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Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль районы  

Бҿгелмҽ шҽһҽре муниципаль берҽмлегенең  

коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы ҥстерҥ 

муниципаль максатчан программасын раслау турында (Актуальлҽштерҥ) 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон талҽплҽрен, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Җирлеклҽрнең, шҽһҽр 

округларының коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы ҥстерҥ 

программаларына талҽплҽрне раслау турында» 2013 елның 14 июнендҽге 502 

номерлы карарын ҥтҽҥ йҿзеннҽн:  

1. «Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль районының Бҿгелмҽ 

шҽһҽре муниципаль берҽмлегенең коммуналь инфраструктура системаларын 

комплекслы ҥстерҥ» озак сроклы муниципаль максатчан программасын 

(Актуализация) расларга.  

2. Ҽлеге карар массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында рҽсми басылып 

чыкканнан соң ҥз кҿченҽ керҽ.  

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны ҥземдҽ калдырам. 

 

 

 

 

М.В. Конков 

 

 



 

  

1 нче кушымта  

«Бҿгелмҽ шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге  

башкарма комитетының  

2019 елның 05 ноябрендҽге  

19 номерлы карары белҽн расланды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«2016 - 2026 елларга Татарстан Республикасы  

Бҿгелмҽ муниципаль районының  

Бҿгелмҽ шҽһҽре муниципаль берҽмлегенең  

коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы ҥстерҥ»  

программасы (2019 елгы актуальлҽштерҥ) 
 

 

 

 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬН 

ЦЕЛЕВАЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

ЭЧТҼЛЕК 

 

Программа паспорты 

Кереш 

 

1 БҤЛЕК. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БҾГЕЛМҼ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ. 

1.1. Муниципаль берҽмлекнең кыскача характеристикасы. 

1.2. Социаль-икътисадый кҥрсҽткечлҽр динамикасы. 

1.3. Бҿгелмҽ муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеше 

1.4. Демографик кҥрсҽткечлҽр динамикасы 

1.5. Хезмҽт ресурслары. 

1.6. Халыкның тормыш дҽрҽҗҽсе. 

1.7. Торак фонды. 

1.8. Коммуналь хезмҽтлҽр 

1.9. Генераль план (территориаль ҥсеш схемасы). Коммуналь инфраструктура системасын 

ҥстерҥ перспективалары. 

 

2 БҤЛЕК. ҖЫЛЫЛЫК БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ СИСТЕМАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ  

2.1. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын гамҽлдҽге оешмага анализ һҽм эшчҽнлек 

проблемаларын ачыклау. 

2.2. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ хезмҽтлҽрен куллану тарифлары һҽм нормативлары. 

2.3. Җылылык белҽн тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге схемасын тасвирлау. 

2.4. Инженер-техник анализ. 

2.5. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары «ааҗ «бптс». Тҿп җиһазларның техник 

торышы технологик процессның характеристикасы. Ягулык белҽн тҽэмин итҥ, су белҽн 

тҽэмин итҥ һҽм электр белҽн тҽэмин итҥ системасы. 

2.6. Җылылык челтҽрлҽре. Җылылык челтҽрлҽренең гомуми характеристикасы. Җылылык 

югалту. 

2.7.икътисадый анализ.  

2.8.җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы эшенең тҿп кҥрсҽткечлҽре. 

2.9. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ комплекслы ҥсеш программасын гамҽлгҽ 

ашыруның максатлары һҽм бурычлары. 

2.10. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы объектларын модернизациялҽҥгҽ чыгымнар. 

2.11. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын модернизациялҽҥ чараларын гамҽлгҽ 

ашырудан нҽтиҗҽ. 

2.12. Социаль-икътисадый шартларны исҽпкҽ алып, гамҽлдҽге җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

системасын ҥстерҥ фаразы. Гамҽлдҽге җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын (яңа тҿзелеш) 

ҥстерҥ фаразы. 

2.13. Җылылык энергиясе кытлыгын каплау ҿчен яңа генерация куҽтлҽрен кертҥ 

мҿмкинлеген һҽм максатчанлыгын билгелҽҥ. 

2.14. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы ҥсешен исҽпкҽ алып, барлык тҿркемнҽрнең 

(сҽнҽгать, торак фонд, социаль ҿлкҽ объектлары) йҿклҽнешлҽренҽ бҽя бирҥ. 

2.15.Җылылык энергиясен куллану кҥлҽмнҽрен исҽпкҽ алуны оештыру. 

2.16.«бҿгелмҽ птс»ааҗ җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын тҿзҥ һҽм модернизациялҽҥ 

буенча чаралар планы. 

2.17. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ планлаштырылган чараларның исемлеге һҽм 

тасвирламасы. 

 

 

 

 



 

  

3 БҤЛЕК. СУ БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ СИСТЕМАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ. 

3.1. Су белҽн тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге системасын анализлау һҽм эшлҽҥ проблемаларын 

ачыклау. 

3.2. Су алу корылмалары, су алу скважиналары. Технологик процессның характеристикасы. 

Технологик, механик һҽм электр җиһазларының техник торышы. Санитар саклау зоналары 

булу. 

3.3. Су чистарту корылмалары. Технологик процессның характеристикасы. Технологик, 

механик һҽм электр җиһазларының техник торышы. Санитар саклау зоналары булу. 

3.4. Су, су челтҽрлҽре, суҥткҽргеч тҿеннҽр (ВУ) һҽм кҥтҽрҥ насос станциялҽре (ПВНС).  

3.5. Су җитештерҥ, бирҥ һҽм куллану структурасы. 

3.6. Су белҽн тҽэмин итҥ системасы балансы. 

3.7. Су алу (җир ҿсте һҽм җир асты), чистарту корылмалары, Ву, ПВНС, суҥткҽргечлҽр һҽм 

урам тарату челтҽрлҽре резервларын һҽм дефицитын ачыклау.  

3.8. Икътисадый анализ. .Чыгымнар структурасын анализлау, чыгымнарның тҿп маддҽлҽрен 

ачыклау. 

3.9. Су белҽн тҽэмин итҥ системасы эшенең тҿп кҥрсҽткечлҽре. 

3.10. Энергияне саклау потенциалын исҽпкҽ алып, су белҽн тҽэмин итҥ системасын 

модернизациялҽҥ. 

3.11. Су белҽн тҽэмин итҥ системасын модернизациялҽҥнең тҿп юнҽлешлҽре, техник 

карарлар вариантларын эшлҽҥ, техник-икътисадый чагыштыру һҽм оптималь вариант сайлау. 

3.12. Социаль-икътисадый шартларны исҽпкҽ алып, су белҽн тҽэмин итҥ системасының ҥсеш 

фаразы. 

3.13. Су белҽн тҽэмин итҥ системасын (модернизациялҽҥ һҽм яңа тҿзелеш) ҥстерҥне исҽпкҽ 

алып, барлык тҿркемнҽрнең (сҽнҽгать, торак фонды, социаль ҿлкҽ объектлары) 

йҿклҽнешлҽренҽ бҽя бирҥ. 

3.14. Кулланучылар ҿчен җитештерелҽ торган товарларның (кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең) 

сыйфатын арттыруга, тҿзелҽ һҽм модернизациялҽнҽ торган объектларны тоташтыруга, 

экологик хҽлне яхшыртуга юнҽлдерелгҽн су белҽн тҽэмин итҥ системаларын тҿзҥ һҽм 

модернизациялҽҥ чаралары планы. 

3.15. 2016 елдан 2028 елга кадҽрге чорга су белҽн тҽэмин итҥ системасын ҥстерҥ 

(модернизациялҽҥ һҽм яңа тҿзелеш) чараларын гамҽлгҽ ашыруга финанс ихтыяҗларын 

билгелҽҥ. 

 

4 БҤЛЕК. СУ БҤЛҤ СИСТЕМАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ. 

4.1. Су бҥлҥ һҽм агынты суларны чистарту системасын анализлау һҽм эшлҽҥ проблемаларын 

ачыклау. 

4.2. Канализация чистарту корылмалары. Технологик процессның характеристикасы. 

Технологик, механик һҽм электр җиһазларының техник торышы. 

4.3. Сулыклар-агынты суларны кабул итҥчелҽр, судан файдалану проблемалары 

4.4. Агынты суларны җыю, транспортлау, чистарту, хуҗалык-кҿнкҥреш канализациясенең 

чистарту корылмалары утырмасын эшкҽртҥ структурасы. 

4.5. Су бҥлҥ системасы балансы. 

4.6. Су бҥлҥ һҽм юынты суларны чистарту системалары корылмаларының һҽм 

җиһазларының җитештерҥ егҽрлеге резервларын һҽм дефицитын ачыклау. 

4.7.  Предприятие эшчҽнлегенең икътисади кҥрсҽткечлҽре. Чыгымнар структурасын 

анализлау, чыгымнарның тҿп маддҽлҽрен ачыклау. 

4.8. Су бҥлҥ һҽм юынты суларны чистарту системасының тҿп кҥрсҽткечлҽре. 

4.9. Су бҥлҥ системаларын эксплуатациялҽҥ проблемалары: ышанычлылык, сыйфат, 

экология ягыннан. 

4.10. Норматив су бҥлҥне исҽплҽҥ. Су бҥлҥ балансы (модернизацияне исҽпкҽ алып 

норматив). 



 

  

4.11. Энергияне сак тоту потенциалын исҽпкҽ алып, ташландык суларны агызу һҽм агып 

җыела торган суларны чистарту системасын модернизациялҽҥ. Су бҥлҥ системасын 

модернизациялҽҥнең тҿп юнҽлешлҽре. 

4.12. Гамҽлдҽге су бҥлҥ системасы объектларын модернизациялҽҥ буенча техник чаралар 

планын эшлҽҥ. 

4.13. Социаль-икътисадый шартларны исҽпкҽ алып, су белҽн тҽэмин итҥ системасының ҥсеш 

фаразы. 

4.14. Су бҥлҥ һҽм юынты суларны чистарту системасын ҥстерҥ (яңа тҿзелеш). 

4.15. 2019 елдан 2028 елга кадҽрге чорга су бҥлҥ һҽм агынтыларны чистарту системаларын 

тҿзҥ һҽм модернизациялҽҥ буенча чаралар планы. 

 

5 БҤЛЕК. КАТЫ КҾНКҤРЕШ КАЛДЫКЛАРЫН УТИЛЬЛҼШТЕРҤ (КҤМҤ). 

5.1. Каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥ. 

 
 

6 БҤЛЕК. КҤП ФАТИРЛЫ ЙОРТЛАРНЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛҼҤ. 

6.1. Кҥпфатирлы йортларның торышын анализлау. 

6.2. Лифт хуҗалыгының торышы. 

6.3. Барлык хезмҽт тҿрлҽре буенча кҥпфатирлы йортларны тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсен 

анализлау. 

6.4. Кҥпфатирлы йортларның исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин ителешен анализлау. 

6.5. Капиталь ремонтка ихтыяҗ. 

6.6. Яңгыр канализациялҽре системасын тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥ  

  

7 БҤЛЕК. КОММУНАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ ҺҼМ 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКНЕҢ КҤПФАТИРЛЫ ЙОРТЛАРЫН МОДЕРНИЗАЦИЯЛҼҤ 

ЧАРАЛАРЫНЫҢ ҖЫЕЛМА ПЛАНЫН ФОРМАЛАШТЫРУ. 

7.1. Коммуналь инфраструктураны комплекслы ҥстерҥ һҽм муниципаль берҽмлектҽге кҥп 

фатирлы йортларны модернизациялҽҥ буенча Программа чараларының Җыелма планы. 

 

8 БҤЛЕК. ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХЕЗМҼТЛҼРНЕҢ ҺҼРКЕМ ҾЧЕН МҾМКИН БУЛУЫН 

АНАЛИЗЛАУ. 

8.1. Халыкның тҥлҽҥ сҽлҽтен анализлау. 

8.2 халыкның тормыш дҽрҽҗҽсе индексын исҽплҽҥ 

 

НҼТИҖҼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

Программа паспорты 

 

Программа исеме 

2016-2026 елларга Бҿгелмҽ муниципаль районы 

муниципаль берҽмлегенең коммуналь инфраструктура 

системаларын комплекслы ҥстерҥ программасы 

(актуальлҽштерҥ) 

Программа ҽзерлҽҥ 

ҿчен нигез 

"Җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында «2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон» 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «җирлеклҽрнең, шҽһҽр 

округларының коммуналь инфраструктурасы 

системаларын комплекслы ҥстерҥ программаларына 

карата талҽплҽрне раслау турында " 2013 ел, 14 июнь, 

502 нче карары» 

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 

29.12.2004 ел, № 190-ФЗ 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль районы 

Бҿгелмҽ шҽһҽре муниципаль берҽмлеге Уставы 

Программаның тҿп 

эшлҽҥчелҽре 

Бҿгелмҽ муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад бҥлеге; 

Бҿгелмҽ муниципаль районы Башкарма комитетының 

торак-коммуналь хуҗалыгы, транспорт, юл хуҗалыгы 

һҽм элемтҽ бҥлеге; 

Бҿгелмҽ-Водоканал " ҖЧҖ»; 

"Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе" ААҖ»; 

"Торак-коммуналь хуҗалык департаменты»муниципаль 

унитар предприятиесе. 

ПРОГРАММАНЫҢ 

ЗАКАЗЧЫСЫ 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль районы 

Бҿгелмҽ шҽһҽре муниципаль берҽмлеге башкарма 

комитеты 

Тҿп чараларны 

ҥтҽҥчелҽр  

Бҿгелмҽ муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад бҥлеге; 

Бҿгелмҽ муниципаль районы Башкарма комитетының 

торак-коммуналь хуҗалыгы, транспорт, юл хуҗалыгы 

һҽм элемтҽ бҥлеге; 

Бҿгелмҽ-Водоканал " ҖЧҖ»; 

"Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе" ААҖ»; 

"Торак-коммуналь хуҗалык департаменты»муниципаль 

унитар предприятиесе. 

Программаның 

максатлары һҽм 

бурычлары 

Торак-коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ сыйфаты 

стандартларын тҽэмин итҥ; 

Гамҽлдҽге нормативлар һҽм стандартлар талҽплҽренҽ 

туры китереп, кулланучыларны коммуналь хезмҽтлҽр 

белҽн сыйфатлы һҽм ышанычлы тҽэмин итҥ; 



 

  

Коммуналь инфраструктура системаларын ҥстерҥне 

планлаштыру; 

Коммуналь инфраструктура системаларының 

нҽтиҗҽлелеген, тотрыклылыгын һҽм ышанычлылыгын 

арттыру; 

Коммуналь инфраструктураны ҥстерҥ һҽм энергия 

нҽтиҗҽлелеген арттыру буенча икътисадый һҽм оештыру 

механизмнарын формалаштыру һҽм камиллҽштерҥ; 

Коммуналь инфраструктураның инвестициялҽр җҽлеп 

итҥчҽнлеген арттыру; 

Коммуналь инфраструктура субъектлары һҽм 

кулланучылар мҽнфҽгатьлҽренең баланслылыгын тҽэмин 

итҥ; 

Коммуналь инфраструктура базары субъектлары 

эшчҽнлеген координациялҽҥ; 

Конкурентлы мҿнҽсҽбҽтлҽрне ҥстерҥ; 

Тарифларны һҽм ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽрне формалаштыру 

турында мҽгълҥматның ҥтемлелеген тҽэмин итҥ; 

Гамҽлдҽге тҿзелеш урыннарында коммуналь 

инфраструктураны арттыру һҽм модернизациялҽҥ 

мҿмкинлеген тҽэмин итҥ, аларның торышын 

яхшыртуның һҽм торак тҿзелеше кҥлҽмнҽрен 

арттыруның максатчан параметрларын тҽэмин итҥ. 

Программа сроклары 

һҽм гамҽлгҽ ашыру 
2016-2026 

Программаны 

финанслау чыганагы 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль 

районының «Бҿгелмҽ шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

бюджеты акчалары 

Программа ҥтҽлешен 

тикшереп торуны 

оештыру  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты; 

ТР Тҿзелеш, архитектура һҽм ТКХ министрлыгы; 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль районы 

«Бҿгелмҽ шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге башкарма 

комитеты 

Программаны гамҽлгҽ 

ашыруның кҿтелҽ 

торган ахыргы 

нҽтиҗҽлҽре һҽм 

социаль-икътисадый 

нҽтиҗҽлелек 

кҥрсҽткечлҽре 

Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ муниципаль 

районының» Бҿгелмҽ шҽһҽре " муниципаль берҽмлеге 

халкына кҥрсҽтелҽ торган коммуналь инфраструктура 

системаларының һҽм коммуналь хезмҽтлҽрнең сыйфатын 

арттыру 

 
 
 
 



 

  

КЕРЕШ 

 
Ҽлеге Программа Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, 

Бҿгелмҽ муниципаль районының муниципаль берҽмлеге Уставы, норматив-

хокукый актлары нигезендҽ эшлҽнгҽн.: 

Бҿгелмҽ муниципаль районы коммуналь инфраструктурасы системаларын 

комплекслы ҥстерҥ программасы стратегик перспективада тҥбҽндҽге 

бурычларны хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн: 

- торак секторы ҥсеше һҽм торак тҿзелеше ҿчен җир кишҽрлеклҽрен 

комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен шартлар тудыру;; 

- халыкка коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең сыйфатын һҽм 

ышанычлылыгын арттыру; 

- гамҽлдҽге тҿзелеш урыннарында коммуналь инфраструктураны арттыру 

һҽм модернизациялҽҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҥ, аларның торышын яхшыртуның 

һҽм торак тҿзелеше кҥлҽмнҽрен арттыруның максатчан параметрларын тҽэмин 

итҥ.; 

- тарифларны җайга салуның нҽтиҗҽле системасын булдыру; 

- биналар белҽн объект белҽн идарҽ итҥ һҽм ресурслардан рациональ 

файдалану нигезендҽ торак кҥчемсез милек белҽн идарҽ итҥ буенча бизнес 

ҥсеше; 

- шҽһҽрне һҽм торак пунктларны су белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары белҽн 

тҽэмин итҥ; 

- халыкны сыйфатлы эчҽ торган су белҽн тҽэмин итҥ, экологик хҽлне 

яхшырту. 

 

1 БҤЛЕК. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БҾГЕЛМҼ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

1.1. МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКНЕҢ КЫСКАЧА 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 

Бҿгелмҽ муниципаль районы татарстан республикасының кҿньяк-

кҿнчыгышында урнашкан, 1433,07 кв. М. Территорияне били, шул исҽптҽн 26 

кв.км. Шҽһҽр, 1407,07 кв. Км район, һҽм самара һҽм оренбург ҿлкҽлҽре белҽн 

чиктҽш. Бҿгелмҽ шҽһҽре-федераль ҽһҽмияттҽге тимер юл станциясе, эре тимер 

юл узелы, «ювт аэро» аҗ бҿгелмҽ авиапредприятиесе тҿрле юнҽлештҽге һава 

линиялҽренҽ хезмҽт кҥрсҽтҽ һҽм бҿгелмҽне россиянең кҥп шҽһҽрлҽре белҽн 

тоташтыра.  



 

  

Шҽһҽрнең рельефы тыныч, абсолют билгелҽре 265 тҽн алып 295 м га 

кадҽр тирҽнлектҽ була. 

Климатик районлаштыру картасы нигезендҽ шҽһҽр территориясе 1в 

тҿзелеш-климат районына карый. 

Снип 2.01.01-82 "тҿзелеш климаты һҽм геофизика" нигезендҽ, бҿгелмҽ 

шҽһҽре климатының тҿп параметрлары тҥбҽндҽгечҽ:: 

Континенталь. Гыйнварның уртача температурасы -14,3°с, июльнең 

уртача температурасы 18,1°с.җылылык сезоны 222 кҿн. Җылылык чорының 

уртача температурасы -6,3°с. Салкын айның уртача температурасы -14,3°с. 

Җылылык проектлаганда исҽп-хисап температурасы -33°с, вентиляция -19°с. 

Җылылык чорында тышкы һава температурасының кабатлануы 
Тем-

пера-

тура, С 

-40  

-35 

-35 

-30 

-30  

-25 

-25  

-20 

-20  

-15 

-15 

-10 

-10 

-5 

-5  

0 

0    

+5 

+5    

+8 

Барлыгы 

сҽгать 

сҽгать 1 20 88 226 471 751 972 1106 932 761 5328 

 

Бҿгелмҽ шҽһҽре республика буйсынуындагы шҽһҽр, Татарстан 

Республикасының шул исемдҽге районы административ ҥзҽге.  

 

1.2 Социаль-икътисадый кҥрсҽткечлҽр динамикасы. 2013-2023 елларга 

 

Бҿгелмҽ муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсешенең тҿп 

кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽге таблицада китерелде: 

 

№
 п

\п
 Кҥрсҽткечлҽр Ҥлчҽҥ 

бердҽм

леге 

хисап бҽялҽҥ фараз 

2016 

ел 

2017  

ел 

2018  

ел 

2019  

ел 

2020  

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

2023 

ел 

1 Даими халык саны 
мең 

кеше. 
107,42 106,42 105,80 105,10 104,90 104,80 104,70 104,70 

2 
Икътисадта 

эшлҽҥчелҽр саны 
мең 

кеше. 
57,20 57,30 57,28 57,15 57,01 57,01 57,0 57,0 

3 Хезмҽт хакы фонды 
млн. 

сум 
9 677 9 951 10 208 10 504 10 872 11 296 11 315 11 580 

4 

Бер хезмҽткҽргҽ 

исҽплҽнгҽн уртача 

айлык хезмҽт хакы 

сум 28 564 30 441 31 593 32 918 34 354 36 115 36 520 36 742 



 

  

5 
Тулаем территориаль 

продукт 
млн. 

сум. 
47 813 51 689 54 081 56 603 58 872 61 720 63 240 65 430 

6 

Ҥзлҽрендҽ 

җитештерелгҽн тҿяп 

җибҽрелгҽн товарлар, 

башкарылган эшлҽр 

һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр 

кҥлҽме ҥз кҿчлҽре 

белҽн 

млн. 

сум. 
14 559 12 493 13 889 14 649 15 420 16 248 16 820 17 360 

7 

Барлык тҿр 

хуҗалыкларда авыл 

хуҗалыгы 

продукциясе 

млн. 

сум 
1 073 1 390 1 790 2 250 2 420 2 630 2 650 2 657 

8 Ҿстҽлгҽн бҽя кҥлҽме 
млн. 

сум 
25 088 29 980 29 870 29 980 30 580 31 191 31 420 31 670 

9 

Финанслауның 

барлык чыганаклары 

исҽбеннҽн тҿп 

капиталга 

инвестициялҽр кҥлҽме 

млн. 

сум 
6 202 5 742 7 569 8 920 8 540 7 680 7 600 7 650 

10 Ваклап сату ҽйлҽнеше 
млн. 

сум 
14 449 14 684 15 023 15 755 16 471 17 329 17 480 17 670 

11 
Теркҽлгҽн эшсезлек 

дҽрҽҗҽсе 
% 0,64 0,43 0,49 0,52 0,52 0,52 0,50 0,50 

 
1.3 Бҿгелмҽ муниципаль районының социаль-икътисадый ҥсеше 

 

Бҿгелмҽ муниципаль районы предприятиелҽре һҽм оешмалары 

продукциясенең, эшлҽренең, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽренең тулаем кҥлҽме 2018 елда 

53,9 млрд. сум тҽшкил итте, ҥсеш темпы 101% (2017 елда 53,3 млрд.сум). 

Икътисад тармаклары буенча тулай кҥлҽм тҥбҽндҽгечҽ кҥренҽ (тҿп тармаклар): 

Тармак исеме Продукция кҥлҽме, млн. сум. % 

2018 2017 

Сҽнҽгать 17 354 17 758 98 

Геология 22 582 21 778 104 

Транспорт һҽм элемтҽ 4 820 4 940 98 

Фҽн 1 360 1 361 100 

Тҿзелеш 3 470 3 370 103 

АПК 1 131 1 332 85 

 



 

  

Сҽнҽгать продукциясенең тулаем кҥлҽме 17,4 млрд. сум тҽшкил итте, 

ҥсеш темпы 98%. 2018 ел нҽтиҗҽлҽре буенча ҽйдҽп баручы ҿч сҽнҽгать 

предприятиесенең – «БКХП №1» ЯАҖ, катнаш азык заводы һҽм «НПО 

НТЭС»ҖЧҖнең тҿп кҥрсҽткечлҽре берникадҽр кимегҽн. Тҿп сҽнҽгать 

предприятиелҽренең сҽнҽгать җитештерҥе индексы (СҖИ) 96,3% (2017 елда 

98%) тҽшкил итте. 

Эре һҽм урта предприятиелҽрдҽ эшлҽҥчелҽр саны 21 613 кеше тҽшкил 

итте, ҥсеш темплары-99%; уртача хезмҽт хакы-35,4 мең сум, ҥсеш темпы - 2017 

ел белҽн чагыштырганда 109%. 

2019 елның 1 гыйнварына эшсезлек дҽрҽҗҽсе икътисадый актив халык 

санының 0,42% ын тҽшкил итте, эшсезлҽр саны 251 кеше тҽшкил итте 

(Татарстан Республикасы буенча уртача эшсезлек дҽрҽҗҽсе – 0,50%; шул 

исҽптҽн: Ҽлмҽт р-ны – 0,74%, Лениногорск – 0,41%, Баулы – 0,64%, Тҥбҽн 

Кама – 0,82%, Казан шҽһҽре – 0,51%;%);  

Кече бизнес 

Кече эшмҽкҽрлек субъектларының гомуми саны 3177 берҽмлек тҽшкил 

итте - 2017 ел дҽрҽҗҽсенҽ карата 101 %, шуларның 3153 берҽмлеге; : 

- кече предприятиелҽр – 771 берҽмлек, 102 % (757 берҽмлек). 

- шҽхси эшмҽкҽрлҽр-2351 берҽмлек, 101% (2322).  

Кече бизнес ҿлкҽсендҽ эшлҽҥчелҽрнең гомуми саны 7717 кешегҽ, 2017 ел 

белҽн чагыштырганда 100,3% ка җитте (7692 кеше). 

Кече һҽм урта бизнес субъектлары тарафыннан 13,9 млрд.сумлык 

продукция җитештерелде, эшлҽр башкарылды һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтелде, 2017 

ел белҽн чагыштырганда 100,2% (13,8 млрд. сум).  

Кече бизнес предприятиелҽрендҽ уртача хезмҽт хакы – 18,8 мең сум-2017 

елга карата 103 %, 18,2 мең сум. 

1.4 Демографик кҥрсҽткечлҽр динамикасы 

2019 елның 1 гыйнварына исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре буенча Бҿгелмҽ 

муниципаль районы халкы саны 109 102 кеше тҽшкил итте (2014 елның 1 

гыйнварына кҥрсҽткечтҽн54 кеше). Табигый кимҥ-161 кеше, миграция 



 

  

хисабына ҥсеш 107 кеше. Узган ел белҽн чагыштырганда ҥлҥчелҽр саны 66 

кешегҽ кимегҽн. Халык саны инде озак вакытлар тҥбҽнҽю тенденциясе белҽн 

характерлана (ел саен -0,5-0,7%); халыкның табигый кимҥе кҥзҽтелҽ (ел саен 

0,1 – 0,2%). 

Колачлау мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ һҽм сыйфаты мҽктҽп белем сизелерлек 

югарырак уртача кҥрсҽткечлҽрдҽн; булган ҿч филиалы чит шҽһҽрлҽрдҽн югары 

уку йортлары.  

Социаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты уртачадан югарырак; район 

пенсионерларның Югары саны белҽн дҽ (31,9 мең кеше, район халкының 29%), 

социаль ташламалар һҽм гарантиялҽр хокукын гамҽлгҽ ашыручы 

гражданнарның югары ҿлеше – 54%, яисҽ 58,5 мең кеше.  

Бҿгелмҽ шҽһҽре халкы саны динамикасы таблицада һҽм рҽсемдҽ кҥрсҽтелгҽн. 

 

 

Бҿгелмҽ шҽһҽре халкының яшҽҥ шартларын яхшырту, хезмҽт шартларын 

яхшырту, сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, социаль сҽясҽт системасын 

камиллҽштерҥ, икътисадка инвестициялҽр җҽлеп итҥ, эш урыннарын арттыру, 

шҽхси ярдҽмче хуҗалык шартларында ҥзмҽшгульлекне ҥстерҥ, шулай ук торак 

шартларын яхшырту һҽм коммуналь инфраструктура системалары эшчҽнлеге 

хисабына мҿмкинлеклҽр бар. 

 

рос 

 
 

 

 

Халык саны 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

↘88317 ↘87689 ↘87193 ↘86747 ↘86085 ↘85476 ↘84522 ↘83536 



 

  

1.5. Хезмҽт ресурслары 
 

2018 елның гыйнвар-декабрь айлары ҿчен Татарстан Республикасының Хезмҽт ресурслары балансы 

Муниципаль 

берҽмлеклҽрнең 

исеме 

2019 елның 

1 

гыйнварын

а 

республика

ның хезмҽт 

ресурслары

, мең кеше 

шул исҽптҽн 

эшкҽ яраклы 

халык 

(башлангыч 

мҽгълҥматла

р), мең кеше 

Мҽшгуль халык саны, мең кеше (беренчел мҽгълҥматлар)  Эшсез халык 

саны 

(башлангыч 

мҽгълҥматлар)

, мең кеше 

   Барлыгы 

бер ел 

эчендҽ 

уртача 

ҥзҽклҽштерелг

ҽн тҽртиптҽ 

исҽпкҽ алына 

торган санны 

исҽпкҽ алып, 

оешмалар 

хезмҽткҽрлҽре

нең исемлек 

буенча уртача 

саны 

(башлангыч 

мҽгълҥматлар) 

шул исҽптҽн:  шҽхси хезмҽт белҽн 

һҽм аерым 

гражданнардан найм 

буенча, шул исҽптҽн 

йорт хуҗалыгында 

сату ҿчен товарлар 

җитештерҥ һҽм 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

белҽн мҽшгуль 

затлар; фермер 

хуҗалыкларында 

мҽшгуль һҽм рҽсми 

рҽсмилҽштерелмҽгҽн 

затлар (башлангыч 

мҽгълҥматлар) 

шул исҽптҽн:   

     эре һҽм урта 

предприятиелҽр 

хезмҽткҽрлҽренең 

исемлек буенча уртача 

саны (шул исҽптҽн: 

елына 1 тапкыр хисап 

тотучы предприятиелҽр, 

кварталга 1 тапкыр 

хисап тотучы, 

ҥзҽклҽштерелгҽн 

ҿстҽмҽ) 

кече һҽм микропредприятиелҽр 

хезмҽткҽрлҽренең исемлек буенча 

уртача саны (якынча мҽгълҥматлар) 

фермер 

хуҗалыкла

рында 

индивидуаль 

хезмҽт белҽн 

мҽшгуль булган 

һҽм аерым 

гражданнарның 

яллану буенча 

(башлангыч 

мҽгълҥматлар) 

йорт хуҗалыгында сату 

ҿчен товарлар җитештерҥ 

һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

белҽн шҿгыльлҽнҥче; 

рҽсми 

рҽсмилҽштерелмҽгҽн 

мҽшгульлҽр (башлангыч 

мҽгълҥматлар) 

Татарстан 

Республикасы 
           

Бҿгелмҽ МР 73,2 67,3 57,3 29,5 21,6 7,7 13,9 0,1 4,3 9,5 5,9 



 

  

 

1.6. Халыкның тормыш дҽрҽҗҽсе. Халыкның акчалата керемнҽре 

 
Халыкның тормыш дҽрҽҗҽсе җан башына уртача керемнең минималь 

куллану бюджеты кҥлҽменҽ карата булуы белҽн характерлана. 

Халыкның акчалата керемнҽре территориянең икътисади ҥсешенең һҽм 

кешелҽрнең тормыш дҽрҽҗҽсе ҥсешенең иң гомумилҽштерҥче кҥрсҽткечлҽренең 

берсе булып тора. Моннан тыш, хезмҽт хакы, акчалата керемнҽр ала кертергҽ 

эченҽ керем нче эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге, нче кертемнҽр банкларга, пенсия, 

стипендиялҽр, пособиелҽр һҽм тҿрле тҥлҽҥлҽр. 

Җан башына акчалата керем 2018 елда 5% ка арткан һҽм 20,4 мең сум 

тҽшкил иткҽн (2017 елда 19,5 мең сум). 

Минималь куллану бюджеты зурлыгы типлаштырылган гаилҽ ҽгъзасы ҿчен 

товарлар һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр җыелмасының иң кирҽкле кыйммҽти 

чагылышыннан гыйбарҽт. 

2018 елда МПБ кҥлҽме 15,5 мең сум тҽшкил иткҽн (2017 елга карата 

106,9%, 14,5 мең сум). 

2014 елдан башлап, яшҽҥ дҽрҽҗҽсенең зурлыгы 1,38-1,4 берҽмлек тҽшкил 

иткҽн, ягъни җан башына уртача керем минималь куллану бюджетыннан якынча 

50% ка арткан. Хҽзерге вакытта җан башына уртача керем кҥлҽменең ҥсеш 

темплары МПБ кҥлҽменнҽн артта калу кҥзҽтелҽ, шуңа кҥрҽ фаразланган бҽялҽҥ 

буенча БМР халкының тормыш дҽрҽҗҽсе 2019 елда 1,35 – 1,38 берҽмлек тҽшкил 

итҽчҽк, мондый тенденция (башка тигез шартларда) 2023 елга кадҽр сакланачак. 

 

1.7. Торак фонды 
 

Шҽһҽрнең административ бҥленеше юк. Тимер юл магистрале шҽһҽрне ике 

ҿлешкҽ-тҿньяк һҽм кҿньяк ҿлешенҽ бҥлҽ. 

Шҽһҽрнең тҿп Кҥп катлы тҿзелеше Ҥзҽк, Кҿнбатыш, Тҿньяк районнарында 

һҽм проммаларында тупланган. Кҿнчыгыш районы зонасы. 

Кече Бҿгелмҽ, Подстанция һҽм Югары поселок тирҽсендҽ Утар тибындагы 

бер катлы агач тҿзелеш һҽм коттедж тибындагы йорт бар. 

Административ, мҽдҽни һҽм иҗтимагый биналар Ҥзҽк районда урнашкан. 

Торак фондын бҥлҥ таблицада тҽкъдим ителгҽн. 

 

Кҥрсҽткечлҽрнең 
исеме 

№ юл Торак биналарның 
гомуми мҽйданы,  

мең м
2
 

Торак йортлар саны 
(индивидуаль-билгелҽнгҽн 

биналар), берҽмлеклҽр 

Кҥп фатирлы торак 
йортлар саны, берҽмлек 

А Б 1 2 3 

Диварлар 

материалы буенча: 32 

 

377,8 

 

3 

 

2 

Таш  33 1211,2 1575 601 

Кирпеч 34 143,1 1 55 

Панель 35 58,8 225 8 

Блоклы 36 13,4 11 44 

Монолит 37 6 43  

Катнаш 38 325,5 5336 158 

Агач 39 15,1 111 38 



 

  

Тҿзелеш еллары 

буенча: 

до 1920 40 

 

 

2,2 

 

 

34 

 

 

7 

1921-1945 41 16 256 12 

1946-1970 42 595,1 4388 496 

1971-1995 43 1043,7 982 324 

После 1995  44 493,9 1645 67 

Тузганлык: 

от 0 до 30% 45 

 

1490,6 

 

2038 

 

892 

от 31% до 65% 46 625,8 4823 709 

от 66% до 70% 47 24,1 188 65 

Свыше 70% 48 10,4 256 38 

 

 

1.8. Коммуналь хезмҽтлҽр 

 

Бҥген Татарстан Республикасы Тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь 

хуҗалык Министрлыгында, ведомство карамагындагы оешма җитҽкчелҽре һҽм 

тҿзелеш министрлыгы хезмҽткҽрлҽре катнашында аппарат киңҽшмҽсе булды. 

