

(Гкал/ел) 
- - - - 

Җылыту куллану барлыгы 

(Гкал/ел) 
1 551,5 1 468,13 1359,55 10,02 

 

 Биектау районының 267 күпфатирлы йорты шәхси җылыту системасы белән 

җиһазландырылган, шул исәптән,  бер һәм ике контурлы газ казаннары белән. 12 

күпфатирлы йорт “Биектау коммуналь челтәрләре” ААҖ, “Жилстрой” ҖЧҖ 

коммуналь казаннарыннан үзәкләштерелгән җылылык системасына кушылган, 

аларда җылылык энергиясен исәпләү төеннәре урнаштырылган.  
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6.1.2. Биектау муниципаль районында җылылык белән тәэмин итү 

системасы 
 

Торак-коммуналь секторы кулланучыларын, бюджет учреждениеләрен һәм 

башка җылылык энергиясен кулланучыларның ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен 

районда  100 кВтдан артык егәрлекле 10 газ котельныйлары бар. Шулардан 5 

котельныйга һәм 2,18 км җылылык челтәрләренә “Биектау коммуналь челтәрләре” 

ААҖ махсуслаштырылган оешмасы тарафыннан хезмәт күрсәтелә. 

 

Кулланучылар категорияләре буенча җылылык энергиясен куллану 

структурасы 
 6.2.1 рәсеме 

 
 

 “Биектау коммуналь челтәрләре” ААҖ эшләп чыгара торган җылылык 

энергиясен төп кулланучылар булып, Биектау авылының күп фатирлы торак 

фондында яшәүче халык тора. “Биектау коммуналь челтәрләре” ААҖ эшчәнлеге 

җылылык энергиясен җибәрү өлешендә, билгеле тарифларны урнаштырып, җайга 

салына торган булып санала. 

 “Биектау коммуналь челтәрләре” ААҖ котельныйларының суммада җылылык 

егәрлеге 26,95 Гкал/ч. не тәшкил итә (резервтагы казан агрегатларын да исәпләп), 

кушылган йөкләнеш - 4,21 Гкал/ч, котельный предприятиеләренең уртача тулылыгы 

15,6%тан артмый. 

 

6.1.3. Биектау муниципаль районында җылылык белән тәэмин итүнең 

икътисади проблемалары 

 

Районның җылылык энергетикасы хуҗалыгында төп проблемасы булып, 

Татарстан Республикасының күпчелек башка районнарында кебек кулланучыларның 

шәхси җылыту системаларына китеп, үзәкләштерелгән җылылык белән тәэмин итүгә 

66,4%

32,6%

1,0%

Жилищно-коммунальный сектор Организации бюджетной сферы Прочие
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сорау кимү, чагыштырмача югары физик яктан тузган казан җиһазлары, шулай ук 

тузган җылылык челтәрләре булу тора. Гамәлдәге котельныйларда RS, КЧМ, КВГ 

тибындагы казаннар урнаштырылган, аларның кайберләре хәзерге заман энергетика 

нәтиҗәлелеге таләпләренә туры килми, яну куркынычсызлыгы автоматикасы 

гамәлдәге таләпләргә җавап бирми, казанга кадәр суны эшкәртү кечкенә 

котельныйларда юк, бу аларның файдалы эш коэффициентын киметә һәм 

казаннарның вакытыннан алда сафтан чыгуына китерә. 

Алда әйтелгәннәрне исәпкә алып, районда актив рәвештә  күпфатирлы торак 

йортлардагы җылытуны шәхси ике контурлы казаннарга күчерү тормышка ашырыла, 

моның нәтиҗәсендә торак-коммуналь предприятиеләр тарафыннан җылылык 

энергиясен куллану күләмнәре кими, ә кайбер котельныйлар кулланылыштан чыга. 

 

6.2.  Биектау муниципаль районында су белән тәэмин итү 

6.2.1. Төп күрсәткечләр 
 

Биектау муниципаль районы буенча хуҗалык һәм эчәр өчен суны еллык 

куллану 1,77 млн. куб. м. ны тәшкил итә, шул исәптән : 

- халык – 1,53 млн. куб.м. (86,4%); 

- бюджет учреждениеләре – 0,1 млн. куб.м. (5,6%); 

- башка кулланучылар – 0,14 млн. куб.м. (7,9%). 

 Районның күпчелек торак пунктларында су белән тәэмин итү, авыл җирлеге 

органнарына караучы үз артезиан скважиналарыннан тормышка ашырыла. Шул ук 

вакытта өй хуҗалыклары буенча шәхси суны исәпкә алуны,  нигездә,  оештырырга 

мөмкин түгел һәм халык, шулай ук авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре, фактта бары 

тик  күтәрү һәм кудыру өчен электр энергиясе кулланыла торган өлеш өчен генә 

түлиләр. Карала торган  район халкы тарафыннан суны куллану күләмнәре шулай ук 

белешмә рәвешендә Программада китерелгән һәм булган статистик мәгълүматлар 

нигезендә исәпләнелгән. 
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Кулланучылар категорияләре буенча суны куллану структурасы 

6.2.1.1 рәсеме 

 
Биектау районы халкы өчен үзәкләштерелгән су белән тәэмин итүгә  уртача 

тарифлар 2018 ел – 19,12 сум / м3, 2017 ел – 18,71 сум/м3. 

 

6.2.2. Биектау муниципаль районының су белән тәэмин итү 

системасы 
 

Биектау авылында төп су белән тәэмин итү чыгынаклары булып артезиан 

скаважиналары тора. Кулланучыларга хуҗалык һәм эчү өчен суны күтәрү, чистарту 

һәм транспортировкалау буенча хезмәтләрне тәэмин итүчеләр булып торалар: 

- Биектау авылында –  “Биектау коммуналь челтәрләре” ААҖ;  

- Бимери авылында, Бөреле җәнлек совхозында - –  “Бөреле коммуналь 

челтәрләре” ЯАҖ; 

- Коркачык, Шәпше авылларында – «Коркачык коммуналь предприятиесе» 

ЯАҖ; 

- Дөбъяз авылында – “Биектау коммуналь челтәрләре” ААҖ. 

Биектау районы коммуналь суүткәргечләре челтәрләрендәге су микробиология 

һәм санитар-химик күрсәткечләр буенча гигиена нормативларына туры килә. 
 

6.3. Биектау муниципаль районында электр белән тәэмин итүнең төп 

күрсәткечләре 
 

Биектау муниципаль районында электр белән тәэмин итү 

“Татэнергосбыт”ААҖ тарафыннан “Сетевая компания” ААҖ Биектау электр 

челтәрләре Биектау РЭЧ челтәрләре буенча тормышка ашырыла. 

Биектау муниципаль районы буенча электр энергиясен гомуми куллану 2018 

елда – 183,172 млн. кВт*ч, шул исәптән :  

- халык – 76,34 млн. кВт*ч;  

86,4%

5,6%
7,9%

Жилищно-коммунальный сектор Организации бюджетной сферы Прочие
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- социаль өлкә бюджет учреждениеләре һәм җирле үзидарә органнары – 12,46 

млн. кВт*ч; 

шул исәптән урамны яктырту – 4,028 млн. кВт*ч; 

- сәнәгать – 51,93 млн. кВт*ч; 

- авыл хуҗалыгы – 10,98 млн. кВт*ч; 

- башкалар – 31,46 млн. кВт*ч. 

 

БМР буенча электр энергиясен куллану структурасы 

6.3.1 рәсем 
 

 

6.4. Биектау муниципаль районында газ белән тәэмин итүнең төп 

күрсәткечләре  

 

Биектау районы буенча табигый газ куллану структурасы 

 6.4.1 рәсем 

 

51,73%

8,10%

4,00%

0,40%

13,90%

5,30%

13,87%
2,70%

Население 

Организации бюджетной 

сферы 

Торговля и общественное 

питание

Промышленные 

предприятия

Сельское хозяйство

Коммунально-бытовые 

объекты

Строительство

Прочие 

41,70%

6,80%

28,30%

6,00%

17,20%
Население 

Организации бюджетной 

сферы 

Промышленные предпрития

Сельское хозяйство

Прочие 
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Биектау муниципаль районы кулланучылары өчен челтәрле табигый газ белән тәэмин 

итүче булып “Газпром межрегионгаз Казань” ЯАҖ тора.  

 2018 ел нәтиҗәләре буенча кулланыла торган газ күләме район буенча 111,367 

млн. куб.м. тәшкил итте.  

 

7. Энергетика ресурсларын куллануның коммерцияле хисабы системасын 

оештыру 
 

Энергетика ресурслары хисабын оештыру һәрбер этапта (җитешетерү, бүлеп 

бирү, куллану) барлык энергия саклаучы чаралар өчен базалы башлангыч нокта 

булып тора.  Биектау районында этаплап исәп алып бару төеннәрен урнаштыру 

программасы кулланучылар тарафыннан энергетика ресурсларын түләүгә чараларны 

чынбарлыкта да экономия ясау мөмкинлеген күрсәтә,  ЯЭР куллану һәм җитештерү 

процессы катнашучыларын энергия саклауга матди стимуллаштыруга шартлар 

тудыра, шулай ук энергосистеманың югары югалтулар урыннарын ачыкларга һәм  

энергия саклау чараларын кертү нәтиҗәләрен контрольдә тотарга мөмкинлек тудыра.  