 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ җылылык энергиясен тҿп җибҽрҥче – «Бҿгелмҽ ПТС " 

ААҖ котельныйлары»  

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ һҽм якын-тирҽ авыл районнарында җылылык 

энергиясен гомуми куллану 381,12 мең Гкал тҽшкил итҽ. 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ һҽм бизнес-районнарда җылылык энергиясен иң кҥп 

җитештерҥче - «Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе " ААҖ. Шҽһҽр һҽм 

районда муниципаль милек һҽм бюджет ҿлкҽсе ҿчен җылылык җитештерҥчелҽр: 

Бҿгелмҽ механика заводы котельные («Теплоэнергосервис+» ҖЧҖ, «РТЮ»ААҖ 

филиалы Җылылык-су белҽн тҽэмин итҥ буенча Куйбышев дирекциясенең 

Ульяновск региональ участогы котельные. Авыл җирлеклҽрендҽ мҽдҽният, 

сҽламҽтлек саклау һҽм мҽгариф объектлары аз егҽрлектҽге котельныйлардан 

җылы белҽн тҽэмин ителҽ. 

 

Су белҽн тҽэмин итҥ  

Бҿгелмҽ шҽһҽре һҽм Бҿгелмҽ районы җир асты чыганакларыннан (артезиан 

скважиналары һҽм каптажлары) су белҽн тҽэмин ителҽ. «Бҿгелмҽ – Водоканал» 

ҖЧҖ 9 су алу җайланмасына хезмҽт кҥрсҽтҽ: М.Бҿгелмҽ, Барҽш, Чишмҽ, 

Ивановка, Соколка, Кҿнбатыш, Батыр, Коногоровка, Вязовка. 

 

Электр белҽн тҽэмин итҥ  

«Бҿгелмҽ-500 кВ«, №14» Бҿгелмҽ-110 кВ«, №78» Восточная«, №3» 

Кҿнбатыш«, №6» ОПХ«, №42» Нефтемаш«, №43» Южная«, №47» Нефтяник«, 

№31» Еновка«, №21» Район «№23» Карабаш«, №87» Карабаш II«, №67» 

Солдатская Письмянка«, №63» Солдатская Письмянка«, Бирючевка»кҥргҽзмҽсе 

ачылды. 

Электр энергиясен тҿп кулланучылар-сҽнҽгать предприятиелҽре (41%) һҽм 

торак-коммуналь сектор (34%). 

 



 

  

Газ белҽн тҽэмин итҥ  

Шҽһҽр һҽм район коммуналь хуҗалыгы ҿчен табигый газ белҽн тҽэмин 

итҥче – «Таттрансгаз» ҖЧҖ («Бугульмагаз» ЭПУ) - «Татгазинвест»ЯАҖ.  

Шҽһҽр һҽм районга табигый газ "Миңлебай-Тубанкул" һҽм "Оренбург-

Тҥбҽн Кама Промузел-Ремчуг-Бҿгелмҽ"тҿп магистральлҽреннҽн җибҽрелҽ. 

Газ челтҽрлҽре «Бугульмагаз»эксплуатациялҽҥ-җитештерҥ идарҽсе 

тарафыннан эксплуатациялҽнҽ. Шҽһҽрдҽ һҽм районда газ куллануның 68%-тан 

артыгы шҽһҽрнең торак – коммуналь хуҗалыгына туры килҽ, шул исҽптҽн 28% - 

ы-халыкка, ҽ сҽнҽгать предприятиелҽренҽ-29% - ка якын. 
 

1.9. Генераль план (территориаль ҥсеш схемасы).  

Коммуналь инфраструктура системасын ҥстерҥ перспективалары 

Карта-схемасы (кушымта итеп бирелҽ) 

 

Кҥп катлы тҿзелешнең тҿп территориялҽре булып, шҽһҽр ҿлешенең Ҥзҽк, 

Кҿнчыгыш һҽм кҿнбатыш районнары аз кыйммҽтле һҽм тузган торакны сҥтҥ 

хисабына да, территориялҽрдҽн дҽ азат. 

 

 

2 БҤЛЕК. ҖЫЛЫЛЫК БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ СИСТЕМАСЫН 

КОМПЛЕКСЛЫ ҤСТЕРҤ 

 

2.1. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын гамҽлдҽге оешмага Анализ 

һҽм эшчҽнлек проблемаларын ачыклау 

 
Бҿгелмҽ муниципаль районында җылылык энергиясен тҿп тҽэмин итҥче-

Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе котельныйлары. 

Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе балансында 28 котельный бар. 

Хҽзерге чыганакларның гомуми куҽте 263,13 Гкал/сҽг, тоташтырылган җылылык 

йҿклҽнеше 209,18 Гкал/сҽг. 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ачык акционерлык 

җҽмгыяте Россия Федерациясенең Гражданлык Кодексы нигезендҽ «акционерлык 

җҽмгыятьлҽре турында» гы Федераль закон һҽм Россия Федерациясенең башка 

норматив актлары нигезендҽ эшлҽп килҽ һҽм устав нигезендҽ эшли. 

Тҿп эшчҽнлек тҿрлҽре: 

Җылылык челтҽрлҽре буенча җылылык энергиясен һҽм кайнар суны 

җитештерҥ, тапшыру һҽм бҥлҥ, тиешле сыйфатта тоту. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2.2. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ хезмҽтлҽрен куллану  

тарифлары һҽм нормативлары. 
 

2018 елда халык ҿчен җылылык белҽн тҽэмин итҥгҽ расланган тариф - 

693,08 сум/Гкал (НДСтан башка). 

Җылылык энергиясенҽ тариф ҥсеше фаразы: 

2019г-2,8% 

2020г-4,2% 

2021г-5,4% 

 

2.3. Җылылык белҽн тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге схемасын тасвирлау 

 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ җылылык белҽн тҽэмин итҥ схемасы-табигый 

монополиядҽн, «Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ - Бҿгелмҽ 

шҽһҽре муниципаль берҽмлегендҽ бердҽнбер җылылык белҽн тҽэмин итҥче 

оешма. 

Килҽчҽктҽ кҿндҽшлҽрнең булмавы, барыннан да элек, җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ эшчҽнлеген башлап җибҽрҥ ҿчен зур 

капитал кертемнҽр кирҽклеге белҽн бҽйле. Бу базар, бу: 

- җылылык белҽн тҽэмин итҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең сезонлы 

характерындагы чиклҽнгҽн кҥлҽмдҽ булган базар; 

- иң чик кҥлҽме буенча чиклҽнгҽн дҽҥлҽт дҽрҽҗҽсендҽ кҿйлҽнелҽ торган 

тарифлар базары һҽм, нҽтиҗҽдҽ, хезмҽт кҥрсҽтҥ кҥлҽме чиклҽнгҽн; 

- кулланучыларны җҽлеп итҥгҽ юнҽлдерелгҽн реклама продуктларының 

сыйфатына һҽм санына бҽйле булмаган базар; 

- кулланучыларны башка тҽэминатчылардан ҥзенҽ җҽлеп итҥ мҿмкинлеге 

булмаган базар, барлыкка килгҽн 100% табигый монополия нигезендҽ. 

Юклык факт конкуренция булып тора уңай, чҿнки бу ҥзенҽ кҥрҽ гарантия 

раслау билгеле бер кҥлҽмен сату. Шул ук вакытта җиһазларның 100% тузган, 

82,8% тузган, бу исҽ зур югалтуларга китерҽ һҽм җылылык энергиясенҽ тарифның 

артуына китерҽ. Димҽк, базарны саклап калуда тҿп фактор булып, ҽлеге 

инвестицион проектны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ, тулаем алганда, бҿтен 

җылылык хуҗалыгының ҿзлексез эшлҽвен тҽэмин итҥ, авария хҽллҽренең 

алшартларын бетерҥ, сыйфатлы хезмҽт кҥрсҽтҥ, икътисадта дҽвам ителҽ торган 

инфляцион процесста хезмҽт кҥрсҽтҥ бҽялҽренең ҥсеш темпларын киметҥ тора. 

Бҿгелмҽ муниципаль районында җылылык энергиясен тҿп тҽэмин итҥче-

Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе котельныйлары. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Гамҽлдҽге җылылык чыганаклары буенча тҿп гомуми мҽгълҥматлар 

таблицада бирелде: 

 
Билгелҽнгҽн егҽрлек 248,7309 Гкал/ч (в т.ч. село 12,7911 Гкал/ч, шҽһҽр 235,9398 

Гкал/ч) 

 

Кушылган егҽрлек 209,2067 Гкал/ч (81,1) профицит 15,9% 
( в т.ч. село 3,6868Гкал/ч ( загрузка 28,8%) 

город 205,5199 Гкал/ч (загрузка 87,1%) 

 

Җылылык челтҽрлҽренең 

озынлыгы 2 торбалы 

исҽплҽҥдҽ 

 

154,319 км (в т.ч. шҽһҽр 140,488 км, село 13,831 км) 

Җылыту челтҽре (" 2 d) 

 

125,561 км 

Кайнар су белҽн тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽре ("2 d) 

 

28,709 км 

Җир ҿсте челтҽрлҽре (2 d) 44,823 км 

  

Җир асты челтҽрлҽре ("2 d) 109,496 км 

  

ТК 794 ед 

  

Казаннар водогрейных 86 ед 

  

Урта элемтҽ кпд 87,6 % ( 163,03 кг.у.т/Гкал) 

  

Җылылык алмаштыру 

җайланмалары 

94 ед 

  

- шул исҽптҽн пластик 54 от + 32 гвс = 86ед 

  

- кҥн кҿпшҽсе 2 от + 6 гвс = 8 ед 

Кушылган егҽрлек  

 

Котельный җиһазлары 1974-2018 елларда куллануга тапшырылган. 

Котельныйлар ҿчен тҿп ягулык булып табигый газ тора. Җылылык энергиясен 

котельнялардан җибҽрҥ 82-62°C температура графигы буенча башкарыла.) 

Торак-коммуналь секторны ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿч 

эре җылыту котельныйыннан (ҥзҽк җылылык котельные №3, котельный 53 кв, 

котельный керамикасы) тормышка ашырыла. 

Кулланучыларны тоташтыру җылылык алмаштыру системалары аша 

башкарыла. Җылылыкны җайга салу сыйфатлы. Бҿгелмҽ шҽһҽре ҿчен тҽкъдим 

ителҽ торган биналарга җылылык челтҽрлҽре, җылылык һҽм җылылык тапшыру 

чыганаклары, энергияне сак тоту чаралары комплексына керҽ:  

- Муниципаль котельныйларны реконструкциялҽҥ. 



 

  

- Котельныйларда, насос һҽм ЦТПДА җылылык энергиясен исҽплҽҥ һҽм 

җайга салу приборларын сатып алу һҽм монтажлау, салкын һҽм кайнар су 

чыгымы 

- Технологик торба ҥткҽргечлҽрнең пенополиуретан скорлупалары белҽн 

җылылык изоляциясе. 

- Эре җылылык кулланучыларны кертҥдҽ исҽпкҽ алу приборларын һҽм 

җайга салу тҿеннҽрен урнаштыру. 

- Җылылык челтҽрен һҽм котельныйларны реконструкциялҽҥ. 

Бҿгелмҽ шҽһҽре котельныйларында кулланыла торган тҿп казаннар-ул КСВ, 

НР казаннары. Газда эшлҽгҽн вакытта, югарырак китерелгҽн су котеллары ҿчен 

номиналь йҿклҽнеш булган очракта, шартлы ягулыкны тоту нормасы 166,57 кг.у. 

т./Гкал җылылык-1 тҽшкил итҽ. 

«Бҿгелмҽ ПТС» ААҖ 19 бойлер эксплуатацияли. Бойлерные 

автоматлаштырылган һҽм тоташтырылган системасына диспетчеризация һҽм 

автоматического идарҽ итҥ. Ҽмма энергия саклау программасы нигезендҽ 

бойлерларга реконструкция эшлҽре дҽ каралган. Җылылык энергиясен һҽм югары 

нҽтиҗҽле җылылык алмашу аппаратларын исҽпкҽ алуның заманча тҿеннҽрен 

урнаштыру. 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖнең ҥсеш планы табда 

тҽкъдим ителде.8.10. Чыгымнарны һҽм кҿтелҥче икътисади нҽтиҗҽне исҽплҽҥ 

буенча конкрет чаралар китерелгҽн. 

 

2.4. Инженер-техник анализ 

 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ һҽм якын-тирҽ авыл районнарында җылылык 

энергиясен иң кҥп җитештерҥче - «Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре 

предприятиесе»ААҖ. Шҽһҽрдҽ һҽм районда муниципаль милек һҽм бюджет 

ҿлкҽсе ҿчен шулай ук Бҿгелмҽ механика заводы котельныйлары да җылылык 

җитештерҽ. 

 
1
 «2015 елга җылылык энергиясе чыганаклары тарафыннан җылылык энергиясен җитештергҽндҽ ягулыкны 

чагыштырма тоту нормативы» Татарстан Республикасы сҽнҽгать һҽм сҽҥдҽ министрлыгының 30.09.2014 ел, № 338-

ОД боерыгы белҽн расланган
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

2.5. «Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ Җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ чыганаклары Технологик процессның характеристикасы һҽм 

тҿп җиһазларның техник торышы. Ягулык белҽн тҽэмин итҥ, су белҽн 

тҽэмин итҥ һҽм электр белҽн тҽэмин итҥ системасы 

          
 

№ 

п/п 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

чыганагы 
Казаннар тибы 

Кол- 

во 

казан 

Уст.казанн

ың куҽте 

Гкал/час 

Устан.объе

ктның 

куҽте 

Гкал/час 

Казаннар 

билгелҽҥ 

Ел 

казанна

р 

урнашт

ыру 

 

 

 

 

 

1 РМЗ котельные 

 

ДКВ-6,5/13 1 4,290 4,2900 су җылыту 1974 
 

     
 

RS-D2500 1 2,155 2,1552 су җылыту 2017 
 

     
 

2 Шҽһҽр Хастаханҽсе Котельные 

 

КСВ-1,86 5 1,600 8,0000 су җылыту 1997 
 

     
 

ТВГ-1,5 3 1,500 4,5000 су җылыту 1973 
 

     
 

3 53 кв. м. котельный ТВГ-8М 3 5,700 17,1000 су җылыту 1981 
 

      
 

4 3нче ҥзҽк котельный 

 

ПТВМ-50 2 50,000 100,0000 су җылыту 1996, 
 

1998 
 

5 31 кв котельный КСВ-1,86 3 1,600 4,8000 су җылыту 2003 
 

        
 

6 21 кв котельный КСВ-1,86 5 1,600 8,0000 су җылыту 1997 
 

        
 

7 НГЧ-10 котельные 

 

КВГ-7,56 1 6,500 6,5000 су җылыту 1993 
 

     
 

RS-D4000 1 3,448 3,4483 су җылыту 2018 
 

     
 

КВГ-4,65 1 4,000 4,0000 су җылыту 1995 
 

     
 

8 46 кв. м котельный 

 

КСВ-2,9 2 2,500 5,0000 су җылыту 2003 
 

      
 

9 8 мҽктҽп котельные. RS-A400 2 0,345 0,6897 су җылыту 2017 
 

        
 

10 Котельный согы RS-A200 2 0,172 0,3448 су җылыту 2017 
 

        
 

11 Котельный Птицевод ДКВрВ6,5/13-115 3 4,000 12,0000 су җылыту 2002 
 

        
 

12 11 мҽктҽпнең котельные КСВ-2,9 3 2,500 7,5000 су җылыту 2002 
 

        
 

13 105 кв котельный 

 

КСВ-2,9 4 2,500 10,0000 су җылыту 2001 
 

      
 

14 Керамик " Котельные" 

 

КСВ-2,9 5 2,500 12,5000 су җылыту 2000- 
 

2010 
 

15 38 кв котельный КВГМ-10 1 10,000 10,0000 су җылыту 1998 
 

        
 

16 БЭЧ котельные RS-Р500 3 0,431 1,2931 су җылыту 2017 
 

        
 

17 67 кв котельный КСВ-1,86 5 1,600 8,0000 су җылыту 2002 
 

        
 

18 Шҽһҽр Бакчасы Котельные КСВ-1,86 3 1,600 4,8000 су җылыту 1998 
 

        
 

19 Тау АХКсы котельные 

 

 

 

 

 

НР-18-53 4 0,636 2,5440 су җылыту 1996- 
 

2004 

 



 

  

20 Бҿгелмҽ Шҽһҽре Котельные 

 

НР-18-53 1 0,636 0,6360 су җылыту 1993 
 

НР-20 (0,5) 1 0,350 0,3500 су җылыту 1993 
 

  

 

      

 

21 Бҿгелмҽ АХКсы котельные 

 

НР-18-53 3 0,636 1,9080 су җылыту 1991, 
 

2003 
 

        
 

22 Соколка авылы котельные 

 

НР-18-53 1 0,636 0,6360 су җылыту 2000 
 

     
 

НР-20 1 0,350 0,3500 су җылыту 2000 
 

      
 

23 Карабаш бистҽсенең 4 нче номерлы 

котельные (мҽктҽплҽр) 

 

RS-A200 2 0,190 0,3800 су җылыту 2010 
 

 

24 Карабаш 5 нче номерлы котельный 

(СОК) 

 

КВГМ-2,5-9,5 1 2,150 2,1500 су җылыту 2002 
 

     
 

RS-D-1500 1 1,293 1,2931 су җылыту 2017 
 

        
 

25 Блоклы модульле котельный 300 

квт д / с 

 

Климат-100 2 0,082 0,1640 су җылыту 2007 
 

    су җылыту  
 

RS-A200 1 0,190 0,1900 су җылыту 2010 
 

        
 

26  

Блоклы модульле котельный 500 кВт 

тимер юл 

 

RS-A200 3 0,190 0,5700 су җылыту 2009 
 

 

27 Заря "АХК котельные" 

 

НР-18-53 4 0,636 2,5440 су җылыту 1993, 
 

1997 
 

28 Парк урамындагы  

Мини котельный 

 КЧН-5К 1 0,060  су җылыту 2004 

 

        
 

29 Деповская урамындагы  

Мини котельный  

 RS-H-40 1 0,034  су җылыту 2014 

 

            

 
 

«Бҿгелмҽ ПТС» ААҖнең 19 бойлеры бар, алар 94 данҽ пластинчаталы 

җылылык алмаштыру җайланмалары белҽн җиһазландырылган, шуларның 53 ДТ 

- җылылык ҿчен, 41 шт - кайнар су белҽн тҽэмин итҥгҽ. 

Шҽһҽрдҽ һҽм районда кулланыла торган ЦТП характеристикалары 

таблицада китерелгҽн: 
 

 

 
№ 
п/п 

ЦТП исеме Адрес Җылылык алмашу җиһазлары Гомуми 

мҽйданы 

ҿслеге 

нагрева, 

м2 

1 

җылылык 

алмашуны

ң 

билгелҽнгҽ

н егҽрлеге. 

Гомуми 

билгелҽнг

ҽн егҽрлек 

   Гкал/ч 

      

Җылылык алмаштыру 

аппаратының маркасы, 

билгелҽҥ (ГВС, җылылык) 

Кол 

-во 

 

 

 

 

 

1 Бойлерная   от НН№41 1 13,950 1,750  1,750  

 Молгородка           

2 Бойлерная 4 "А" Бугульма ш, от НН №43 4 204,240 3,500  14,000  

   

Дзержинского ур. 

        

   гвс НН №43 1 22,950 1,250  1,250  

            

    гвс НН№41 3 95,850 1,660  4,980  

    пл        

3 Бойлерная 12 Бугульма ш, от НН№21 2 22,080 1,000  2,000  

 школы  Калинина  ур,114а         

4 Бойлерная  Бугульма ш, гвс НН№41 3 68,850 1,250  3,750  

 горбольницы  Герцена ур, 107а         

            



 

  

5 Бойлерная БМЗ Бугульма ш, гвс НН№41 4 57,600 1,250  5,000  

 

№1 

 

  

Радищева ур, 10б 

 

         

6 Бойлерная 53 кв Бугульма ш., от НН№65 3 226,401 4,260  12,780  

   

Вахитова ур,1а 

        

   гвс НН№41 4 55,800 1,750  7,000  

    пл        

7 Бойлерная 75 кв Бугульма ш, от НН№19 2 11,440 0,500  1,000  

   

М.Джалиля ур,64а 

        

   гвс НН№4А 2 1,932 0,100  0,200  

           

8 Бойлерная УТТ Бугульма ш, от НН№19 2 18,920 0,800  1,600  

   

Нефтяников ур, 23а 

        

   гвс НН№14 2 3,900 0,200  0,400  

9 Бойлерная 38 кв Бугульма ш, от НН№65 4 242,080 2,570  10,280  

   Вахитова ур,6а         

           

10 Бойлерная 32 кв Бугульма ш, от НН№43 2 87,400 3,000  6,000  

   Вахитова ур,11а         

           

11 Бойлерная 51 кв Бугульма ш, 

Гафиатуллина, ур,26 а 

от НН№43 (907498) 2 149,960 6,350  12,700  

         

 от НН№43 (907596) 1 71,300 6,050  6,050  

         

 

от S41-IS16-140- 1 45,700 8,000 

 

8,000 

 

   

  TKTM76       

12 Бойлерная 182 кв Бугульма ш, от НН№43 4 134,320 3,000  12,000  

   

М.Джалиля ур, 36 

        

   гвс НН№41 2 27,900 1,750  3,500  

   б         

13 Бойлерная 102 кв г.Бугульма, от НН№43 (907496) 2 141,680 6,000  12,000  

   

Баумана ур,7а 

        

   от НН№43 (907596) 1 71,300 6,050  6,050  

            

    от S41-IS16-140- 1 45,700 8,000  8,000  

     TKTM76       

14 Бойлерная 22 кв Бугульма ш, от S41-IS16-140- 1 45,700 8,000  8,000  

   Баумана ур, 7а  TKTM76       

            

    от НН№43 (907496) 1 71,300 6,050  6,050  

            

    гвс ТТАИ 1  0,200  0,200  

     Севастополь ш       

    гвс 325ТП=3м 1 24,400 0,200  0,200  

           

15 Бойлерная 88 кв Бугульма ш, от НН№43 1 33,580 3,000  3,000  

   

Гафиатуллина ур, 

        

   от НН№42 1 46,920 2,300  2,300  

   45а         

16 Бойлерная 19 кв Бугульма ш, от 500ТП=6м     0,000  

   

Советская ур, 85 

        

   от НН№43 1 58,880 3,000  3,000  

            

    от НН№42 1 46,920 2,300  2,300  

            

    гвс 530ТП 1 39,200 0,310  0,310  

            

    гвс ТТАИ 1  0,500  0,500  

     Севастополь ш.       



 

  

 

Ягулык белҽн тҽэмин итҥ системасы 

 

Котельныйларда ягулыкның тҿп тҿре-газ. Шҽһҽргҽ табигый газ Миңлебай-

Тубанкул - Башкирия һҽм Оренбург - Тҥбҽн Кама, промузел — Ремчуг - Бҿгелмҽ 

тҿп магистральлҽреннҽн бирелҽ. Газ белҽн тҽэмин итҥче - «Татгазинвест»ААҖ. 

 

 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы һҽм су ҽзерлҽҥ технологиясе 

 

2007 елдан башлап «Бҿгелмҽ-водоканал» ҖЧҖ предприятиегҽ Кама суын 

тҥгел, ҽ скважиналардан су җибҽрҽ, шуның белҽн башлангыч суның катгыйлыгы 

арта. Котельныйларда һҽм ЦТПЛАРДА су агызуны йомшарту ҿчен Nа-катионит 

фильтрлар урнаштырырга кирҽк. 

Кама суының катылыгы 4,0-5,0 мг. экв/Л. 2007 елдан башлап чи суның каты 

кҥрсҽткечлҽре-6,8-10,5 мг.экв/Л. чаралар программага кертелгҽн. 

Химик чистартуның технологик схемасы бер һҽм ике баскычлы Nа-

катионирование. Җылылык челтҽрлҽренең ябык системаларында сеңдерелҽ 

торган суны эшкҽртҥне коррекциялҽҥ ҿчен коррозия ингибиторы һҽм ККФ – 3 

антинакипин кулланыла. 

 

Электр белҽн тҽэмин итҥ системасы 

 

«Татэнергосбыт» ААҖ филиалы - Бҿгелмҽ бҥлекчҽсе электр энергиясе 

белҽн тҽэмин итҥче. 

28 котельныйның 23е һҽм 19 ҥзҽк җылылык пунктының 9ы резерв электр 

белҽн тҽэмин ителми, бу шҽһҽр һҽм районда объектларны сыйфатлы һҽм ҿзлексез 

тҽэмин итҥ ҿчен бик кирҽк. 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларын эксплуатациялҽгҽндҽ технологик 

процессларны автоматлаштыру һҽм диспетчерлаштыру системасы. 

Объектлар һҽм халык белҽн элемтҽ GSM модемнар һҽм телефон элемтҽсе 

аша мҽгълҥмат җиткерҥ юлы белҽн оператив диспетчерлык хезмҽте аша 

башкарыла. 

Объектларны автоматлаштыру-100%. ЦТПНЫ диспетчерлаштыру - 100%, 

котельныйларны - 89,3%. 

Җылылык челтҽрлҽренең ышанычлылыгын арттыру, хезмҽт итҥ вакытын 

арттыру һҽм авариялҽрне киметҥ ҿчен альтернатив полиэтиленнардан торбалар 

17 Бойлерная 95 кв Бугульма ш,  от НН№43 2 74,520 2,600 5,200 
 

  

Якупова ур,126а 
        

   г ТТАИ 1  0,250 0,250 
 

     г.Севастополь     
 

    гвс НН№21 2 22,560 0,750 1,500 
 

    пл      
 

18 Бойлерная 92 кв Бугульма ш,  от НН№43 (907503) 1 52,900 4,500 4,500 
 

  

Якупова ур,55а 
        

   от S41-IS16-140- 1 45,700 8,000 8,000 
 

     TKTM76     
 

    гвс НН№41 3 86,400 1,500 4,500 
 

    пл      
 

19 Бойлерная 40 кв Бугульма ш  от НН №43 3 68,850 1,250 3,750 
 

  Кольцова ур, 5        
 

          
 

 Всего     94 2990,003  295,492 
 

          
 



 

  

челтҽрлҽренең участокларын урнаштыру һҽм алыштыру ҿчен кулланырга, шулай 

ук 25 елга кадҽр ябык сукранлы ламинат белҽн капланган каты 

пенополиуретаннан җылылык изоляциясенең яңа тҿрлҽрен кертергҽ кирҽк. 

 

2.6. Җылылык челтҽрлҽре. Җылылык челтҽрлҽренең гомуми 

характеристикасы. Җылылык югалту 

 

Җылылык челтҽрлҽренең гомуми озынлыгы-154,319 км, шул исҽптҽн: 

кайнар су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽре-28,709 км, 

җылыту челтҽрлҽре-125,561 км, 

Ду-600 мм җылылык челтҽрлҽренең максималь диаметры. 

 

Җылылык челтҽрлҽрен җир асты, каналсыз һҽм җир ҿсте челтҽрлҽре сузу. 

Җылылык челтҽрлҽренең торышы канҽгатьлҽнерлек. Магистраль челтҽрлҽрнең 

тҿп ҿлеше 1989 елдан 2000 елга кадҽр алмаштырылган.  

 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ Җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ системасының тҿп проблемалары булып тора: 

– котельныйларны эксплуатациялҽҥнең югары срогы ( уртача) - 31,3 ел;  

- котельный биналарының тузу дҽрҽҗҽсе югары -74,0 %;  

- котельный җиһазларының тузу дҽрҽҗҽсе югары булу сҽбҽпле, 100 %; 

- котельныйларны автоматлаштыру системасы заманча талҽплҽргҽ туры 

килми; 

– җылылык челтҽрлҽренең тузу дҽрҽҗҽсе югары-82,8 %; 

- җылылык белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрендҽ югалтуларның югары дҽрҽҗҽсе-

22,0 -23,0%;  

- җир асты торбаҥткҽргечлҽре коррозиясе; 

- зыян кҥрҥгҽ бҽйле рҽвештҽ транспортлауны технологик баш тарту-баш 

тартулар саны таблицада китерелгҽн. 

 
Җылылык челтҽрлҽрендҽ 

зыяннарны (баш тартуларны) 

анализлау 

2014 2015 2016 2017 2018 

     

Елында 105 115 83 80 95 

      

шул исҽптҽн магистральлҽр 16 12(10%) 7(8%) 8(9%) 16(16%) 

җылылык челтҽрлҽре (15%)     

      

Квартал җылылык челтҽрлҽре 89(85%) 103(90%) 76(92%) 72(91%) 79(84%) 

      

шул исҽптҽн җылылык 57(64%) 73(70%) 51(67%) 44(61%) 40(51%) 

      

шул исҽптҽн, кайнар су белҽн 

тҽэмин итҥ 32(36%) 30(30%) 25(33%) 28(39%) 39(49%) 
      

 



 

  

ААҖ Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасының гамҽлдҽге проблемаларын 

исҽпкҽ алып 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

системасын ҥстерҥ максатларында тузуны киметҥгҽ һҽм Программаны тормышка 

ашыруның максатчан кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар комплексы 

каралган. Казаннарны ремонтлауга бушатылган акчалар җылылык челтҽрлҽрен 

ремонтлауга тотылачак. 

Пенополиуретаннар нигезендҽ җылылык челтҽрлҽрен һҽм кайнар су белҽн 

тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен изоляциялҽҥнең яңа тҿре кертелде (ППУ скорлуплары 

белҽн 5,0 км җылылык челтҽрлҽре Изоляциялҽнде). 
 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасының җылылык балансы 

 

№ Корылма Уст. 
егҽрлек 

Тоташтырылган йҿклҽнеш 
Гкал/час     

№          

пп ( котельная ) Гкал/ч Qот Qвент Qтех  Qгв Qс.н.кот Qс.н.пре Qитого 
     макс  макс  д  

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
           

1 Котельная 53 кв 17,1000 12,7899 0,1424 0,0000  4,4822 0,1546  17,5691 
           

2 Центральная котельная 100,00 88,3699 1,1669 0,0000  9,2608 1,2443  100,0419 
 № 3          

3 Котельная 31 кв 4,8000 1,7998 0,0000 0,0000  0,0000 0,0178  1,8177 
           

4 Котельная 21 кв 8,0000 2,7302 0,0000 0,0000  0,0000 0,0269  2,7571 
           

5 Котельная РМЗ 6,4452 4,5559 0,0000 0,0000  0,8462 0,0386  5,4407 
           

6 Котельная НГЧ-10 13,9483 8,4915 0,1320 0,0000  2,7161 0,1102  11,4498 
           

7 Котельная  46 кв 5,0000 2,5608 0,0023 0,0000  0,0000 0,0201  2,5832 
           

8 Котельная 8 школы 0,6897 0,7403 0,0000 0,0000  0,0000 0,0040  0,7443 
           

9 Котельная СОК 0,3448 0,6083 0,0000 0,0000  0,0000 0,0152  0,6235 
           

10 Котельная Птицевода 12,0000 3,8114 0,0000 0,0000  0,0000 0,0353  3,8467 
           

11 Котельная 11 школы 7,5000 5,9388 0,0023 0,0000  0,0000 0,0679  6,0090 
           

12 Котельная 105 кв 10,0000 7,5562 0,0562 0,0000  0,0000 0,0912  7,7036 
           

13 Котельная "Керамик" 12,5000 7,8865 0,0000 0,0000  3,3192 0,1297  11,3354 
           

14 Котельная горбольницы 12,5000 8,0920 0,5970 0,0000  2,4754 0,0789  11,2434 
           

15 Котельная 38 кв 10,0000 8,7589 0,0000 0,0000  0,0000 0,2996  9,0585 
           

16 Котельная 67 кв 8,0000 4,9860 0,0367 0,0000  0,0000 0,0691  5,0918 
           

17 Котельная горсада 4,8000 3,8266 0,3217 0,0000  0,6226 0,0190  4,7900 
           

18 Котельная СПК 2,5440 0,4200 0,0021 0,0000  0,0000 0,0178  0,4398 
 "Горный"          

19 Котельная М.Бугульмы 0,9860 0,6030 0,0000 0,0000  0,0000 0,0112  0,6142 
           

 Котельная  з/с  0,0000 0,0000 0,0000  0,0000 0,0000  0,0000 
 "Восточный"          

20 Котельная 1,9080 0,1431 0,0000 0,0000  0,0000 0,0128  0,1559 
 СПК"Бугульминский"          

21 Котельная Соколка 0,9860 0,3636 0,0000 0,0000  0,0000 0,0105  0,3741 
           

22 Котельная ПСХК"Заря" 2,5440 0,4246 0,0000 0,0000  0,0000 0,0141  0,4387 
           

23 Кот. п.Карабаш №4 0,3800 0,1484 0,0000 0,0000  0,0000 0,0016  0,1500 
 (школы)          

24 Кот. п.Карабаш №5 3,4431 1,4351 0,0270 0,0000  0,0000 0,0242  1,4863 
 (СОК)          

25 
 
Котельная БЭС 1,2931 1,1700 0,0000 0,0000  0,0000 0,0055  1,1755 

           

26 Котельная по 0,3540 0,1295 0,0000 0,0000  0,0000 0,0004  0,1299 
 ул.Комарова д/с          



 

  

27 Котельная по 0,5700 0,4578 0,0000 0,0000  0,1958 0,0004  0,6540 
 ул.Комарова ж/д          

28 Котельная Деповская 0,0345 0,0240 0,0000 0,0000  0,0000 0,0001  0,0241 
           

29 Бойлерная Парковая 0,0603 0,0380 0,0000 0,0000  0,0000 0,0001  0,0381 
           

 Барлыгы: 248,7309 178,8603 2,4866 0,0000  23,9183 2,5210 0,0000 207,7862 
           

  

Котельныйлар буенча куелган егҽрлек-248,7309 Гкал/сҽг, йҿклҽнеш-

209,2067 Гкал/сҽг. 

2.7. Икътисадый анализ 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ объектларының икътисадый эшчҽнлеге ҿчен 

йҿклҽнеше 30% ка кадҽр булган авыл котельныйларын ябарга кирҽк. Торак һҽм 

социаль-мҽдҽни-кҿнкҥреш объектларын индивидуаль җылытуга кҥчерергҽ: 

- тау котельные 

 Бҿгелмҽ шҽһҽре котельные 

- Соколка котельные 

- котельный Таң 

 Бҿгелмҽ котельные 

 

2.8. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы эшенең тҿп кҥрсҽткечлҽре 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ җылылык энергиясен тҿп тҽэмин итҥче-Бҿгелмҽ 

җылылык челтҽрлҽре ачык акционерлык җҽмгыяте котельныйлары. 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ буенча факттагы 

җылылык энергиясе балансы таблицада китерелде. 
  

Ай 

Файдалы 

җибҽрҥ 

җылылык 

энергиясе нче ҥз 

чыганаклары, 

(мең Гкал) 

Ҥз чыганаклары 

белҽн җылылык 

энергиясен эшлҽп 

чыгару, 

(мең Гкал) 

Ҥз ихтыяҗлары, 

( % ) 

Ҥз ихтыяҗлары, 

(мең Гкал) 

Югалту,  

(% ) 

Югалт, 

(мең Гкал) 

       

2014г 381,118 521,944 3,83 20,014 24,07 120,812 
       

2015г 344,529 464,576 3,69 17,126 23,00 102,920 
       

2016г 350,099 471,631 3,63 17,102 22,97 104,430 
       

2017г 348,123 463,885 3,56 16,504 22,19 99,258 
       

2018г 356,569 474,604 3,52 16,724 22,13 101,311 
        

 

 

2019-2023 елларга җылылык энергиясен файдалы җибҽрҥ кҥлҽме 348,123 

мең Гкал булыр дип фаразлана. Шул ук вакытта җылылык челтҽрлҽрендҽ 

җылылык энергиясен югалтулар кимҥ фаразлана. Баланс таблицада тҽкъдим 

ителгҽн: 

 

 

 
 



 

  

Ай 

Файдалы 

җибҽрҥ 

җылылык 

энергиясе нче ҥз 

чыганаклары, 

(мең Гкал) 

Ҥз 

чыганаклары 

белҽн 

җылылык 

энергиясен 

эшлҽп чыгару, 

(мең Гкал) 

Ҥз 

ихтыяҗлары,  

(%) 

Ҥз 

ихтыяҗлары, 

(мең Гкал) 

Югалту,  

(%) 

Югалт, 

(мең Гкал) 

      

2019г 348,123 449,479 3,53 15,897 19,71 85,459 
       

2020г 348,123 450,326 3,53 15,897 19,67 85,459 
       

2021г 348,123 450,326 3,53 15,897 19,67 85,459 
       

2022г 348,123 450,326 3,53 15,897 19,67 85,459 
       

2023г 348,123 450,326 3,53 15,897 19,67 85,459 
        

 

Барлык җылылык белҽн тҽэмин итҥ объектлары (котельныйлар-100% 

һҽм бойлерлар-100%) ягулык-энергетика ресурсларын (газ, су, электр 

энергиясе) исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин ителгҽн. 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ җылылыкны кулланучылар һҽм алар арасында 

җылылыкны бҥлҥ таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

 

Бҿгелмҽ муниципаль районында җылылык кулану 

№ Оешма исеме 

Гомуми куллану 
Планлаштырылган 

гомуми куллану 

Планлаштырылган 

гомуми куллану 

Планлаштырылг

ан гомуми 

куллану 

 

 

 

мең Гкал мең сум мең Гкал мең сум мең Гкал мең сум 
мең 

Гкал 
мең сум 

 

 

 

2018г 2018г 2019г 2019г 2020г 2020г 2021г 2021г 
 

 

 Бюджет ҿлкҽсен 

оештыруның торак-

коммуналь секторы 

        
 

1 252,142 503,738 245,300 512,133 252,142 547,429 252,142 570,239 
 

         
 

2 Бюджет ҿлкҽсен 

оештыру 

65,695 131,248 68,730 143,493 65,695 142,631 65,695 148,574  

 

         
 

3 Сҽнҽгать 

предприятиелҽре  

       
 

        
 

4 

Авыл хуҗалыгы 

        
 

         
 

5 

Тҿзелеш 

        
 

         
 

6 

Энергетика 

        
 

         
 

7 

Башка 

31,134 62,200 34,093 71,179 31,134 67,595 31,134 70,412 
 

         
 

 

Барлыгы: 

348,970 697,184 348,123 726,806 348,970 757,653 348,970 789,223 
 

         
 

 
2019 елга Бҿгелмҽ шҽһҽре торак фондының тҿп характеристикалары 

 

Торак 

биналарның 

йҿклҽнеше 

Биналар саны 
йортларның гомуми 

мҽйданы, кв. м 

кол-икенче 

халык 

Җылылык йҿклҽнеше, 

Гкал/сҽг 

барлыгы 

биналар 
611 1423008 60922 117,4 

шул исҽптҽн, су 

белҽн тҽэмин итҥ 
169 669110 24372 17,3 



 

  

 

Бюджет ҿлкҽсе учреждениелҽре структурасы, аларны җылылык, су белҽн 

тҽэмин итҥ һҽм вентиляция ҿчен куллану таблицада тҽкъдим ителде: 
 

Бюджеттан финанслана торган учреждениелҽр тарафыннан  

җылылык энергиясен куллану 
 

Кҥрсҽткечлҽр 
Медицина 

учреждениелҽре 
Мҽктҽплҽр 

Югары уку 

йортлары, 

техникумнар 

Балалар 

бакчалары 

Җҽмҽгать 

Туклануы 

Башкала

р 

 

 

 

Барлыгы 

объектлар саны 
22 47 8 40  62  

 

 

шул исҽптҽн, су 

белҽн тҽэмин итҥ 
15 6  19  6  

 

Җылылык ҿчен 

куллану (Гкал/ел) 
10811,0 18844,7 841,3 10133,1  19732,6  

 

Җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ 

системасына 

(Гкал/ел) 

2909,8 745,4  1555,4  121,7 

 

 

Җиллҽтҥгҽ 

җылылык 

куллану(Гкал/ел) 

      
 

 

Технология       
 

      
 

Җылылык 

куллану барлыгы 

(Гкал/ел) 
13720,8 19590,1 841,3 11688,5  19854,3 

 

 

 

Бҿгелмҽ муниципаль районының җылылык белҽн тҽэмин итҥ тарифлары 

Җылылыкка тарифлар системасының тҿп элементы булып сҽнҽгать һҽм 

аларга тиңлҽштерелгҽн кулланучылар, Халык ҿчен җылылыкка тарифлар тора. 

2019-2021 елларда Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ Тарифлар динамикасы таблицада 

тҽкъдим ителде: 
 

Тарифны ҥзгҽртҥ 

датасы 

Тариф (сум/Гкал) 

2019г. 2020г. 2021г. 

Халык 

НДС белҽн  

НДСсыз 

оешмалар 

Халык 

НДС белҽн 

НДСсыз 

оешмалар 

Халык 

НДС белҽн 

НДСсыз 

оешмалар 

1 гыйнвардан 2064,78 1720,65 2121,01 1767,51 2243,80 1869,83 

1 июльдҽн 2121,01 1767,51 2243,80 1869,83 2342,45 1952,04 

 

 

2.9. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ комплекслы ҥсеш программасын 

гамҽлгҽ ашыруның максатлары һҽм бурычлары 

 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ иң мҿһим приоритетларның берсе булып 

торырга тиеш, чҿнки сыйфатлы җылылык белҽн тҽэмин итҥ һҽр россиялене 

лаеклы һҽм уңайлы тормыш тҽшкил итҽ. Илнең ягулык-энергетика комплексының 

бҥгенге торышыннан чыгып, энергетика комплексы эшчҽнлегенең 

куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ, барыннан да элек, кҿзге - кышкы чорда халыкны 



 

  

коммуналь электр һҽм җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларында авария 

хҽллҽрен булдырмау, ягулык-энергетика ресурсларын рациональ һҽм нҽтиҗҽле 

куллануны контрольдҽ тоту бик мҿһим. 

Котельный җиһазларыннан файдалану срогы чыккан. Килеп туган хҽлдҽ 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ Җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

схемасын реконструкциялҽҥ һҽм модернизациялҽҥ Бҿгелмҽ шҽһҽрен ҥстерҥдҽ һҽм 

кулланучыларны ышанычлы һҽм сыйфатлы җылылык белҽн тҽэмин итҥдҽ 

актуаль, социаль ҽһҽмиятле проблема булып тора. 

Инвестиция программасы максатларда эшлҽнҽ: 

-коммуналь комплекс системаларының тотрыклы эшлҽвен һҽм ҥсешен 

тҽэмин итҥ; 

-халыкка һҽм башка кулланучыларга коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

сыйфатын һҽм ышанычлылыгын арттыру;; 

-җылылык белҽн тҽэмин итҥ һҽм кайнар су белҽн тҽэмин итҥ системасы 

эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген, тотрыклылыгын һҽм ышанычлылыгын, норматив 

талҽплҽр нигезендҽ, рациональ булмаган чыгымнарны бер ҥк вакытта киметеп, 

арттыру. 

Инвестицион программа тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн: 

- гамҽлдҽге җылылык белҽн тҽэмин итҥ һҽм кайнар су белҽн тҽэмин итҥ 

объектларын реконструкциялҽҥ; 

- мораль яктан искергҽн һҽм физик яктан тузган тҿп чараларны заманча, 

энергия ресурсларын саклый торган чараларга алыштыру ; ; 

- җиһазлар һҽм җылылык челтҽрлҽре эшендҽ авариялҽр һҽм баш тартулар 

саны кимҥ. 

Тулаем алганда, инвестиция программасы, эшнең туктаусыз булуын тҽэмин 

итеп, җылылык хуҗалыгының ышанычлы эшлҽҥ шартларын булдыруга, бҿтен 

системаны техник яктан яңадан коралландыруга, ремонтара чорны арттыруга һҽм 

тузганлык кҥрсҽткечлҽрен киметҥгҽ юнҽлдерелгҽн. Ҽлеге проектның тҿп һҽм 

ҽһҽмиятле максаты булып, барыннан да элек, социаль якны хҽл итҥ тора, чҿнки 

җылылык белҽн тҽэмин итҥ хезмҽтлҽрен тҿп кулланучы-халык. 

 

2.10. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы объектларын 

модернизациялҽҥгҽ чыгымнар 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын модернизациялҽҥгҽ тотылган 

чыгымнар якынча 23660,15 мең сум тҽшкил итҽ. 

 

2.11. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын модернизациялҽҥ чараларын 

гамҽлгҽ ашырудан нҽтиҗҽ 

 

Икътисади нҽтиҗҽ -22 907,88 мең сум ( НДС белҽн 27 031,30 мең сум)  

Ҥсеш планын тормышка ашыру ахырына кадҽр барачак: 

1. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң 3 711,453 мең м3 

югары КПД казаннары хисабына газ экономиялҽҥ тҽшкил итҽчҽк; 

2. Бҿгелмҽ районында насосларны алыштыру, җылылык челтҽрлҽрен 

алыштыру, котельныйларны ябу хисабына электр энергиясен экономиялҽҥ 1 

213,472 мең кВт / сҽг тҽшкил итҽчҽк; 



 

  

3. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң җылылык 

челтҽрлҽрен алмаштыру чарасын ҥтҽгҽндҽ су чыгымын киметҥ 10,101 мең м3 

тҽшкил итҽчҽк; 

4. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң җылылык 

челтҽрлҽрен алыштыру буенча чараны ҥтҽгҽндҽ югалтулар 7,259 мең Гкал тҽшкил 

итҽчҽк. 

Чараларның чыгымы 3,4 елдан 14,4 елга кадҽр аерым диапазонда.2.12. 

Прогноз развития существующей системы теплоснабжения с учетом социально-

экономических условий. Прогноз развития существующей системы 

теплоснабжения с учетом социально-экономических условий (новое 

строительство). 
Ҽлеге программаны финанслау нигезендҽ. 

 

2.13. Җылылык энергиясе кытлыгын каплау ҿчен яңа генерация 

куҽтлҽрен кертҥ мҿмкинлеген һҽм максатчанлыгын билгелҽҥ-предприятие 

җылылык профицитына ия. 2019 елның 1 ноябренҽ булган мҽгълҥматларга 

караганда, чыганакларның максималь йҿклҽнеше 20,5% тҽшкил итҽ. 
 

2.14. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы ҥсешен исҽпкҽ алып, барлык 

тҿркемнҽрнең (сҽнҽгать, торак фонд, социаль ҿлкҽ объектлары) 

йҿклҽнешлҽренҽ бҽя бирҥ 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ  

- 7 котельный җылылык белҽн дҽ, кайнар су белҽн дҽ тҽэмин итҽ; 

- Шҽһҽрдҽ 4 котельный җылылык белҽн тҽэмин итҥнең тҿп чыганаклары 

булып тора  

билгелҽнгҽн егҽрлеге 164 Гкал/сҽг, шуның 3 котельный җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ системасын боҗралауга ия 

- 10 котельныйның сҽгатенҽ 1,5 Гкал/сҽгатьтҽн 7,5 Гкал/сҽгатькҽ кадҽр 

билгелҽнгҽн егҽрлеге бар. Квартал саен урнашкан, җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

системасы боҗралары юк. 

- 5 котельный авыл җирендҽге торак пунктларда урнашкан. 

 

2.15. Җылылык энергиясен куллану кҥлҽмнҽрен исҽпкҽ алуны оештыру 

Предприятие җылылык һҽм кайнар су белҽн тҽэмин итҥ ихтыяҗлары ҿчен 

кайнар су белҽн тҽэмин итҥ буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҽ. 

Җылылык энергиясен тҿп кулланучылар булып торалар: 

- халык саны-66,81% 

- бюджет – 22,27 % 

- башка кулланучылар-10,92 % 

Предприятиелҽр котельныйлары белҽн җылытыла : 589 кҥп фатирлы торак 

йорт,  

аларда 57,9 меңгҽ якын кеше яши.. Ҥзҽк ГВС белҽн 162 йорт тҽэмин ителҽ, 

бу 25,9 мең кеше. 

2018 елда җылылык энергиясен сатуның гомуми кҥлҽме 356,569 мең Гкал 

тҽшкил иткҽн. 2019 елга җылылык белҽн тҽэмин итҥ хезмҽтлҽрен гамҽлгҽ 



 

  

ашыруның гомуми кҥлҽме 352,145 мең , 2020-23 елларга-348,970 мең Гкал 

җылылык булыр дип фаразлана. 

«Энергияне сак тоту һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру һҽм РФнең 

аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2009 елның 23 ноябрендҽге 

261-ФЗ номерлы РФ Федераль законының 13.5 статьясы нигезендҽ 2012 елның 1 

гыйнварыннан кҥп фатирлы йортларның барысы да кулланыла торган җылылык 

энергиясен исҽпкҽ алу буенча кҥмҽк (гомумйорт) приборлар белҽн 

җиһазландырылырга тиеш. Кулланучыларны җылылыкны исҽпкҽ алу приборлары 

белҽн тҽэмин итҥ 69% тҽшкил итҽ. 

«БТПС» ААҖ ҥсеше планында тҥбҽндҽге программалар каралган: 2019-

2023 еллар чорында ҽлеге Программа бҿтен ҥсешне ҥз эченҽ ала Бҿгелмҽ 

шҽһҽрендҽ урнашкан җылылык энергиясе чыганаклары гына тҥгел, ҽ 

предприятиелҽр дҽ эшли. 
 

2.16. «Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ Җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ системаларын тҿзҥ һҽм модернизациялҽҥ буенча чаралар планы 
 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ ҥсеш планы буенча 5 

блок чаралар каралган. Ҥсеш планы буенча чараларны гамҽлгҽ кертҥ ике ел 

эчендҽ каралган. 

1. Җҽйге чорда ҥзҽк җылылык пунктларыннан кайнар су белҽн тҽэмин 

итҥгҽ 4 ҥзҽк Казан (4 берҽмлек) урнаштыру буенча чаралар; 

2. Казаннарны алыштыру ҿлешендҽ котельныйларны техник яктан 

яңадан җиһазландыру буенча чаралар; 

3. Насос җиһазларын алыштыру буенча чара; 

4. Җылылык челтҽрлҽрен алыштыру буенча чаралар; 

5. Башка чаралар. 

Чыгымнарның гомуми суммасы 200 559,45 мең сум (НДС белҽн 236 660,15 

мең сум) тҽшкил итҽ); 

Икътисади нҽтиҗҽ -22 907,88 мең сум ( НДС белҽн 27 031,30 мең сум). 

Ҥсеш планын тормышка ашыру тҽмамлануга без алачакбыз 

1. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң 3 711,453 мең м3 

югары КПД казаннары хисабына газ экономиялҽҥ тҽшкил итҽчҽк 

2. Бҿгелмҽ районында насосларны алыштыру, җылылык челтҽрлҽрен 

алыштыру, котельныйларны ябу хисабына электр энергиясен экономиялҽҥ 1 

213,472 мең кВт / сҽг тҽшкил итҽчҽк 

3. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң җылылык 

челтҽрлҽрен алмаштыру чарасын ҥтҽгҽндҽ су чыгымын киметҥ 10,101 мең м3 

тҽшкил итҽчҽк 

4. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң җылылык 

челтҽрлҽрен алыштыру буенча чараны ҥтҽгҽндҽ югалтулар 7,259 мең Гкал тҽшкил 

итҽчҽк. 
 



 

  

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ комплекслы ҥсеш планы 

   Проектның 1 елы                                                                                                                                                                                                   Ҿстҽлгҽн бҽягҽ салымсыз 
 

 №  Чараның исеме Җиһазлар кадҽр 
техник җиһазлар 

КПД Йҿк, 

МВт 

ГВС 
(МВт) 

Файда

лануг
а 

тапш

ыру 
елы 

Соңгы 5 

елда 
техноло

гик 

хокук 
бозулар 

саны 

Тибы казаннар 

соң, техник 
яктан яңадан 

Планны 

тормышка 
ашыруга 

якынча 

чыгымнар, 
мең сум 

ПИР, 
мең сум 

М Р, 
мең сум 

материал, 
мең сум 

Планлашт

ырылган 
икътисади 

нҽтиҗҽ, 

мең сум 

Чараларны гамҽлгҽ кертҥдҽн 

планлаштырыла торган 
энергетика нҽтиҗҽлелеге 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

Җҽйге чорда ҥзҽк җылылык пунктларыннан ҿзҥне исҽпкҽ алып, җҽйге чор ҿчен ГВС ихтыяҗларына бойлерлы казаннар урнаштыру белҽн ҥзҽк җылылык 

пунктларын реконструкциялҽҥ 

 1 Джержинский урамындагы бойлерная 

урамындагы 4 «а» бинасында җҽйге чорда ГВС 

ихтыяҗлары ҿчен RSD-5000 1 казанын 

урнаштыру белҽн бойлерны реконструкциялҽҥ 

   5,4   1*RS-D-5000 3 450,87 172,54 537,44 2 740,89 1 008,97 
газ  - 86,50 мең.м3, э.эн - 
122,448 мең.кВтч, су- 3,082 
мең.м3 

              

              

 2 Җҽйге чорда ГВС ихтыяҗлары ҿчен RSD-600  1 

казаны куелган бойлер реконструкциясе 

   0,6   1*RS-А-600 1 195,00 100,00 314,65 780,35   

               
                

 3 Җҽлил урамы, 64б, Бҿгелмҽ шҽһҽре буенча 

җҽйге чорда ГВС ихтыяҗлары ҿчен 1 RSА-200 

котлавын куеп, бойлер реконструкциясе 

   0,13   1*RSА-200 986,35 150,00 298,42 537,93   

   

   

   
 4 

ГВС ихтыяҗлары ҿчен җҽйге чорда Нефтьчелҽр 

урамы, 23а, Бҿгелмҽ шҽһҽре бойлер УТТ 

бинасында 1 RSА-300 корылмасы куелган 

бойлер реконструкциясе 

   0,25   1*RSА-300 1 297,46 150,00 350,80 796,66   

               

               

               
         Барлыгы 6 929,68 572,54 1 501,31 4 855,83 1 008,97  

  Гамҽлдҽге котельный биналарында казаннарны алыштыру ҿлешендҽ ОБОНЫ модернизациялҽҥ чаралары 
 5 РМЗ котельныйларын яңарту өлешендә 

казаннарны алыштыру (ПСДГА төзәтмәләр 

кертү ) 

1*ДКВ-6,5/13, 90,0 6,3 1,0   1*RS-D-2500 3 878,85 100,00 722,76 3 056,09 395,99 газ 78,03 мең м3 

  1*RSD-2500      1*RS-D-       

        1000(гвс)       
 6 НГЧ-10 котельныен модернизациялҽҥ ҿлешендҽ 

Казанны алыштыру (бер Казан 4 МВт планда 

2018 ел) 

1*КВГ-7,56; 91,4 13,5 3,3   2*RS-D-4000 4 897,50 122,00 663,50 4 112,00 826,54 газ - 162,86 мең.м. 

  1*КВГ4,5; 1*RSD-      (8,0 МВт)       

  4000             

 7 31кв котельныен модернизациялҽҥ ҿлешендҽ 

40 кв юл-транспорт һҽлакҽтендҽ казаннарны 

алыштыру 

3*КСВ-1,86 85,5 5,9    2*RS-D-3000 3 790,00 189,50 520,86 3 079,64 1 009,10 газ - 240,34 мең.м3 

        (6МВт)       

  40 кв котельняга 31 кв. кадҽр йҿклҽнеш 

тоташтыру 

(ППУ челтҽрлҽрен монтажлау) 

- - - -   2д219=820м 3 803,39 180,00 961,39 2 662,00   
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№ 
  

 

   
 

     
 

         
 

             
 

8 Казаннарны алыштыру ҿлешендҽ Шҽһҽр 

хастаханҽсе котельныйларын модернизациялҽҥ 

5*КСВ-1,86, 86,6 13,2 3,0   4*RSD-3500 7 740,08 387,00 647,11 6 705,97 1 484,60 газ - 292,48 мең.м3 
 

 3*ТВГ-1,5      (14,0 МВт)       
 

        Барлыгы 24 109,82 978,50 3 515,62 19 615,70 3 716,23  
 

               
  

Насос җиһазларын алыштыру буенча чаралар  
  Насос җиһазларын алыштыру, шул исҽптҽн җитештерҥчҽнлек

, напор, егҽрлек 

эл.иш 

     

җитештерҥчҽнлек, 

напор, егҽрлек 

эл.иш 

      

              

               

 9 -котельный  Керамик (челтҽрле) 315/50/90      347/45/61 257,00 0,00 12,85 244,15 161,14 эл.эн -36,96 мең.кВтч 

 10 - 105 кв котельный (челтҽрле) 315/71/90      333/50/65 247,05 0,00 12,35 234,70 70,25 эл.эн -16,112 мең кВтч 

 11 - шҽһҽр бакчасы котельные (челтҽрле) 315/71/75      211/45/37 191,05 0,00 9,55 181,50 446,34 эл.эн -102,37 мең кВтч 
                

 12 - бойлерная 4 "а" (челтҽрле) 720/54/150      560/55/119 652,26 0,00 32,61 619,65 125,42 эл.эн -28,76 мең.кВтч 

 13 - Кече Бҿгелмҽ котельные (челтҽрле) 45/60/7,5      27/45/5 25,75 0,00 1,29 24,46 22,47 эл.эн -5,15 мең.кВтч 

 14 - Соколка котельные (челтҽрле) 90/45/18,5      16/45/3 15,49 0,00 0,77 14,71 202,21 эл.эн -46,38 мең.кВтч 

 15 - Тау котельные (челтҽрле) 65/54/40      19/45/3 15,49 0,00 0,77 14,71 600,25 эл.эн -137,67 мең кВтч 

 16 - Карабаш СОК котельные (челтҽрле) 126/62/30      65/45/11 62,45 0,00 3,12 59,33 174,44 эл.эн -40,00 мең.кВтч 

 17 - котельный Керамик (черегҽн Керамик) 100/32/30      113/32/14 77,28 0,00 3,86 73,41 122,68 эл.эн -28,13 мең.кВтч 

 18 - НГЧ котельные (Казан) 200/90/90      126/40/20 107,81 0,00 5,39 102,42 960,98 эл.эн -220,41 мең.кВтч 

 19 - КС белҽн тҽэмин итҥ системалары котельные 40/54/11      23/50/5 26,37 0,00 1,32 25,05 50,93 эл.эн -11,68 мең.кВтч 

 20 - 95 кв ГВС котельные 60/80/30      14/40/2 12,26 0,00 0,61 11,65 312,12 эл.эн -71,59 мең.кВтч 
         Барлыгы 1 690,24 0,00 84,51 1 605,73 3 249,23  
                
  Башка чаралар 
 21 ПТВМ-50 тибындагы казаннарны 

автоматлаштыру №3 ҥзҽктҽ 

       20 000,00 800,00 4 989,23 14 210,77 2 009,33 газ 341,24 мең.м3,   э/э 66,93 

              мең.кВтч 

 22 КВГМ-10 тибындагы Казан горелкасын 

алыштыру ҿлешендҽ 38 кв котельныйны техник 

яктан яңадан коралландыру 

1*КВГМ-10  (1       350,00 12,00 38,00 300,00 72,15 газ - 14,21 мең.м3 

  бытбылдык)             
                

 23 

Кошчылык котельныйларын януны 

автоматлаштыру белҽн модульлҽнгҽн горелка 

смесительная горелкасын алыштыру ҿлешендҽ 

техник яктан яңадан коралландыру 2*ДКВр-6,5/13 ( 4       1 608,00 48,00 360,00 1 200,00 122,82 газ - 24,20 мең.м3 
                

         Барлыгы 21 958,00 860,00 5 387,23 15 710,77 2 204,30  
                 



 

  

№ Чараның исе Җиһазлар кадҽр 
техник җиһазлар 

КПД Йҿк, 
МВт 

ГВС 
(М Вт) 

Файда
лануг

а 
тапш

ыру 

елы 

Соңгы 5 
елда 

техноло
гик 

хокук 

бозулар 
саны 

Тибы казаннар 
соң, техник 

яктан яңадан 

Планны 
тормышка 

ашыруга 
якынча 

чыгымнар, 

мең сум 

ПИР, 
мең сум 

М Р, 
мең сум 

материал, 
мең сум 

Планлашт
ырылган 

икътисади 
нҽтиҗҽ, 

мең сум 

Чараларны гамҽлгҽ кертҥдҽн 
планлаштырыла торган 

энергетика нҽтиҗҽлелеге 

 

   
 

     
 

      
 

          
 

           
 

               
  

  Бҿгелмҽ районы объектлары буенча чаралар            
 23 Вязовка авылы "Тау" АХКСЫ Тышкы 

урнаштыру казанын монтажлау (башлангыч 

мҽктҽп, Ҥзҽк ур., 23 ) 

4*НР-18 81,2 0,5    RSH 2 824,06 126,64 2 697,42    

               

               

 14 Вязовка авылында "Горный" АХКСЫ Тышкы 

урнаштыру казанын монтажлау 

      RSH 2 447,85 147,11 2 300,73    

               
                

 25 Вязовка авылында "Горный" АХКСЫ Тышкы 

урнаштыру казанын монтажлау 

      RSH 794,67 69,42 725,24    

               
                

 26 Бҿгелмҽ авылы Совхоз урамы,1в адресы буенча 

урнашкан урта мҽктҽп (урта мҽктҽп) 

2*НР-18 80,2 0,7    RSH 4 587,25 147,00 4 440,25    

               
                

 27 Тышкы урнаштыру казанын монтажлау 

(балалар бакчасы Ягодка, Совхоз ур., 3) Бҿгелмҽ 

авылы 

      RSH       

               
                

 28 
Кече Бҿгелмҽ авылында (авыл мҽдҽният йорты, 

СП) тышкы урнашу казанын монтажлау 

      RSH       

               
               

 29 Подлесный авылы "Бҿгелмҽ" АХКсының 

тышкы урнашу казанын монтажлау (Аленушка 

ур., Ҥзҽк ур.) 

3*НР-18 81,8 0,2    RSH 2 270,93 76,11 2 194,82    

               

               
                

 30 Тышкы урнаштыру казанын монтажлау 

(Башлангыч Мҽктҽп, Мҽктҽп ур., 6) "Заря" 

АХКсы, Ключи авылы 

4*НР-18 80,0 0,5    RSH 4 596,41 199,43 4 396,98    

               
                

 31 

"Заря" АХКсы, Ключи авылы 

      RSH 1 971,72 73,92 1 897,80    

               
                

 32 Соколка авылы (мҽктҽп, Полевая ур., 3а) 

Тышкы урнаштыру казанын монтажлау 

 83,5 0,4    RSH 2 559,48 73,93 2 485,54    

               

 33 Тышкы урнаштыру казанын монтажлау 

(мҽктҽп-интернат, Полевая ур., 4а/2) Соколка 

авылы 

      RSH 3 266,79 75,22 3 191,56    

               
                

         Барлыгы 25 319,15 988,79 24 330,36  0,00  
                



 

  

№ Чараның исе Җиһазлар кадҽр 
техник җиһазлар 
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якынча 
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М Р, 
мең сум 

материал, 
мең сум 

Планлашт
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икътисади 
нҽтиҗҽ, 

мең сум 

Чараларны гамҽлгҽ кертҥдҽн 
планлаштырыла торган 

энергетика нҽтиҗҽлелеге 

 

№   
 

     
 

      
 

              
  

  Җылылык белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен алмаштыру чаралары 
 

 34 Я. Гашек урамы буенча Сҽйдҽшев урамыннан 

Гашек урамы,38а адресы буенча 

торбаҥткҽргечлҽрне реконструкциялҽҥ 

2Д530=440м    1986 5 2Д325=440м 5 362,56 100,00 416,18 4 846,38 1 027,16 газ 155,38 мең.м3, э/э 41,597 
мең.кВт, су 1,047 мең.м3 
Җылы 1083 Гкал 

 

              
 

                   

           Барлыгы 5 362,56 100,00 416,18 4 846,38 1 027,16  
 

                  
 

           Барлыгы 85 369,45 3 499,83 35 235,22 46 634,41 11 205,89  
 

                  
 

           НДС белҽн 100 735,96      
 

                
 

                
 

   Проектның 2 елы             Ҿстҽлгҽн бҽягҽ салымсыз 
 

 №  Чараның исе Җиһазлар кадҽр 
техник җиһазлар 

КПД Йҿк, 
МВт 

ГВС 
(М Вт) 

Файд
алану

га 

тапш
ыру 

елы 

Соңгы 5 
елда 

техноло

гик 
хокук 

бозулар 

саны 

Тибы казаннар 
соң, техник 

яктан яңадан 

Планны 
тормышка 

ашыруга 

якынча 
чыгымнар, 

мең сум 

ПИР, 
мең сум 

М Р, 
мең сум 

материал, 
мең сум 

Планлашт
ырылган 

икътисади 

нҽтиҗҽ, 
мең сум 

Чараларны гамҽлгҽ кертҥдҽн 

планлаштырыла торган 
энергетика нҽтиҗҽлелеге 

 

 №     
 

        
 

         
 

             
 

              
 

              
 

                 
 

                 
 

                
 

  Гамҽлдҽге котельный биналарында казаннарны алыштыру ҿлешендҽ ОБОны модернизациялҽҥ чаралары 
 

 1 46 кв котельный ҖБ модернизациясе 

казаннарны алыштыру (тоташтыру 

перспективасы белҽн Татнипинефть 

кулланучылар) 

2*КСВ-2,9 86,8 3,9    2*RS-D-2000 3 044,44 152,22 562,39 2 329,83 336,14 газ - 66,20 мең.м3 
 

        (4,0 МВт)       
 

               
 

 2 11 мҽктҽп котельныйларын модернизациялҽҥ 

ҿлешендҽ казаннарны алыштыру 

3*КСВ-2,9 87,4 7,0    2*RS-D-3500 4 558,83 227,94 839,89 3 491,00 604,88 газ - 119,17 мең.м3 
 

        (7,0 МВт)       
 

                
 

 3 105 кв котельняда Модернизация 

казаннарны алыштыру 

4*КСВ-2,9 88,6 9,0    3*RS-D-3000 5 273,82 263,69 533,49 4 476,64 724,42 газ - 142,71 мең.м3 
 

        (9 МВт)       
 

 4 Модернизация ОПО котельный керамика 

ҿлешендҽ казаннарны алыштыру 

5*КСВ-2,9 88,8 13,5 4,2   4*RS-D-3500 7 740,08 387,00 647,11 6 705,97 1 625,39 газ - 320,21 т мең.м3 
 

        (14,0 МВт)       
 

                
 

 5 67 котельный ҖБ модернизациялҽҥ ҿлешендҽ 

казаннарны алыштыру 

5*КСВ-1,86 87,4 5,9    3*RS-D-2000 5 019,27 250,96 903,45 3 864,86 559,19 газ - 228,76 мең.м3 
 

        (6 МВт)       
 

                 

 6 Котельный обо 21 ҿлешендҽ модернизациялҽҥ 

казаннарны алыштыру 

5*КСВ-1,86 86,2 3,2    2*RS-D-2000 4 353,98 217,70 1 235,08 2 901,20 455,74 газ - 89,78 мең.м3 
 

        (4,0 МВт)       
 

                  
 



 

  

 № Чараның исе Җиһазлар кадҽр 
техник җиһазлар 

КПД Йҿк, 
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Файда
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М Р, 
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планлаштырыла торган 

энергетика нҽтиҗҽлелеге 

 

 №  
 

      
 

       
 

           
 

            
 

            
 

               
 

               
 

                
 

 

7      Су белҽн тҽэмин итҥ системасына Казан 

урнаштыру ҿлешендҽ 53 кв котельный ҖБНы 

модернизациялҽҥ 1*ТВГ-8 90,6 5,4    1*RS-D-5000 3 209,03 152,81 487,97 2 568,25 672,45 газ - 132,48 мең.м3 
 

                
 

         Барлыгы 33 199,45 1 652,32 5 209,38 26 337,75 4 978,21  
 

                
  

  Җылылык белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен алмаштыру чаралары 
 8 Нефтьчелҽр урамы буенча № 3 ЦКДАН ЦК 4 

"А" ДТПга кадҽр җылытылган су ҥткҽргеч 

торбаларны реконструкциялҽҥ" 

2д 526=1425м      2д 325=1425м 17 091,00 100,00  5 845,00 11 146,00 3 378,33 газ 504,092 т мең.м3,   э/э 
134,952 мең.кВтч, су 3,397 
мең.м3, Җылы 3513 Гкал                

                 
          17 091,00 100,00  5 845,00 11 146,00 3 378,33  
                 

  Башка чаралар               
 9 Казаннарны калдык газларда кислород 

микъдарын контрольдҽ тоту датчиклары һҽм 

приборлары белҽн котельный тҿтененең эшен 

автоматлаштыру белҽн тҽэмин итҥ 

 

2*ДКВр-10/13       574,00 80,00  114,00 380,00 114,71 газ - 22,6 мең.м3 

                

                

 10 Казаннарны калдык газларда кислород 

микъдарын контрольдҽ тоту датчиклары һҽм 

приборлары белҽн җиһазлау, котельныйның 

эшен автоматлаштырып, 53 кв. 