Хәзерге вакытта бер БМР халкына уртача чагыштырма су куллану 100,11 

л/тәү.не тәшкил итә, су кулланган өчен коммерцияле исәпләү приборы белән тәэмин 

ителү дәрәҗәсе, гомуми су куллланудан – 42%, калган кулланылган су өчен  

исәпләүләр, башлыча, расланган нормативлар буенча тормышка ашырыла. Тәҗрибә 

күрсәткәнчә, торак фатирларда һәм йортларда исәпләү приборлары урнаштыру 

чагыштырма су куллануны 10-15% яшәүнең уңайлылыгын киметмичә, киметүгә 

мөмкинлек бирә, моның өстенә челтәрләрдәге югалтулар күләменә дә бәя бирергә 

мөмкинлек туа, бу кулланучы оешмаларга су агып ятулар проблемасына аеруча да 

игътибар итәргә мөмкинлек тудыра.  

 Электр энергиясен куллану өлешендә БМР буенча шәхси һәм объектив исәпләү 

приборлары күрсәткечләре буенча җибәрү күләмнәре хәзерге вакытта 100%ны 

тәшкил итә. Ләкин, күрсәткечләрне куллану өчен үзара исәпләүләрдә кулланыла 

торган электр исәпләү приборларының бер өлеше (бигрәк тә иске биналарда һәм 

бюджет өлкәсендәге учреждениеләрдәгеләр), искергән бер тарифлы механик 

модельләр, тәүлек вакыты, бәйрәм һәм эш көннәреннән бәйлелектә торган тарифлар 

буенча дифференцияләнгән исәп алып бару мөмкин түгел.  

Шәхси (фатирлар буенча) шәхси иәспләү приборларын кертү белән паралель 

рәвештә  энергетика ресурсларын куллану исәбен алып бару коллектив (гомуми йорт) 

төеннәрен урнаштыру да урынлы. Шәхсиләрдән аермалы буларак, исәпләү алып 

баруның гомуми йорт төеннәре куллану күләмне генә түгел, ресурслар параметрлары 

сыйфатын да контрольдә тотарга мөмкинлек бирә (мәсәлән, җылылык энергиясе өчен 

– басым һәм температура), аларны тотмау, куллануның күләмнәре артуга китерергә 

мөмкин. Моның өстенә, гомуми йорт хисабын алып бару приборлары суның яисә 

җылылык энергиясенең тәэмин итүчедән йортка кадәр юлда ресурслар белән тәэмин 

итүче оешмалар белән исәпләүләр алып барганда югалтуларын төгәлрәк ачыкларга, 

күп фатирлы йортны су һәм җылылык белән тәэмин итү  системасында агып ятуларны 

ячыкларга, һәм гомумән, ресурсларны саклауга реаль мөмкинлекләр бирә.  Гомуми 
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йорт исәпләү приборын урнаштыру югалтулар урыннарын – йорт челтәрләрендә яки 

тәэмин итүче челтәрләре кишәрлегендә бетерергә мөмкинлек бирә. 

 Биектау районы кулланучыларының энергетика ресурсларын  коллектив (йорт) 

һәм шәхси (фатир) коммерцияле исәпләү приборлары күрсәткечләре нигезендә 

тизләтелгән күчеше буенча эшләр күләме “Энергия саклау турында һәм 

энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү хакында һәм Россия Федерациясенең кайбер 

закон актларына үзгәрешләр кертү турында”, 2009 ел, 23 нче ноябрь, 261-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезләмәләре нигезендә тормышка ашырыла.  

 Алда әйтелгәннәрне исәпкә алып, Биектау районында энергия саклау һәм 

энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү буенча муниципаль программа чараларының төп 

һәм беренчел блокы булып, 100% коммерцияле исәпкә күчү тора.  

 Энергетика ресурслары исәбен алуның коммерцияле исәбен алуга күчү буенча 

программаның актуальлеге бер төркем социаль һәм икътисади фаторлар белән 

билгеләнгән. Социаль факторлар күрсәтелә торган коммуналь хезмәтләр сыйфаты 

белән бәйләнгән, икътисади – халыкның коммуналь хезмәтләр өчен кыйбат түләүләре 

белән. 

Энергетика ресурсларын тотуның исәбен алып бару шәхси исәпләү 

приборларын эксплуатацияләү вакытында сорауларның берсе – аларның ремонты һәм 

тикшерү, чөнки хәзерге вакытта йорт  эчендәге инженер челтәрләрен һәм күп 

фатирлы йорт җайланмаларын карап тоту һәм ремонт уздыруга тарифларда  исәпләү 

приборларын ремонтлау һәм тикшереп тотуга чаралар каралмаган.  Әлеге тарифлар 

торак биналар милекчеләре тарафыннан расланырга тиеш. Моның өстенә, мәҗбүри 

тикшерүләр уздыру, исәпләү приборларын ремонтлау һәм алыштыру өчен районда 

кулланучыларга хезмәт күрсәтү өчен билгеле хезмәт күрсәтү хезмәте булырга тиеш.  

 

8. Энергетика ресурсларын кулланганда энергия саклау 

8.1. Торак йортларда энергия саклау 
 

2019 елның 1 нче гыйнварына Биектау муниципаль районы торак фондында 

күпфатирлы йортларда фатирлар саны – 8858. Торак фондының гомуми мәйданы 

1508,9 мең кв. метрны тәшкил итте, шулардан шәхси милектә 1401,6  мең кв. метр, 

гомуми мәйданнан 92,9%. 

2019 елның 1 нче гыйнварына район халкының саны 50,5 мең кешене тәшкил 

итә (шул исәптән Биектау авыл җирлегендә – 16,4 мең кеше) һәм энергетика 

ресурсларын һәм суны эре кулланучылардан санала. 

Читләтеп алган конструкцияләр материаллары буенча  күп фатирлы йортлар  

түбәндәгечә бүленәләр: панель – 8,6%, кирпеч – 53,8 %, агач һәм катнаш  - 31,6%, 

башкалар – 6%. 

Биналарның тышкы диварларының җылылык саклау сыйфатлары югары түгел, 

бигрәк тә заманча җылылык саклау буенча таләпләргә туры килмәгән иске серияле 

корылмаларда (чикләүче конструкцияләр аркылы җылылык югалту 20-30%) һәм 

торак фондында җылылык энергиясен куллану күләменең югары дәрәҗәдә булуның 

төп сәбәбе булып торалар. 
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Күп фатирлы муниципаль торак фонды белән идарә итү Биектау авылында 

«Вавилон-Жилсервис» ҖЧҖ (111 күпфатирлы йорт), «Комфорт» ИК (112 күп 

фатирлы йорт) тарафыннан тормышка ашырыла, кайбер йортлар идарә формасы итеп 

ТСЖны сайладылар. 

Торак биналарның энергетик нәтиҗәлелеген күтәрү өчен киңәш ителгән 

чаралар исемлеге түбәндәге эш төрләрен үз эченә ала: 

- чик конструкцияләренең җылылык саклавын арттыру (шул исәптән иске 

тәрәзәләрне тәрәзәпакетларга алмаштыру, лоджий һәм балконнарны пыялалау); 

- тишекләрне һәм тәрәзә һәм ишек ярыкларын томалау юлы белән һаваны 

инфильтрлау белән җылылык югалтуны киметү, керә торган ишекләргә доводчиклар 

кую; 

- җылылык бирелми торган подвал һәм чормаларда җылылыкның эчке 

торбаүткәргеч системаларында җылылыкны изоляцияләү (җылылык изоляциясен 

торгызу); 

- радиаторларның эчке өлешләрендәге һәм илтүче торбаүткәргеч системаларны 

реагент белән сүтеп алмыйча гына юып, утырмаларны бетерү хисабына гидравлик 

һәм җылылык югалтуларны киметү; 

- баланслы клапаннар белән җылылык куллануны җайга сала торган 

автоматлаштырылган җайга салу төннәрен урнаштыру (җылылык йөкләнеше 0,2 

Гкал/ч тән артмаган объектлар өчен); 

- заманча энергия саклау яктырту җайланмалары, светодиодлар нигезендә 

подъезд эчендәге яктырту системаларын модернизацияләү; 

- подъездларны яктырту системалары, баскыч төпләрен автоматлаштырылган 

җайга салу системалары белән җиһазландыру (хәрәкәт, биредә булу датчиклары). 

Әлеге эшләрне комплекслы итеп, аларга экономия ясауның аеруча да нәтиҗәле 

итү өчен, энергетика ресурслары исәбен алып бару йорт һәм фатир төеннәрен 

урнаштыру/алыштыру белән бергә башкару урынлы. Күрсәтелгән чаралар күпчелек 

күп фатирлы торак йортта массалы рәвештә уздырылырга мөмкин, чөнки алар 

Россиянең  урта полосасында чынбарлыктагы шартларда нәтиҗәлелеккә тикшерү 

уздылар. 

Торак секторында программа чараларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә 

энергетика ресурсларына экономиянең быелма күрсәткече 7.1.1. таблицасында 

китерелгән. 