2*ДКВр-10/13,       821,00 80,00  171,00 570,00 586,60 газ - 115,56 мең.м3 

                

                

                

         Барлыгы 1 395,00 160,00  285,00 950,00 701,31  

  ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы балансында 19 кв котельный тҿзелеше буенча чаралар  
 11 

19 кв котельныйны тҿзелеп бетмҽгҽн . Шҽһҽр 

бакчасы котельныйларының йҿклҽнешен 19 кв, 

22 кв тоташтыру ( шҽһҽр котельныеның, 

ЦТПНЫ бетерҥ) 22 кв) 

2*КВГМ-10 86 15,3 1,42    8 615,70     939,29 газ - 192,4 мең.м3 

                

                

                
                 

  
- бойлерная 22 кв. җылылык челтҽрлҽрен 

монтажлау 257=450м 

  6,28 0,22    841,85 0,00  349,05 492,80   

                
                

  - шҽһҽр бакчасы котельные. 2д219=300м 

җылылык челтҽрлҽрен монтажлау 

  5,56 0,72    2 430,18 0,00  861,66 1 568,52   

                
                 

  - бойлерная 19 кв.   3,42 0,48    0,00 0,00  0,00 0,00   
                 

         Барлыгы 11 887,74 0,00  1 210,71 2 061,32 939,29  
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№   
 

     
 

      
 

          
 

           
 

           
 

              
 

              
 

               
  

  Җылылык белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен алмаштыру чаралары 
 12 

Дзержинский урамы буенча чокыр аша 

торбаҥткҽргечлҽрне реконструкциялҽҥ 

2д325м=100м,    1983 5 2д273=100м, 1 581,29 100,00 116,05 1 365,24 127,14 газ 30,909 мең.м3, э/э 8,275 

  Дг219=100м,      Дг219=100м,      мең.кВт, су 0,208 мең.м3, 

  Дц159=100м      Дц159=100м      җылы 215 Гкал  
                

 13 

Сҽйдҽшев урамындагы Я. Гашек урамыннан 

торбаҥткҽргечлҽрне реконструкциялҽҥ 

2Д426=1187м    1987 9 2Д325=1187м 17 091,51 100,00 5 845,27 11 146,25 1 577,71 газ 351,342т мең.м3, э/э 

94,058 мең.кВт, су 2,367 
мең.м3 җылы 2448 Гкал 

              

              
                 

         Барлыгы = 18 672,80 200,00 5 961,32 12 511,49 1 704,85   
                  
  Башка чаралар               

 
14  Җылылык белҽн тҽэмин итҥ объектларының 

технологик процессларын автоматлаштыру 18 ЦТП, 18       32 944,00       
                 

         Барлыгы 32 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                 

         Барлыгы 115 190,00 2 112,32 18 511,41 53 006,56 11 701,99  
                 

         НДС белҽн 135 924,19 2 492,54 21 843,46 62 547,75 13 808,35  
                 

         Барлыгы 200 559,45 5 612,15 53 746,62 99 640,97 22 907,88  
                

         

Барлыгы НДС 
белҽн 236 660,15 6 622,34 63 421,02 117 576,35 27 031,30  

                

                

                
         Икътисад 1 ел газ  1 395,240 мең.м3  
                

           су  4,129 мең.м3  
                

           электр энергиясе 976,187 мең.кВтч  
                

           җылы  1,083 мең.Гкал  
          2 ел газ  2 316,213 мең.м3  
                

           су  5,972 мең.м3  
                

           электр энергиясе 237,285 мең.кВтч  
                

           җылы  6,176 мең.Гкал  

          

Барлыгы 

: газ  3 711,453 мең.м3  
                

           су  10,101 мең.м3  
                

           электр энергиясе 1 213,472 мең.кВтч  
                

           җылы  7,259 мең.Гкал  
                  



 

 

Проектның 1 елы п. 1-4. Җҽйге чорда ҥзҽк җылылык пунктларыннан 

ҿзҥне исҽпкҽ алып, җҽйге чор ҿчен ягулык-майлау  

материаллары кирҽк-яракларына ҥзҽк җылылык пунктларында 

казаннар урнаштыру буенча чаралар 
 

Ҥзҽк җылылык пунктларында (182кв, 75кв, 4 «а», УТТ) казаннарны 

реконструкциялҽҥ чаралары, 3-нче номерлы ҥзҽк җылылык челтҽрлҽренең эшен 

туктатып тору белҽн, җҽйге чорда ГВС ихтыяҗлары ҿчен казаннарның эшен кҥздҽ 

тота. 3-нче номерлы Ҥзҽк җҽйге чорда эшлҽгҽн вакытта йҿклҽнмҽгҽн , Казан 

конденсациялҽнҽ, ПТВМ-50 пиклы казаннарның тузуы тизлҽтелҽ. Йҿклҽнеш 

Ҥзҽк җылылык пунктларыннан (ЦТП 92кв, 22кв, 92кв, 19кв, г/б), шҽһҽр 

хастаханҽсе котельныйларына кҥчҽлҽр. 2Д114=260м, 2219=392м, 22273=527м, 

23426=1145м, 2526=1562м челтҽрлҽре ҿзелҽ һҽм 3 нче ҥзҽктҽн җылылык 

китерҥчене кудыру башкарылмый. 

«А» ЦТП 4 территориясендҽ RS-D-5000 казаны урнаштырыла. ГРПДАН 

газҥткҽргечне монтажлау, ГРУНЫ тҿзеклҽндерҥ кирҽк. 

182кв АТПДА гамҽлдҽге бинада RS-а-600 казаны , бина дивары буенча 

тҿтен торбасы монтажлана, ГРУНЫ тҿзеклҽндерҥ зарур. 

75кв ҥзҽк җылылык тапшыру станциясендҽ булган бинада RS-а-200 казаны, 

бина дивары буенча тҿтен торбасы монтажлана, газҥткҽргечлҽрне монтажлау һҽм 

ГРУНЫ тҿзеклҽндерҥ зарур. 

УТТ ҤТТПДА гамҽлдҽге бинада RS-а-300 казаны, бина дивары буенча 

тҿтен торбасы монтажлана, газҥткҽргечлҽрне монтажлау һҽм ГРУНЫ 

тҿзеклҽндерҥ зарур. 

Монтажланган казаннар буенча чыгымнарны исҽпкҽ алып, газ экономиялҽҥ 

6 929,68 мең сум тҽшкил итҽчҽк, җылылык китерҥченең 122,448 мең кВт / сҽг 

электр энергиясе экономиялҽнҽчҽк. Югалтулар 3,187 мең Гкал кҥлҽмендҽ кими. 
 

П 5-8. Гамҽлдҽге котельный биналарында казаннарны алыштыру 

ҿлешендҽ ОБОНЫ модернизациялҽҥ чаралары 
 

1. РМЗ котельныйларында казаннарны алыштыру ҿлешендҽ 

модернизациялҽҥ (ПСДГА тҿзҽтмҽлҽр кертҥ ) 

 

РМЗ котельныйларында модернизациягҽ кадҽр ДКВ-1974 елда 6,5/13 һҽм 

2017 елда RS-d-2500 урнаштырылган , суммар йҿклҽнеш 6,3 МВт, шул исҽптҽн 

ГВС-1,0 МВт. 

Модернизация ҥткҽргҽннҽн соң 1*RS-D2500 1*RS-D-1000 (гвс). Чараны 

гамҽлгҽ ашыруга якынча чыгымнар 3 878,85 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 395,99 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге-78,03 мең м3 газны экономиялҽҥ. 
 

2. «НГЧ-10» котельныен Казанны алыштыру ҿлешендҽ 

модернизациялҽҥ (2018 ел планында бер Казан 4 МВт). НГЧ-10 котельнясында 

модернизациягҽ кадҽр КВГ-7,56 , 1995 елда - КВГ4,5 , 2017 елда RS-D-4000 

куелган , суммар йҿклҽнеш 13,5 МВт, шул исҽптҽн ГВС-3,3 МВт. Модернизация 



 

 

ҥткҽргҽннҽн соң 2*RSD-4000 (8,0 МВт). Чараны гамҽлгҽ ашыруга якынча 

чыгымнар 4897,50 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 826,54 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ-162,86 мең м
3 

 

3. 40 кварталдагы ҥзҽк җылылык пунктларын бетереп, казаннарны 

алыштыру ҿлешендҽ 31КВ котельныен модернизациялҽҥ.  
2003 елда 3 * КСВ-1,86 котельныйда модернизациягҽ кадҽр гомуми 

йҿклҽнеш 5,9 МВт урнаштырылган 

Модернизациядҽн соң 2*RS-D-3000 (6 МВт). Чараны гамҽлгҽ ашыруга 

якынча чыгымнар 3 790,00 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

40 квартал бойлер бетерелде һем 2д219=820м торба сузылды.чараны 

реализациялеуге якынча чыгымнар 3 803,39 меп сум тешкил итечек. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 1 009,10 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ-240,34 мең м
3 

  
4. Шҽһҽр хастаханҽсе котельныйларында казаннарны алыштыру 

ҿлешендҽ Модернизация. 
Шҽһҽр хастаханҽсе котельняларында модернизациягҽ кадҽр 5*КСВ-1,86, 

3*ТВГ-1,5 1997, 1973 елда урнаштырылган, суммар йҿклҽнеш 13,2 МВт, шул 

исҽптҽн ГВС 3,0 МВт. Модернизациядҽн соң 4*RSD-3500 (14,0 МВт).  

Чараны гамҽлгҽ ашыруга якынча чыгымнар 740,08 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 1 484,60 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге - газны экономиялҽҥ 292,48 мең м3. 

 П 20. Насос җиһазларын алыштыру буенча чаралар 

12 җылылык белҽн тҽэмин итҥ объектында Россия җитештергҽн насос 

агрегатларын алыштыру кҥздҽ тотыла. Электр энергиясен экономиялҽҥ җылылык 

нагрузкасына һҽм эш режимына бҽйле рҽвештҽ җиһазларны тиешле 

характеристикаларга (җитештерҥчҽнлек һҽм электр двигателенең егҽрлеген 

киметҥ белҽн) туры китерҥ хисабына башкарыла. Электр энергиясен экономиялҽҥ 

745,212 мең кВт / сҽг булачак, ягъни гомуми куллану кҥлҽменең 4,0% ын тҽшкил 

итҽчҽк. 
 

П 21. ПТВМ-50 тибындагы казаннарны автоматлаштыру №3 ҥзҽктҽ 

Эшлҽр башкарыла: 

а) гамҽлдҽге норматив-техник документларны, аерым алганда, федераль 

нормаларга һҽм «газ бҥлҥ һҽм газ куллану системаларының куркынычсызлыгы 

турында» кагыйдҽлҽргҽ, «газ бҥлҥ һҽм газ куллану системаларының 

куркынычсызлыгы турында»техник регламентка китерҥ максатында. 

б) яну процессы белҽн идарҽ итҥнең автоматлаштырылган системасын 

кертҥ һҽм газ куллану һҽм челтҽр суын җибҽрҥнең номиналь параметрларын 

саклап калу 

Кыскача тасвирламасы системасы 

«ПТВМ» сериясенең су җылыткыч казаннары кайнар алу ҿчен 

кулланылачак 



 

 

җылылык, вентиляция һҽм кайнар су белҽн тҽэмин итҥ системаларында, 

шулай ук ТЭЦта куллану ҿчен аерым торучы котельняларда 150 оС кадҽр 

температуралы су белҽн тҽэмин итҥ. 

ПТВМ-100 казаннары ягулыкның капма-каршы ягында алты (сигез) горелка 

урнашкан уналты Газ-Мазут яки газ горелкалары белҽн җиһазландырылган. 

Югары яруста дҥрт, ҽ Тҥбҽн яруста сигез (унике) тау урнашкан. Тҥбҽн ярусның 

топка уртасында урнашкан дҥрт горелкасы, капма-каршы якларда бер-берсенҽ 

каршы, эреп утыра, алар саклагыч-запаль җайланмалар белҽн җиһазлана һҽм 

калган горелокаларны яндыруны тҽэмин итҽ. Һҽр горелка белҽн тҽэмин ителгҽн 

индивидуаль вентилятор. 

Казан җитештерҥчҽнлеген җайга салу эшлҽҥче горелкалар санын ҥзгҽртҥ 

һҽм горелкалар егҽрлеген җайга салу юлы белҽн катнаш башкарыла. 

Функционал автоматика: 

Казанның Куркынычсызлык Автоматикасы һҽм җайга салу системасы 

казаннар белҽн идарҽ итҥнең микропроцессор җайланмалары базасында тҿзелгҽн. 

Контроллерлар газ ягулыгындагы Казанның куркынычсызлыгы талҽплҽрен, 

сҽнҽгать куркынычсызлыгы ҿлкҽсендҽ федераль нормалар һҽм кагыйдҽлҽр, 

куркынычсызлык ҿлкҽсендҽ РФ һҽм ТС техник регламентлары, СП 62.13330.2011, 

СП 89.13330.2012, ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ 21204-97 нигезендҽ газ ягулыгында 

Казан эшенең иминлеген тҽэмин итҽ. 

Казан белҽн идарҽ итҥ ҿчен 5 контроллер кулланыла, шуларның берсе-

контроллер гомумкотллы һҽм дҥрт контроллер Казан горелкалары белҽн идарҽ 

итҥ ҿчен кулланыла (3 яки 4 горелоктан торган тҿркемгҽ бер контроллер). 

Гомумкотловой контроллер тҥбҽндҽге функциялҽрне башкара: 

турында идарҽ итҥ задвижками су керҥ һҽм чыгу Казан; 

газ буенча гомумкотловой задвижкой һҽм ПЗК (газда эшлҽгҽндҽ) белҽн 

идарҽ итҥ); 

мазутның гомумкотл задвижкасы һҽм мазутның гомумкотыл клапаны белҽн 

идарҽ итҥ (мазутта эшлҽгҽндҽ)); 

гомуми газҥткҽргечтҽге газны җайга салу белҽн идарҽ итҥ турында); 

турында автоматическое һҽм дистанцион җайга салу рҿхсҽт топке Казан; 

Казан горелокларын яндыру чираты һҽм тҽртибе белҽн идарҽ итҥ турында; 

Казан чыккан вакытта су температурасы буенча яки Казанга газ чыгу 

буенча Казан егҽрлеген автоматик җайга салу турында; 

турында автоматическое яки дистанцион тоташтыру талҽп ителгҽн саны 

горелок; 

турында авария отключение Казан буенча общекотловых яклау 

каршындагы: 

Казан чыгу вакытында су температурасын арттыру турында, 

турында арттыру/киметҥ Басым су Казан чыгу, 

Казан каршындагы газ басымын киметҥ турында (газда эшлҽгҽндҽ), 

Казан каршындагы мазут басымын киметҥ турында (мазутта эшлҽгҽндҽ, 

Казан аша су чыгымын киметҥ турында, 

Казан ягындагы киеренкелекне киметҥ турында, 

турында сҥндерҥ факеллар растопочных горелок һҽм (яки) факел бу топке, 

турында авария отключении расточного горелка, 



 

 

Казан тҿтен суырту турында (булганда), 

электр энергиясен бирҥне туктату яки дистанцион һҽм автоматик идарҽ итҥ 

җайланмаларында һҽм ҥлчҽҥ чараларында кҿчҽнеш бетҥ турында. 

Горелочный контроллер башкара тҥбҽндҽге функциялҽре: 

газ клапаннарының герметиклыгын тикшерҥ турында; 

турында автоматический розжиг горелки бу газ һҽм кулдан мазуте; 

турында автоматическое җайга салу нисбҽтен ягулык-һава бу горелке; 

турында защитное отключение горелки каршындагы: 

горелка алдыннан газ басымын киметҥ/арттыру турында, 

o кимҥ һава басымы алдында горелкой, 

ут кабул итҥ турында, 

турында отключении вентилятор горелки, 

электр энергиясен бирҥне туктату яки дистанцион һҽм автоматик идарҽ итҥ 

җайланмаларында һҽм ҥлчҽҥ чараларында кҿчҽнеш бетҥ турында. 

Казан җитештерҥчҽнлеген җайга салу 

Казанның егҽрлеген җайга салу Казанның газ ҥткҽргеченең гомуми 

участогында урнашкан газ регуляторы белҽн дҽ, тоташтырылган горелкалар саны 

белҽн дҽ башкарыла. Горелкалар белҽн идарҽ итҥнең тҿрле алгоритмнары Казан 

җитештерҥчҽнлеген җайга салганда горелокларны тулысынча автоматик 

тоташтыру/ҿзеп куюны да, Казанның талҽп ителгҽн йҿклҽнешенҽ карап, оператор 

сайлавы буенча горелокларны ярымавтоматик тоташтыру һҽм ҿзҥне дҽ кҥздҽ тота. 

Растопочные горелки һҽрвакыт эштҽ. Ярымавтоматик тоташтыру/ҥтҽлҽ 

горелокларын ҿзҥ Оператор тарафыннан тарафыннан кире булган саен. Сана 

эшлиҥче горелок сайлана берсе-контроллер меню, тоташтыру/отключение 

горелок автомат рҽвештҽ башкарыла. 

Казан белҽн идарҽ итҥ ҿчен автоматика комплекты 

1. Общекотловой шкаф кипы һҽм А белҽн билгелҽнгҽн анда: 

- контролер (контроллер составы, идарҽ һҽм контроль каналларының санына 

карап, ҥзгҽрергҽ мҿмкин); 

- Казанның мемосхемасында һҽм таблица рҽвешендҽ аналог һҽм дискрет 

датчиклардан сигналларны индикациялҽҥ, Казанның аналогик параметрлары 

архивын алып бару ҿчен, диагональ операторның сенсор панеле 15 дюймов;; 

- Казан регуляторлары белҽн дистанцион идарҽ итҥнең башкарма 

механизмнары һҽм тумблерларының нигезлҽмҽсе Индикаторлары;; 

- туклану блоклары, контроллер модульлҽрен һҽм автоматлаштыру 

приборларын тукландыру ҿчен импульслы артык кҿчҽнешлҽрдҽн саклану 

җайланмасы; 

- тышкы җайланмаларны тоташтыру ҿчен клемными соединителями. 

2. Горелочные шкафлар кипы һҽм А белҽн билгелҽнгҽн аларда: 

- контролер идарҽ һҽм контроль каналларының санына карап, контроллер 

составы ҥзгҽрергҽ мҿмкин; 

- отсечными клапанами арасында газ басымы Индикаторлары; 

- Казан регуляторлары белҽн дистанцион идарҽ итҥ аппаратларын һҽм 

тумблерларын ЧРП яки МЭО юллаучылар нигезлҽмҽлҽре Индикаторлары белҽн; 



 

 

- туклану блоклары, контроллер модульлҽрен һҽм автоматлаштыру 

приборларын тукландыру ҿчен импульслы артык кҿчҽнешлҽрдҽн саклану 

җайланмасы; 

- тышкы җайланмаларны тоташтыру ҿчен клемм тоташтыргычлар белҽн. 

3. Чыганаклар ҿзлексез туклану, КИП һҽм А саклау ҿчен Нче кыска 

вакытлы кҿчҽнеш утырту. 

4. Газ, һава басымы, разрежения тибындагы АДН, 

Адрес. 

5. Запальник факелларын контрольдҽ тоту ҿчен Ялкын датчиклары 

комплекты 

һҽм горелок. 

6. Су басымы датчиклары һҽм сыек ягулык тибындагы АДМ-100. 

7. Температура датчиклары комплекты (тҿтен газлары, су һ.б.). 

8. Ҥлчҽткеч эчтҽлеге кислород " дымовые газлар. 

9. Ягулык һҽм су буенча чыгымнар (кирҽк булган очракта – проект 

документлары нигезендҽ җиһаз тҿрлҽре китерелҽ). 

10. Башкарма механизмнар, газ клапаннары комплекты (кирҽк булган 

очракта – проект документлары нигезендҽ җиһаз типлары). 

11. Комплекты ешлык преобразователей Эрман яки двигательлҽр белҽн 

идарҽ итҥ станциялҽре дымососа двигательлҽр, вентиляторов, Казан 

рециркуляции насосы (булганда, технологик схемасында Казанның насоса). 

12. Задвижкалар һҽм 3 фазалы башкарма механизмнар белҽн идарҽ 

итҥнең кҿч шкафы (кирҽк булган очракта-проект документлары нигезендҽ 

китерелҽ). 

«ПТВМ» казаннары ҿчен АСУ ТП « Диспетчер"» 

Котельныйда казаннар санына карап, диспетчерлаштыру системасы 

котельняларны диспетчерлаштыру гомуми системасының бер ҿлеше дҽ, бер Казан 

ҿчен тормышка ашырылган булырга мҿмкин.  

Диспетчерлаштыру системасы Казан операторының яки котельныйның 

армаларыннан тора, анда кҥрсҽтелҽ: 

- Казанның Башкарма механизмнарының торышы, сигналларның аналог 

датчикларыннан ҽһҽмияте, Казанның эш режимы кҥрсҽтелҽ торган Казанның 

кҥпсанлы схемасы;; 

- Казан параметрларының аналогик кҥрсҽткечлҽрен графика агымдагы һҽм 

архив ҽһҽмиятендҽге; 

- автоматика эшендҽге вакыйгалар журналы.  

Диспетчерлаштыру системасы операторга мҿмкинлек бирҽ: 

- Казанның эш режимнарын кҥзҽтергҽ; 

 1 Яңа материал-ны ҥзлҽштерҥ Дҽреслек, сҥзлек белҽн эш итҽ белҥ, танып 

белҥ активлыгын ҥстерҥ Уку эшчҽнлеген оештыра белҥ.; 

- башкарырга удаленного җибҽрҥ/Казан тукталышы; 

- Казан җитештерҥчҽнлеген җайга салу уставын ҥзгҽртҥ; 

- дистанцион режимга чыгарга һҽм командалар буенча ПКның 

регуляторлары белҽн идарҽ итҽргҽ (опция, кирҽк булганда бирелҽ)); 

- газ буенча задвижка белҽн идарҽ итҥ (опция, кирҽк булганда бирелҽ). 

АСУ ТП китерҥ комплекты: 



 

 

 

- SCADA-системасы; 

турында АСУ ТП программалар белҽн тҽэмин итҥ; 

- ОРС-серверы; 

турында мҽгариф системасына ҥзгҽреш кертелгҽн: RS интерфейс-485/USB; 

турында АРМ оператор (персональ компьютер, принтер) - китерелҽ кирҽк 

булганда. 

Гамҽлгҽ ашыру ҿчен диспетчеризация системасын ҥз кҿчебез белҽн без 

тҽкъдим итҽбез тасвирламасы беркетмҽ Modbus контролерлар ҿчен. 

Регистрлар картасында Modbus адреслы киңлегенең ячейкаларының тулы 

тасвирламасы, мҽгълҥмат тибын, саклау форматын, һҽр ячейканың билгелҽнешен 

кҥрсҽтеп бирелҽ.: 

турында физик каналлар-аналоговые входы һҽм чыгыш, дискретные входы 

һҽм чыгу юллары; 

p уставы, яклау; 

турында мҽгълҥматлар турында кисҽтҥ һҽм авария сигнализациясе; 

агрегатның, аның функциональ һҽм алгоритмик ҿлешлҽренең алмаш 

тасвирламалары турында. 

Тасвирламасы ҽзерлҽнҽ индивидуаль астында һҽр заказ алу ҿчен 

тасвирламасын хҽбҽр итҽргҽ кирҽк спецификациясе номеры (заказ номеры). 

Диспетчерлаштыру системаларын эшлҽҥ ҿчен ОРС-сервер кулланырга киңҽш 

итҽбез. 
 

П.22. КВГМ-10 тибындагы Казан горелкасын алыштыру ҿлешендҽ 38 

кв котельныен модернизациялҽҥ. 
 

Чара катнашма горелканы КВГМ-10 казанында януны автоматлаштыру 

белҽн модульле модульле модульгҽ алыштыруны кҥздҽ тота. Чыгымнарның 

якынча бҽясе 350,0 мең сум газ экономиялҽҥ 14,21 мең м3 тҽшкил итҽчҽк. 
 

П.23Котельня котельняларын ДКВр-В-6,5/13 тибындагы горелканы 

алыштыру ҿлешендҽ модернизациялҽҥ. 
 

Чара ике Казанда-В-6,5/13 котелында януны автоматлаштыру белҽн 

модульле катнашма горелканы алмаштыруны кҥздҽ тота. Горелканың паспорт 

мҽгълҥматлары буенча, ДКВр-В-6,5/13 тибындагы Казан буенча газ экономиялҽҥ 

2,0% тҽшкил итҽ. Чыгымнарның якынча бҽясе 1608,0 мең сум газ экономиялҽҥ 

24,20 мең м3 тҽшкил итҽчҽк. 
 

П.24-37. Бҿгелмҽ районы объектлары буенча чаралар. 
 

Чараларның ҥтҽлеше Бҿгелмҽ башкарма комитеты җаваплылыгында. 

Чара тарафыннан кулланучыларны (социаль-мҽдҽни-кҿнкҥреш 

объектларын) индивидуаль җылылык белҽн тҽэмин итҥгҽ кҥчереп, 

эксплуатациялҽҥдҽн биш котельныйны чыгару кҥздҽ тотыла. Бҿгелмҽ шҽһҽренең 

«Балкыш» ҖЧҖ тарафыннан Бҿгелмҽ районының социаль-мҽдҽни-кҿнкҥреш 

объектларында тышкы урнашкан 8 Казанны монтажлау буенча проект-смета 

документлары тулысынча эшлҽнгҽн. 

 



 

 

Чыгымнар суммасы 25 319,15 мең сум тҽшкил итҽчҽк 

24-26. Вязовка АВЫЛЫНЫП «Горный» АХКСЫ котельные. 5*НР-18 в 

казаннары урнаштырылды 

1996 елда Казан КПД 81,2%. Суммар йҿклҽнеш 0,5 МВт. 

Чара белҽн социаль-мҽдҽни-кҿнкҥреш объектларында 3 Казан Тышкы 

урнаштыру каралган. 

- Вязовка АВЫЛЫНЫП "Горный" АХКСЫНДА (башлангыч мектеп, Узек 

ур., 23 ) Тышкы урнаштыру казаны монтажлау. 

- Вязовка АВЫЛЫНЫП "Горный" АХКСЫНДА (СДК) Тышкы урнаштыру 

казанын монтажлау. 

- Вязовка АВЫЛЫНЫП "Горный" АХКСЫНДА (СП) Тышкы урнаштыру 

казаны монтажланды. 

27-29. Бҿгелмҽ Шҽһҽре Котельные. 2*НР-18 в тибындагы казаннар 

урнаштырылды 

1993 елда. Казан КПД 80,2% . Суммар йҿклҽнеш 0,7 МВт. 

Чара белҽн социаль-мҽдҽни-кҿнкҥреш объектларында 3 Казан Тышкы 

урнаштыру каралган. Проектлар эшлҽнмҽде. 

- Бҿгелмҽ авылы Совхоз урамы, 1в адресы буенча урта мҽктҽп) Тышкы 

урнашу казанын монтажлау; 

- Бҿгелмҽ а. м. Тышкы урнаштыру казанын монтажлау («Ягодка» балалар 

бакчасы, Совхоз ур., 3)  

- Бҿгелмҽ авылында Тышкы урнаштыру казаны монтажлау (мҽдҽният 

йорты, СП)  

30. "Бҿгелмҽ»АХКСЫ котельные. 1991 елда 3*НР-18 казаннары 

урнаштырылган. КПД 81,8%. Суммар йҿклҽнеш 0,2 МВт. 

- "Бҿгелмҽ" АПКсы Подлесный авылындагы тышкы урнашу казанын 

монтажлау (Аленушка ур., Ҥзҽк ур.). 

31-32. "Заря»АХКСЫ котельные. 1993 елда 4*НР-18 казаннары 

урнаштырылган. КПД казаннар 80,0%. Суммар йҿклҽнеш 0,5 МВт. 

33-34. Соколка авылы котельные. 1993 елда 2*НР казаннары куелган. Казан 

КПД 83,5%. Суммар йҿклҽнеш 0,4 МВт. 

 

П.34. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен алмаштыру чаралары 
 

2. Я. Гашек урамы буенча Сҽйдҽшев урамыннан Гашек урамына кадҽрге 

38а торбаҥткҽргечне реконструкциялҽҥ 

Җылытылган су торбаларын реконструкциялҽҥгҽ кадҽр 2d530=440м җир 

ҿсте башкаруында, 1986 елдан бирле эксплуатациялҽҥдҽ салынган. 

Реконструкциядҽн соң җир асты башкарылышында изоляция ППУДА 2д 

325=440м торба ҥткҽргече реконструкциялҽнде. Чараны тормышка ашыруга 

якынча чыгымнар 5 362,56 мең .сум. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 1027,16 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

газны, электр энергиясен, 41,597 мең кВТс электр энергиясен, 1,047 мең м3 суны, 

1083 Гкал җылылык энергиясен экономиялҽҥ планлаштырыла 

 

 
 



 

 

Проектның 2 елы 
 

П.1-7. Булган котельныйлар биналарында казаннарны алыштыру 

ҿлешендҽ обо корылмаларын модернизациялҽҥ чаралары  

1. Казаннарны алыштыру ҿлешендҽ 46 кварталдагы ИПО котельняын 

модернизациялҽҥ (ТатНИПИнефть кулланучыларын тоташтыру перспективасы 

белҽн) 46 кварталдагы котельныйны модернизациялҽҥгҽ кадҽр 2*КСВ-2,9 2003 

елда урнаштырылган, суммар йҿклҽнеш 3,9 МВт. 

Модернизациядҽн соң 2*RS-D-2000 (4,0 МВт). Чараны гамҽлгҽ ашыруга 

якынча чыгымнар 3 044,44 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 336,14 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ-66,20 мең м3 

 

2. 11 мҽктҽпнең котельныйларын казаннарны алыштыру ҿлешендҽ 

модернизациялҽҥ. 

11 мҽктҽпнең котельныйларында модернизациягҽ кадҽр 2002 елда 3 * КСВ-

2,9 урнаштырылган , суммар йҿклҽнеш 7,0 МВт. 

Модернизациядҽн соң 2*RS-D-3500 (7,0 МВт). Чараны гамҽлгҽ ашыруга 

якынча чыгымнар 4 558,83 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 604,88 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ-119,17 мең м3 

 

3. 105 кварталдагы котельныйда казаннарны алыштыру ҿлешендҽ 

Модернизация. 

105 квартал котельнясы яңартылганчы 4 * КСВ-2,9 в урнаштырылган 2001 

елда гомуми йҿклҽнеш 9,0 МВт 

Модернизациядҽн соң 3*RS-D-3000 (9 МВт). Якынча чыгымнар чараны 

гамҽлгҽ ашыру 5 273,82 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 724,42 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырыла торган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ 142,71 мең 

м3 

4. Пар казаннарын алыштыру ҿлешендҽ котельный керамикасын 

модернизациялҽҥ. 

Котельныйда Яңартылганчы Керамикка 5*КСВ-2,9 2000-2010 елларда 

урнаштырылган, суммар йҿклҽнеш 13,5 МВт, шул исҽптҽн ГВС-4,2 МВт. 

Модернизациядҽн соң 4*RS-D-3500 (14,0 МВт). Якынча чыгымнар чараны 

гамҽлгҽ ашыру ҿчен 7 740,08 мең сум акча кирҽк булачак. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 1 625,39 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ 320,21 мең м3 

 

5. 67 кварталдагы казаннарны алыштыру ҿлешендҽ ҖБ котельныйларын 

модернизациялҽҥ 67 квартал котельнясында модернизациягҽ кадҽр 5 * КСВ-1,86, 

2002 елда гомуми йҿклҽнеш 5,9 МВт. 

Соң модернизациялҽҥ 3*RS-D-2000 (6 МВт). Якынча чыгымнар чараны 

гамҽлгҽ ашыру 5 019,27 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 



 

 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 559,19 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырыла торган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ 228,76 мең 

м3 

 

6. Казаннарны алыштыру ҿлешендҽ 21 кварталдагы ҖБ котельныен 

модернизациялҽҥ 21 квартал котельнясында модернизациягҽ кадҽр 5*КСВ-1,86, 3 

в урнаштырылган 1997 елда, суммар йҿклҽнеш 3,2 МВт. 

Соң модернизациялҽҥ 2*RS-D-2000 (4,0 МВт) якынча чыгымнар чараны 

гамҽлгҽ ашыру 4 353,98 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 455,74 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырыла торган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ-89,78 мең м3 

 

7. 53 нче кварталдагы котельныйдагы Казан урнаштыру ҿлешендҽ 

Модернизация гвс 53 квартал котельныйында модернизациягҽ кадҽр 1997 елда 1 * 

ТВГ-8 урнаштырылган, суммар йҿклҽнеш 5,4 МВт. 

Модернизациядҽн соң 1*RS-D-5000 (5,0 МВт). Якынча чыгымнар чараны 

гамҽлгҽ ашыру 3 209,03 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 672,45 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

планлаштырыла торган энергетика нҽтиҗҽлелеге-газны экономиялҽҥ 132,48 мең 

м3 
 

П.8. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен алмаштыру чаралары 
 

2. Нефтьчелҽр урамы буенча № 3 ЦКДАН ЦК 4 "А" ДТПга кадҽр 

җылытылган су ҥткҽргеч торбаларны реконструкциялҽҥ 

Җылытылган су торбаларын реконструкциялҽҥгҽ кадҽр 2д 526=1425м җир 

ҿсте башкаруында, 1986 елдан бирле эксплуатациялҽҥдҽ салынган. 

Реконструкциядҽн соң 2Д 325=1425м диаметрлы труба ҥткҽргече җир асты 

башкарылышында изоляция ППУ изоляциялҽнҽ. Чараны тормышка ашыруга 

якынча чыгымнар 17 091,00 мең сум тҽшкил итҽ. Планлаштырылган икътисади 

нҽтиҗҽ 3 378,330 мең сум тҽшкил итҽчҽк,газ 504,092 мең м3, электр энергиясе 

134,952 мең кВт / сҽг, су 3,397 мең м3, җылылык 3513 Гкал тҽшкил итҽчҽк. 
 

П.9. Котельный Птицевод тҿтенсосы эшен автоматлаштырып, читкҽ 

китҽ торган газларда кислород микъдарын датчиклар һҽм приборлар белҽн 

тутыру. 

Чара очып баручы газларда кислородны карап тотуны датчиклар һҽм 

приборлар белҽн җиһазландыру, Птицево пар казаннары тҿтененең эшен 

автоматлаштыру белҽн тҽэмин итҥ, ДК-В-6,5/13 тибындагы казаннарны тутыруны 

кҥздҽ тота. Интернет-ресурс мҽгълҥматлары буенча, газ экономиясе 2,0% тҽшкил 

итҽчҽк. Чыгымнарның якынча бҽясе 574,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк. Газны 

экономиялҽҥ 22,6 мең м3. 

 

 



 

 

 

П.10. 53кв кв.метрлы пар казанының эшен автоматлаштырып, калдык 

газларда кислород микъдарын тикшереп тору датчиклары һҽм приборлары 

белҽн тутыру. 

Чара калдык газларда кислород микъдарын тикшереп тору датчиклары һҽм 

приборлары белҽн җиһазландыру, ТВГ-8 тибындагы 53 кв. Интернет-ресурс 

мҽгълҥматлары буенча, газ экономиясе 2,0% тҽшкил итҽчҽк. Чыгымнарның 

якынча бҽясе 821,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк. Газны экономиялҽҥ 115,56 мең м3. 

 

П.11. 19 кв. котельный тҿзелеше буенча чаралар 

Котельный Совет ур., 85 адресы буенча урнашкан, КВГМ тибындагы ике 

казаны бар-11,63 (20,0 Гкал/сҽг). "Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ 19 кв котельный тҿзелеше 

«проектының номеры - 10720, проектлаучы - » ТатНИПИнефть «Татар фҽнни-

тикшеренҥ һҽм проект институты, Бҿгелмҽ шҽһҽре.  

2005 елда бу котельныйның бҽясе 15,8 млн. сум тҽшкил иткҽн. 19 кв. 

котельняны файдалануга тапшыру җылылык белҽн тҽэмин итҥ сыйфатын 

яхшыртырга, шҽһҽр котельныена, экспертиза чыгымнарын киметергҽ, 

котельныйга, ЦТПГА 22кв.экспертиза ясарга мҿмкинлек бирҽчҽк. 
 

П.12-13. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен алмаштыру 

чаралары 
 

12. Дзержинский урамы буенча чокыр аша торбаҥткҽргечлҽрне 

реконструкциялҽҥ 

Җылылык челтҽренең торбаҥткҽргечлҽрен һҽм ГВС челтҽрен 

реконструкциялҽҥгҽ кадҽр 2д325м=100м, Дг219=100м, Дц159=100м җир ҿсте 

башкаруында салынган иде 1983 елдан бирле эксплуатациялҽнҽ. 

Реконструкциядҽн соң торбаҥткҽргеч 22273=100м, Дг219=100м, 

Дц159=100м җир асты башкаруындагы ППУ изоляциялҽр. Чараны гамҽлгҽ 

ашыруга якынча чыгымнар 1 581,29 мең сум. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 127,140 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

газны, электр энергиясен, 8,909 мең кВТс электр энергиясен, 0,275 мең кВТс 

суны, 0,208 мең м3 суны, 215 Гкал җылылыкны экономиялҽҥ планлаштырыла 

13. Сҽйдҽшев урамындагы Я .Гашек урамыннан торбаҥткҽргечлҽрне 

реконструкциялҽҥ. 

Каты су ҥткҽргеч торбаларны реконструкциялҽҥгҽ кадҽр 2426=1187м җир 

ҿсте башкарылышында, 1987 елдан файдалануга тапшырылды. 

Реконструкциядҽн соң, җир асты башкарылышында изоляциялҽнгҽн ППУ 

23325=1187мв торба ҥткҽргече реконструкциялҽнде. Чараны гамҽлгҽ ашыруга 

якынча чыгымнар 17 091,51 мең сум. 

Планлаштырылган икътисади нҽтиҗҽ 1 577,71 мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

газны экономиялҽҥнең планлаштырылган энергетика нҽтиҗҽлелеге 351,342 мең 

м3, электр энергиясе 94,058 мең кВт / сҽг, су 2,367 мең м3, җылылык 2 448 Гкал 
 

П.14. Технологик процессларны автоматлаштыру. 
 

Котельныйлар режимы белҽн идарҽ итҥ ҿчен технологик процессларны, 

аерым алганда, тышкы һава температурасына бҽйле рҽвештҽ җылылык 



 

 

китерҥченең температурасын арттыру яки киметҥ, шулай ук билгелҽнгҽн 

температурада кайнар су бирҥ буенча температура режимын автоматлаштыру. 

Автоматлаштырылган исҽпкҽ алу, диспетчерлаштыру һҽм җылылык 

энергиясен җитештерҥ һҽм тапшыруның технологик процесслары белҽн идарҽ итҥ 

системалары булмау сҽбҽпле, котельня эшенең гамҽлдҽге режимнарына оператив 

анализ ясап, аларга тҿзҽтмҽлҽр кертҥ буенча карарларны вакытында кертҥ мҿмкин 

тҥгел. 

Кҥп кенҽ котельныйларның эшен оператив контрольдҽ тоту максатыннан, 

ТЭП исҽплҽҥдҽ катнашучы мҽгълҥматларны ҿзлексез җыю, агымдагы 

кҥрсҽткечлҽрне норматив белҽн чагыштыру, нормалаштырылган кҥрсҽткечлҽрне 

фактик яктан килештергҽн очракта идарҽче карарлар эшлҽҥ, мҽгълҥматны саклау 

һҽм икътисади булмаган режимнар барлыкка килҥ сҽбҽплҽрен автоматик 

анализлау мҿмкинлеге бирҽ торган инструмент талҽп ителҽ. 

Мондый предприятиелҽрнең тҿп проблемасы-кулланыла торган ресурслар 

(газ, электр энергиясе, су) ҿчен бурыч арта бара, шул ук вакытта, максималь 

мҿмкин булган оптималь режимда җылылык энергиясен эшлҽп чыгару 

максатыннан, котельня эшенҽ оператив идарҽ итҥ ҿчен инструмент юк. Кагыйдҽ 

буларак, котельный эшенҽ анализ ясау мҿмкинлеге ай ахырында барлыкка килҽ, 

тҽҥлеклеклек ведомостьларны эшкҽртҥ нҽтиҗҽлҽре буенча һҽм тҿзҽтмҽлҽр кертҥ 

мҿмкин тҥгел инде. Шулай ук экономияле булмаган режимнарның барлыкка килҥ 

сҽбҽплҽрен дҽ аңлап булмый. 

Шулай ук челтҽр торбаҥткҽргечлҽре буенча җылылык энергиясен 

транспортлау нҽтиҗҽлелеге дҽ бҽялҽнми. 

Килеп туган исҽпкҽ алу системасы буенча, суммар ял һҽм абонентларга 

тҥлҽҥгҽ кҥрсҽтелгҽн суммар гамҽлгҽ ашыру анализлана. Шул ук вакытта, бу 

очракта да баланс, аңлашыла, бу сҽбҽбе булып тора - коммерция яки технологик 

югалтулар. 

Оператив анализ буенча инструмент алу һҽм җылылык энергиясен 

җитештерҥ һҽм транспортировканың технологик процессын оптимальлҽштерҥче 

карарлар кабул итҥ максатыннан чыгып, «режимнарны планлаштыру " программа 

продуктын гамҽлгҽ кертҥ тҽкъдим ителҽ» 
 

Кертҥ максатлары булып тора: 

 - оптималь режимны сыйфатлы планлаштыру һҽм тулаем предприятие 

җиһазларының составы хисабына җылылык энергиясен җитештерҥгҽ 

чыгымнарны киметҥ; 

- котельный җиһазларының оптималь эш режимын билгелҽҥ белҽн бҽйле 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ, ПТО һҽм предприятиенең оператив персоналын югары 

хезмҽт җитештерҥчҽнлеген һҽм сыйфатын тҽэмин итҥ ; ; 

- исҽп-хисап мҽгълҥматының дҿреслеген тҽэмин итҥ;  

- хисап формалаштыру һҽм хҽрҽкҽт итҥ процессын автоматлаштыру. 

Автоматлаштыру бурычлары: 

- сынаулар вакытында алынган җиһазларның техник характеристикалары 

буенча мҽгълҥматлар базасын алып бару; 

- тҿп һҽм ярдҽмче җиһазларның эш режимнары буенча мҽгълҥматлар 

базасын алып бару; 



 

 

- котельный җиһазларының эшен исҽпкҽ алу журналын алып бару; 

 - телҽсҽ кайсы хисап чорында мҽгълҥматларны саклау һҽм эшкҽртҥ белҽн 

тҽэмин итҥ; 

- ТЭП анализы дҿреслеген һҽм оперативлыгын арттыру; 

- мҽгълҥмат ҥлчҽҥ системаларыннан алынган беренчел мҽгълҥматларны, 

исҽп-хисап чорына бҽйсез рҽвештҽ уздырыла торган исҽп-хисапларның арадаш 

һҽм ахыргы нҽтиҗҽлҽрен ҥз эченҽ алган мҽгълҥматларның Бердҽм саклагычын 

формалаштыру.; 

- тҥбҽн дҽрҽҗҽдҽге системалардан алынган беренчел мҽгълҥматларның 

дҿреслегенҽ логик контроль; 

- станциянең мҽгълҥмат-ҥлчҽҥ системаларыннан мҽгълҥматлар керҥ 

процессы темпында котельныйларның ТЭПын исҽплҽҥ ҿчен автоматик 

мҽгълҥматлар формалаштыру; 

- ПТО исҽп-хисап тҿркеменҽ энергетика җайланмасы эшенең агымдагы 

нҽтиҗҽлелеге һҽм аның аерым элементларын тҽкъдим итҥ, бу режимнарга 

тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ һҽм җиһазларны ремонтлау вакытын фаразларга мҿмкинлек 

бирҽ; 

- килҽчҽктҽ җиһазларның экономиялелеген, ышанычлылыгын һҽм 

эффективлыгын анализлау ҿчен, план биремнҽрен һҽм ремонт графикларын 

исҽпкҽ алып, агрегат һҽм аерым котельныйлар буенча җиһазлар эшенең техник-

икътисадый кҥрсҽткечлҽрен исҽплҽҥ; 

- технологик ихтыяҗларга, җылылык энергиясен эшлҽп чыгаруга, җибҽрҥгҽ 

һҽм югалтуларга су куллануны исҽпкҽ алу, җылылык энергиясе буенча 

балансларны исҽпкҽ алу;; 

- 3 техник, макет, җылылык буенча акт формасы кҥлҽмендҽ факттагы һҽм 

норматив ТЭПЛАРНЫ исҽплҽҥне автоматлаштыру; котельныйларда эшлҽҥче 

җиһазлар туплау биреме; 

- формалаштыру процессын автоматлаштыру һҽм җитҽкчелеккҽ корпоратив 

хисап бирҥ; 

- аерым котельныйлар һҽм тулаем предприятие эшенең нҽтиҗҽлелеге 

турында хисап документларын тҿзҥ; 

- хисап тҿркемендҽ хисап документларын алуга кадҽр барлык бурычларны 

ҥз эченҽ алган программа белҽн тҽэмин итҥне куллануга нигезлҽнгҽн заманча 

компьютер технологиялҽрен куллану;; 

- кҽгазь документлар ҽйлҽнеше кҥлҽмен киметҥ. 
 

Икътисади нҽтиҗҽ 

Котельный эшенең нҽтиҗҽлелегенҽ тҽэсир итҽ торган системаны гамҽлгҽ 

кертҥ нҽтиҗҽлҽре: 

- мҽгълҥмат бирҥнең оперативлыгын арттыру: система кызыксынган 

бҥлекчҽлҽргҽ (ПТО, бухгалтерия, ремонтны планлаштыру бҥлеге һ. б.) котельный 

эше буенча технологик мҽгълҥмат бирҥ процессын автоматлаштырырга 

мҿмкинлек бирҽ.); 

- карарлар кабул итҥнең оперативлыгын арттыру: автоматлаштыру 

вакытында беренчел мҽгълҥматлар һҽм исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽренҽ керҥ тҽэмин 



 

 

ителҽ, бу карарлар кабул итҥ вакытын киметҽ һҽм Стратегик идарҽ итҥ ҿчен 

вакытны азат итҽ; 

- эшчҽнлекне контрольдҽ тотуны арттыру: автоматлаштырганда идарҽче 

аппаратның беренчел мҽгълҥматларга һҽм исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽренҽ керҥ 

мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ, бу станция эшчҽнлегенҽ контрольне кҿчҽйтергҽ 

мҿмкинлек бирҽ; 

- «кеше» факторы хисабына югалтулар һҽм чыгымнарның кимҥе: системаны 

керткҽндҽ «кеше» факторына бҽйле югалтуларны киметҥ, барыннан да элек, 

технологик дисциплинаның сизелерлек яхшыруына бҽйле. Тҽҗрибҽ кҥрсҽткҽнчҽ, 

бу икътисади нҽтиҗҽлелекне арттыруда мҿһим резервларның берсе булып тора; 

- идарҽне яхшырту хисабына технологик процессларның нҽтиҗҽлелеген 

арттыру: чагыштырма чыгымнарны һҽм Идарҽнең нҽтиҗҽлерҽк системасы 

хисабына югалтуларны киметҥ. Система шулай ук, ВАХТАЛАР эшенең 

нҽтиҗҽлелеген анализларга һҽм оператив персоналны мотивациялҽҥ процессын 

корырга мҿмкин булган алмаш ТЭПЛАРГА исҽп тотарга мҿмкинлек бирҽ; 

- яңа хезмҽткҽрлҽрне укытуга бҽйле чыгымнарны киметҥ: системада 

станциянең ТЭП исҽплҽҥ моделе саклана, исҽплҽҥ моделе эчендҽ навигацияне 

җиңелҽйтҽ торган инструментлар каралган. Димҽк, системаны яңа гамҽли 

белгечлҽр ҽзерлҽҥ ҿчен комплекслы уку мохите буларак карарга мҿмкин; 

- персоналларга йҿклҽнешне киметҥ: ТЭП автоматлаштырылган, персонал 

тактик бурычларга кҥбрҽк вакыт бирҽ. 

Булган мҽгълҥматларга караганда, ҽлеге комплексны гамҽлгҽ керткҽндҽ газ 

куллануны киметҥ гамҽлдҽге кҥрсҽткечлҽрдҽн 3-5% ка җитҽ. 

Чыгымнарның якынча бҽясе 32 944,0 мең сум тҽшкил итҽчҽк. 
 

2.17. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ планлаштырылган 

чараларның исемлеге һҽм тасвирламасы. 

«Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекнең җайга салынулы 

тҿрлҽрен хҽл итҥче оешмаларның инвестицион программаларын, шулай ук 

мондый программаларның составына һҽм эчтҽлегенҽ карата талҽплҽрне 

килештерҥ һҽм раслау тҽртибе турында» 05.05.2014 ел, № 410 РФ Хҿкҥмҽте 

карарының 9 пункты талҽплҽре нигезендҽ инвестицион программа кысаларында 

тҥбҽндҽге чараларны тормышка ашыру кҥздҽ тотыла: 
 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ комплекслы ҥсеш 

программасында каралган казанышлар кҥрсҽткечлҽренең пландагы 

кҥрсҽткечлҽре. 

«Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекнең җайга салынулы 

тҿрлҽрен хҽл итҥче оешмаларның инвестицион программаларын, шулай ук 

мондый программаларның составына һҽм эчтҽлегенҽ карата талҽплҽрне 

килештерҥ һҽм раслау тҽртибе турында» 05.05.2014 ел, № 410 РФ Хҿкҥмҽте 

карарының 9 пункты нигезендҽ инвестицион программаның тиешле чараларын 

гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ ирешелгҽн тҥбҽндҽге кҥрсҽткечлҽрнең пландагы 

ҽһҽмияте бар (инвестицион программага кертелҽ торган чаралар составына бҽйле 

рҽвештҽ): 



 

 

-2020 елда җылылык китерҥчене транспортлауга электр энергиясенең 

чагыштырма чыгымы 38,48 кВт/Гкал, 2021 г-38,15 кВт/Гкал; 2022г-37,74 

кВт/Гкал тҽшкил итҽчҽк 

- 2020ел-162,73 гк җылылык энергиясе берҽмлеген һҽм (яки) җылылык 

китерҥчегҽ шартлы ягулыкның чагыштырма чыгымы.ут.Гкал, 2021г 160,92 

кг.т/Гкал, 2022г 158,85 кг. т/Гкал 

- җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы объектларының тузу проценты, 

инвестицион программаны гамҽлгҽ ашыра башлау ҿчен, объектларның тузу 

проценты бҥлеп бирелгҽн (%); 

- җылылык челтҽрлҽре буенча җылылык энергиясен тапшырганда җылылык 

энергиясен югалту (85,459 Гкал/ел һҽм җылылык энергиясен файдалы җибҽрҥдҽн 

19,67 %); 

- ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ системаларының ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохитне саклау турындагы РФ законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган экологик 

нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽре; 

–ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасы объектларының 

ышанычлылык кҥрсҽткечлҽре-ышанычлы, ышанычлылык дҽрҽҗҽсе 0,80. 

2020-2021 елларга җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ «Бҿгелмҽ 

җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ инвестицион программасы чараларын 

гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ ирешелгҽн кҥрсҽткечлҽрнең пландагы кҥрсҽткечлҽре 

таблицада кҥрсҽтелгҽн. 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ ҥзҽклҽштерелгҽн 

җылылык белҽн тҽэмин итҥ объектларының ышанычлылык һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽре «объектларның ышанычлылык һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽренең факттагы кҥрсҽткечлҽрен раслау турында " 

16.05.2014 ел, № 452 РФ Хҿкҥмҽте карары талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнде шулай 

ук җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекнең җайга салынулы тҿрлҽрен 

хҽл итҥче оешма тарафыннан ҽлеге пландагы кҥрсҽткечлҽргҽ ирешҥне билгелҽҥ 

һҽм 15.05.2010 ел, № 340 РФ Хҿкҥмҽте карарына ҥзгҽреш кертҥ турында». 

 

Икътисади нҽтиҗҽлелеккҽ бҽя бирҥ. 

 

«Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре предприятиесе» ААҖ нең җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ 2020-2021 елларга инвестиция программасын гамҽлгҽ 

ашыру кысаларында, нигездҽ, социаль нҽтиҗҽлҽргҽ ирешҥгҽ, шулай ук энергетика 

ресурсларын экономиялҽҥ хисабына объектларның ышанычлылыгы, сыйфаты һҽм 

энергия нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны гамҽлгҽ 

ашыру каралган. 

Инвестицион программа чараларының икътисадый нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ 

кҥрсҽткҽнчҽ, ҥсеш планын тормышка ашыру тҽмамлануга без барыбер дҽ 

ирешҽчҽкбез: 

1. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң 3 711,453 мең м3 

югары КПД казаннары хисабына газ экономиялҽҥ тҽшкил итҽчҽк 

2. Бҿгелмҽ районында насосларны алыштыру, җылылык челтҽрлҽрен 

алыштыру, котельныйларны ябу хисабына электр энергиясен экономиялҽҥ 1 

213,472 мең кВт / сҽг тҽшкил итҽчҽк 



 

 

 

3. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң җылылык 

челтҽрлҽрен алмаштыру чарасын ҥтҽгҽндҽ су чыгымын киметҥ 10,101 мең м3 

тҽшкил итҽчҽк 

4. Планны гамҽлгҽ ашыруның икенче елыннан соң җылылык 

челтҽрлҽрен алыштыру буенча чараны ҥтҽгҽндҽ югалтулар 7,259 мең Гкал тҽшкил 

итҽчҽк. 

Карала торган инвестицион программа тҥбҽндҽге кҥрсҽткечлҽр белҽн 

характерлана: 

Ҥз-ҥзен аклауның гади вакыты 8,3 ел тҽшкил итҽ. 

Дисконтлау ставкасын исҽпкҽ алып, чыгымнарны кайтаруның 

дисконтациялҽнгҽн вакыты 9,5% проектны гамҽлгҽ ашыра башлаганнан 4,3 ел 

тҽшкил итҽ. 

Проектның чиста агымдагы бҽясе 9,5% дисконтлау ставкасы һҽм 10 ел 

планлаштыру интервалы булганда 51180,2 мең сум тҽшкил итҽ. Уңай зурлыгы 

NPV раслый максатка ярашлылыгы акча кертҥ карала торган проект. 

Проект рентабельлегенең эчке нормасы (IRR), ягъни проект зыянга 

китермҽгҽн заем акчалары буенча процент ставкасының рҿхсҽт ителгҽн 

дҽрҽҗҽсенең югары чиге еллык 16,5% тҽшкил итҽ. 

Социаль нҽтиҗҽлелекне бҽялҽҥ. 

Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ «Бҿгелмҽ җылылык челтҽрлҽре 

предприятиесе» ААҖнең инвестицион программасында каралган чараларны 

гамҽлгҽ ашыру 2020-2021 елларга социаль нҽтиҗҽлҽргҽ ирешҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

һҽм мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- кулланучылар ҿчен ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык белҽн тҽэмин итҥ 

хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсен һҽм ҥтемлелеген арттыру; 

- кулланучылар ҿчен җылылык белҽн тҽэмин итҥ хезмҽтлҽрен кҥрсҽтҥ 

сыйфатын арттыру; 

- Бҿгелмҽ ш. җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасының ышанычлылыгын 

арттыру; 

- Бҿгелмҽ шҽһҽре территориясендҽ авария хҽллҽренҽ юл куймаска. 
 

2. Җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ комплекслы программаны 

тормышка ашыру куркынычын бҽялҽҥ. 

 

«2020 – 2021 елларга җылылык белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ Бҿгелмҽ 

җылылык челтҽрлҽре предприятиесе " ААҖ нең инвестицион программасын 

тормышка ашыруга финанс-икътисадый куркынычларга йогынты ясарга мҿмкин. 

Инвестицион программаны тормышка ашыруга йогынты ясаучы тҿп фактор 

булып хҽзерге вакытта килеп туган икътисади вҽзгыять тора. Бҿтендҿнья 

икътисадының тотрыксызлыгы шартларында эшчҽнлекнең барлык ҿлкҽлҽренҽ 

тискҽре йогынты ясаучы тҥбҽндҽге хҽвеф - хҽтҽрлҽр килеп чыгарга мҿмкин: 

1. Җитештерҥ-технологик куркынычлар: 

 



 

 

- кҥрсҽтелгҽн эш кҥлҽмен ҥтҽмҽҥ, чараларны тормышка ашыру графигын 

бозу;; 

- чараларны тормышка ашыру срокларын ҥтҽмҽҥ; 

- недопоставка материаллар һҽм җиһазлар. 

Сҽбҽплҽре: подрядчы оешмалар ягыннан эшлҽрне вакытында башкармау 

(проект оешмасы, тҿзелеш-монтаж оешмалары, сҽҥдҽ-сатып алу компаниялҽре). 

2. Финанс-икътисади хҽтҽр: 

- инвестиция программасын финанслауда ҿзеклек куркынычы. 

Сҽбҽплҽре: проектны финанслау тулы кҥлҽмдҽ тҥгел – инвестицион 

программаны тормышка ашыру куелган максатларга ирешергҽ мҿмкинлек 

бирмҽячҽк, һҽм, нҽтиҗҽдҽ, җылылык белҽн тҽэмин итҥ системасын ҥстерҥ буенча 

эшлҽрне фаразланган ҥтҽҥгҽ чыгарга мҿмкинлек бирмҽячҽк. 

- икътисади законнарның тотрыксызлыгына һҽм агымдагы икътисадый 

вҽзгыятькҽ бҽйле хҽвеф-хҽтҽрлҽр. 

Сҽбҽплҽре: тариф сҽясҽтен ҥзгҽртҥ, салым салына торган базаны ҥзгҽртҥ 

һҽм тҥлҽнҽ торган салымнар буенча ставкалар кҥлҽмен арттыру ягына таба. 

- процент куркынычы. 

Сҽбҽплҽре:РФ Ҥзҽк банкы рефинанслау ставкасын, Я тҿп банк ставкасын 

кҥтҽрҥ, нҽтиҗҽ буларак, кредит буенча процент ставкасын арттыру. 

- кҥрсҽтелгҽн коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥлҽрне җыю дҽрҽҗҽсенең 

кимҥ куркынычы. 

- җылылык энергиясен җитештерҥ һҽм тапшыру эшчҽнлекнең җайга 

салынулы тҿре булып торганга кҥрҽ, предприятиенең барлык чыгымнарын ҥз 

эченҽ алмый торган җылылык энергиясенҽ тарифны җайга салучы орган 

тарафыннан урнаштыруга бҽйле хҽвеф-хҽтҽр эшчҽнлекнең җайга салынулы тҿре 

булып тора 

- инфляцияне кҿчҽйтҥ куркынычын, энергия чыганакларына тарифлар арту 

һҽм шуңа бҽйле рҽвештҽ җитештерҥ чыгымнарын арттыру, җылылык энергиясенҽ 

тариф энергия чыганакларына бҽялҽрнең реаль ҥсешен исҽпкҽ алмыйча 

билгелҽнсҽ, проектның чыгымын каплау вакытын арттырырга мҿмкин. 

3. Сату куркынычы: 

Проектны тормышка ашырганда тҿп сату куркынычы-җылылык энергиясен 

сату кҥлҽмнҽрен киметҥ. 

Югарыда санап ҥтелгҽн хҽвеф-хҽтҽрлҽрдҽн инвестицион программаны 

финанслауда ҿзеклек чыгу куркынычы аеруча реаль кҥренеш булып тора. Нҽкъ 

менҽ җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ яки вакытында финанслау программаның ҿзелҥ 

куркынычы белҽн яный. 
 

 

 



 

 

3. Хҽвеф-хҽтҽрлҽрне киметҥ чаралары ҥз эченҽ алырга тиеш: 

 

1. Килешҥ шартларын бозган очракта якларның юридик нҽтиҗҽлҽрен һҽм 

җаваплылыгын кҥздҽ тота торган тиешле бҥлекне ҥз эченҽ алган шартнамҽлҽр 

тҿзҥ. 

2. Финанслау кҥлҽме нигезендҽ инвестицион программа чараларының 

ҥтҽлешенҽ тҿзҽтмҽлҽр кертҥ мҿмкинлеге. 

3. Проектлаштыру, җитештерҥ, тҿзелеш, эксплуатация һҽм җиһазлар 

алып бару тҽҗрибҽсе зур булган фирмалар проектын эшлҽҥгҽ һҽм гамҽлгҽ 

ашыруга җҽлеп итҥ. 

4. Инженер-технологик контроль процедураларын, программаны 

гамҽлгҽ ашыру процессында аларның ешлыгын нигезлҽҥ. 

5. Проектны гамҽлгҽ ашыруда турыдан-туры катнашучы якларның ҥзара 

хезмҽттҽшлеге буенча, шулай ук җҽлеп ителгҽн оешмалар белҽн хезмҽттҽшлек 

буенча документларны җентеклҽп эшлҽҥ һҽм ҽзерлҽҥ. 

6. Инвестицион программалар мониторингы. 

Инвестицион программа мониторингы инвестицион программаның 

ҥтҽлешен, шул исҽптҽн инвестицион программалар чараларын тормышка ашыру 

нҽтиҗҽсендҽ ирешелгҽннҽрне, оешмалар эшчҽнлегенең максатчан кҥрсҽткечлҽрен 

контрольдҽ тотуны кҥздҽ тота. 
 

 

 

 

3. БҤЛЕК. СУ БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ СИСТЕМАСЫН КОМПЛЕКСЛЫ 

ҤСТЕРҤ 

 3.1. Су белҽн тҽэмин итҥнең гамҽлдҽге системасын анализлау һҽм эшлҽҥ 

проблемаларын ачыклау. 

 

 Бҿгелмҽ шҽһҽрен һҽм Бҿгелмҽ районының торак пунктларын су белҽн 

тҽэмин итҥ 31 артезиан скважинасыннан һҽм 66 капитациялҽнгҽн Чишмҽдҽн 

башкарыла. Су саклау зоналарының торышы канҽгатьлҽнерлек. Ел саен лицензия 

шартлары һҽм судан файдалану килешҥлҽре нигезендҽ су хуҗалыгы һҽм су саклау 

чаралары планнары раслана. Квартал саен башкарылган чаралар буенча Татарстан 

Республикасы Экология һҽм табигый байлыклар министрлыгына Хисап бирелҽ. 

 

 3.2. Су алу корылмалары, су алу скважиналары. Технологик 

процессның характеристикасы. Технологик, механик һҽм электр 

җиһазларының техник торышы. Санитар саклау зоналары булу. 

 Бҿгелмҽ муниципаль районының су белҽн тҽэмин итҥ системасына Бҿгелмҽ 

шҽһҽрендҽ 9 су алу җайланмасы һҽм баш корылмалар, бер су алу җайланмасы һҽм 

Бҿгелмҽ районы буенча 25 су алу җайланмасы, суҥткҽргеч челтҽрлҽр, кҥтҽрҥ 

насос станциялҽре, су башнялары, Чиста су резервуарлары керҽ. Бҿгелмҽ шҽһҽре 

буенча тҽҥлеклеклек су бирҥ уртача 19 777.6 м3 тҽшкил итҽ, Карабаш ш. т. б. 

838.4 м3/тҽҥлек, Бҿгелмҽ районы буенча 1 071.0 м3/тҽҥлек. 

 



 

 

Шҽһҽр ихтыяҗлары ҿчен су бирҥ тҥбҽндҽге су алу җайланмалары белҽн 

башкарыла:  

1. «Кече Бҿгелмҽ» су алу җайланмасы 1974 елдан бирле файдаланыла, 

проект егҽрлеге тҽҥлегенҽ 7600 м3 тҽшкил итҽ.  СУ 6 артскважинадан һҽм 3 

каптаж-Чишмҽдҽн алына. Артезиан скважиналары 8-25-125 ЭЦВ электр 

насослары белҽн җиһазландырылган. Насос станциясе-ЦНС - 300/180 - 1 шт. ҥзҽк 

һҽм ЦНС - 300/240-2 шт. лы насослар, һҽрберсе 300 м3/сҽгатьле һҽрберсе бар: 

һҽрберсе 50 м3 сыйдырышлы бер резервуар һҽм 200 м3 сыешлыгы 200 м3 булган 

ике резервуар.   

D=530 мм су ҥткҽргече буенча су БМЗ насос станциясенҽ бирелҽ, аннары 

шҽһҽр челтҽрлҽренҽ, ҿлешчҽ Бҿгелмҽ шҽһҽренең баш корылмаларына керҽ. 

 

2. «Родничный» су алу җайланмасы 1988 елдан бирле файдаланыла, проект 

егҽрлеге тҽҥлегенҽ 1590 м3. Су алу 4 каптаж-Чишмҽдҽн башкарыла. Насос 

станциясе ЦНС-105/98-2 шт. (1-эшче + 1-резерв) җитештерҥчҽнлеге 105 м3/сҽг. 

Каптаж-чишмҽдҽн су 100 м3 сыешлы резервуарга килҽ, ҽ аннары d=327 мм су 

ҥткҽргеч буенча «Бҽрҽш " су алу җайланмасы резервуарларына кҥчҽ. D=100 мм 

суҥткҽргеч буенча суның бер ҿлеше Бакирово, Иске Исак, Н.Исаково һҽм 

Сугышлы авылларында бирелҽ. 

 

3. «Ивановка» су алу җайланмасы 1986 елдан бирле файдаланыла, проект 

куҽте 1590 м3/тҽҥлек, 2 каптаж – Чишмҽдҽн тора. Насос станциясе насослар белҽн 

җиһазландырылган: ЦНС-105/147 – 1 шт һҽм К - 90/55 – 1 шт. чишмҽдҽн су 25 м3 

һҽм 60 м3 сыйдырышлы резервуарларга килҽ, ҽ аннары d= 250 мм су ҥткҽргеч 

буенча «Бҽрҽш»су алу җайланмасы резервуарларына кҥчҽ. 

 

4. «Бҽрҽш» су алу җайланмасы 1980 елдан бирле файдаланыла, проект 

егҽрлеге 1549 м3/тҽҥлек, 3 каптаж-Чишмҽдҽн тора. Насос станциясе насослар 

белҽн җиһазландырылган: ЦНС-300/240 – 1, ЦНС-180/255 – 1 һҽм ЦНС-300/180 – 

1, проект җитештерҥчҽнлеге – 4729 м3/тҽҥлек, фактик – 3200 м3/тҽҥлек. Су 

резервуарларга керҽ: 100ҽр м3 кҥлҽмле ике һҽм 75 м3 кҥлҽмле бер сумлык ике 

сумма, аннан d=530 мм су ҥткҽргеч буенча БМЗ насос станциясенҽ кҥченҽ, ҽ 

аннары шҽһҽр челтҽрлҽренҽ керҽ. 

 

5. «Соколский» су алу җайланмасы 1979 елдан бирле файдаланыла, 

проект егҽрлеге 499 м3/тҽҥлек, ЭЦВН 6-10-140 һҽм ЭЦВ 6-16-110 электр 

насослары белҽн җиһазланган 2 артскважинадан тора. Су V=400 м3 резервуарына 

бирелҽ, ҽ аннары, насос ярдҽмендҽ К-90/55, водовод буенча d= 150 мм шҽһҽр 

челтҽренҽ тапшырыла. 

 

6. «Кҿнбатыш» су алу җайланмасы 1969 елдан бирле файдаланыла, 

проект егҽрлеге 4600 м3, 11 капитациялҽнгҽн Чишмҽдҽн тора. Каптаж-чишмҽдҽн 

су резервуарларга килҽ: V= 100 м3 һҽм V= 60 м3.  Аннары ЦНС насосы 180/343 

(1-Эш + 1-резерв) баш Корылмалар резервуарларына d=273 мм суҥткҽргеч буенча 

кҥчерелҽ. 

 



 

 

7. «Батыр» су алу җайланмасы-тҽҥлегенҽ 4000 м3 проект егҽрлеге. ул 

7 капитациялҽнгҽн Чишмҽдҽн һҽм 1 артезиан скважинасыннан тора. 

Каптажлардан һҽм скважиналардан су V = 60м3 (10 данҽ) резервуарларына керҽ. 

Аннары ЦНС насослары 38-116, ЦНС 60-297 (3 шт.), ЦНС насослары 60-195 (5 

насостан 3 эшче, 2 резерв) водоводлары буенча d=273 мм шҽһҽрнең тҿп 

корылмаларына тапшырыла. 

 

8. «Вязовка» су алу җайланмасы 2007 елдан башлап проект 

җитештерҥчҽнлеге 16125 м3/тҽҥлек кулланыла. Су 7 артезиан скважинасыннан 

һҽм 1 каптаждан алына. Мҽйданчыкта 60 куб. м кҥлҽмле 16 резервуар һҽм 400-210 

-4 шт. насослы насос станциясе (3 эш. һҽм 1 резерв.). Резервуарлардан су 

шҽһҽрнең баш корылмаларына d= 500 мм торба ҥткҽргече буенча куела. 

 

9. «Коногоровка» су алу җайланмасы 2007 елдан бирле кулланыла, 

проект җитештерҥчҽнлеге – 5875 м3/тҽҥлек. Су алу 2 каптаждан һҽм 1 нче 

артезиан скважинасыннан башкарыла. Мҽйданда 60 куб. м. резервуар һҽм 

насослы насос станциясе урнашкан-100-65-200 – 2 данҽ һҽм насосы 

алмаштырылды СМ 100-65-200/2 – 1 шт. (2 кб. һҽм 1 резерв.). Резервуарлардан су 

"Вязовка"су алу насос станциясе резервуарларына d=350 мм торбаҥткҽргеч 

буенча кҥчерелҽ. 

 

10. Баш Корылмалар 1961 елдан бирле эксплуатациялҽнҽ, аларда 

"Коногоровка", "Вязовка", "Западный", "м.Бҿгелмҽ", "Батыр"су алу 

җайланмаларыннан килгҽн хлорлау ясала. Тҿп корылмалар территориясендҽ 2000 

м3, ике мең кубометр кҥлҽмендҽге ҿч җир асты тимер-бетон резервуары 

урнашкан. Бҿгелмҽ шҽһҽренең су ҥткҽргеч челтҽрлҽрендҽ тҿп корылмалардан су 

бирҥ тҽҥлегенҽ 20,5 мең м3 тҽшкил итҽ. Суны зарарсызландыру натрий 

гипохлориты белҽн җитештерелҽ. Хлораторда ДМЕ-12-6 тибындагы дозатор-

насос, К-90/80, җитештерҥчҽнлеге 90 м3/сҽгать булган Ҥзҽк насос 

урнаштырылган. Җиһазларның техник торышы канҽгатьлҽнерлек. 

Натрий гипохлоритының хлоратор, чыгым склады һҽм химия-Бактериология 

лабораториясе бар. 

 

 Бөгелмә районына 26 су алу җайланмасы тәкъдим ителде: 

 

  

1. «Ҽлки» су алу җайланмасы - Карабаш ш.т. б., фактик җитештерҥчҽнлеге 838,4 

м3, 3 катаж-Чишмҽдҽн тора. Карабаш ш. т. п. суҥткҽргеч челтҽрлҽренҽ каптаж-

чишмҽлҽрдҽн су ф 219 мм су ҥзе килҽ. 

  

2. Батыр авылы су алу җайланмасы - 1 каптаж (самотек) 40,7 м3/тҽҥлек 

  

3. Су алу җайланмасы – 1 арт. тҽҥлегенҽ 0 м3 скважина 

  

4. Иске Сумароково авылының су алу җайланмасы-2 каптаж, тҽҥлегенҽ 65,6 м3 



 

 

  

5 су алу җайланмасы Соколка авылы-1 арт. скважина 50,9 м3/тҽҥлек 

  

6. Петровка авылы су алу җайланмасы-1 арт. скважина 46,2 м3/тҽҥлек 

  

7. Наратлы авылының су алу җайланмасы-1 каптаж һҽм 1 скв. Тҽҥлегенҽ 45,2 м3 

  

8. Җиңҥ п. су алу-1 арт. скв. Тҽҥлегенҽ 41,3 м3 

  

9. Елховка авылы су алу җайланмасы - 1 каптаж (самотек) тҽҥлегенҽ 1,2 м3 

  

10. Сумароково авылының су алу җайланмасы - 3 каптаж, тҽҥлегенҽ 44,4 м3 

  

11. Якты Ялан авылы су алу җайланмасы-1 арт. скважина 8,3 м3/тҽҥлек 

  

12. Алга - 1 арт. скважина 6,3 м3/тҽҥлек 

  

13. Сосновка авылы су алу җайланмасы-1 арт. скважина 4,6 м3/тҽҥлек 

  

14. Су алу җайланмасы-1 арт. скважина тҽҥлегенҽ 2,5 м3/тҽҥлек 

  

15. Су алу җайланмасы д.з. Роща – 10 каптаж, 1 арт. Скважина 95,8 м3/тҽҥлек 

  

16. Подгорный бистҽсенең су алу җайланмасы – 119,2 м3/тҽҥлек 

  

17. Надеждино авылы су алу җайланмасы - 1 каптаж (самотек) 1,6 м3/тҽҥлек 

  

18. Ключи авылының су алу җайланмасы-1 арт. скважина 58,8 м3/тҽҥлек 

  

19. Чирково авылы су алу җайланмасы – 1 каптаж 13,5 м3/тҽҥлек 

  

20. Су алу җайланмасы Ефановка авылы – 1 арт. скважина 16,8 м3/тҽҥлек 

  

21. Су алу җайланмасы, Тат. Димская – 3 каптаж (самотек) 45,3 м3/тҽҥлек 

  

22. Вязовка бистҽсенең су алу җайланмасы - 1 каптаж (самотек) 108,1 м3/тҽҥлек 

 23. Александровка авылы су алу җайланмасы – 1 каптаж (самотек) 14,0 

м3/тҽҥлек 

  

24. Березовка бистҽсе су алу – 1 арт. скважина 75,4 м3/тҽҥлек 

  

25. Спас авылының су алу җайланмасы-3 каптаж, 1 арт.скважина тҽҥлегенҽ 72 

м3/тҽҥлек 

  

26. Су алу Прогресс – 1 арт. Скважина 95,9 м3/тҽҥлек 

 



 

 

 Бҿгелмҽ районында 6 арттыру насос станциясе бар: 

1. Сосновка авылы ВНС – тҽҥлегенҽ 0,48 мең м3 җитештерҥче, 20-60 га бер 

насос белҽн җиһазланган, автоматлаштырылган режимда эшли;  

 

2. Подгорный п. ВНС-тҽҥлегенҽ 1,2 мең м3 җитештерҥчҽнлек белҽн, ике насос 

белҽн җиһазландырылган-80-50-200 (1 Эш. 1 резерв.), ул автомат режимда эшли; 

 

3.  Иске Сумароково авылы ВНС, тҽҥлегенҽ 0,6 мең м3 җитештерҥче, ике 

насос белҽн җиһазланган-65-50-160 (1 Эш. 1 резерв.), ул автомат режимда эшли 

 

4.  Тҽҥлегенҽ 2,4 мең м3/тҽҥлегенҽ ВНС, 100-65-250 һҽм 100-80-160 (1 Эш. 1 

резерв.), тҽҥлек буе эшли; 

 

5. Спас авылы ВНСЫ-җитештерҥчҽнлеге 1,44 мең м3/тҽҥлек, 65-65 ЦНС 

насослары һҽм 60-120 (1 Эш, 1 резерв.), ул автомат режимда эшли; 

 

6. ВНС д. з.Роща – җитештерҥчҽнлеге 1,2 мең м3/тҽҥлек, 80-50-200 (1 Эш 

насосы) ике насос белҽн җиһазландырылган. 1 резерв.(), ул автомат режимда 

эшли. 