2019 ел һәм алдагы елларга  энергетик нәтиҗәлелекне күтәрү буенча эшләр 

күләменә кертелергә тиешле торак йортларның адреслы исемлеген, билгеле эш 

төрләренә рөхсәте булган махсуслаштырылган оешмаларны да җәлеп итеп, энергетик 

тикшерү нәтиҗәләрендә формалаштырырга кирәк. 

 

8.2. Бюджет өлкәсендә оешмаларда энергия саклау 

 

2019 елның 1 нче гыйнварына Биектау районында түбәндәге муниципаль 

бюджет учреждениеләре эшләп килә: 
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муниципаль хакимият органнары һәм җирле үзидарә органнары – 30, шул 

исәптән 25 авыл җирлеге советы; 

мәктәпләр – 32; 

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре –38; 

башка белем бирү  объектлары – 3; 

медицина учреждениеләре–54; 

мәдәният объектлары һәм учреждениеләре –79. 

Район бюджет учреждениеләре карамагында булган бинаның гомуми мәйданы 

– 146,4 мең кв.м, БМР бюджет өлкәсендә хезмәткәрләр саны  – 3414 кеше. 

2018 елда Биектау районында бюджет өлкәсе объектлары тарафыннан ЯЭР 

суммар куллану тәшкил итте: 

электр энергиясе – 12,46 млн. кВт*ч; 

          җылылык энергиясе – 4,54 тыс. Гкал;  

су – 47,2 тыс. куб.м; 

табигый газ – 3,64 млн. куб.м. 

Район буенча җылылыкны иң күп куллану район мәктәпләренә һәм мәктәпкәчә 

белем бирү учреждениеләренә туры килә – 2,83 мең Гкал, шулай уз ҮРХ – 1,55 мең 

Гкал, тотылган электр энергиясенең күп өлеше урамнарны яктыртуга (якынча 4,028 

млн. кВт*ч) китә. 

 “Энергия саклау турында һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү хакында 

һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында”, 

2009 ел, 23 нче ноябрь, 261-ФЗ номерлы Федераль законның  24 ст. 1 бүлеге нигезендә 

бюджет учреждениеләре  2010 елдан 5 ел эчендә һәрбер энергетика ресурсын еллык 

куллануны ел саен 3%тан да ким булмаган күләмдә киметергә тиеш, нәтиҗәдә 2023 

елга экономия 15%тан да ким булмаячак.  

Бюджет учреждениеләре җитәкчеләренә энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген арттыру буенча чаралар уздырырга кирәклеге турында мәгълүмат 

бирү буенча, шул исәптән энергия хезмәт күрсәтү шартнамәләре (килешүләре) төзү 

һәм аларны төзүнең үзенчәлекләре турында эшне көчәйтергә кирәк; бюджет өлкәсе 

объектлары һәм энергия белән тәэмин итүчеләр чигендә ЯЭР тоту исәбен алу 

приборларын урнаштыру.  Исәпләү приборлары куймыйча бюджет секторында 

энергия саклау чаралары уздыруның  һәм Программаны тулысынча тормышка 

ашыруның нәтиҗәлелеге турында сөйләргә мөмкин түгел. 

Районның һәрбер бюджет учреждениесендә учреждениедә энергетика 

ресурсларын куллану өчен җаваплы булган затлар билгеләнергә тиеш. 

Алга таба бюджет өлкәсе объектларында энергия саклауга юнәлдерерлгән төп 

инженер-техник чаралар булып, биналарның җылылык югалтуны киметүе һәм электр 

энергиясен чагыштырма куллануны киметү буенча чаралар уздыру тора. 

Ягулык-энергетика ресурсларын куллануның техник халәте һәм характерыннан 

бәйле рәвештә, бюджет  өлкәсе объектларына карата түбәндәге чараларның берсе 

кулланылырга мөмкин: 

- барлык объектларда кыздыру лампаларын энергия саклаучы светодиод 

яктырткычларына алыштыру, шул исәптән урам утларын да; 
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- тәрәзә һәм ишек блокларын пластикка алыштыру, мәктәп спорт залларын 

пыялалауны алыштыру; 

- җылылык энергиясе чыгымнарын автоматлаштырылган җайга салу төеннәрен 

монтажлау; 

- мәктәп котельныйларын төзекләндерү яисә  заманча җылылык энергиясенең 

энергетик нәтиҗәле җиһазларга алыштырып кулланылыштан чыгару. 

Күрсәтелгән энергия саклау чараларын уздыруның максатчанлыгы һәрбер 

конкрет очракта энергоаудит бәяләмәләре нәтиҗәләре буенча дәлилләнә. 

 

8.3. Биектау районы торак-коммуналь хуҗалыгының энергетик 

нәтиҗәлелеген арттыру 

 

Биектау муниципаль районында җылылык, су белән тәэмин итү, канализация 

һәм агып чыккан суларны чистарту буенча, шулай ук төзекләндерү, торак фонды 

белән идарш итү буенча түбәндәге ТКХ предприятие һәм оешмалары үз 

эшчәнлекләрен тормышка ашыралар: 

- «Биектау коммуналь челтәрләре» ААҖ; 

- «Бөреле коммуналь челтәрләре» ЯАҖ; 

- «Коркачык  коммуналь предприятиесе» ЯАҖ; 

- «Вавилон-Жилсервис» ЯАҖ; 

- «Березовка», «Авангард», «Зима» ТСЖ һ.б.. 

Җайга салына торган эшчәнлек алып бара торган коммуналь комплекс 

оешмалары энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелегн күтәрү буенча җайга салучы 

орган урнаштыра торган таләпләр нигезендә, җитештерү программаларын эшләп 

чыгаралар. Әлеге программалар кысаларында җайга салучы орган аларның 

хезмәтләренә тарифларны урнаштыра.  

Җылылык энергетикасы  өлкәсендә энергетик нәтиҗәлелене күтәрү өлкәсендә 

чаралар җылылык чыганакларын заманча һәм югары нәтиҗәле җайланмаларга 

алыштырып модернизацияләүне күз алдында тота 

Биектау авылында суүткәгеч һәм канализация хуҗалыгының нәтиҗәлелеген 

күтәрү буенча чаралар автоматлаштыруны һәм челтәрләргә суны исәпләү 

приборлары, су кудыру каланчалары һәм су алу корылмалары урнаштыруны, шулай 

ук  су биргәндә (транспортировкалаганда) кулланыла торан электр энергиясен насос 

байланмаларын тагын да югарырак энергия куллану классына ия булган җайланмага 

алыштырып, шул исәптән ешлыклы җайга салына торган электр приводы кулланып, 

киметүне күз алдында тота. 

 

9. Биектау муниципаль районының энергетик балансы һәм энергия саклау 

потенциалы 

 

Биектау районының энергетик балансының төп хисап һәм планлы 

күрсәткечләре 9.1 таблицасында китерелгән. 
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БМРның энергетик балансының төп күрсәткечләре 

 9.1 таблицасы 

№ Күрсәткечнең исеме 
2018 ел 

(факт) 

2019 ел 

(план) 

Җылылык белән тәэмин итү 

1 Җитештерелгән җылылык энергиясе, мең Гкал 14,8 13,6 

2 Җибәрелгән җылылык энергиясе, мең Гкал 13,71 12,38 

3 шул исәптән халыкка, мең Гкал 9,23 8,92 

4 Җылылык энергиясен югалту, мең Гкал 0,89 0,71 

5 Югалтуларны чагыштырма авырлыгы, % 6,0 5,2 

Су белән тәэмин итү 

1 Челтәргә бирелгән су, мең куб.м мәгълүматлар 

юк 

мәгълүматлар 

юк 

2 Кулланучыларга җибәрелгән су, мең куб.м 1 773,0 1750,0 

3 шул исәптән халыкка, мең куб.м 1 537,49 1 533,7 

4 Суны югалту, мең куб.м мәгълүматлар 

юк 

мәгълүматлар 

юк 

5 Югалтуларны чагыштырма авырлыгы, % мәгълүматлар 

юк 

мәгълүматлар 

юк 

Электр белән тәэмин итү 

1 Электр энергиясен куллану, мең кВт*ч 183 172 189 300 

2 шул исәптән халык тарафыннан, мең кВт*ч 76 340 79 230 

Газ белән тәэмин итү 

1 Табигый газны куллану, мең куб.м 111 370 119 600 

2 шул исәптән халык тарафыннан, мең куб.м 57 607 62 200 

 

Биектау районының торак фонды һәм бюджет учреждениеләре буенча 

энергетика ресурсларын саклауның исәпләү потенциалы түбәндәге чагыштырма 

күрсәткечләрдә бәяләнә: 

- җылылык энергиясе буенча – 15 – 20%; 

- электр энергиясе буенча – 8 – 10%; 

- су буенча – 10 – 12%. 

2023 елга 2018 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда әлеге күрсәткечләр 

натураль күрсәткечләрдә җылылыкның – 0,7 мең Гкал, суның – 90 мең куб.метр, 

электр энергиясе – 2,4 млн кВт.чны тәшкил иткән еллык экономиясенә туры килергә 

тиеш. 

 

10. Энергетик тикшерү һәм паспортизация 
10.1. Энергетик тикшерү һәм торак йортларны паспортизацияләү 

 

Торак йортларны энергетик тикшерүнең төп бурычы энергетик ресурсларны 

куллануның арту сәбәпләрен ачыклау һәм әлеге күрсәткечләрне киметү юлларын 

ачыклау тора. Энергетик тикшеренүләр уздыру тәртибе даими характер йөртә. 
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Энергетик тикшерү торак йортларны энергетик тикшерү турында расланган 

нигезләмә нигезендә тормышка ашырыла. Энергетик тикшерүләр буенча эшләр өч 

этапны күз алдында тота: 

- торак йортларның энергия куллануын мониторинглау; 

- энергетика ресурсларын куллану аеруча да югары булган торак йортлар 

исемлеген формалаштыру; 

- торак йортларны турыдан-туры энергетик тикшерү. 

 Энергетик тикшерүгә үз җайга салына торган оешманың тиешле  рөхсәте 

махсуслаштырылган оешмаларга керергә рөхсәт ителә.  

Энергетик паспортизацияләү планлы чара буларак,  капиталь төзекләндерү 

программасына кертелгән күп фатирлы торак йортларны колачларга тиеш. Эш 2020 

елга кадәр эшләнергә тиеш. Кабаттан паспортизация уздыруның периодиклыгы торак 

йортлар энергетик паспортизациясе турында расланган нигезләмә нигезендә 

ачыклана. 

2019 елда Биектау районы Башкарма комитеты белән эшләп чыгарылырга һәм 

расланырга тиеш: 

торак йортларны энергетик паспортизацияләү турында нигезләмә; 

торак йортлар энергия куллануын мониторинглау тәртибе. 

Энергетик тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән энергетик паспортта булырга 

тиеш: 

1) кулланыла торган энергетик ресурсларны исәпләү приборлары белән 

җиһазландыру турында; 

2) кулланыла торган энергетик ресурслар күләме һәм аларның үзгәрүе турында; 

3) энергетик нәтиҗәлелек күрсәткечләре турында; 

4) энергия саклау потенциалы турында, шул исәптән натураль хәлдә энергетика 

ресурсларына мөмкин булган бәя бирү турында; 

5) энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне күтәрү буенча бер типтагы 

чаралар исемлеге турында. 

Паспортизация нәтиҗәләре планлы чорга программа чараларын формалаштыру 

өчен нигез булып торырга тиеш. Гамәлдәге паспортка төзәтмәләр кертү рәвешендә 

вакытыннан алда паспортизацияләү, энергия саклау эшләре уздырылган  яки 

капиталь ремонт һәм төзекләндерү уздырылган йортлар буенча тормышка ашырыла. 

 1 этап. Торак йортларның энергия куллану мониторингы 

Торак йортларда электр энергиясе, җылылык энергиясе, су, газ куллануга 

анализны оештыру, түбәндәге энергетика ресурсларын чагыштырма куллануга бәя 

биреп: 

- җылылык бирү Гкал.да 1 кв.м гомуми мәйданнан бер айга (җылыту периоды 

өчен);  

- су белән тәэмин итү 1 кешегә бер айга; 

- электр энергиясе кВт*сәг 1 кешегә бер айга; 

- табигый газ куб.м 1 кешегә бер айга.  

2 этап. Энергетика ресурсларын куллануның аеруча да югары күрсәткечләре 

белән торак йортлар исемлеген формалаштыру 
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Еллык куллану нәтиҗәләре буенча энергетика ресурсларын куллануның 

чагыштырма югары күрсәткечләре белән торак йортлар исемлеге ачыклана, бу 

исемлеккә энергетика ресурслары белән тәэмин итүдә ачыктан-ачык проблемалар 

булган торак йортлар кертелә.  Йортларның гомуми исемлеге энергетика 

тикшерүләренең еллык планы рәвешендә раслана.  

3 этап. Энергетик тикшерү 

Торак йортларны энергетик  тикшерү еллык планын, энергетика ресурсларын 

куллануны киметү буенча конкрет техник карарлар эшләп чыгарып кабул итү. Барлык 

чаралар энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне күтәрү муниципаль 

программасын тормышка ашыру планына кертеләләр.  

 

10.2. Энергетик тикшерү һәм социаль өлкә объектлары һәм муниципаль 

предприятиеләрне паспортизацияләү 

 

Энергетик паспортизация план чарасы буларак, барлык социаль өлкә 

объектларын, муниципаль учреждениеләрне, беренче чиратта мәгариф һәм 

сәламәтлек саклау учреждениеләрен колачларга тиеш. 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан эшләнергә һәм 

расланырга тиешле: 

- бюджет өлкәсе объектлары өчен энергетик паспорт формасы; 

- бюджет өлкәсе объектларын энергетик паспортизацияләү турында нигезләмә;  

- бюджет өлкәсе объектларының энергия куллану мониторингы тәртибе. 

 Эшләрне һәм аның этаплары торак йортлар өчен булган принциплар белән 

оештырыла. Шуның өстенә Биектау районы бюджет өлкәсе объектларына 

энергоаудит уздыру кысаларында кулланучыларның энергетика ресурслары белән 

тәэмин итүчеләр арасында шартнамә мөнәсәбәтләрен ТКХ өчен түләүләр исәпләгәндә 

хаталарны ачыклап, энергетика ресурсларын куллануны исәпләүнең һәм тарифлар 

куллануның хокукыйлыгын тикшереп анализлау кирәк.  

Энергоаудит тәртибе һәм сроклары һәм җайга салына торган эшчәнлек төре 

алып баручы оешмаларны энергетик паспортизацияләү, җайга салучы орган 

тарафыннан билгеләнә.   “2020-2022 елларга кайнар су, салкын су белән тәэмин итүне 

тормышка ашыручы оешмаларның энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелеген 

күтәрү өлкәсендә программаларга таләпләр”, 2019 ел 29 нчы март, 62 номерлы 

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты Боерыгы белән 

расланган. “Энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә 

программаларга таләпләр”, 2019 ел 29 нчы март, 61 номерлы Татарстан 

Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты Боерыгы белән расланган.  

 

 

11.  Кулланыла торган электр егәрлеген киметү 

 

            Бүлекнең максаты – яңа чыганаклар төзүгә альтернатива рәвешендә егәрлек 

кытлыгын бетерүнең бер ысулы буларак кулланыла торган электр егәрлеген киметү.  
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Программа кысаларында электр энергиясен сәнәгый кулланмаучыларда 

реактив егәрлекне турыдан-туры яки читләтеп компенсацияләү белән бәйле эшләрне 

оештыру планлаштырыла.  

1. Көнкүрештәге энергия куллана торган җайланмаларны иң югары куллану чиге 

вакытында халыкка электр энергиясен куллануны аңлы рәвештә чикләүгә юнәлдерелгән 

энергия саклау пропагандасы буенча кулланучылар белән эш. Әлеге чара куллануның 

максимумын иң күп кулланыла торган чик вакытта 10%ка киметергә мөмкинлек бирә.  

2. Барлык төркем кулланучыларда электр энергиясе хисабы җайланмаларын күп 

тарифлыга, бер үк вакытта төнге вакытта энергия куллануны стимуллаштыручы 

тарифлар белән алыштыру. 

3. Салкын чорларда җылылыкның сыйфатын контрольдә тоту һәм килеп туа 

торган уңайсызлыкларга кулланучылардан килә торган шикаятьләрне, биналарны 

өстәмә җылыту өчен электр җылыткычларын куллануны булдырмау максатыннан, 

тиз арада хәл итү. 

 

12. Программаның пилот проекты буларак энергиянең традицион 

булмаган һәм кабат булдырыла торган чыганаклары 
 

Россиядә килеп туган, башлыча эре энергия чыганакларында урнашкан, 85%ка 

кабат булдырылмый торган ягулык төрләрен кулланучы энергия белән тәэмин итү 

системасы, алга таба да илнең энергетика комплексы инфраструктурасында кече 

энергетика урнаштыру комбинациясе уңай үсеше белән үзенең төп ролен саклауга 

юнәлеш тотачак дип уйланыла. Энергетика өлкәсе өчен ышанычлы һәм кытлыксыз 

эшләү өчен андый интеграция, якын киләчәктә илнед сәнәгать төбәкләре 

икътисадлары үсешенә китерәчәк. 

Моның белән бергә төрле исәпләүләр буенча безнең ил территориясенең 50 % 

тан 70% ка кадәр өлеше яңартылырга һәм тамырдан үзгәртелергә тиешле электр 

энергиясе белән автоном чыганаклардан тәэмин ителә. Билгеле сәбәпләр буенча үсеп 

килүче органик ягулык төрләре, Россиядә дә иминлекнең экологик һәм энергетик 

таләпләре кабат булдырыла торган энергия чыганаклар кирәклеген һәм аның өчен  

электр белән тәэмин итүнең үзәк зоналарында  да, үзәк булмаган зоналарында да 

шулай ук уңайлы шартлар тудыруны таләп итә. 