  

"Бҿгелмҽ-Водоканал" ҖЧҖ скважиналардан һҽм капитациялҽнгҽн 

чишмҽлҽрдҽн су ала, аннан соң турыдан-туры челтҽргҽ биреп, яки арттыру 

насосына, аннары кулланучыга, технологик процесска һҽм конкрет су алу 

корылмалары составына бҽйле рҽвештҽ, су ала. 

Су белҽн тҽэмин итҥнең барлык чыганакларына да 2008 елда расланган 

"Бҿгелмҽ шҽһҽре һҽм Бҿгелмҽ районы су алу җайланмаларын санитар 

саклау зоналары проекты"бар. 

Технологик, механик һҽм электр җиһазларының техник торышы 

канҽгатьлҽнерлек. Ел саен су алу җайланмаларына капиталь һҽм агымдагы 

ремонт эшлҽре ҥткҽрелҽ. 

  

 3.3. Су чистарту корылмалары. 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ һҽм Бҿгелмҽ районында су чистарту корылмалары юк. 

  

 

 

 

 



 

 

3.4. Су, су челтҽрлҽре, суҥткҽргеч узеллар (ВУ) һҽм кҥтҽрҥ насос 

станциялҽре (ВНС). 
 

"Бҿгелмҽ-Водоканал" ҖЧҖ барлыгы 535,3 км суҥткҽргеч челтҽргҽ хезмҽт 

кҥрсҽтҽ, шул исҽптҽн: Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ 335,0 км, Карабаш ш.т. п. 28,0 км, 

Бҿгелмҽ районы буенча 172,3 км. Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ суҥткҽргеч челтҽрлҽрнең 

тузуы-59 %, Бҿгелмҽ районында-63 %.  

Суҥткҽргеч челтҽре: диам. 20 мм-700 мм-сталь-522,26 км, диам. 50 мм-400 

мм-чугун-11,7 км, диам. 80 мм-160 мм-полиэтилен-1,3 км. 

 

Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ 4 нче арттыру насос станциялҽре бар:  

 

1.җитештерҥчҽнлеге 20,0 мең м3 булган III кҥтҽрелеш насос станциясе 

400/210 ЦНС насослары белҽн җиһазландырылган; 

 

2. Ворошилов ур., 20 «а» насос станциясе, җитештерҥчҽнлеге 90 м3/сҽгать, 2 

данҽ булган КМ-90/55 насослары белҽн җиһазландырылган. V= 200 м3 

резервуары бар; 

 

3. Космонавтлар ур., 1 буенча насос станциясе, җитештерҥчҽнлеге 65 

м3/сҽг.; 

 

4. насос станциясе, М.Җҽлил ур., 22 «а», җитештерҥчҽнлеге 50 м3/сҽгать. 

 

Ел саен капиталь һҽм агымдагы ремонт планы буенча суҥткҽргеч 

челтҽрлҽрне алмаштыру, коеларны ремонтлау, насосларны ревизиялҽҥ һҽм 

ремонтлау буенча эшлҽр башкарыла. Технологик һҽм электр җиһазларының 

техник торышы канҽгатьлҽнерлек. 

 

3.5. Су җитештерҥ, бирҥ һҽм куллану структурасы 

 

Халыкка, сҽнҽгать предприятиелҽренҽ һҽм социаль-мҽдҽни кҿнкҥреш 

предприятиелҽренҽ эчҽ торган су бирҥ ҿчен, "Бҿгелмҽ-Водоканал" ҖЧҖ Җир 

асты һҽм ҿслек чыганакларыннан су ала, туплана, зарарсызлана, соңыннан 

кулланучыларга тапшырыла. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Су чыганагы 
Су ҽзерлҽҥ 

(зарарсызлау) 

Кулланучыга 

тапшыру 

Тупланыш 



 

 

3.6. Су белҽн тҽэмин итҥ системасы балансы 

 

Баланс системы водоснабжения представлен в балансовой схеме и в 

балансовой таблице на 2019-2028 гг. 

 

 

 
           

         

  «Бөгелмә-Водоканал» ҖЧҖ буенча 
2019 - 2028 елларга Бөгелмә шәһәре  

баланс схемасы 

  

         

           

    Су куллану     

           
           

  Җир асты чыганаклары  Ӛске чыганаклар   

  (арт.скважиналар)    (каптажи)    
         3 932,0 т.м3/ел___        7 368,0 т.м3/ел ___   
        10 772,6 м3/тәүлек       20 186,3 м3/тәүлек   

    
 

 
 

    

           

    Гомуми бирү     
           11 300,0 т.м3/ ел     
           30 958,9 м3/тәүлек     

   
    

    

           

              ХАЛЫК                ПРЕДПРИЯТИЕЛӘР  

         6 927,4 т.м3/ ел            1 650,5 т.м3/ ел  

        18 979,2 м3/тәүлек            4 521,9 м3/тәүлек  

           

           

  Үз ихтыяҗлары   УТЕЧКИ    

           1 389,7 т.м3/ел          1 332,4  тыс.м3/ел   

           3 807,4 м3/тәүлек          3 650, м3/тәүлек   

         

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Муници-
паль 

берҽмлек 

Оешма-
ның 

аталышы 

Су 
кҥтҽрел

де 

Коммуна
ль-

кҿнкҥ-

реш 
ихтыяҗл

ары ҿчен 

су 
чыгымна

ры 

Читтҽн 
су 

алынды 

Чистарту 
корылмал

ары аша 

су 
җибҽрел-

гҽн 

белешмҽ 

Су то-
закка 

китере

лде 

Су 
югалт

улар 

Куллану
чыларга 

су 

җибҽрел
гҽн 

Предприятие ихтыяҗларына су 
чыгымнары 

Башка 
суҥткҽрг

ечлҽргҽ 

су 
җибҽрел

гҽн 

Кулланучылар категориялҽре буенча су җибҽрелгҽн  Исҽплҽҥ 
прибор-

лары 

буенча эчҽ 
торган 

сыйфат-

тагы суны 
реализация

лҽҥ кҥлҽме 

Нормативлар 
буенча эчҽргҽ 

яраклы 

сыйфатлы 
суны гамҽлгҽ 

ашыру 

кҥлҽме 

         Барлы

гы, 
шул 

исҽпт
ҽн 

чистарту 

корылмал
арына 

юдырт

уга 

башка Барлы

гы 

Бюджет кулланучылары Халык Башка кулланучылар 

         Барлык 
дҽрҽҗҽдҽ

ге 

бюджетл
ардан 

финансла

нучылар 

Феде-
раль 

бюджет 

Регио-наль 
бюджетт 

Муниципаль бюджет    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

                         

 Барлыгы  7917 6642 0 0 7913 1275 5248 1390 0 1273 0 117 5248 300 17 117 166 3802 1488 5513 77  

1 Бөгелмә 
МР 

«Бөгел-
мә-

Водока-
нал» 
ҖЧҖ 

7917 6642 0 0 7913 1275 5248 1390 0 1273 0 117 5248 300 17 117 166 3802 1488 5513 77  

 Барлыгы  8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  

1 Бөгелмә 
МР 

«Бөгел-
мә-

Водока-
нал» 
ҖЧҖ 

8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  

 Барлыгы  8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  

1 Бөгелмә 
МР 

«Бөгел-
мә-

Водока-
нал» 
ҖЧҖ 

8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  

 Барлыгы  8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  

1 Бөгелмә 
МР 

«Бөгел-
мә-

Водока-
нал» 
ҖЧҖ 

8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  

 Барлыгы  8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  

1 Бөгелмә 
МР 

«Бөгел-
мә-

Водока-
нал» 
ҖЧҖ 

8125 6817 0 0 8121 1308 5423 1390 0 1273 0 117 5423 278 14 108 156 3734 1374 4807 579  



 

 

3.7. Су алу (ҿслек һҽм җир асты), чистарту корылмалары, ВРУ, ПВНС, 

суҥткҽргечлҽр һҽм урам тарату челтҽрлҽре резервларын һҽм дефицитын 

ачыклау.  

 

Бҿгелмҽ муниципаль районы тҿзелешен ҥстерҥ планы нигезендҽ, " В 

"микрорайонында, Бҿгелмҽ шҽһҽренең яңа тҿзелеш микрорайонында," 

Сосновка" микрорайонында тҿзелешлҽр саны арта, шуңа кҥрҽ бу 

районнарда челтҽр тҿзҥ зарур, бу ҽлеге районнарда суҥткҽргеч челтҽрлҽрнең 

куҽтлҽрен арттырачак. 

 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасының нормаль эшлҽвенең тҿп проблемасы: 

• су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽрендҽ югары авариялелек; 

• суҥткҽргеч челтҽрлҽрнең югары физик тузуы (66га кадҽр) %); 

• суҥткҽргеч насос станциялҽренең югары тузуы (55 % ка кадҽр).  

• телемеханика һҽм автоматлаштыру системасының булмавы:  

• Иске технологиялҽрне куллану-искергҽн насос җиһазларын заманча 

энергия саклавына алыштыру кирҽк: 

• хосусый йортлар тҿзелеше зонасында водоводларның булуы; 

• «Подстанция» районында, «В» мкрда, мкрда йортлар тҿзелеше ҥсеше. 

"Кҿнбатыш" микрорайоны."Наратлык" су кытлыгына һҽм челтҽрдҽ кан 

басымының кимҥенҽ китерҽ; 

• суны исҽпкҽ алу приборларыннан башка куллану һҽм санкциялҽнмҽгҽн 

тоташтыру-югары процент су ҥтҥнең тҿп сҽбҽплҽре. 

 
 
 

3.8. Икътисадый анализ. Чыгымнар структурасын анализлау, 

чыгымнарның тҿп маддҽлҽрен ачыклау. 

 

Чыгымнар структурасын анализлау, чыгымнарның тҿп статьяларын ачыклау 

ел эчендҽ җибҽрелгҽн суның ҥзкыйммҽтенең Хисап калькуляциясендҽ тҽкъдим 

ителгҽн. 

 



 

 

«Бҿгелмҽ-Водоканал» ҖЧҖ су белҽн тҽэмин итҥ хезмҽте  

кҥрсҽтҥнең ҥзкыйммҽтен калькуляциялҽҥ 

      

№ п/п Кҥрсҽткечлҽр 
Ед. 

изм. 

Ҿстҽргҽ МО 

Эчҽ торган су 

   факт2018 ел План 2019 ел 

А.1 А.2 А.3 1 3 

  Оешма НДС тҥлҽҥче булып торамы   

I Табигый кҥрсҽткечлҽр       

1 Су кҥтҽрелде м3 7916800 8124501,00 

2 Предприятиенең хуҗалык ихтыяҗларына су 

чыгымнары 
м3 

3997,00 3997,00 

3 Су читтҽн алынган м3 0,00 0,00 

4 Чистарту корылмалары аша ҥткҽрелде 

(белешмҽ) 
м3 

0,00 0,00 

5 Су таратылды м3 7912823,00 8120524,00 

6 Су югалту челтҽрендҽ м3 1274737,85 1308216,49 

% 16,11 16,11 

7 Технологик ихтыяҗларга су чыгымнары 

барлыгы, шул исҽптҽн: 

м3 
1389699,00 1389699,00 

7.1 чистарту корылмаларына м3 0,00 0,00 

7.2 бу промывку м3 1273206,00 1273206,00 

7.3 башка м3 116493,00 116493,00 

8 Су сату кҥлҽме м3 5248386,15 5422608,51 

9 Предприятиенең ҥз ихтыяҗларына су 

чыгымнары 

м3 
0,00 0,00 

10 Башка суҥткҽргечлҽргҽ су җибҽрелде м3 
0,00 0,00 

11 Кулланучылар категориялҽре буенча су 

җибҽрелде-барлыгы, шул исҽптҽн: 

м3 
5248386,15 5422608,51 

11.1 халык м3 3682965,92 3718751,00 

11.2 бюджет кулланучылары м3 236198,21 267013,51 

11.3 башка кулланучылар м3 1329222,02 436844,00 

12 Исҽпкҽ алу приборлары буенча эчҽ торган 

сыйфатлы суны сату кҥлҽме 

м3 
4710440,33 

5422608,51 
 

13 Нормативлар буенча эчҽ торган сыйфатлы 

суны сату кҥлҽме 

м3 
537945,82 0,00 

II Җибҽрелгҽн (кулланылган) суның тулы 

ҥзкыйммҽте 

  

  

1 Материаллар (химик реагентлар) мең 

сум 
268,14 501,18 

2 Электр энергиясен сатып алу чыгымнары 

(электр энергиясе чыгымнарын исҽпкҽ 

алмыйча, цех һҽм гомумэксплуатация 

чыгымнары) 

мең 

сум 
62 201,71 60 441,65 

3 Тҿп җитештерҥ персоналына хезмҽт ҿчен 

тҥлҽҥ чыгымнары 

мең 

сум 10 763,38 13 187,41 

4 Тҿп җитештерҥ персоналының хезмҽт ҿчен 

тҥлҽҥ чыгымнарыннан социаль 

ихтыяҗларга кҥчерҥ 

мең 

сум 
3 357,42 4 107,84 



 

 

5 Җитештерҥ билгелҽнешендҽге тҿп 

чараларны амортизациялҽҥ 

мең 

сум 
1 694,65 1 318,28 

6 Тҿп җиһазларны арендалау, шуларның: мең 

сум 
0,00 0,00 

7 Җитештерҥ максатындагы тҿп чараларны 

ремонтлау һҽм техник хезмҽт кҥрсҽтҥ, шул 

исҽптҽн: 

мең 

сум 
16 917,52 17 869,83 

7.1 капиталь ремонт мең 

сум 
5 429,89 5 622,77 

7.2 агымдагы ремонт мең 

сум 
11 487,63 12247,06 

8 Су ҿчен тҥлҽҥ алынган ягыннан мең 

сум 
0,00 0,00 

9 Чит оешмалар тарафыннан технологик 

процессның аерым стадиялҽрендҽ кҥрсҽтелҽ 

торган хезмҽтлҽр 

мең 

сум 0,00 0 

10 Цех чыгымнары мең 

сум 
7 834,75 6 188,97 

11 Гомуми эксплуатация чыгымнары мең 

сум 
50 125,17 57 911,34 

12 Башка турыдан-туры чыгымнар мең 

сум 
2 124,23 2 436,82 

13 Чыгымнар нҽтиҗҽсе мең 

сум 
155 286,98 163 963,31 

14 Гамҽлгҽ ашырылмый торган чыгымнар мең 

сум 
0,00 0,00 

15 Барлыгы чыгымнар буенча тулы 

ҥзкыйммҽте 

мең 

сум 
155 286,98 163 963,31 

16 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥне 

тормышка ашыру коэффициенты 

мең 

сум 
1,00 1,00 

17 Тормышка ашыру чыгымнары мең 

сум 
155 286,98 163 963,31 

18 Расланган уртача тарифлар (тарифка 

расланган ҿстҽмҽне исҽпкҽ алып), НДСтан 

башка: 

  

  

18.1 халык ҿчен сум/м3 29,32 30,24 

18.2 бюджет оешмалары ҿчен сум/м3 29,28 30,24 

18.3 башка кулланучылар ҿчен сум/м3 29,30 30,24 

18.4 ҿчен башка суҥткҽргеч сум/м3 0,00 0,00 

18.5 НДС тан башка су белҽн тҽэмин итҥ хезмҽте 

кҥрсҽтҥгҽ тарифка карата расланган ҿстҽмҽ 

тҥлҽҥ 

сум/м3 

0 0 

19 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн оешма 

Кереме 

мең 

сум 153 853,93 163963,31 

20 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥне 

реализациялҽҥдҽн оешма керемендҽ 

инвестиция ҿлеше 

мең 

сум 0 0 

21 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥне 

тормышка ашырудан оешманың финанс 

нҽтиҗҽсе: 

  

  

21.1 Зыян мең 

сум 
1433,05 0,00 

21.2 Табыш, шул исҽптҽн: мең 

сум 
0 0,00 

21.2.1 Җитештерҥне ҥстерҥгҽ табыш мең 

сум 
0,00 0,00 

21.2.2 Социаль ҥсешкҽ табыш мең 

сум 
0 0,00 

21.2.3 Табыш ҿчен бҥлҽклҽҥ мең 

сум 
0,00 0,00 



 

 

 

 

3.9. Су белҽн тҽэмин итҥ системасы эшенең тҿп кҥрсҽткечлҽре 

 
Кҥрсҽткечлҽр энергияне саклауга, челтҽрдҽ су югалтуларын киметҥгҽ, 

электр энергиясенҽ чыгымнарны киметҥгҽ, электр двигательлҽрен энергияне 

саклауга, ешлык ҥзгҽртеп коруларга юнҽлдерелгҽн. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы эшенең тҿп кҥрсҽткече – чыганаклардан 

алынган су һҽм кулланучыларга җибҽрелгҽн, ягъни бирҥ һҽм сату арасындагы 

баланс-су югалу (су агу). Хҽзерге вакытта су агу 16,11% тҽшкил итҽ. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы эш кҥрсҽткечлҽре-кулланучыларга ҿзлексез 

су бирҥ, бирелҽ торган суның сыйфаты (СанПиН 2.1.4.1074-01 "эчҽргҽ яраклы су" 

талҽплҽренҽ туры килҽ), челтҽрлҽрдҽге, су алу корылмаларында, арттыру насос 

станциялҽрендҽге авариялҽрне киметҥ, товарлардан һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн 

21.2.4 Табыш башка максатларга мең 

сум 
0,00 0,00 

21.2.5 Салымнар, җыемнар, тҥлҽҥлҽр, относимые 

финанс нҽтиҗҽсе: 

мең 

сум 0 0,00 

21.2.5.1 салым табышка каршындагы ОСН мең 

сум 
0 0,00 

21.2.5.2 башка салымнар һҽм тҥлҽҥлҽр мең 

сум 
0,00 0,00 

22 Финанслау чыганаклары буенча 

җитештерҥ программасын тормышка 

ашыру ҿчен оештыру чыгымнарында 

каралган акча 

мең 

сум  
18 051,33 

 
18 383,29 

23.1 амортизация мең 

сум 
521,15 513,47 

23.2 табыш (табышка салымны исҽпкҽ алмыйча) мең 

сум 
0,00 0,00 

23.3 ремонт фонды мең 

сум 
16 917,52 17 869,83 

23.4 башка чыганаклар мең 

сум 
612,66 0,00 

24 Финанслау чыганаклары буенча 

инвестицион программаны тормышка 

ашыруга оештыру чыгымнарында 

каралган акча 

мең 

сум 

0,00 985,12 

24.1 амортизация мең 

сум 
0,00 804,81 

24.2 табыш (табышка салымны исҽпкҽ алмыйча) мең 

сум 
0,00 0,00 

24.3 ҿстҽмҽ кыйммҽт салымы мең 

сум 
0,00 0,00 

24.4 тоташтыру ҿчен тҥлҽҥ мең 

сум 
0,00 180,31 

24.5 башка чыганаклар мең 

сум 
0,00 0,00 



 

 

файдалану мҿмкинлеген тҽэмин итҥ, оешманың җитештерҥ куҽтлҽренең 

кулланылган кҥлҽмгҽ туры килҥен тҽэмин итҥ, инженер-экологик талҽплҽрне 

тҽэмин итҥ. 

 

3.10. Энергияне сак тоту потенциалын исҽпкҽ алып, су белҽн тҽэмин 

итҥ системасын модернизациялҽҥ 

 

Норматив суны куллануны исҽплҽҥ ҿчен, Бҿгелмҽ шҽһҽре һҽм Бҿгелмҽ 

муниципаль районы халкы тарафыннан салкын суның факттагы чыгымын 

билгелҽҥ буенча бҽйсез технологик экспертиза ҥткҽрелде. Бер кешегҽ су куллану 

нормасы 1,85 м3/аен тҽшкил иткҽн. (су җыю колонкаларыннан) 11,06 м3/м3 кадҽр. 

(ванналар һҽм тиз эшли торган газ җылыткычлары һҽм кҥп нокталы разборлар 

белҽн). 

 

3.11. Су белҽн тҽэмин итҥ системасын модернизациялҽҥнең тҿп 

юнҽлешлҽре, техник карарлар вариантларын эшлҽҥ, техник-икътисадый 

чагыштыру һҽм оптималь вариант сайлау. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системаларын модернизациялҽҥнең тҿп юнҽлеше-

электр энергиясе чыгымнарының икътисади вариантын сайлау. 

2019-2028 елларда планлаштырылган:  

Электр энергиясенҽ чыгымнарны киметҥ ҿчен шулай ук ―Ивановка», 

«Коногоровка»ВНСларында насосларның электр двигательлҽрен салмак кына 

җибҽрҥ зарур.  

Модернизациялҽҥ максатларында шулай ук су белҽн тҽэмин итҥнең 

инженерлык челтҽрлҽрен: «В» мкр, «Кҿнбатыш» суҥткҽргечен, Ленин ур., 4, 

Чапаев, Б. Хмельницкий, кирпеч, 20а һ. б. ларга алмаштырырга кирҽк. 

«М.Бҿгелмҽ»насос станциялҽренең бикле-кҿйлҽҥ арматурасын 

алмаштырырга. Шулай ук «Родничный», «М.Бҿгелмҽ», «Батыр»насос 

станциялҽренең насос җиһазларын алмаштырырга кирҽк. 

2019-2028 елларда гамҽлдҽге су белҽн тҽэмин итҥ системасы объектларын 

тҿзҥ һҽм модернизациялҽҥ буенча техник чаралар планы эшлҽнде (таблицада 

кҥрсҽтелгҽн). 



 

 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасын модернизациялҽҥгҽ чыгымнар-152 587,5 

мең сум. 

2019-2028 елга электр энергиясе чыгымнарын оптимальлҽштерҥ белҽн 

бҽйле су белҽн тҽэмин итҥ системасын модернизациялҽҥдҽн нҽтиҗҽне электр 

җиһазлары (насослар һҽм электр двигательлҽре) сайлаганнан соң билгелҽргҽ 

кирҽк. 

Бҿгелмҽ авылында, мкрда яңа микрорайоннарны су белҽн тҽэмин итҥ 

системасын киңҽйтҥгҽ бюджеттан финанслау кирҽк.Наратлык, «В» микрорайоны, 

Постанция. Финанслау проектын билгелҽргҽ кирҽк. 

 

3.12. Социаль-икътисадый шартларны исҽпкҽ алып, су белҽн тҽэмин 

итҥ системасының ҥсеш фаразы. 

Бҿгелмҽ муниципаль районы тҿзелешен ҥстерҥ планы нигезендҽ "В" 

микрорайонында, Бҿгелмҽ шҽһҽренең яңа тҿзелеш микрорайонында," Сосновка 

"микрорайонында," Подстанция "районында шҽхси торак йортлар тҿзҥ 

планлаштырыла. Шуңа бҽйле рҽвештҽ халык санын яңадан бҥлҥ бара. Гамҽлдҽге 

су белҽн тҽэмин итҥ системасы объектларын тҿзҥ һҽм модернизациялҽҥ буенча 

техник чаралар планын тҿзергҽ һҽм 2019-2028 елларда проект-смета 

документларын тҿзергҽ кирҽк.  Бу ҽлеге районнарда су челтҽрлҽре егҽрлеген 

арттырырга һҽм су белҽн тҽэмин итҥ буенча товарлар һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн 

файдалану мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

"М. Бҿгелмҽ" су алу җайланмасы скважинасын торгызсаң, 

"Подстанция"районында яңа су чыганакларын тҿзеклҽндерсҽң, яңа куҽтлҽр кертҥ 

мҿмкинлеге бар. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.13. 2019 елдан 2026 елга кадҽрге чорга су белҽн тҽэмин итҥ 

(модернизациялҽҥ һҽм яңа тҿзелеш) системасын ҥстерҥне исҽпкҽ алып, 

барлык тҿркемнҽрнең (сҽнҽгать, торак фонды, социаль ҿлкҽ объектлары) 

йҿклҽнешлҽренҽ бҽя бирҥ. 

• Модернизациялҽгҽндҽ кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең сыйфаты арта. 

• Коммуналь инфраструктураны модернизациялҽҥ халык ҿчен, шулай ук 

шҽһҽрне һҽм башка торак пунктларны ҥстерҥ ҿчен уңайлы шартлар тудыра. 

• Иске җиһазларны яңа буын энергияне сак тотуга алыштыру эшлҽре 

башкарыла. 

 

3.14. Кулланучылар ҿчен җитештерелҽ торган товарларның (кҥрсҽтелҽ 

торган хезмҽтлҽрнең) сыйфатын арттыруга, тҿзелҽ һҽм модернизациялҽнҽ 

торган объектларны тоташтыруга, экологик хҽлне яхшыртуга юнҽлдерелгҽн 

су белҽн тҽэмин итҥ системаларын модернизациялҽҥ чаралары планы. 

Су белҽн тҽэмин итҥ системаларын модернизациялҽҥ буенча чаралар планы 

2019-2028 елларда эшлҽнгҽн.  

 

3.15. 2019 елдан 2028 елга кадҽрге чорга су белҽн тҽэмин итҥ системасын 

ҥстерҥ (модернизациялҽҥ һҽм яңа тҿзелеш) чараларын гамҽлгҽ ашыруга 

финанс ихтыяҗларын билгелҽҥ. 

2019-2028 елларда су белҽн тҽэмин итҥ системасын ҥстерҥ чараларын 

гамҽлгҽ ашыруга финанс ихтыяҗлары 152 587,5 мең сум тҽшкил итҽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 БҤЛЕК. СИСТЕМАЛАРНЫҢ БЕРЕНЧЕ КҤРСҼТКЕЧЕ 

 

4.1. Су бҥлҥ һҽм агынты суларны чистарту системасын анализлау һҽм 

эшлҽҥ проблемаларын ачыклау. 

«Бҿгелмҽ-Водоканал» ҖЧҖнҽ барлыгы 168,4 км канализация челтҽре 

хезмҽт кҥрсҽтҽ, шуларның 14,8 км-Карабаш ш.т. п. Канализация челтҽрлҽренең 

гомуми озынлыгыннан 6,8 км – напорные, 161,6 км-ҥзлектҽн агу челтҽрлҽре. 

7 нче тоташтыручы канализация насос станциялҽре, шул исҽптҽн Карабаш 

һҽм Березовка бистҽлҽрендҽ. 

Герцен ур., 67 адресы буенча проект эшчҽнлеге 2,0 мең м3/тҽҥлек булган 

КНС 250-4/6 – 3 данҽ булган ҿч насос белҽн җиһазландырылган, 50 м3 

сыйдырышлы резервуар бар ; 

Есенин ур. буенча проект җитештерҥчҽнлеге тҽҥлегенҽ 3,8 мең м3 булган 

КНС 3 нче СМ-144/46 насослары белҽн җиһазландырылган. 25 м3 сыйдырышлы 

резервуар бар; 

Кутузов ур., проект җитештерҥчҽнлеге тҽҥлегенҽ 3,0 мең м3 булган КНС 2 

нче СМ-144-6 насослары белҽн җиһазландырылган. 10 м3 сыйдырышлы резервуар 

бар. 

Чайковский ур. буенча КНС – проект җитештерҥчҽнлеге-тҽҥлегенҽ 0,96 мең 

м3, 3 нче СМ насослары белҽн җиһазландырылган-100-65-200. 

Комсомол ур., 23а буенча КНС – проект җитештерҥчҽнлеге тҽҥлегенҽ 30,0 

мең м3, СМ насослары белҽн җиһазландырылган-100-65-200 1 данҽ. V=60 м3 

резервуары бар 

Карабаш бистҽсендҽ КНС, проект җитештерҥчҽнлеге тҽҥлегенҽ 3,6 мең м3, 

ҿч насос белҽн җиһазландырылган: СМ-80-25–1 шт. һҽм СМ-2 шт.50 м3 резервуар 

бар. 

КНС Березовка бистҽсендҽ, 0,121 мең м3/тҽҥлегенҽ 80-25 насосы белҽн. 

Канализация челтҽрлҽре: диам. 100 мм-400 мм-чугун-27,2 км, диам. 200 мм-

500 мм-сталь-0,9 км, диам. 100 мм-400 мм-полиэтилен-11,0 км, диам. 100 мм-600 

мм-керамика-87,5 км, диам. 100 мм-500 мм-асбестоцемент-30,3 км, диам. 200 мм-

800 мм-тимер юл-бетон-11,5 км. 



 

 

Бҿгелмҽ районының башка торак пунктларында канализация насослары юк. 

КНС коллекторларының, челтҽрлҽренең, технологик, механик һҽм электр 

җиһазларының техник торышы канҽгатьлҽнерлек. Канализация челтҽрлҽренең – 

67%, канализация насос станциялҽренең 70,5% тузган. 

Ел саен капиталь һҽм агымдагы ремонт планы буенча канализация 

челтҽрлҽрен, коеларны, насосларны алыштыру һҽм ремонтлау буенча эшлҽр 

башкарыла. 

 

4.2. Канализация чистарту корылмалары. Технологик процессның 

характеристикасы. Технологик, механик һҽм электр җиһазларының техник 

торышы. 

«Бҿгелмҽ-Водокнал» ҖЧҖ хезмҽт кҥрсҽтҥендҽ канализациянең чистарту 

корылмалары (ОСК) тулысынча биологик чистартылып тора: Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ 

проект җитештерҥчҽнлеге - 22,0 мең м3/тҽҥлек, фактта 22,2 мең м3/тҽҥлек, 

тузгану 69% тҽшкил итҽ, шуңа бҽйле рҽвештҽ ОСК корылмаларын 

реконструкциялҽҥ кирҽк. Карабаш бистҽсендҽ проект җитештерҥчҽнлеге 0,6 мең 

м3/тҽҥлек булган, фактта 0,618 мең м3/тузган, тузган-74 %, яңа чистарту 

корылмалары тҿзергҽ кирҽк. 

Бҿгелмҽ районының башка торак пунктларында канализация чистарту 

корылмалары юк. Юынты сулар пычрак чокырга җыела һҽм Бҿгелмҽ шҽһҽренең 

чистарту корылмаларына чыгарыла.  

 

4.3. Сулыклар-агынты суларны кабул итҥчелҽр, судан файдалану 

проблемалары. 

 Бҿгелмҽ муниципаль районының су бҥлҥдҽге тҿп проблемалар булып 

торалар: 

1. Бҿгелмҽ шҽһҽре канализациясенең чистарту корылмаларын 

реконструкциялҽҥ һҽм модернизациялҽҥ. 

2. Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ канализация челтҽрлҽренең ҥткҽрҥ мҿмкинлеге 

җитҽрлек тҥгел. 



 

 

Предприятиедҽ Бҿгелмҽ ш. һҽм Карабаш ш. т. п. канализациянең чистарту 

корылмалары эшли. Агынты суларны кабул итҥче Бҿгелмҽ Зҽе һҽм Дала Зҽе 

елгалары. 

Ҽмма, Карабаш бистҽсенең ОСКЛАРЫ агып җыела торган суның норматив 

сыйфатын тҽэмин итҽ алмый, чҿнки физик һҽм мораль яктан искергҽн.  

«Бҿгелмҽ-Водоканал» ҖЧҖнең табигать саклау чаралары планнары белҽн, 

НДС нормативларына ирешҥ һҽм объектлар буенча финанслау эзлҽнҥлҽренҽ 

ирешҥ максатларында, предприятие гаризалар бирҥ юлы белҽн тҿрле федераль 

һҽм республика программаларында катнаша.  

Бҿгелмҽ шҽһҽренең ОСК модернизациясе кирҽк. Модернизациялҽҥ 

максатларында тҥбҽндҽгелҽрне эшлҽргҽ кирҽк. 

• Тузган рҽшҽткҽне алыштыру. 

• Алыштыру системасы аэрации бу аэротенках. 

• Отстойникларны ремонтлау. 

• Фильтр-пресс – 2шт сатып алу. 

Хҽзерге вакытта Карабаш бистҽсенең Яңа ОСК – 107,0 млн. сумлык проект 

тҿзелеше алып барыла.  

 

4.4. Агынты суларны җыю, транспортлау, чистарту, хуҗалык-

кҿнкҥреш канализациясенең чистарту корылмалары утырмасын эшкҽртҥ 

структурасы. 

"Бҿгелмҽ-Водоканал" ҖЧҖ эшчҽнлегенең тҿп тҿрлҽреннҽн берсе-халыктан, 

сҽнҽгать предприятиелҽреннҽн һҽм социаль-мҽдҽни-кҿнкҥреш 

предприятиелҽреннҽн агып җыела торган суларны кабул итҥ һҽм аларны 

канализация чистарту корылмаларыннан чистарту. Канализация челтҽрлҽре 

буенча канализация чистарту корылмаларына агынты суларны җыю һҽм ташу 

башкарыла. Чистартылган юынты сулар Бҿгелмҽ Зҽй елгасына һҽм Дала Зҽе 

елгасына агызыла. Бҿгелмҽ ш.канализациянең чистарту корылмаларында лҽм 

мҽйданчыкларына йҿклҽнешне киметҥ ҿчен утырышны эшкҽртҥ ҿчен фильтр-

пресс урнаштырылды. Явым-тҿшем фильт-прессыннан соң алга таба киптерҥ ҿчен 

лҽм мҽйданчыкларына юнҽлтелҽ. 



 

 

 
 
 
 

4.5. Су бҥлҥ системасы балансы 

 

Су белҽн тҽэмин итҥ системасы балансы 2019-2028 елларга баланс схемасы 

һҽм баланс таблицасында тҽкъдим ителгҽн. 

 
  «Бҿгелмҽ-Водоканал» ҖЧҖ буенча 

2019 - 2028 елларга Бҿгелмҽ шҽһҽре  

баланс схемасы 

  

 

     

    
Су бүлү 

     

    
 

      

        ХАЛЫК            ПРЕДПРИЯТИЕЛӘР   

      4 637,74 мең м3/ел         1 505,05 мең м3/ел   

    12 706,14 м3/тәүлек 
 

       4 123,42 м3/тәүлек   

          

    АГЫМ СУЛАРНЫ ГОМУМИ 
КАБУЛ ИТҮ 

   

          11 420,85 мең м3/ел     

          31 290,0 м3/тәүлек (ср.)     