Традицон булмаган һәм кабаттан булдырыла торган энергия чыганаклары 

нигезендә энергоустановкалар кертү, кагыйдә буларак, фән һәм капитал кертү күләме 

белән аерылып тора. Ләкин, аларда ягулыкның булмавы белән, алар  традицион 

энергия чыганаклары белән чагыштырганда көндәшлекне тотып тора алалар. Әлеге 

үзенчәлекләр белән бәйле рәвештә, хәзерге вакытта Россиядә кабаттан булдырыла 

торган энергоустановкалар төзелешенең киң колачлы инвестицион яктан кызыклы 

базары формалашып килә. 

Традицон булмаган һәм (яки) кабаттан торгызыла торган энергияне кулланып 

төрле югары нәтиҗәле энергия саклау проектларын киң кулланылышка кертүнең 

аеруча да перспектив механизмы – озак срокка энергия хезмәте шартнамәләре 

(килешүләре) нигезендә. 
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Традицон булмаган һәм (яки) кабаттан торгызыла торган энергия нигезендә 

кече энергетика үсешен стимуллаштыруда дәлүтнең роле энергетик яктан нәтиҗәле 

предприятиеләргә  һәм оешмаларга салымнар һәм җыемнар буенча өстенлекләр, 

җайга салуның уңай тарифларын бирү һ.б. тора.  

 2009 ел, 23 нче ноябрь, 261-ФЗ номерлы Федераль закон нигезләмәләре үз 

көченә керү белән РФ Бюджет кодексында дәүләт һәм муниципаль заказчыларның  

энергия хезмәте шартнамәләре төзү хокукы беркетелгән, аларда шартнамә бәясе 

экономияләнгән энергетика ресурслары бәясеннән  процент буларак билгеләнә. Шул 

ук вакытта әлеге шартнамәнең аның буенча расланган бюджет йөкләмәләре 

лимитлары срокларыннан гамәлдә булу срогын арттыру күз алдында тотыла. 

РФ Салым кодексында, әгәр дә ул үзенең җитештерүенең (эшләр, хезмәтләр) 

энергетик нәтиҗәлелеген арттырса, энергетик нәтиҗәлелекнең иң югары класслы 

объектын булдыруга, кабаттан булдырыла торган энергия чыганакларын булдыруга 

инвестицияләр кертсә, оешманың табышка салым, төбәк һәм җирле салымнар буенча 

инвестицион салым кредиты хокукы беркетелгән. 

Шулай ук РФ Салым кодексына  төзәтмәләр белән энергетик нәтиҗәлелекнең 

иң югары класслы объектлары өчен тизләтелгән амортизация куллану хокукы кертелә 

(К=2 дән дә артык түгел). 

РФ Хөкүмәтенең “2024 елга кадәр кабаттан булдырыла торган энергия 

чыганакларын куллану нигезендә электр энергиясенең энергетик нәтиҗәлелеген 

арттыру өлкәсендә дәүләт сәясәтенең төп юнәлешләрен раслау турында”, 2009 ел, 8 

нче гыйнвар, 1-р номерлы карары белән Россиядә кабаттан булдырыла торган энергия 

чыганакларын кулланып электр энергиясен куллану һәм җитештерүнең максатчан 

индикаторлары күрсәткече түбәндәгечә: 

2024 елда – 4,5 %. 

Куелган бурычларга ирешү өчен әлеге бүлек белән берничә пилот проектын 

тормышка ашыру күздә тотыла: 

- тышкы ут баганаларында кояш энергиясен кулланучы җайланмалар кертү; 

- биогаз, хайваннар калдыклары, биоягулык, шул исәптән пиролиз һ.б. 

нигезендә эшләүче электр һәм җылылык генерациясе җайланмаларын кертү; 

- биналарны җылылык һәм салыкын су белән тәэмин итү өчен җылылык 

насослары кертү. 

Күрсәтелгән пилот проектларын нигезләү һәм проектировкалау башлау күз 

алдында тотылган объектларга энергетик  тикшерү уздырганнан соң мөмкин. 

Күрсәтелгән пилот проектларын тормышка ашыру вакытында техник, оештыру 

һәм финанс мәсьәләләрне эшләү алга таба алынган тәҗрибәне традицион булмаган һәм 

кабаттан булдырыла торган чыганаклар өлкәсендә аеруча да перспектив һәм тормышта 

кулланырга сәләтле техник карарларны сайлап алу һәм кертүгә мөмкинлек бирәчәк. 
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Традицион булмаган һәм кабаттан булдырыла торган энергия чыганакларын 

кулланып күз алдында тотылган пилот проектлары 

12.1 таблицасы 
№ Чара Нәтиҗә Чыгымнар 

1 Урам утларының гибрид 

системасы,  кояш 

энергиясендәге энергия 

саклаучы яктырткычлар белән  

Электр энергиясенә 

чыгымнарның 50%тан да 

ким булмаган күләмгә 

кимүе; электр белән тәэмин 

итүдә өзеклекләр булудан 

саклану 

Кертү бәясе, шул исәптән 

җайланма кайтару – 500-750 мең 

сум 1 км урамга (юл) 

2 Биогаз, хайваннар 

калдыклары, биоягулык 

нигезендә эшләүче электр һәм 

җылылык генерациясе 

җайланмалары 

Биологик актив 

калдыкларны биогаз һәм 

югары нәтиҗәле ашламалар 

алып эшкәртү, табигый 

газны яндырудан китү; 

электр энергиясенә 

экономия 

Җайланманың бәясе 1 кВт 

егәрлек өчен 10-20 мең сумнан 

исәпләп 

3 Торак йортларны, 

административ биналарны 

җылыту һәм кондиционер 

хезмәте өчен җылылык 

насослары 

Табигый газ яндырудан 

китү; тышкы җылылык 

челтәрләреннән бәйсезлек; 5 

кВт җылылык энергиясе алу 

өчен 1 кВт*сәг электр 

энергиясен куллану 

Җайланма һәм җылылык 

насосларын монтажлау буенча 

эшләр бәясе  - куелган җылылык 

егәрлегеннән 1 кВт ка 50 мең сум 

исәбеннән. 

 

13.  Кулланучылар арасында аңлату эшләре 

 

Биектау муниципаль районының энергетика системасының нәтиҗәлелеге 

артуның чынбарлыктагы темплары беренче чиратта кулланучыларның энергия саклауга 

карата мөнәсәбетеннән, әлеге мәсьәлә буенча һәр катлам халыкның  белем дәрәҗәсеннән 

тора. 

Энергия саклау өлкәсендә пропаганда һәм аңлату эшләре алып баруның максаты 

-  район халкын энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне арттыру процессына әлеге 

проблемага тотрыклы игьтибар формалаштырып җәлеп итү, энергия саклауның 

мөһимлеге һәм кирәклеге турында иҗтимагый фикерне формалаштыру.  

Пропаганданың максималь нәтиҗәлелеге халыкның һәм муниципаль хакимият 

органнарының үзара тыгыз хезмәттәшлеге вакытында ирешелергә мөмкин. 

Программа әлеге юнәлештә берникадәр чаралар уздыруны күз алдында тота: 

- районның барлык социаль халык катламын, предприятиеләрне һәм оешмаларны, 

идарә компанияләрен һәм торак милекчеләре ширкәтләрен энергия саклау процессына 

кертеп  җәлеп итү; 

- көнкүрештә энергия саклау ысуллары, энергия саклау технологияләре һәм 

җайланмаларының өстенлекләре, аларны сайлау һәм куллану  турында мәгълүматны 

һәркем алырлык формада тәкъдим итү; 

- энергетик ресурсларга карата саксыз карашка җәмгыятьтә шелтәле караш, ә 

аларны куллануга сакчыл мөнәсәбәтнең дәрәҗәле икәнен актив формалаштыру; 
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- балалар һәм яшүсмерләр яшендә билгеле дөньяга караш формалаштырырга 

мөмкинлек бирәчәк, район мәгариф учреждениеләре укучылары арасында энергия 

саклау нигезләре буенча дәресләр уздыру. 

Энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне арттыру пропагандасы буенча 

чараларга чыгымнар 13.1 таблицасында китерелгән. 

 

Биектау районында энергия саклау пропагандасы буенча чаралар 
13.1 таблицасы 

№ Чараларның исеме 
Чыгымнар күләме,  

мең сум  

1. Массакүләм мәгълүмат чараларында һәм төрле рекламада  энергия 

саклау пропагандасы буенча эшләр уздыруның бердәм медиа планын 

эшләп чыгару 

50,0 

 

2. Түбәндәге исемнәр өчен район бәйгесен әзерләү һәм уздыру: 

 энергонәтиҗәле оешма; 

 энергонәтиҗәле  товар; 

 энергонәтиҗәле хезмәт; 

 энергия саклауның иң яхшы проекты. 

250,0 

3. Түбәндәге хезмәткәрләр өчен энергия саклау нигезләре буенча 

материаллар әзерләү, семинарлар, түгәрәк өстәлләр, укыту курслары 

уздыру: 

 коммуналь өлкә; 

 социаль өлкә; 

 идарә компанияләре һәм ТСЖ. 

300,0 

 

4. Түбәндәге темалар буенча укыту-методик кулланмалар эшләп чыгару 

һәм тарату: 

 «Торак хуҗалыгында энергия саклау»; 

 «Сәламәтлек саклау һәм мәгариф учреждениеләре өчен энергия 

саклау»; 

 «Бюджет өлкәсендә энергия саклау». 