  
 
 

 
   

    

Яңгыр һәм кар суларын 
ташлау оештырылган 

            РАЙОН БУЕНЧА ЧОКЫРЛАР  

           250,0 мең м3/ел _  

        12,52 мең м3/ел            684,93 м3/тәүлек  

        34,30 м3/тәүлек        

   
 
 

       

          ГРУНТ СУЛАРЫ     

         5 015,54  мең м3/ел     

       13 741,21    м3/тәүлек     

 

 
 
 
 

 
 

Су җыю Су чистарту Су агызу Су ташу 



 

 

мең м3 

№ 
п/п 

Муниципаль 

берҽмлек 

Оешм-

аның 

аталы-

шы 

Агым 

сулары 

җибҽрелгҽн, 

барлыгы 

Предприя-

тиенең 

хуҗалык 

ихтыяҗ-

лары 

Кулланучылар категориялҽре буенча Ҥзара 

чистарту 

корылмалар

ы аша 

гамҽлгҽ 

ашырылды 

Агымсулар башка 

канализациялҽргҽ 

кҥчерелгҽн 

Чистартмыйча 

ташландык 

сулар 

     Барл-

ыгы 

Барлык 

дҽрҽҗҽдҽге 

бюджетлардан 

финансланучыла

р 

Халык Башка Башка канализациялҽрдҽн 

яисҽ аерым канализация 

челтҽрлҽреннҽн агып 

тҿшҥче сулар кабул 

ителгҽн 

Барлыгы Чистар

ту 

корыл

малар

ына 

Канализация 

челтҽренҽ 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 Барлыгы  4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

1 Бҿгелмҽ МР «Бҿгел-мҽ-

Водока-

нал» ҖЧҖ 

4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

 Барлыгы  4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

2 Бҿгелмҽ МР «Бҿгел-мҽ-

Водока-

нал» ҖЧҖ 

4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

 Барлыгы  4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

3 Бҿгелмҽ МР «Бҿгел-мҽ-

Водока-

нал» ҖЧҖ 

4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

 Барлыгы  4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

4 Бҿгелмҽ МР «Бҿгел-мҽ-

Водока-

нал» ҖЧҖ 

4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

 Барлыгы  4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

5 Бҿгелмҽ МР «Бҿгел-мҽ-

Водока-

нал» ҖЧҖ 

4021 0 4021 472 3374 777 0 4021 0 0 0 0  

 



 

 

4.6. Су бҥлеп чыгару һҽм агып тҿшҥче суларны чистарту системасы 

корылмаларының һҽм җиһазларының җитештерҥ куҽтлҽренең резервларын 

һҽм дефицитын ачыклау.  

Бҿгелмҽ муниципаль районы тҿзелешен ҥстерҥ планы нигезендҽ ―В‖ 

микрорайонында тҿзелешлҽр саны арта, шуңа кҥрҽ бу районда канализация 

челтҽрлҽре куҽтлҽрен арттырырга кирҽк.  

4.7. Предприятие эшчҽнлегенең икътисадый кҥрсҽткечлҽре.  

Чыгымнар структурасын анализлау, чыгымнарның тҿп маддҽлҽрен ачыклау. 

Чыгымнарның структурасын анализлау, чыгымнарның тҿп статьяларын ачыклау бер 

ел эчендҽ агып тҿшҽ торган сыеклыкның ҥзкыйммҽтен Хисап калькуляциясендҽ 

кҥрсҽтелгҽн. 

 

Су бҥлҥ хезмҽте кҥрсҽтҥнең ҥзкыйммҽтен калькуляциялҽҥ 

Бҿгелмҽ-Водоканал " ҖЧҖ" 

    

 Кҥрсҽткечлҽр 
Ед. 

изм. 
Факт 2018 ел План 2019 ел 

А.1 А.2 А.3 1 3 

  Оешма НДС тҥлҽҥче булып торамы   

I Табигый кҥрсҽткечлҽр       

1 Барлыгы агынты су кабул ителде м3 4021567,02 3952080,95 

2 Предприятиенең технологик ихтыяҗлары м3 0,00 0,00 

3 Агынты суларны сату кҥлҽме (пропущен)  м3 4021567,02 3952080,95 

3.1 Хуҗалык ихтыяҗлары м3 0,00 0,00 

3.2 Кулланучылар категориялҽре буенча-барлыгы, 

шул исҽптҽн: 

м3 4021567,02 3952080,95 

3.2.1 халык м3 2985049,44 29585049,44 

3.2.2 бюджет оешмалары м3 343821,85 343821,85 

3.2.3 башка кулланучылар м3 692695,73 623209,66 

3.2.4 башка канализациялҽрдҽн яки аерым канализация 

челтҽрлҽреннҽн агынты сулар кабул ителде 

м3 0,00 0,00 

4 Ҥз чистарту корылмалары аша ҥткҽрелде м3 4021567,02 3952080,95 

5 Башка канализациялҽргҽ агынты су 

тапшырылды: 

м3 0,00 0,00 



 

 

5.1 чистарту корылмаларына м3 0,00 0,00 

5.2 канализация челтҽренҽ м3 0,00 0,00 

6 Ташландык суларны чистартмыйча м3 0,00 0,00 

II Агып чыккан сыеклыкның тулы ҥзкыйммҽте       

1 Материаллар (химик реагентлар) мең 

сум. 
1 193,63 1 272,47 

2 Электр энергиясен сатып алу чыгымнары 

(электр энергиясе чыгымнарын исҽпкҽ 

алмыйча, цех һҽм гомумэксплуатация 

чыгымнары) 

мең 

сум. 
15 590,64 13 480,13 

3 Тҿп җитештерҥ персоналына хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ 

чыгымнары 

мең 

сум. 
7 568,12 7 945,75 

4 Тҿп җитештерҥ персоналының хезмҽт ҿчен 

тҥлҽҥ чыгымнарыннан социаль ихтыяҗларга 

кҥчерҥ 

мең 

сум. 2 222,98 2 407,56 

5 Җитештерҥ билгелҽнешендҽге тҿп чараларны 

амортизациялҽҥ 

мең 

сум. 778,33 691,05 

6 Арендалау тҿп чаралары, аларның: мең 

сум. 
0,00 0,00 

7 Җитештерҥ максатындагы тҿп чараларны 

ремонтлау һҽм техник хезмҽт кҥрсҽтҥ, шул 

исҽптҽн: 

мең 

сум. 11 568,57 10 420,18 

7.1 капиталь ремонт мең 

сум. 
1 557,67 1 457,60 

7.2 агымдагы ремонт мең 

сум. 
10 010,90 8962,58 

8 Чит оешмалар тарафыннан технологик 

процессның аерым стадиялҽрендҽ кҥрсҽтелҽ 

торган хезмҽтлҽр 

мең 

сум. 0 1 272,47 

9 Цех чыгымнары мең 

сум. 
8 052,47 9 747,99 

10 Гомуми эксплуатация чыгымнары мең 

сум. 

12 293,73 
18477,08 

11 Башка турыдан-туры чыгымнар мең 

сум. 

0 
0 

12 Чыгымнар нҽтиҗҽсе мең 

сум. 

59 268,47 64 442,21 

 

13 Гамҽлгҽ ашырылмый торган чыгымнар мең 

сум. 

0 0,00 

14 Барлыгы чыгымнар буенча тулы ҥзкыйммҽте мең 

сум. 

59 268,47 64 442,21 

 

15 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥне тормышка 

ашыру коэффициенты 

ед. 1,00 1,00 

16 Тормышка ашыру чыгымнары мең 

сум. 

59 268,47 64 442,21 

 

17 Расланган уртача тарифлар (тарифка 

расланган ҿстҽмҽне исҽпкҽ алып), НДСтан 

башка: 

  

 

  

17.1 халык ҿчен сум/м3 14,38 15,57 

17.2 бюджет оешмалары ҿчен сум/м3 14,35 15,57 

17.3 башка кулланучылар ҿчен сум/м3 14,32 15,57 

17.4 башка канализациялҽр яки аерым канализация 

челтҽрлҽре ҿчен 

сум/м3 
0 

0,00 

17.5 НДСтан башка су бҥлҥ хезмҽте кҥрсҽтҥгҽ тарифка 

расланган ҿстҽмҽ тҥлҽҥ 

сум/м3 0 0,00 

18 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн оешма 

Кереме 

мең 

сум. 

57 789,05 

 

64 442,22 

 



 

 

18.4 башка канализациялҽргҽ яки аерым канализацион 

челтҽрлҽргҽ 

мең 

сум. 

0,00 0,00 

19 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥне 

реализациялҽҥдҽн оешма керемендҽ инвестиция 

ҿлеше 

мең 

сум. 

0,00 0,00 

20 Кулланучыларга хезмҽт кҥрсҽтҥне тормышка 

ашырудан оешманың финанс нҽтиҗҽсе: 

      

20.1 Зыян мең 

сум. 

1 479,43 

 

0,00 

20.2 Табыш, шул исҽптҽн: мең 

сум. 

0,00 0,00 

20.2.1 Җитештерҥне ҥстерҥгҽ табыш мең 

сум. 

0,00 0,00 

20.2.2 Социаль ҥсешкҽ табыш мең 

сум. 

0,00 0,00 

20.2.3 Табыш ҿчен бҥлҽклҽҥ мең 

сум. 

0,00 0,00 

20.2.4 Табыш башка максатларга мең 

сум. 

0,00 0,00 

20.2.5 Салымнар, җыемнар, тҥлҽҥлҽр, относимые финанс 

нҽтиҗҽсе: 

мең 

сум. 

0 6,98 

20.2.5.1 салым табышка каршындагы ОСН мең 

сум. 

0 6,98 

20.2.5.2 башка салымнар һҽм тҥлҽҥлҽр мең 

сум. 

0,00 0,00 

21 Челтҽрлҽргҽ тоташтыру ҿчен тҥлҽҥ мең 

сум. 

0,00 0,00 

22 Финанслау чыганаклары буенча җитештерҥ 

программасын тормышка ашыру ҿчен 

оештыру чыгымнарында каралган акча 

мең 

сум. 12 407,53 11 111,23 

22.1 амортизация мең 

сум. 
263,89 691,05 

22.2 табыш (табышка салымны исҽпкҽ алмыйча) мең 

сум. 
0,00 0,00 

22.3 ремонт фонды мең 

сум. 
11 568,57 10 420,18 

22.4 башка чыганаклар мең 

сум. 
575,07 0,00 

23 Финанслау чыганаклары буенча инвестицион 

программаны тормышка ашыруга оештыру 

чыгымнарында каралган акча 

мең 

сум. 514,44 0,00 

23.1 амортизация мең 

сум. 
514,44 0,00 

23.2 табыш (табышка салымны исҽпкҽ алмыйча) мең 

сум. 
0,00 0,00 

23.3 ҿстҽмҽ кыйммҽт салымы мең 

сум. 
0,00 0,00 

23.4 тоташтыру ҿчен тҥлҽҥ мең 

сум. 
0,00 0,00 

23.5 башка чыганаклар мең 

сум. 
0 0,00 

 
 
 
 
 
 



 

 

4.8. Су бҥлҥ һҽм юынты суларны чистарту системасының тҿп 

кҥрсҽткечлҽре. 

Су бҥлҥ һҽм юынты суларны чистарту системасы эшенең тҿп кҥрсҽткече булып 

тора: 

• юынты суларны агызуның рҿхсҽт ителгҽн нормативларына ирешҥ: 

• ҿзлексез һҽм ышанычлылык; 

• абонентларга хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты кҥрсҽткечлҽре; 

• агынты суларны чистарту сыйфаты кҥрсҽткечлҽре; 

• су бҥлҥ системаларының бҽясе һҽм эш нҽтиҗҽлелеге чагыштырмасы. 

Проблемалар 4.3. п .да тасвирланган. 

 

4.9. Су бҥлҥ системаларын эксплуатациялҽҥ проблемалары: 

ышанычлылык, сыйфат, экология ягыннан. 

• Еш кына чугунных Люк белҽн колодцев, бу влечет артыннан чыгымнарны 

эксплуатациялҽҥгҽ инженерлык системаларын. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, хҽзерге вакытта 

ҽкренлҽп полимер люкларга кҥчҥ бара. 

• Халыкның су чыгару системасыннан дҿрес файдаланмавы, чҿнки канализация 

торбаҥткҽргечлҽреннҽн чҥплеклҽрне бетергҽндҽ чҥпрҽклҽр һҽм тҿзелеш чҥп-чары 

чыгарыла, алар подвал бҥлмҽлҽрен су басуга китерҽ. 

• Юынты суларны чистарту сыйфатының туры килмҽве. 

• Су бҥлҥ инженерлык челтҽрлҽренең югары тузуы. 

• Искергҽн кулланыла торган технологиялҽр. 

• Кайбер урам коллекторларының ҥткҽрҥ сҽлҽте җитҽрлек тҥгел.  

 

4.10. Норматив су бҥлҥне исҽплҽҥ. Су бҥлҥ балансы (модернизацияне 

исҽпкҽ алып норматив). 

Норматив суны исҽплҽҥ ҿчен, Бҿгелмҽ шҽһҽре һҽм Бҿгелмҽ муниципаль районы 

халкы тарафыннан салкын суның факттагы чыгымын билгелҽҥ буенча бҽйсез 

технологик экспертиза ҥткҽрелде. Экспертиза нигезендҽ бер кешегҽ 3,96 куб. м /айга 

су бҥлҥ нормалары кабул ителде. (суҥткҽргеч һҽм канализация белҽн) айга 11,08 куб. 



 

 

м. кадҽр. (ванналар һҽм тиз эшли торган газ җылыткычлары һҽм кҥп нокталы 

разборлар белҽн). 

 

4.11. Энергияне сак тоту потенциалын исҽпкҽ алып, ташландык суларны 

агызу һҽм агып җыела торган суларны чистарту системасын модернизациялҽҥ. 

Су бҥлҥ системасын модернизациялҽҥнең тҿп юнҽлешлҽре. 

• Су бҥлҥ системаларын модернизациялҽҥнең тҿп юнҽлеше-заманча 

технологиялҽр кертҥ, энергия саклаучы җиһазлар сатып алу. 

Шулай ук, Бҿгелмҽ ш. КНСДА ешлык ҥзгҽртеп корулар һҽм насосларны салмак 

җибҽрҥ системаларын урнаштыру, насосларны энергия саклаучы җайланмаларга 

алыштыру зарур. 

- Су бҥлҥ системасы эшенең ышанычлылыгын арттыру максатында 

канализация челтҽрлҽрен реконструкциялҽҥ. 

- Бҿгелмҽ шҽһҽренең чистарту корылмаларын реконструкциялҽҥ һҽм 

модернизациялҽҥ. 

• Энергияне саклау программасын тормышка ашыру. 

• Су белҽн тҽэмин итҥ системасы эшенең бҽясе һҽм нҽтиҗҽлелеге 

чагыштырмасы. 

• ОСКда агып җыела торган суларны чистарту сыйфатын яхшырту. 

 

4.12. Гамҽлдҽге су бҥлҥ системасы объектларын модернизациялҽҥ буенча 

техник чаралар планын эшлҽҥ 

Гамҽлдҽге ташландык суларны агызу системасы объектларын модернизациялҽҥ 

буенча техник чаралар планына ешлык ҥзгҽртеп корулар, насосларны салмак җибҽрҥ 

һҽм КНСГА насосларны алыштыру системаларын урнаштыру, челтҽрлҽрнең 

ҥткҽрҥчҽнлек сҽлҽтен арттыру, Бҿгелмҽ ш. ОСК реконструкциялҽҥ һҽм 

модернизациялҽҥ чаралары кертелгҽн.  Ш.т. п. яңа ОСК тҿзелешен тҽмамлау һҽм 

файдалануга тапшыру. Карабаш.  

Су бҥлҥ системасын модернизациялҽҥгҽ бюджеттан 60 876,2 мең сум акча 

кирҽк. 



 

 

Су бҥлҥ системасын модернизациялҽҥдҽн нҽтиҗҽ якынча 0,0801 млн. сум 

тҽшкил итҽчҽк (2020-2022 еллар ҿчен.) 

 

4.13. Социаль-икътисадый шартларны һҽм халык саны динамикасын 

исҽпкҽ алып, гамҽлдҽге су бҥлҥ һҽм агып җыела торган суларны чистарту 

системасын ҥстерҥ фаразы 

Су бҥлҥ һҽм юынты суларны агызу хезмҽтлҽре сыйфатын яхшырту ҿчен су 

объектларына ташланыр алдыннан Бҿгелмҽ ш. ОСКны реконструкциялҽргҽ һҽм 

модернизациялҽргҽ, шулай ук инженерлык челтҽрлҽрен һҽм корылмаларын 

реконструкциялҽргҽ кирҽк. Тукай, Ленин, Воровский урамнарындагы канализация 

челтҽрлҽрен алмаштыруга проект документлары бар-челтҽрлҽрнең куҽтен арттыру. 

Челтҽрлҽр ташкын чорында су кҥлҽмен ҥти алмый. Проектлар искергҽн, аларны 

заманча талҽплҽргҽ туры китереп яңадан карарга кирҽк. 

2019 елда Карабаш бистҽсендҽ ОСК тҿзелеше башкарылды. ОСКны 2020 елга 

кадҽр файдалануга тапшыру планлаштырыла. 

 

4.14. Су бҥлҥ һҽм юынты суларны чистарту системасын ҥстерҥ (яңа 

тҿзелеш) 

"М.Бҿгелмҽ", "Сосновка", "В", "Постанция" микрорайоннары тҿзелеше белҽн 

бҽйле рҽвештҽ, бу районнарда канализация насос станциялҽре һҽм басым 

коллекторлары тҿзҥ зарур. Моның ҿчен аларны тҿзелеш планына кертҥ максатында 

проект документациясен эшлҽргҽ кирҽк.  

Тҿзелеп килҥче "М.Бҿгелмҽ", "Сосновка", "В", "Постанция" микрорайоннары 

ҿчен ташландык суларны агызу системаларын яңа тҿзҥгҽ чыгымнар проект буенча 

билгелҽнҽчҽк.  

Ташландык суларны агызу системасын камиллҽштерҥ һҽм агынтыларны 

чистарту буенча техник чаралар планын тормышка ашыруның нҽтиҗҽсе – юынты 

суларны чистарту сыйфатын яхшырту, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынтыны 

киметҥ, товарлар һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге. 



 

 

Бу перспективага буенча баланс, тҽкъдим ителгҽн п. 4.5. 2019 елдан 2028 елга 

кадҽрге чорга су бҥлҥ һҽм агынтыларны чистарту (модернизациялҽҥ һҽм яңа тҿзелеш) 

системасының ҥсешен исҽпкҽ алып, ҥзгҽрешлҽр кҿтелми. 

 
4.15. 2019 елдан 2028 елга кадҽрге чорга су бҥлҥ һҽм агынтыларны 

чистарту системаларын тҿзҥ һҽм модернизациялҽҥ буенча чаралар планы 

2028 елга кадҽрге чорга тҥбҽндҽге чаралар кертелгҽн: су белҽн тҽэмин итҥ һҽм 

ташландык суларны агызуның инженерлык челтҽрлҽрен алмаштыру; су белҽн тҽэмин 

итҥ һҽм ташландык суларны агызуның инженерлык челтҽрлҽрен алмаштыру; внста 

запорлы арматураны алыштыру; ВНСДА йҿзҽ торган насосларны алыштыру; КНС 

биналарын ремонтлау һҽм реконструкциялҽҥ; КНС биналарын ремонтлау һҽм 

реконструкциялҽҥ; КНС насосларын алыштыру; ОСК корылмаларын 

реконструкциялҽҥ; коллекторларны алыштыру проектларын эшлҽҥ. 

Тҿзелеп килҥче "М.Бҿгелмҽ", "Сосновка", "В", "Подстанция" микрорайоннары 

ҥсешенҽ бҽйле рҽвештҽ, бу районнарда канализация насос станциялҽре, ҥзлектҽн 

агучы һҽм этелгеч коллекторлар тҿзҥ зарур. Бу чараларга чыгымнарны проект белҽн 

билгелҽргҽ кирҽк.  

2019 елдан 2028 елга кадҽрге чорга ташландык суларны агызу системасын 

ҥстерҥ (модернизациялҽҥ һҽм яңа тҿзелеш) чараларын гамҽлгҽ ашыруга финанс 

ихтыяҗы 60 876,2 мең сум тҽшкил итҽ. 

 



 

 
 

Финанслау чыганаклары буенча модернизациялҽҥгҽ чыгымнар 

таблицаларда китерелгҽн: 
№ 

п/п 

Тҿп чаралар 

объектларын

ың атамасы, 

тҿп техник 

характеристи

калары 

Объек

тны 

модер

низац

иялҽҥ 

буенча 

эшлҽр 

бҽясе 

мең 

сум. 

Инвестициялҽр ихтыяҗы еллар буенча разбивке мең сум. 
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2 Бҿгелмҽ ш. су белҽн тҽэмин итҥ челтҽрлҽре 

2.1.1 

«В» м/р су 

урынын (в-да 

калкып чыгу) 

d=400 - 2,4 км. 

19 

600 

400-

ПИР 

 

400 

4 900 

(0,6 

км) 

4 900 

(0,6 

км) 

4 900 

(0,6 

км) 

4 900 

(0,6 

км) 

- - - - - 
20 

000 

2.1.2 

«Кҿнбатыш» су 

алу 

җайланмасынн

ан d=300-12 км 

баш 

корылмаларына 

кадҽр 

суҥткҽргеч 

алыштырылды. 

72000 

ПИР-

2000 

- - - - - - - 
ПИР-

2000 

36000 

(6км) 

360

00 

(6к

м) 

7400

0 

2.1.3 

«Кҿнбатыш» су 

алу 

җайланмасы 

Иске ВНС 

бинасын 

алыштыру. 

1200 

ПИР-

150,0 

150 1200 - - - - - - - - 1350 

2.1.4 

«Бҿгелмҽ» су 

алу 

җайланмасы 

насос 

станциясендҽ 

бикле 

арматураны 

алыштыру 

(d=200-5 

ДТ,d=250-3 

ДТ). 

280 280 - - - - - - - - - 280 

2.1.5 

"Ивановка» су 

алу 

җайланмасы 

йҿзҥ 

җайланмасы. 

130 - - 130 - - - - - - - 130 

2.1.6 

Ешлык 

ҽверелдергече 

урнаштыру 

80 - - - - - - - - 80 - 80 

2.1.7 

"Родничный» 

су алу 

җайланмасы 

105-98 – 2 шт. 

5 000 - - - 5000 - - - - - - 5000 



 

 
 

2.1.8 

"Бҿгелмҽ" су 

алу 

җайланмасы 

300-180-2 данҽ 

ЦНС 

насосларын 

алыштыру. 

14 

000 
- - - 

1400

0 
- - - - - - 

14 

000 

2.1.9 

 

"Батыр» су алу 

җайланмасы 

ЦНС 

насосларын 

алыштыру 60-

297-4 данҽ. 

1 000 - - - - 1000 - - - - - 
1 

000 

2.1.1

0 

Ленин урамы, 

4 йорт, d=100-

0,1км буенча 

су басу 

350 - - - - 

350 

(0,1к

м) 

- - - - - 350 

2.1.1
1 

Чапаев 

урамындагы су 

алыштыру, 1-

35, Ду100-

0,46м 

1 610 - - - - - 

161

0 

(0,4

6км

) 

- - - - 1610 

2.1.1
2 

Б. 

Хмельницкий 

урамындагы 

(Кр. 

Армейская-

Пушкин) 

Ду100-0,14м су 

басуы 

490 - - - - - 

490 

(0,1

4км

) 

- - -  490 

2.1.1

3 

Кирпичная ур., 

20а, Ду100-

0,025км буенча 

су алыштыру. 
87,5 - - - - - 

8

7,5 

(0,0

25к

м) 

 

- - - - 87,5 

2.1.1

4 

Космонавтлар 

урамы буенча 5 

(ВНС), Ду100-

0,02м буенча 

су алыштыру. 

70 - - - - - - 

70 

(0,0

2 

км) 

- - - 70 

2.1.1

5 

Чайкина 

урамы, Ду=50-

0,16км буенча 

су алмаштыру. 

480 - - - - - - - 

480 

(0,16 

км) 

- - 480 

2.1.1

6 

Гоголь 

(Ворошилов-

Алиш), Ду100-

0,16км 

урамындагы су 

алыштыру. 

560 - - - - - - - 

560 

(0,16 

км) 

- - 560 

2.1.1

7 

Инициатив 

тыкрык буенча 

су алыштыру, 

Ду100-0,18км 

540 - - - - - - - - 

540 

(0,18

км) 

- 540 

2.1.1

8 

Некрасов 

(Комсомольска

я-Некрасова) 

буенча су 

алмаштыру 

Ду100 -0,18км 

630 - - - -  - - - - 

630 

(0,18к

м) 

-  630 



 

 
 

2.1.1

9 

Пржевальский 

ур., 20-24 йорт, 

Ду100-0,18км 

су басу. 

650 - - - - - - - - - 

650 

(0,1

8км

) 

650 

 

БАРЫСЫ: 

 

 

 

 

 

121307

,5 

830 6100 5030 2390

0 

6250 218

7,5 

70 3040 3725

0 

366

50 

121

307,

5 

2.2 

Бҿгелмҽ 

районы (су 

белҽн тҽэмин 

итҥ) 

            

2.2.1 

Пгт. Карабаш - 

су белҽн 

тҽэмин итҥ 

челтҽрлҽрен 

мкр белҽн 

алыштыру. 

«Тепличный» 

(Дружба ур., 

Гашек, 

Сҽлимгҽрҽев, 

Тепличная, 

Алиш) d=100 

мм - 4,0 км. 

14 

000 
-   - 

3500 

(1км) 

3500 

(1км) 

3500 

(1км) 

350

0 

(1к

м) 

- - - - 

14

00

0 

2.2.1 

Ст. 

Сумароково 

авылы - су юлы 

каптажлардан 

=150 -1,0км. 

3500 - - 
3500 

(1км) 
- - - - - - - 

35

00 

2.2.2 

Яшел чыршы 

авылы - су 

ташуны 

Караңгыдан 

алып авылга 

кадҽр - d=100 

мм - - 1,5 км. 

5250 - - - 

5250 

(1,5к

м) 

- - - - - - 
52

50 

2.2.3 

Чирково авылы 

-Мҽктҽп 

урамы, d= 50 

мм-0,15 км 

араны 

алмаштыру. 

525 - - -- - 

525 

(0,15

км) 

- - - - - 
52

5 

2.2.4 

Вязовка п. 

водовода 

Полевая d= 100 

мм - 1.0 км. 

3500 - - - -  - 

35

00 

(1

к

м) 

- - - - 
35

00 

2.2.6 

Тау асты -су 

ҥткҽргечне 

башнядан 

алып торак 

йортларга 

кадҽр d = 100 

-0,13 км 

алмаштыру. 

455 - - - - - - 

455 

(0,1

3км

) 

- - - 455 



 

 
 

2.2.7 

Тау асты -су 

ҥткҽргечне 

башнячи до 

жилищные 

дома до d = 

100 -0,13 км 

алмаштыру. 

300,0 -  - - - - - 

300 

(0,4к

м) 

- - 
300,

0 

2.2.1
0 

Яңа 

Сумароково 

авылы - 

суҥткҽргечне 

Караңгыдан 

алып торак 

йортларга 

кадҽр 

алмаштыру 

d= 100 -1,0км. 

2000 - - - - - - - -  

2000

0 

(1км) 

- 
200

0 

2.2.1

1 

Иске Исаково 

авылы - 

Гафиатуллин 

d= 100 - 0,3 

км 

суҥткҽргечне 

алыштыру. 

1 050 - - - - - - - - 

1050 

(0,3к

м) 

- 
105

0 

2.2.1

2 

Наратлы 

авылы - 

суҥткҽргечне 

Советская d= 

100 -0,2 км 

урамында 

алыштыру. 

700 - - - - - - - - - 

700 

(0,2

км) 

700 

 
БАРЫСЫ: 

 

31280 0  0 7000 8750 4025 700

0 

455 300 3050 700 3128

0 

 

Барлыгы: 152587,

5 

830 6100 1203

0 

32650 1027

5 

918

7,5 

525 3340 40300 373

50 

152

587,

5 

3. 

СУ БҤЛҤ 

ЧЕЛТҼР-

ЛҼРЕ 

 

     

     

 

3.1 Бҿгелмҽ шҽһҽре 

3.1.1 

Тукай 

урамындагы d= 

600 мм-0,433 

км канализация 

коллекторын 

алыштыру 

1917,0   

1917 

(0,43

3км) 

- - - - - - -  
1917

,0 

3.1.2 

6 шт 

канализация 

насос 

станциялҽре 

биналарын 

ремонтлау 

(Карабаш, 

Каенлык, 

Герцен, 

Есенин, 

Кутузов, 

Чайковский). 

1917,0 958,5 958,5 - - - - - - -  
1917

,0 



 

 
 

3.1.4 

Бҿгелмҽ 

шҽһҽренең 

ОСК 

аэротенкалары

н ремонтлау-4 

секция 

2961,0 

 
- 

2961,

0 
- - - - - - - - 

2961

,0 

 

3.1.5 

Бҿгелмҽ ш. 

оскдагы 

корылмаларны 

ремонтлау 

2148,0 
2148,

0 
- - - - - - - - - 

2148

,0 

3.1.6 

Чайковский 

ур., 6, d=200-

0,25 км 

канализация 

челтҽрлҽрен 

алыштыру 

1039,8 

1039,

8 

(0,25

км) 

- - - - - - - - - 
1039

,8 

3.1.7 

Замена сетей 

Ворошилов ур., 

15, d=200 -45 м 

канализациясе 

225 - 

225 

(0,04

5км) 

- - - - - - - - 
225,

0 

3.1.8 

КНСтан 

Есенин 

урамындагы 

Борынгы 

коллекторны 

алмаштыру 

d=300-1,45км. 

13438,4 - - 

1343

8,4 

(1,45 

км) 

- - - - - - - 
1343

8,4 

3.1.9 

Есенин 

урамындагы 

КНС 

реконструкция

се. 

160 - - - 160 - - - - - - 
160,

0 

3.1.1

0 

Герцен ур., 67 

нче йорт 

буенча КНС, 

насосларны 

энергияне 

саклаучы 

җайланмаларга 

алыштыру 

8000 - - - 8000 - - - - - - 
8000

,0 

3.1.1

3 

КНС 

Чайковский 

22а, 

насосларны 

алыштыру 

1400 - - - - 1400 - - - - - 
1400

,0 

3.1.1

4 

КНС 

Чайковский 

22а, электр 

двигательлҽрен 

саллы 

җибҽрҥне 

урнаштыру 

600 - - - - - 600 - - - - 
600,

0 

3.1.1

5 

Гашек 

урамындагы 

(Воровский-

Тукай) 

канализация 

коллекторын 

алыштыру 

проектын 

эшлҽҥ, d=400 

на d=600-920м. 

500 - - - - - - - - 500 - 
500,

0 



 

 
 

3.1.1
6 

Тукай 

урамындагы 

канализация 

коллекторын 

(66 дан алып 

Гоголь 

урамына 

кадҽр), d=400 

не d=600 

алмаштыру 

проектын 

эшлҽҥ 

500 - - - - - - - - - 500 
500,

0 

 
БАРЫСЫ: 

34806,2 
4146,

3 

6061,

5 

1343

8,4 
8160 1400 600 0 0 500 500 

3480

6,2 

3.2 
Бҿгелмҽ 

районы (кан-я) 
 

      
    

 

3.2.1
1 

Д. 300 мм 

канализация 

коллекторын 

алыштыру  

Карабаш ш. т. 

п. Комсомол 

урамы-0,5 км 

2000 - - - - - - - - 

2000 

(0,5к

м) 

- 
200

0 

3.2.1
2 

Карабаш ш. т. 

п., ду - 325 

мм -0,29 км 

ОСКда 

чыгарылышн

ы алыштыру 

1160 - - 

 

1160 

(0,29

км) 

- - - - - - - 
116

0 

3.2.1
3 

КНСтан алып 

Кама Тамагы 

штп ОСКГА 

кадҽр басым 

коллекторын 

алыштыру. 

Карабаш 

d=350 l=3,7 

км 

18 500 

ПИР-

500 

500 

9250 

(1,85

км) 

9250 

(1,85

км) 

- - - - - - - 
19 

000 

3.2.1

4 

Кызыл Армия 

коллекторын 

тҿзҥ 

зонасыннан 

чыгару 7, 

d=200 l=0,25 

км 

1000 

ПИР-

250 

-  -  - - 250 

100

0 

(0,2

5км

) 

- - - - 
125

0 

3.2.1

5 

Больничный-

Кубанская-Кр 

тыкрыгы 

коллекторын 

тҿзҥ 

зонасыннан 

чыгару. 

Армия 

урамы, d=300 

l=0,27 км 

1080 

ПИР-

250 

 -  - - - - - 250 

1080 

(0,25

км) 

- - 
133

0 



 

 
 

3.2.1

6 

Шҽһҽр 

тибындагы 

Аксубай 

бистҽсе 

коллекторын 

тҿзҥ 

зонасыннан 

чыгару 

Карабаш, 

Тукай урамы-

Комсомольск

ая урамы, 

d=300 l=0,27 

км 

1080 

ПИР-

250 

- -  -  - - - - - 250 

108

00 

(0,2

7км

) 

133

0 

 
БАРЫСЫ: 2607

0 

500 9250 1041

0 

0 250 100

0 

250 1080 2250 108

0 

2607

0 

 Барлыгы: 6087

6,2 

4646,

3 

1531

1,5 

2384

8,4 

8160 1650 160

0 

250 1080 2750 158

0 

6087

6,2 

              

 

 

 

 

 

 

 

2019-2028 елларга су белҽн тҽэмин итҥ һҽм ташландык суларны агызу 

системаларын реконструкциялҽҥгҽ гомуми чыгымнар 

 

 
 
 
 
 

Исем 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Б
а

р
л

ы
г
ы

 

Су белҽн 

тҽэмин 

итҥ, 

 мең сум. 

830  6100  12030  32650   10275 9187,5 525 3340 40300 37350 

1
5
2
5
8
7
,5

  
Су бҥлҥ,  

мең сум. 
4646,3 15311,5 23848,4 8160 1650 1600 250 1080 2750 1580 

60
87

6
,2

 

БАРЫСЫ: 5476,3 21411,5 35878,4 40810 11925 
10787,

5 
775 4420 43050 38930 

2
1

3
4

6
2

,7
 



 

 
 

Комплекслы тҿзелеш тҽэмин итҥ ҿчен 2019-2028 еллар чорында 

коммуналь инфраструктура объектларының ҿстҽмҽ егҽрлеклҽрен 

кертергҽ кирҽк 

 
 

5 БҤЛЕК. КАТЫ КҾНКҤРЕШ КАЛДЫКЛАРЫН УТИЛЬЛҼШТЕРҤ 

(КҤМҤ). 

 

5.1. Каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥ. 

РФ Хҿкҥмҽтенең 2016 елның 5 сентябрендҽге 881 номерлы карары белҽн 

расланган каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ буенча региональ 

операторларны (ТКК) сайлап алу буенча Россия Федерациясе субъектларының 

вҽкалҽтле башкарма хакимият органнары тарафыннан ҥткҽрелгҽн тҽртиптҽ һҽм 

Татарстан Республикасы территориясендҽ региональ оператор эшчҽнлегенең 

кҿнчыгыш зонасы буенча каты кҿнкҥреш калдыклары белҽн эш итҥ буенча 

региональ операторларны конкурс нигезендҽ сайлап алу кагыйдҽлҽре белҽн 

каралган тҽртиптҽ ҥткҽрелгҽн конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча, «Татарстан 

Республикасы территориясендҽ каты коммуналь калдыклар белҽн эш итҥ буенча 

региональ операторлар эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 

2018 елның 20 декабрендҽге 1188 номерлы карары, «Татарстан Республикасы 

территориясендҽ каты коммуналь калдыклар җыю ( шул исҽптҽн аерым җыелма) 

тҽртибен раслау турында» 2018 елның 21 декабрендҽге 1202 номерлы карары 

белҽн, «ГРИНТ» җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыятенҽ Татарстан 

Республикасының тҿбҽк операторы эшчҽнлегенең кҿнчыгыш зонасы 

территориясендҽ каты кҿнкҥреш калдыклары белҽн эш итҥ буенча региональ 

оператор статусы бирелде. 