100,0 

5. Мәктәпләрдә “энергия саклау дәресләре”, энергия саклау темасы 

буенча укучыларның иҗади эшләре бәйгесен уздыру 

100,0 

6. Коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр турында хәбәрнамәләрнең 

арткы ягында энергия саклау буенча мәгълүмат урнаштыру 

50,0 

 БАРЛЫГЫ: 850,0 

 

14. Прорамманы тормышка ашыруның оештыру-икътисади 

механизмы 

14.1. Программа белән идарә системасы 

 

Программа белән идарә итүнең ведомствоара киңәшмә органы сыйфатында, 

аны тормышка ашыру буенча карарлар кабул итү өчен  җаваплы булган, Биектау 

муниципаль районының барлык структуралары һәм оешмаларының үзара 

хезмәттәшлеген координацияләү не таләп итүче, Программаны тормышка ашыруда 

катнашучы, җайга салу органнары, республика хакимияте органнары, Биектау 
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муниципаль районының энергия саклау  һәм энергетик нәтиҗәлелеген күтәрү  буенча 

Комиссия (энергия саклау буенча Комиссия) тәкъдим ителә. 

Энергия саклау буенча комиссия программага төзәтмәләр кертү буенча 

тәкъдимнәрне тулаем яки аның аерым бүлекләрен карый, программага үзгәрешләр 

кертүнең максатчанлыгы турында карар кабул итә һәм Биектау муниципаль районы 

башлыгы дәрәҗәсендә карау өчен программага төзәтмәләр кертү буенча җыелма 

документны формалаштыра.  

Алда күрсәтелгән функцияләрне үтәү максатыннан, Комиссия кварталга 1 

мәртәбәдән дә ким булмаган күләмдә киңәшмә уздыра. Энергия саклау буенча 

Комиссия составына  районның тармак һәм территориаль органнары, шулай ук 

ресусрлар белән тәэмин итү предприятиеләре һәм оешмалары вәкилләре кертелгән.  

Программа белән агымдагы контроль Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге 

тарафыннан тормышка ашырыла. Район Башкарма комитеты Программаны эшләп 

чыгару һәм тормышка ашыру белән җитәкчелек итүче, аны башкару максатларында 

боеру документларын да әзерләүне кертеп, Программаның муниципаль заказчысы 

булып тора. 

Программа чаралары тормышка ашырылалар: 

- Биектау муниципаль районы территориаль органнары белән; 

- җайга салына торган эшчәнлек төрен тормышка ашыручы оешмалар белән; 

- дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар китерү, эшләр башкару, 

хезмәтләр күрсәтүгә заказлар урнаштыру турында законнар белән билгеләнгән 

тәртиптә сайлап алу узган оешмалар белән; 

-  энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне күтәрү буенча чараларны 

тормышка ашыру өчен Программага кертелгән башка оешмалар белән. 

 

14.2. Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту 
 

Энергетика ресурслары нәтиҗәлелеге белән идарә структурасына керүче дәүләт 

идарәсе органнары, ведомстволар һәм оешмаларның функцияләре “Энергетика 

ресурслары нәтиҗәлелеге” Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнары, шулай ук Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы норматив 

документлары белән билгеләнәләр. 

Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы: 

- энергетика ресурслары нәтиҗәлелеге программаларын эшләп чыгаруны 

оештыра һәм энергетика ресурслары нәтиҗәлелеге буенча чараларны башкару 

барышында дәүләт финанс чаралары куллануны контрольдә тотуны тормышка 

ашыра. 

Дәүләт хакимияте һәм идарәсе муниципаль органнары: 

- энергетика саклау программасын эшләүдә катнашалар; 

- ведомство карамагындагы территориядә булган оешмаларда һәм 

предпритиеләрдә энергетика саклау программаларын тормышка ашыру буенча 

контрольне тормышка ашыра; 



 

33 

 

 

- энергетика саклау буенча чаралар башкару барышында финанс чараларын 

куллануны контрольдә тотуны тормышка ашыра. 

 ТКХ предпритиеләре һәм бюджет оешмалары: 

-  конрет юнәлешләр буенча программа чараларын тормышка ашыруны гамәлгә 

ашыралар. 

Программаны тормышка ашыру белән идарә итү буенча еллык эш планы 14.2.1 

таблицасында китерелгән 

 

Программаны тормышка ашыру белән идарә итү буенча еллык эш планы 

14.2.1 таблицасы 

№ 

т/б 
Эшләрнең исеме Башкару срогы Катнашучы 

1. Бер елга планлаштырылган торак йортларга, 

сәламәтлек саклау һәм мәгариф 

объектларына энергия саклау чараларын 

кертү буенча эшләр составын аныклау, 

җиһазлар типларын сайлау, һәрбер объект 

буенча аерым энергетика саклау чараларын 

кертү буенча эшләрнең бәясенә бәя бирү, 

кирәк булган очракта проект-смета 

документациясен эшләп чыгаруны оештыру 

I квартал Авыл җирлекләре, 

мәгариф һәм 

мәдәният 

идарәләренең, 

ҮРХ һ.б. җаваплы 

вәкилләре 

2. Программа чараларын тормышка ашыруны 

башкаручыларын сайлап алуга конкурс 

документларын әзерләү (лотларга бүлеп) һәм 

конкурс уздыру 

I квартал БМР Башкарма 

комитеты, 

“Энергия саклау 

лабораториясе” 

ДУ 

3. Энергия саклау пропагандасы буенча эшләр 

оештыру 

I - II квартал Авыл 

җирлекләренең 

җаваплы 

вәкилләре 

4. Пилот проектлары буенча эшләр оештыру I - II квартал БМР Башкарма 

комитеты, 

“Энергия саклау 

лабораториясе” 

ДУ 

5. Планлаштырыла торган елга эшләрнең 

җыелма планы энергеия саклау буенча 

Комиссиягә килештерү һәм раслау өчен 

Биектау муниципаль районы Башлыгына 

җибәрелә 

Программаны 

тормышка ашыру елына 

кадәрге елның IV 

кварталы 
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№ 

т/б 
Эшләрнең исеме Башкару срогы Катнашучы 

6. 2019 ел һәм алдагы елларга энергия саклау 

чараларын кертү өчен планлаштырылган 

торак йортларның, мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният объектларының адресыла 

планын төзү, җиһазлар типларын сайлау һәм 

һәрбер объект буенча аерым энергетика 

саклау чараларын кертү буенча эшләрнең 

бәясенә бәя бирү, кирәк булган очракта 

проект-смета документациясен эшләп 

чыгаруны оештыру 

Программаны 

тормышка ашыру 

елына кадәрге елның 

III - IV кварталы 

Авыл җирлекләре, 

мәгариф һәм 

мәдәният 

идарәләренең, 

ҮРХ һ.б. җаваплы 

вәкилләре 

7. Энергетик тикшерү (энергоаудит) уздыру 

объектлары төрләре 

Программаны 

тормышка ашыру 

елына кадәрге елның 

IV кварталы 

БМР Башкарма 

комитеты, 

8. БМР объектларына энероаудит уздыру өчен 

энергетика оешмаларын сайлап алуга 

конкурс документларын әзерләү (лотларга 

бүлеп) һәм конкурс уздыру 

Программаны 

тормышка ашыру 

елына кадәрге елның 

IV кварталы 

БМР Башкарма 

комитеты 

 

15. Программаны ресурслар белән тәэмин итү һәм планлаштырыла 

торган социаль-икътисади нәтиҗә 

 

Программаны финанслауның төп чыганаклары булып торалар: 

1. Биектау муниципаль районының берләштерелгән бюджеты чаралары. 

2. Энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне күтәрү өлкәсендә максатчан 

программаларны тормышка ашыру кысаларында, торак йортларга капиталь 

төзекләндерү уздыру, һәм башкаларга федераль максатчан программаларга федераль 

бюджеттан, федераль бюджеттан тыш фондлардан субсидияләр бирү 

3. Энергия саклау һәм энергетик нәтиҗәлелекне күтәрү өлкәсендә максатчан 

программаларны тормышка ашыру кысаларында, башка республика максатчан 

программаларына Татарстан Республикасы бюджетыннан чаралар 

4. Бюджеттан тыш чаралар, шул исәптән: 

- Программада катнашучы предпритие һәм оешмаларның үз чаралары; 

- ведомство һәм тармак программалары кысаларында бюджеттан тыш 

чыганаклар; 

-  энергохезмәт компанияләренең чаралары. 

5. Энергетика ресурсларын кулланучылар – торак йортлар милек ияләре 

чаралары. 

2019-2023 елларга прорамма чараларын финанслауның гомуми күләме – 116 

млн.сумны тәшкил итә (14.1 таблицасы), алардан: 

- БМРның берләштерелгән бюджеты – 2,5 млн. сум;  

- республика бюджеты чаралары – 65,5 млн. сум; 

- бюджеттан тыш чаралар – 48 млн. сум, шул исәптән халык һәм кулланучылар 

чаралары – 17,5 млн. сум. 
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ТР Биектау муниципаль районының берләштерелгән бюджеты чаралары 

хисабына максатчан финанслау рәвешендә чаралар чараларны тормышка ашыруны 

финанслауга җибәреләләр: 

- энергетик тикшерү һәм муниципаль бюджет учреждениеләрен 

паспортизацияләү буенча – энергетика ресурсларын кулланучыларга; 

- муниципаль бюджет учреждениеләрен энергетика ресурсларын исәпкә алу 

приборлары белән җиһазландыруга; 

- урам һәм эчке яктырту энергия саклау системаларын кертү. 

2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында 

энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү  Программасында 

чагылдырылган программа чараларын тормышка ашыру өчен бюджет 

ассигнованиеләре бүлеп бирү, билгеле финанс елына Биектау муниципаль районы 

бюджетында программа чараларын тормышка ашыруга ассигнованиеләр бүлеп бирү 

каралган булган очракта гына тормышка ашырылырга мөмкин. Билгеле финанс 

елына Биектау муниципаль районы бюджетында программа чараларын тормышка 

ашыруга ассигнованиеләр бүлеп бирү каралмаган булса, район бюджетына өстәмә 

кертемнәр һәм (яки) башка бюджет чыгымнары буенча бюджет ассгнованиеләре 

кыскартылган очракта тормышка ашырыла ала.  

Федераль бюджеттан субсидияләр,  күп фатирлы торак фондына капиталь 

төзекләндерү программалары кысаларында торак йортларны энергетика ресурслары 

исәбен алып бару приборлары белән җиһазландыру буенча республика һәм җирле 

бюджеттан финанслана торган чараларны финанслауга юнәлдереләләр. 

Бюджеттан тыш чаралар хисабына коммуналь комплекс оешмалары җитештерү 

программаларын, шулай ук энергия саклау технологияләрен, җиһазларын һәм 

энергия хезмәте контрактлары кысаларында коммерцияле исәп төеннәрен кертүне 

финанслау тормышка ашырыла. 

Энергетика ресурсларын кулланучылар – торак йортларның милекчеләре 

чаралары  торак фондны шәхси һәм гомуми йорт исәп төеннәре белән җиһазландыру 

буенча чараларны финанслауга юнәлдерелә.  

Муниципаль программаның максатчан күрсәткечләре исәбе 1 нче кушымтада 

китерелгән. 
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү программасы 

чараларын финанслау 

 15.1 таблицасы 

№ Чара 

Финанслау, мең сум 

Барлыгы 

шул исәптән чыганаклар буенча, мең сум 

2019 2020 2021 2022 2023 
БМР 

берләәштерелгән 

бюджеты 

РФ 

бюджет 

ы 

РТ 

бюджеты  

бюджеттан тыш 

чаралар 

барлыгы 

Шул исәптән 

кулланучылар 

чаралары 

Җирле үзидарә органнары, бюджет учреждениеләре, социаль объектлар 

1 

Җылылык энергиясе исәпкә алу 

приборлары белән 

җиһазландыру/алмаштыру 

0 0 0 

  

0 0 0 0 0 0 

2 
Электр энергиясе исәпкә алу приборлары 

белән җиһазландыру/алмаштыру 
0 0 0 

  
0 0 0 0 0 0 

3 

Бюджет учреждениеләрендә чик 

конструкцияләрен, тәрәзә һәм ишек 

блокларын җылыту 

15 000 12 000 10 000 
10 

000 

10 

000 
57 000 0 0 57 000 0 0 

4 
Эчке яктырту системалары алмаштыру 

2 000 1 000 1 000 
1 

500 

1 

500 
7 000 0 0 0 7 000 0 

5 
Бюджет учреждениеләренең электр белән 

тәэмин итүен төзекләндерү 
1 000 1 000 1 000 

1 

000 

1 

000 
5 000 0 0 0 5 000 0 

6 

Бюджет учреждениеләрендә су тотуны 

исәпкә алу приборларын 

урнаштыру/алмаштыру 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Урамнарны яктырту системаларын 

алмаштыру 
6000 6 000 5 000 

5 

000 

5 

000 
27 000 0 0 8 500 18 500 0 

Күп фатирлы торак фонды 

8 

Электр энергиясен тотуны исәпкә алуның күп 

тарифлы гомуми йорт һәм  шәхси приборлары 

белән җиһазландыру/ алмаштыру 

3500 4500 4000 0 
1 

000 
13 000 0 0 0 13 000 13 000 
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№ Чара 

Финанслау, мең сум 

Барлыгы 

шул исәптән чыганаклар буенча, мең сум 

2019 2020 2021 2022 2023 
БМР 

берләәштерелгән 

бюджеты 

РФ 

бюджет 

ы 

РТ 

бюджеты  

бюджеттан тыш 

чаралар 

барлыгы 

Шул исәптән 

кулланучылар 

чаралары 

9 

Җылылык энергиясен тотуны җайга салу һәм 

исәпкә алу гомуми йорт төеннәре белән 

җиһазландыру/ алмаштыру 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Су тотуны исәпкә алу гомуми йорт һәм шәхси 

исәпкә алу төеннәре белән җиһазландыру/ 

алмаштыру 

750 850 900 
1 

000 

1 

000 
4 500  0 0 0 4 500 4 500 

Башка чаралар 

11 Объекларны энергетик тикшерү 500 500 500 500 500 2 500 2 500 0 0 0 0 

12 
ТКХ оешмаларының җитештерү 

программалары 
0 0 0 

0 0 
0 0 0 0 0 0 

 Программа буенча БАРЛЫГЫ: 28 750 25 850 22 400 
19 

000 

20 

000 
116 000 2 500 0 65 500 48 000 17 500 
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1 нче кушымта 

 “2019-2023 елларга Биектау муниципаль 

районының энергия саклау һәм энергетика 

нәтиҗәлелеген күтәрү”  программасына 

 

 “2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген 

күтәрү” муниципаль программасының максатчан күрсәткечләрен исәпләү 

 

№ Күрсәткечләр, күрсәткечләр төркеме исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
2019 2020 2021 2022 2023 

Энергия саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә гомуми максатчан күрсәткечләр 

1. 
Муниципаль продуктның энергия сыйдырышлылыгы динамикасы  кг ш.я./ мең 

сум 

9,99 8,71 8,27 7,89 7,64 

2. 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр уздырыла торган электр 

энергиясе күләменең өлеше 

% 100 100 100 100 100 

3. 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр уздырыла торган җылылык 

энергиясе күләменең өлеше 

% 100 100 100 100 100 

4. 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр уздырыла торган су күләменең 

өлеше 

% 42,3 43,5 45,3 47,1 49,0 

5. 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр уздырыла торган табигый газ 

күләменең өлеше 

% 100 100 100 100 100 

6. 

Муниципаль программаны финанслауның гомуми күләмендә энергия 

саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә чараларны 

финанслауга өчен кулланыла торган бюджеттан тыш чараларның күләме 

% 35,65 40,03 41,96 44,74 47,5 

7. 
Кабаттан булдырыла торган энергия чыганакларын яки икенчел энергетик 

ресурсларны кулланып энергетик ресурсларны җитештерү күләме үзгәрү 

ш.я.т. 0 0 0 0 0 

8. 

Кабаттан булдырыла торган энергия чыганакларын яки икенчел энергетик 

ресурсларны кулланып  җитештерелә торган энергетик ресурсларның 

күләме 

% 0 0 0 0 0 

 Аерым энергетик ресурслар төрләре буенча экономияне чанылдыручы максатчан күрсәткечләр 

1. Натураль чагылышта электр энергиясе экономиясе мең кВтч 1540 1804 2104 2501 4031 

2. Бәя чагылышында электр энергиясе экономиясе мең сум 4035,1 4798,64 5680,59 6952,78 12141,37 
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№ Күрсәткечләр, күрсәткечләр төркеме исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
2019 2020 2021 2022 2023 

3. Натураль чагылышта җылылык энергиясе экономиясе мең Гкал 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 

4. Бәя чагылышында җылылык энергиясе экономиясе мең сум 1084,8 110,88 1301,3 1501,6 1528,3 

5. Натураль чагылышта су экономиясе мең.м.куб 45 65 81 102 157 

6. Бәя чагылышында су экономиясе мең сум 861,75 1251,25 1571,4 1989,0 3108,6 

7. Натураль чагылышта табигый газ экономиясе мең.куб.м. 487,9 551,3 650,1 762,8 920,78 

8. Бәя чагылышында табигый газ экономиясе сум 2878,61 3307,8 3965,61 4729,36 5810,12 

Бюджет секторында максатчан күрсәткечләр 

1.1 
Исәпләү приборларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган 

җылылык энергиясе өчен чыгымнарның чагыштырмасы 

Гкал/кв.м. 

 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.2 
Исәпләү приборларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган электр 

энергиясе өчен чыгымнарның чагыштырмасы 

кВтч/кеше 187,39 181,4 175,69 171,2 167,3 

1.3 
Исәпләү приборларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган су өчен 

чыгымнарның чагыштырмасы 

куб.м./кеше 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 

2.1 
Исәпләү методларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган 

җылылык энергиясе өчен чыгымнарның чагыштырмасы үзгәрү 

Гкал/кв.м. 

 

0 0 0 0 0 

2.2 
Исәпләү методларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган электр 

энергиясе өчен чыгымнарның чагыштырмасы үзгәрү 

кВтч/кеше 0 0 0 0 0 

2.3 
Исәпләү методларын кулланып түләү тормышка ашырыла торган су өчен 

чыгымнарның чагыштырмасы үзгәрү 

куб.м./кеше 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 

3.1 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган 

җылылык энергиясе өчен чагыштырма чыгымнарның үзгәрүе 

Гкал/кв.м. 

 

0 0 0 0 0 

3.2 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган 

электр энергиясе өчен чагыштырма чыгымнарның үзгәрүе 

кВтч/кеше 6,47 5,99 5,71 4,49 3,90 

3.3 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган су 

өчен чагыштырма чыгымнарның үзгәрүе 

куб.м./кеше 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4.1 
Исәпләү юлларын кулланып исәпләүләр уздырыла торган җылылык 

энергиясе чагыштырма чыгымнарының үзгәрүе 

Гкал/кв.м. 

 

- - - - - 

4.2 
Исәпләү юлларын кулланып исәпләүләр уздырыла торган электр энергиясе 

чагыштырма чыгымнарының үзгәрүе 

кВтч/кеше - - - - - 

4.3 
Исәпләү юлларын кулланып исәпләүләр уздырыла торган суның 

чагыштырма чыгымнарының үзгәрүе 

куб.м./кеше -0,01 0 -0,01 0 -0,01 
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№ Күрсәткечләр, күрсәткечләр төркеме исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
2019 2020 2021 2022 2023 

5.1 

Җылылык энергиясенең чагыштырма исәпләү чыгымының, исәпләү 

приборлары кулланып исәпләүләр алып барыла торган чагыштырма 

чыгымына үзгәрү чагышштырмасы  

- 0 0 0 0 0 

5.2 

Электр энергиясенең чагыштырма исәпләү чыгымының, исәпләү 

приборлары кулланып исәпләүләр алып барыла торган чагыштырма 

чыгымына үзгәрү чагышштырмасы 

- 0 0 0 0 0 

5.3 

Су куллану чагыштырма исәпләү чыгымының, исәпләү приборлары 

кулланып исәпләүләр алып барыла торган чагыштырма чыгымына үзгәрү 

чагышштырмасы 

- 0,001 0,001 -0,009 0,001 -0,01 

6.1 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр алып барыла торган электр 

энергиясе күләмнәре өлеше 

% 100 100 100 100 100 

6.2 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр алып барыла торган җылылык 

энергиясе күләмнәре өлеше 

% 100 100 100 100 100 

6.3 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр алып барыла торган су  

күләмнәре өлеше 

% 88,2 89,6 90,5 91,8 93 

6.4 
Исәпләү приборлары кулланып исәпләүләр алып барыла торган табигый 

газ күләмнәре өлеше 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Бюджет учреждениеләрен энергетика ресурслары белән тәэмин итүгә 

муниципаль бюджет чыгымнары өлеше 

% 10,22 10,56 10,98 11,23 11,42 

8. 
Бюджет учреждениеләрен энергетика ресурслары белән тәэмин итүгә 

муниципаль бюджет чыгымнары динамикасы 

мең сум 4223,1 4331 4392,3 4565,2 4641,4 

9. 
Ягулык алу өчен коммуналь комплекс оешмаларына субсидияләр җирү 

өчен муниципаль бюджеттан чыгымнар өлеше 

% 0 0 0 0 0 

10. 
Ягулык алу өчен коммуналь комплекс оешмаларына субсидияләр җирү 

өчен муниципаль бюджеттан чыгымнар динамикасы 

мең сум 0 0 0 0 0 

11. 
Мәҗбүри энергетик тикшерү уздырылган, муниципаль бюджет хисабына 

финанслана торган бюджет учреждениеләре өлеше 

% 100 100 100 100 100 

12. 
Муниципаль заказчылар белән төзелгән энергия хезмәте шартнамәләре 

саны 

шт. 15 25 25 35 45 

13. 
Энергия хезмәте шартнамәләре төзелгән дәүләт, муниципаль заказчылар 

өлеше 

% 10 28 49 69 100 
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№ Күрсәткечләр, күрсәткечләр төркеме исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
2019 2020 2021 2022 2023 

14. 
Энергетика нәтиҗәлелеге таләпләре нигезендә муниципаль ихтыяҗлар 

өчен сатып алына торган товарлар, эшләр, хезмәтләр өлеше 

% 100 100 100 100 100 

15. 
Торак биналар һәм коммуналь хезмәтләрне түләү өчен гражданнарга 

социаль ярдәм күрсәтүгә муниципаль бюджеттан чагыштырма чыгымнар 

мең сум/кеше 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 

Торак фондында максатчан күрсәткечләр 

1.1 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган 

(коллектив, шәхси), торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп 

фатирлы) электр энергиясе күләмнәре өлеше 

% 100 

 

100 100 100 100 

1.2 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган 

(коллектив, шәхси), торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп 

фатирлы) җылылык энергиясе күләмнәре өлеше 

% 0 0 0 0 0 

1.3 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган 

(коллектив, шәхси), торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп 

фатирлы) су күләмнәре өлеше 

% 42,2 43,4 45,1 47,0 49,0 

1.4 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган 

(коллектив, шәхси), торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп 

фатирлы) табигый газ күләмнәре өлеше 

% 100 100 100 100 100 

2. Энергетик тикшерү уздырылган торак йортлар саны шт. 15 25 50 75 100 

3.1 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр 

энергиясе чыгымнары чагыштырмасы 

кВтч/кеше,  

 

664,94 658,29 651,70 645,18 638,73 

3.2 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) җылылык 

энергиясе чыгымнары чагыштырмасы 

Гкал/кв.м, 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3.3 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) су 

чыгымнары чагыштырмасы 

куб.м./кеше 12,67 12,79 13,09 13,63 14,24 

3.4 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) табигый газ 

чыгымнары чагыштырмасы 

мең 

куб.м./кв.м. 

0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 0,0382 
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№ Күрсәткечләр, күрсәткечләр төркеме исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
2019 2020 2021 2022 2023 

4.1 

Исәпләүләр  кулланып тормышка ашырыла торган, торак йортларда 

кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр энергиясе чыгымнары 

чагыштырмасы 

кВтч/кеше 0 0 0 0 0 

4.2 

Исәпләүләр  кулланып тормышка ашырыла торган, торак йортларда 

кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) җылылык энергиясе 

чыгымнары чагыштырмасы 

Гкал/кв.м, 0 0 0 0 0 

4.3 
Исәпләүләр  кулланып тормышка ашырыла торган, торак йортларда 

кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) су  чыгымнары чагыштырмасы 

куб.м./кеше 17,35 16,68 15,93 15,37 14,83 

4.4 

Исәпләүләр  кулланып тормышка ашырыла торган, торак йортларда 

кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) табигый газ чыгымнары 

чагыштырмасы 

мең 

куб.м./кв.м. 

0 0 0 0 0 

5.1 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр 

энергиясе чыгымнары чагыштырмасы үзгәрү 

кВтч/кеше 

 

- - - - - 

5.2 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) җылылык 

энергиясе чыгымнары чагыштырмасы үзгәрү 

Гкал/кв.м. 

 

0 0 0 0 0 

5.3 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) су 

чыгымнары чагыштырмасы үзгәрү 

куб.м./кеше 0,11 0,12 0,3 0,54 0,61 

5.4 

Исәпләү приборларын кулланып исәпләүләр тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) табигый газ 

чыгымнары чагыштырмасы үзгәрү 

мең 

куб.м./кв.м. 

0 0 0 0 0 

6.1 

Исәпләүләр  (норматив куллану) кулланып тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) электр 

энергиясе чыгымнары чагыштырмасы үзгәрүе 

кВтч/кеше 

 

0- 0 0 0 0 

6.2 

Исәпләүләр  (норматив куллану) кулланып тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) җылылык 

энергиясе чыгымнары чагыштырмасы үзгәрүе 

Гкал/кв.м. 

 

0 0 0 0 0 

6.3 

Исәпләүләр  (норматив куллану) кулланып тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) су 

чыгымнары чагыштырмасы үзгәрүе 

куб.м./кеше 

 

-0,71 -0,67 -0,75 -0,56 -0,54 
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№ Күрсәткечләр, күрсәткечләр төркеме исеме 
Үлчәү 

берәмлеге 
2019 2020 2021 2022 2023 

6.4 

Исәпләүләр  (норматив куллану) кулланып тормышка ашырыла торган, 

торак йортларда кулланыла торган (шәхси һәм күп фатирлы) табигый газ  

чыгымнары чагыштырмасы үзгәрүе 

мең 

куб.м./кв.м. 

0 0 0 0 0 

Коммуналь инфраструктура системасында максатчан күрсәткечләр 

1. 
Җылылык энегиясен эшләп чыгаруга ягулык чыгымы чагыштырмасы 

үзгәрү 

кг ш.т./Гкал      

2. Җылылык энергиясен биргәндә югалтулар күләме Гкал 710 680 650 640 600 

3. Су биргәндә югалтулар күләме куб.м. 0 0 0 0 0 

4. 
Су биргәндә (транспортировка) кулланыла торган электр энергиясе күләме 

үзгәрү динамикасы 

кВтч 0 0 0 0 0 
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