24.06.1998 ел, №89 - ФЗ «җитештерҥ һҽм куллану калдыклары 

турында»Федераль Законның 24.7 статьясындагы 1 һҽм 2 пунктлары(алга таба-

Закон) нигезендҽ, тҿбҽк операторы каты кҿнкҥреш калдыклары белҽн эш итҥ 

буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ килешҥлҽр тҿзи. Аның нигезендҽ региональ оператор 

каты кҿнкҥреш калдыкларын ҽлеге килешҥдҽ билгелҽнгҽн җыелма урыннарда да 

(мҽйданчыкларда) кабул итҽргҽ һҽм аларны транспортлауны, эшкҽртҥне, 

зарарсызландыруны, кҥмҥне Россия Федерациясе законнары нигезендҽ тҽэмин 

итҽргҽ, ҽ ККК милекчесе региональ оператор хезмҽтенҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланган бердҽм тариф чиклҽрендҽ билгелҽнгҽн бҽядҽн тҥлҽргҽ йҿклҽнҽ. 

Исем  

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

 

2024 

 

2025 

 

 

2026 

 

 

2027 

 

2028 

 

 
Бар-

лыгы 

Су белҽн тҽэмин 

итҥ, мең сум. 
 0,6 2,6 3,1 1,85 2,625  0,72 7,66 7,0 26,155 

Су бҥлҥ,  

мең сум. 

0,25 

(Чайк

овског

о,6) 

2,328 3,59    0,25 0,15 0,25 0,5 0,27 7,588 

БАРЫСЫ: 0,25 2,928 6,19 3,1 1,85 2,875 0,15 0,97 8,16 7,27 33,743 



 

 
 

6 БҤЛЕК. КҤП ФАТИРЛЫ ЙОРТЛАРНЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛҼҤ. 

 

Кҥпфатирлы йортларның торышын анализлау. 

2019 елның 1 гыйнварына Бҿгелмҽ районы һҽм Бҿгелмҽ шҽһҽре торак 

фонды 2 986,4 мең кв.метр тҽшкил итҽ, бу-15832 йорт, шул исҽптҽн: гомуми 

мҽйданы 1871,7 мең кв. метр булган 1704 кҥпфатирлы йорт (шҽһҽр торак 

фондының 56,2%). 

Торак фонды белҽн идарҽ итҥ 874 КФЙ башкара: 

457 КФЙНЫҢ алты идарҽче компаниясе-1148 мең кв. метр мҽйданлы,  

507,5 мең кв.метр мҽйданлы 8 торак милекчесе ширкҽте, 180 йортта 

яшҽҥчелҽр – 99,6 мең кв. метр мҽйданлы идарҽне сайлады.  

Мҽйданы 1114,7 кв. м. булган 14128 йортның шҽхси корылмалары  

Кҥп фатирлы торак йортлар, дивар материаллары буенча, тҥбҽндҽге тҿрлҽр 

буенча бҥленҽ: кирпеч йортлар – 67%; панель йортлар – 6%; блоклы – 1,1%, агач 

һҽм катнаш – 17,4%.  

Тузу проценты буенча кҥп фатирлы торак йортларны бҥлҽргҽ була: 

0% тан 30% ка кадҽр-853,5 мең кв. метр мҽйданлы 892 йорт, 

31% тан 65% ка кадҽр-755,2 мең кв. м мҽйданлы 709 йорт, 

66% тан 70% ка кадҽр-65 йорт, мҽйданы 105,1 мең кв. м., 

70% тан артык - 65,1 мең кв. м. мҽйданлы 38 йорт. 

Бҿгелмҽ районы һҽм Бҿгелмҽ шҽһҽре торак фонды тҿзелгҽн еллар буенча 

бҥленгҽн: 

1920 елга кадҽр барлык торак фондтан 0,2% яки КФЙДАН 0,4% ка кадҽр; 

1921-1945 - 2,3 % бҿтен торак фондыннан яки КФЙДАН 1,1 % ;  

1946-1970 елларга кадҽр тҿзелеш йортлары-барлык торак фондтан -49,5% 

яки КФЙДАН 35,9 % ; 

1971-1995 елларда массакҥлҽм серияле тҿзелеш йортлары-бҿтен торак 

фондының 19,6% яки КФЙДАН 53,6 % ; 

Яңа йортлар (1995 елдан соң тҿзелгҽн корылмалар) - барлык торак фондтан 

28,2% яки КФЙДАН 8,8%. 

 

Беренче тҿркем-тузган һҽм авария хҽлендҽге фонд. 

Бҿгелмҽ-борынгы шҽһҽр (18 гасыр ахырында нигез салынган) шҽһҽрдҽ 1930 

еллар уртасына кадҽр тҿзелгҽн кҥп фатирлы йортлар кҥп. Тузган торакны бетерҥ 

Республика программасын (1996-2004 еллар) тормышка ашыру нҽтиҗҽсендҽ, кҥп 

фатирлы йортларның кҥбесе бетерелде. 

Шҽһҽрдҽ һҽм районда 63,1 мең кв.м. мҽйданлы 604 тузган һҽм авария 

хҽлендҽге йорт бар, шул исҽптҽн, 4,5 мең кв. м. мҽйданлы 14 йорт.  

Кҥчерҥ ҿчен кирҽкле чаралар кҥлҽме – 48,6 млн.сум.  

 

Икенче тҿркем-1969 елга кадҽр кҥп фатирлы торак йортлар. 

Ҽлеге тҿркемгҽ, шул исҽптҽн, 1938-1959 елларда Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ 

тҿзелгҽн 4 - 22 фатирдан торган проблемалы бер катлы һҽм ике катлы йортлар да 

керҽ, шул исҽптҽн гомуми мҽйданы 91 358,5 мең кв. метр булган 190 йорт, андый 

йортларның тузу дҽрҽҗҽсе 55% тан югары булган очракта, йортларның 



 

 
 

конструкциясе вакыт талҽплҽренҽ туры килми: фундаментлар, кагыйдҽ буларак, 

бут, катлыара агач капламалар, ҿлешчҽ тҿзеклҽндерҥ – кайнар су, душ, ванналар 

юк, инженерлык челтҽрлҽрен эксплуатациялҽҥ вакыты чыккан. 2008 елдан 2018 

елга кадҽр 105 йортта капиталь ремонт ясалган.  Ҽлеге торак фонды зыянга эшли, 

һҽм ҽлеге йортларга хезмҽт кҥрсҽтҥ икътисади яктан максатка ярашлы тҥгел.  Кҥп 

кенҽ йортлар турыдан-туры идарҽ итҥ ысулына кҥчте.  

 

Ҿченче тҿркем-1970-95 еллардагы массакҥлҽм серияле тҿзелеш 

йортлары. 

Кҥп фатирлы йортларның саны - 915. Кагыйдҽ буларак, мондый 

йортлардагы фатирлар керҥ бҥлмҽлҽре, кечкенҽ кухнялар, тар коридорлар бар, бу 

заманча талҽплҽргҽ туры килми, уңайлылык дҽрҽҗҽсе югары тҥгел. Тышкы 

коймаларның тҥбҽн җылылык саклау сыйфатлары мондый йортларның җылылык 

энергиясен куллануның югары дҽрҽҗҽсенең тҿп сҽбҽбе булып тора һҽм 

биналарны җылылык саклау буенча заманча талҽплҽргҽ җавап бирми (койма 

конструкциялҽре аша җылылыкны югалту 40% ка кадҽр). Ҽлеге категория торак 

фондының Начар торышының тҿп сҽбҽбе-тиешле техник хезмҽт кҥрсҽтҥ булмау 

һҽм йортларның «ремонтланмаган» дҽрҽҗҽсенҽ җиткҽн. 

 

Дҥртенче тҿркем - яңа йортлар. 

1995 елдан соң файдалануга тапшырылган йортларның саны-150 берҽмлек, 

бу кҥпфатирлы торак йортларның гомуми саныннан 8,8% тҽшкил итҽ. 

Йортлар энергияне саклау һҽм яшҽҥ уңайлылыгы буенча заманча талҽплҽргҽ 

туры килҽ, исҽпкҽ алу приборлары белҽн җиһазландырылган. Капиталь ремонт 

ҥткҽрҥ талҽп ителми. Ҽлеге тҿркем йортларының норматив торышын тҽэмин итҥ 

техник эксплуатациялҽҥ һҽм ремонт эшлҽре буенча билгелҽнгҽн норматив 

срокларда комплексның ҥтҽлеше белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

 

1.1. Лифт хуҗалыгының торышы. 

Бҿгелмҽ шҽһҽренең торак йортларында 112 лифт эксплуатациялҽнҽ, 

шулардан:  

2 лифт (1,9%) 2017 елда ҥз норматив срогын хезмҽт иткҽн, яңаларына 

алыштырылган. 

1 лифт (0,9 %) 2018 елда ҥз норматив срогын хезмҽт кҥрсҽткҽн, Яңа лифтка 

алмаштырылган. 

2020 елга кадҽр 8 лифт алмаштырылырга тиеш, бу лифтларның гомуми 

саныннан 7,1% тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн еллар буенча: 

2019 елда-5 102 949 сумлык 3 лифт. 

2020ел-8 800 000 сумлык 5 лифт. 

Лифтларны алыштыру кыйммҽтле лифт җиһазларын алыштыру гына тҥгел, 

ҽ лифт шахталарын ремонтлау буенча билгеле бер кҥлҽмдҽ тҿзелеш эшлҽрен ҥз 

эченҽ ала.  

Лифтның Озак вакытка сузылган торышы чыгымнарын киметҥ ҿчен дҽ, аны 

алыштырганда да, хезмҽт иткҽн лифтларны эксплуатациялҽҥнең рҿхсҽт ителгҽн 

срогын модернизациялҽҥ, ягъни лифтның аерым зур һҽм тормыш ҿчен мҿһим 



 

 
 

тҿеннҽрен (идарҽ итҥ станциясе, электр разводка, лебедка, кабиналар купесы, 

шахта ишеклҽрен) алмаштыру, лифтларны модернизациялҽҥ лифт җиһазларын 

сатып алу чыгымнарын, тҿзелеш-монтаж эшлҽре кҥлҽмен сизелерлек киметҽчҽк, 

лҽкин лифтның хезмҽт итҥ срогы нибары 6 ел тҽшкил итҽчҽк.  

Шулай ук модернизациялҽҥ процессында искергҽн диспетчерлык 

җиһазларын да яңартырга кирҽк.   

Бу эшлҽрне торак йортка капиталь ремонт ясау барышында гына тҥгел, 

лифтлардан файдалану рҿхсҽт ителгҽн вакыттан соң да башкарырга кирҽк. 

Торак-коммуналь хуҗалык оешмаларының энергия нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥ 

һҽм шушы нигездҽ яхшырту - коммуналь тҥлҽҥлҽр ҥсешен тоткарлау, шулай ук 

ТКХ объектларын энергия белҽн тҽэмин итҥ ҿчен фасадларны җылыту һҽм 

энергетика ресурслары чыгымын исҽпкҽ алу приборларын урнаштыру һҽм аларны 

куллануны контрольдҽ тоту, энергия куллануга автоматлаштырылган идарҽ итҥ 

системаларын булдыру буенча чаралар ҥткҽрергҽ кирҽк. 

 

1.2.  Бҿгелмҽ шҽһҽре буенча КФЙ тҿзеклҽндерҥ дҽрҽҗҽсен анализлау. 

Бҿгелмҽ районында бер ҥк вакытта ҥзҽклҽштерелгҽн су, су бҥлҥ, җылылык, 

газ һҽм кайнар су белҽн тҽэмин ителгҽн Кҥпфатирлы йортларның ҿлеше 98,3% 

тҽшкил итҽ.  

Хезмҽт кҥрсҽтҥ: 

- җылыту – 99,9%, шул исҽптҽн ҥзҽклҽштерелгҽн җылылык пунктларына-

93,7%% 

- су белҽн тҽэмин итҥ-100%, шул исҽптҽн ҥзҽклҽштерелгҽн 99,9% 

- су белҽн тҽэмин итҥ - 99,9%, шул исҽптҽн ҥзҽклҽштерелгҽн 98,9%% 

- кайнар су белҽн тҽэмин итҥ-98,3%, шул исҽптҽн ҥзҽклҽштерелгҽн 40,1%% 

- газ белҽн тҽэмин итҥ (Челтҽр, сыекландырылган) – 98,9%. 

 

1.3. Кҥпфатирлы йортларның исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин 

ителешен анализлау. 

Энергияне саклау һҽм энергетик нҽтиҗҽлелекне кҥтҽрҥ һҽм Россия 

Федерациясенең 23.11.2009 ел, № 261-ФЗлы аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр 

кертҥ турындагы Федераль закон нигезендҽ, кҥпфатирлы йорттагы биналарның 

милекчелҽренең гомуми милкен тотуга киткҽн чыгымнарны милекчелҽр тҥлҽргҽ 

тиеш. Бу-гомумйорт исҽплҽҥ приборларының ролен арттыра, алар ярдҽмендҽ йорт 

газоннарга су сибҥ ҿчен кулланылган кайнар һҽм салкын суның кҥлҽмен, 

кҥпфатирлы йорт янында тротуарларны җыештыру, подъездларны дымлы 

җыештыру һ. б. исҽпкҽ алырга мҿмкин.  Шуңа бҽйле рҽвештҽ халык коммуналь 

ресурсларны исҽпкҽ алу буенча индивидуаль (фатир) приборларны (алга таба – 

фатирлы исҽплҽҥ приборларын) урнаштыра башлады.  Соңгы елларда датчиклар-

чыгымнар аеруча зур ҽһҽмияткҽ ия-ТКХ реформасы бҿтен гаеп белҽн башланган. 

Ҽлегҽ су һҽм электр энергиясе ҿчен счетчиклар урнаштырмаган кҥчемсез милек 

хуҗалары элеккеге нормативтан югарырак тҥлҽргҽ мҽҗбҥр. Су белҽн тҽэмин итҥ 

буенча коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥ ел саен арта һҽм арта бара. Коммуналь-

кҿнкҥреш ҿлкҽсендҽ инфляция фаразлары юатырлык тҥгел, һҽм бу халыкны 

экономиялҽҥ турында уйланырга мҽҗбҥр итте. 



 

 
 

Бҿгелмҽ районы һҽм Бҿгелмҽ шҽһҽре буенча барлыгы шҽхси исҽпкҽ алу 

приборлары куелды:  

• кайнар су белҽн тҽэмин итҥ буенча исҽплҽҥ приборлары 10982;  

• газ чыгымын исҽплҽҥ приборлары-18794; 

• ЭЛ. исҽплҽҥ приборлары. энергия – 35354;  

• салкын су белҽн тҽэмин итҥ буенча исҽплҽҥ приборлары – 29268. 

Фатир исҽпкҽ алу приборларын гамҽлгҽ кертҥдҽн эффект булганда, 

коммуналь ресурсларны исҽпкҽ алу буенча кҥмҽк (гомумйорт) приборларны 

урнаштыру максатка ярашлы тҥгел. 

Фатирдагы исҽпкҽ алу приборларыннан аермалы буларак, гомумйорт 

исҽплҽгечлҽре куллану кҥлҽмнҽрен генҽ тҥгел, ҽ сыйфат параметрларын (басым, 

температура һ.б.) контрольдҽ тотарга мҿмкинлек бирҽ, аларны ҥтҽмҽҥ куллану 

кҥлҽмнҽренең (ҽйтик, салкын су басымы артканда, кайнар су температурасы 

тҿшкҽндҽ һ. б.) артуына китерергҽ мҿмкин. Моннан тыш, исҽпкҽ алу буенча 

гомумйорт приборлары ҥзҽк җылылык пунктыннан алып, ресурс белҽн тҽэмин 

итҥче оешмалар белҽн исҽп - хисап ясаганда, йортка кадҽр булган юлда су 

югалтуларын тҿгҽл билгелҽргҽ, кҥпфатирлы йортның су һҽм җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ системаларында агымнарны ачыкларга, шулай ук ресурсларны саклау 

ҿчен реаль мҿмкинлеклҽр бирҽ. Бары тик гомумйорт исҽпкҽ алу приборын 

урнаштыру гына су агуның (йорт челтҽрлҽрендҽ яки челтҽрлҽрдҽ җылылык белҽн 

тҽэмин итҥче оешмалардан ҿйгҽ кадҽр) кайда булуын һҽм ресурсларны югалтуга 

кемнең зыян китерҽчҽген – идарҽче яки җылылык белҽн тҽэмин итҥче оешма 

билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. Бу-эшнең принципиаль яңа алымы, аның 

кысаларында җылылык белҽн тҽэмин итҥче оешма энергия ресурсларын югалту 

буенча чыгымнарны йортта яшҽҥчелҽргҽ кҥчерҽ алмый, ҽ бу югалтулар шактый 

зурлыкка җитҽргҽ мҿмкин. Җылылыкны исҽпкҽ алу буенча гомумйорт 

приборлары урнаштыру җылылык һҽм кайнар су хезмҽтлҽре ҿчен тҥлҽҥне киметҥ 

буенча нҽтиҗҽле чара булып тора. Кҥпфатирлы йортта җылылыкны исҽпкҽ алу 

приборларын мҽҗбҥри кую-килҽчҽккҽ бер адым һҽм ресурсларны куллануны 

контрольдҽ тоту инициативасын хуплау. Мондый чара кулланыла торган 

ресурсларның кҥлҽмен контрольдҽ тоту гына тҥгел, ҽ коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен 

счетларда экономиялҽҥ мҿмкинлеге дҽ бирҽ.  

Бҿгелмҽ районында 874 КФЙ. Исҽпкҽ алуны оештыру ҿлешендҽ федераль 

закон талҽбе тузган һҽм авария хҽлендҽге объектларга, сҥтелергҽ тиешле 

объектларга, шулай ук егҽрлеге 5 КВт ким булган объектларга (электр энергиясен 

исҽпкҽ алуга карата) һҽм исҽпкҽ алу приборын урнаштыруның техник мҿмкинлеге 

булмаган объектларга кагылмый. 

2019 елның 1 гыйнвары торышына, Бҿгелмҽ шҽһҽрендҽ хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ 

тоташтырылган кҥп фатирлы йортларны исҽпкҽ алу буенча гомумйорт 

приборлары белҽн тҽэмин ителеш тҽшкил итҽ: 

 - җылыту системаларында-65% 

 - кайнар су белҽн тҽэмин итҥ системаларында-91,1% 

 - салкын су белҽн тҽэмин итҥ системаларында-68,4% 

 - электр белҽн тҽэмин итҥ системаларында-97,1% 

 



 

 
 

1.1. Капиталь ремонтка ихтыяҗ 

21.07.2007 ел, № 185-ФЗ «Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга 

ярдҽм итҥ фонды турында» гы Федераль закон ҥз кҿченҽ кергҽнче, капиталь 

ремонт Бҿгелмҽ муниципаль районы хисабына ҥткҽрелде. Капиталь ремонтны 

финанслау кҥлҽме бик аз булды, капиталь ремонт сайлап алып барылды, һҽм 

тҿзеклҽндерҥ проблемасын хҽл итмҽде, КФЙ тузу проценты артты. 

Капиталь ремонт программасын эшлҽҥ зарурлыгы муниципаль 

берҽмлектҽге торак фондының техник торышыннан канҽгатьсезлек тудырудан, 

кҥпфатирлы йортларда капиталь ремонт ҥткҽрҥнең норматив срокларын бозудан, 

кҥп санлы мҿрҽҗҽгатьлҽрдҽн һҽм халыкның яшҽҥ шартларына карата 

шикаятеннҽн килеп чыккан. 

Кҥпфатирлы йортларда капиталь ремонт ҥткҽрҥнең тҿп чаралары булып 

тора: 

- кҥпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча проект 

документациясен эшлҽҥ һҽм аның дҽҥлҽт экспертизасы; 

- капиталь ремонт ҥтҽлешенҽ тҿзелеш контролен тормышка ашыру; 

- КФЙда энергетика тикшерҥлҽре ҥткҽрҥ; 

- кҥпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча тҥбҽндҽге эш тҿрлҽрен 

яхшыртылган эксплуатация характеристикалары белҽн озак вакытлы материаллар 

кулланып ҥткҽрҥ ; : 

- электр, җылылык, су белҽн тҽэмин итҥ, су бҥлҥ йорт эчендҽге инженерлык 

системаларын ремонтлау;; 

- коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле ресурсларны куллануны 

исҽпкҽ алу буенча кҥмҽк (гомумйорт) приборларын һҽм ҽлеге ресурсларны 

(җылылык энергиясе, кайнар һҽм салкын су, электр энергиясе, газ) куллануны 

җайга салу һҽм идарҽ итҥ һҽм аларны куллануны җайга салу тҿеннҽрен 

урнаштыру яки алмаштыру ; ); 

- кирҽк булганда, лифт шахталарын ремонтлау яки ремонтлау ҿчен яраксыз 

дип табылган лифт җиһазларын ремонтлау яки алыштыру; 



 

 
 

- тҥбҽне ремонтлау, шул исҽптҽн, вентиляциясез тҥбҽне яңадан кору, тҥбҽгҽ 

чыгу урнаштыру; 

- КФЙ гомуми милегенҽ караган подвал бҥлмҽлҽрен ремонтлау; 

- фасадны җылыту һҽм ремонтлау; 

- КФЙ йортының фундаментын ремонтлау; 

- КФЙ подъездларын ремонтлау; 

- КФЙ янгынга каршы саклау системасын ремонтлау. 

2008 елдан алып 2015 елга кадҽр Бҿгелмҽ муниципаль районы, 

финанслауның барлык чыганакларын да (федераль, республика һҽм муниципаль 

бюджетлар, халык милекчелҽре чараларын) исҽпкҽ алып, кҥпфатирлы йортларда 

капиталь ремонт ҥткҽрҥне кҥздҽ тоткан «торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалаштыруга ярдҽм итҥ фонды турында» Федераль законны тормышка 

ашыруда актив катнашты. Бу чорда районда гомуми мҽйданы 1143,3 мең кв.м. 

булган 490 йорт ремонтланган, 43058 кеше (19890 гаилҽ) торак шартларын 

яхшырткан.  

Шуңа да карамастан, 558 мең кв.м. мҽйданлы (кҥп фатирлы йортларның 

гомуми мҽйданының 36% ы) тагын 310 йорт ремонтка мохтаҗ дип табылган.   

2010 елда акчаларны туплау һҽм КФЙ капиталь ремонтына чыгымнарны 

финанслау ҿлешендҽ ҥзгҽрешлҽр булды.  Акча региональ оператор (региональ 

Фонд) счетында формалаша, шул ук вакытта керемнҽрне һҽм чыгымнарны исҽпкҽ 

алу системасы идарҽче компания һҽм тулаем һҽр йорт буенча алып барыла.  

Шуның белҽн бергҽ, Татарстан Республикасында 2008 елдан бирле 

эшлҽнгҽн һҽм капиталь ремонт программасын тормышка ашыруның 

эффективлыгын кҥрсҽткҽн (Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы системасы, региональ оператор 

системасы, казначейлык исҽбе системасы, подрядчы оешмаларны 

квалификацияле сайлап алу, Дҽҥлҽт торак инспекциясе һҽм биналарның 

милекчелҽре ягыннан эшлҽрне башкаруны тикшереп тору, проект-смета 

документларына дҽҥлҽт экспертизасы). 



 

 
 

2016-2020 еллардан башлап йортларга капиталь ремонт ясау ҿчен 1029,686 

млн.сум акча кирҽк (фасадларны һҽм тҥбҽлҽрне җылыту чараларын исҽпкҽ алып).: 

- җылылык, су белҽн тҽэмин итҥ, ташландык суларны агызу, электр белҽн 

тҽэмин итҥ системаларының йорт эчендҽге инженерлык челтҽрлҽрен ремонтлау, 

тҥбҽне ремонтлау, фасадны, подъездларны ремонтлау, лифт җиһазларын 

алыштыру, гомуми суммасы 986,326 млн. сумга; 

- ПСД эшлҽҥ һҽм экспертиза, 33,497 млн. сумлык техник паспортлар 

ҽзерлҽҥ;; 

- технадзор 9,863 млн. сумлык. 

Йорт эчендҽге инженерлык системаларын (ХВС, ГВС, җылылык белҽн 

тҽэмин итҥ, ташландык суларны агызу) ремонтлауны финанслауга карата 

пландагы акча ихтыяҗы 228,994 млн.сум тҽшкил итҽ. 

Эксплуатация срогы 20 елдан артык булган торак йортларда гомуми 

файдаланудагы урыннарда электр ҥткҽргечлҽрнең һҽм электротехник 

җиһазларның канҽгатьлҽнмҽслек торышы теркҽлҽ. Кҥпчелек торак йортларның 

электр ҥткҽргечлҽре бер ҥк вакытта тҿрле заманча кҿнкҥреш техникасын кертҥгҽ 

исҽплҽнмҽгҽн. Нҽтиҗҽдҽ, электр челтҽрлҽре артык йҿклҽнҽ, бу еш кына кыска 

ялганышларга һҽм янгыннарга, йортларда яшҽҥчелҽрнең кҿнкҥреш техникасы 

сафтан чыгуга китерҽ. Программа чаралары белҽн йорт эчендҽге электр 

ҥткҽргечлҽрне ремонтлау һҽм электротехник җиһазларны алыштыру буенча 

41,824 млн.сумга эшлҽр планлаштырыла. 

Йорт эчендҽге инженерлык системаларын капиталь ремонтлау һҽм газ, 

җылылык һҽм электр энергиясен, кайнар һҽм салкын суны куллануны исҽпкҽ алу 

буенча гомумйорт һҽм фатир приборлары урнаштыру энергетика ресурсларын 

куллануны киметергҽ, торак-коммуналь хезмҽтлҽрнең сыйфатын кҥтҽрергҽ 

мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Кайбер торак йортларда тҥбҽлҽрнең тҥбҽсен ябу очраклары кҥзҽтелҽ, бу 

торак йортларга су ҥтеп керҥгҽ, тҥбҽнең һҽм агач конструкциялҽрнең җылылык 

изоляциясе катламын бозуга, электр ҥткҽргечлҽр сафтан чыгуга һҽм биналарның 

фасадлары җимерелҥгҽ китерҽ. 



 

 
 

Электролитик конденсаторларның ҥткҽрҥчҽнлеге, электролитик 

конденсаторлар һҽм электролитик конденсаторлар, электролитик конденсаторлар, 

электролитик конденсаторлар, электролитик конденсаторлар, электролитик 

конденсаторлар, электролитик конденсаторлар, электролитик конденсаторлар һ.б. 

кебек эшлҽр белҽн тҽэмин ителҽ. 

Программа проектында тҥбҽлҽрне ремонтлау эшлҽрен финанслауга 329,461 

млн. сум каралган. 

Биналарның фасадларының торышы кҥп очракта шҽһҽрнең тышкы 

кыяфҽтен билгели. Кҥп кенҽ йортларның фасадлары дистҽлҽрчҽ еллар 

ремонтланмаган: йортлардагы штукатурка коелган, кирпеч ҿеме һҽм су агып тҿшҽ 

торган торбалар җимерелгҽн, тҽрҽзҽ тышлыклары яраксыз хҽлгҽ килгҽн. 

Атмосфера явым-тҿшемнҽре җимерелҥ сҽбҽпле, биналарның фундаментларын 

юалар һҽм торак йортларның подвалларына ҥтеп керҽ. 

Кҥп кенҽ панель йортларда панельлҽрнең тоташкан урыннарын 

герметизациялҽҥ җимерелҥ кҥзҽтелҽ, бу исҽ туңдырылу һҽм җҿй ага башлауга 

китерҽ, мҽгариф плесени һҽм җылылык югалту 10-15%. Панельара ямаулыклар 

арасындагы аерым участокларны сайлап алу буенча ремонт эшлҽре килеп туган 

хҽлне тамырдан яхшыртмый, шуңа кҥрҽ панельара җҿйлҽрне ремонтлау һҽм 

герметиклаштыру эшлҽре бара.  

Программа проектында фасадларны 368,488 млн. сумлык ремонтлау һҽм 

җылыту, шулай ук 1,212 млн. сумлык подъездларны ремонтлау һҽм 17,383 млн. 

сумлык лифт җиһазларын алыштыру каралган.  

Фасадларны капиталь ремонтлау эшлҽрен башкару тҿзелеш 

конструкциялҽрен саклап калырга, йортның җылылык изоляциясен, шулай ук 

биналарның тышкы кыяфҽтен яхшыртырга мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 

декабрендҽге 1146 номерлы карары Татарстан Республикасы территориясендҽ 

КФЙ гомуми милеген капиталь ремонтлау буенча тҿбҽк программасы расланды. 

Ҽлеге программаны гамҽлгҽ ашыру вакыты-2014-2043 еллар. Программага ТР 

территориясендҽ урнашкан, РФ Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ авария хҽлендҽ 



 

 
 

һҽм сҥтелергҽ тиешле дип танылган КФЙдан тыш, барлык кҥпфатирлы йортлар да 

кертелҽ. 

 

7 БҤЛЕК. ОММУНАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРАНЫ КОМПЛЕКСЛЫ 

ҤСТЕРҤ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКНЕҢ КҤПФАТИРЛЫ 

ЙОРТЛАРЫН МОДЕРНИЗАЦИЯЛҼҤ ЧАРАЛАРЫНЫҢ ҖЫЕЛМА 

ПЛАНЫН ФОРМАЛАШТЫРУ 

 

7.1. Коммуналь инфраструктураны комплекслы ҥстерҥ һҽм 

муниципаль берҽмлектҽге кҥп фатирлы йортларны модернизациялҽҥ буенча 

Программа чараларының Җыелма планы. 

Коммуналь инфраструктураны комплекслы ҥстерҥ һҽм кҥпфатирлы 

йортларны модернизациялҽҥ буенча Программа чараларының Җыелма планы 

җентеклҽп һҽм объект буенча торак-коммуналь хуҗалыкның һҽр тармагында 2, 3, 

4, 6 бҥлеклҽрендҽ карап тикшерелде. 

 

8 БҤЛЕК. ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХЕЗМҼТЛҼРНЕҢ ҺҼРКЕМ ҾЧЕН 

МҾМКИН БУЛУЫН АНАЛИЗЛАУ 

 

8.1. Халыкның тҥлҽҥ сҽлҽтен анализлау. 

Бҿгелмҽ муниципаль районының социаль-икътисади хҽле динамикасы 

Бҿгелмҽ муниципаль районының 2030 елга кадҽр социаль-икътисади ҥсеш 

стратегиясе белҽн тасвирлана.   

Тормыш сыйфаты индикаторы характерлаучы параметрлар җыелмасы белҽн 

билгелҽнҽ: 

- халыкның байлыгы (гражданнарның керемнҽре); 

- хезмҽт тормышының сыйфаты; 

- социаль ҿлкҽнең сыйфаты; 

- тормыш иминлеге. 

Тормыш сыйфатын яхшырту ҿчен 2026 елга тҥбҽндҽге Параметрларга 

ирешергҽ тиеш: 

 

социаль ҿлкҽнең инфраструктура белҽн тҽэмин ителеше-норматив 

дҽрҽҗҽдҽ; 

– гомуми мҽйданның кв. м.) - 26 кв. м.; 

"Татар-информ" мҽгълҥмат агентлыгы 

 

 

 

 



 

 
 

8.2. Халыкның тормыш дҽрҽҗҽсе индексын исҽплҽҥ. Хезмҽт хакы 

мониторингы. 

Шҽһҽр һҽм районның уңышлы социаль-икътисади ҥсешендҽге иң мҿһим 

юнҽлешлҽрнең берсе-хезмҽт хакы ҥсеше нигезендҽ халыкның тормыш дҽрҽҗҽсен 

кҥтҽрҥ. 

Соңгы елларда исҽплҽнгҽн хезмҽт хакы артты, 2019 елның гыйнвар-

сентябрь айларында бер хезмҽткҽргҽ уртача хезмҽт хакы 37,4 мең сум тҽшкил 

итте. 

2019 елда уртача айлык хезмҽт хакы дҽрҽҗҽсе минималь куллану бюджеты 

кҥлҽменнҽн 2,5 тапкырга (14735 сум) артып киткҽн. 

11 2019 елга минималь хезмҽт хакы дҽрҽҗҽсеннҽн тҥбҽнрҽк булган Бҿгелмҽ 

муниципаль районы предприятиелҽре табылмаган. 

 

2018-2019 елларда Бҿгелмҽ муниципаль районы халкының тормыш 

дҽрҽҗҽсе индексын исҽплҽҥ (бҽялҽҥ) 

 

№ 

п/п 

Методикадагы 

кҥрсҽткечнең 

исеме һҽм 

билгелҽнеше 

Исҽплҽҥ ҽһҽмияттҽге 

индикатора К 
Ед.изм. 

Индикатор ҽһҽмияте 

1. 2018 ел 2019 ел 

(бҽялҽҥ) 

 ВТП  
тыс. 

руб. 
53897000 54597660 

 Саны  ч 105120 103820 

1 

ВТП Дның җан 

башына тулай 

территориаль 

продукт 

Районның ВТП / район 

халкы саны (сум) 

тыс. 

руб. 
512,7 525,9 

 ДДН  руб. 18331 19100 

 ПМ  руб. 8709 9295 

2 

ПС халкының җан 

башына уртача акча 

керемнҽренең сатып 

алу сҽлҽте 

Халыкның җан башына 

уртача акчалата керемнҽре / 

яшҽҥ минимумы кҥлҽме (җан 

башына уртача) 

 2,1 2,1 

 ЧН түбәнрәк ПМ  чел. 7623 6840 

 ЧН  чел. 105120 103820 

3 
Халыкның ярлылык 

дҽрҽҗҽсе Б 

Керемнҽре яшҽҥ минимумы 

кҥлҽменнҽн тҥбҽнрҽк булган 

халык саны / халык саны 

(ярлылык коэффициенты) 

Ед. 0,073 0,066 

 ДДН (макс. 10%)  тр 23642 24780 

 ДДН (мин. 10%)  тр 8830 9214 



 

 
 

4 

НД керемнҽре 

буенча тигезсезлек 

дҽрҽҗҽсе 

(коэффициенты 

фондлары) 

Халыкның уртача акчалата 

керемнҽре 10% иң тҽэмин 

ителгҽн халыкның уртача 

акчалата керемнҽре кҥлҽме/ 

халыкның уртача акчалата 

керемнҽре 10% аз тҽэмин 

ителгҽн 

 2,67 2,68 

 
сатып алырга 

товар 
 тр 5209600 5129352 

 
Гомуми таләп. 

халык чыгымнары 
 тр 14080000 14248200 

5 
Дҽрҽҗҽсе хҽерчелек 

СБ 

Халыкның азык-тҿлек 

товарларына чыгымнары 

кҥлҽме / халыкның куллану 

чыгымнары гомуми кҥлҽме 

 0,37 0,36 

 артым саклаудагы  тр 131245 142560 

 ДДН үсеше  тр 575000 589400 

6 
Саклауга һҽвҽслек 

(чик) ССб 

Банклардагы рубль 

счетларына кертемнҽрдҽ 

халыкның саклаудагы 

акчаларының артуы/ 

халыкның акчалата 

керемнҽренең гомуми артуы 

 0,228 0,242 

 авто  ед. 33640 33820 

 ЧН  чел. 105120 103820 

7 

ЭА икътисади 

активлары белҽн 

тҽэмин ителеш 

Халыкның ҥз 

автомобильлҽре саны/ халык 

саны 

 0,320 0,326 

 

К=ПС*Б*НД*СБ*ССб*ЭА аннан соң алтынчы дҽрҽҗҽдҽ бу тамырдан 

чыгарырга 

Шул рҽвешле, халыкның тормыш иминлеге индексы: 

К1 (2018г.) = 2,1*0,073*2,67*0,37*0,228*0,320 = 0,011 (тамыр алтынчы 

дҽрҽҗҽдҽ) = 0,472 

К2 (2019г.) = 2,1*0,066*2,68*0,36*0,242*0,326 = 0,0105 (тамыр алтынчы 

дҽрҽҗҽдҽ) = 0,468 

 

К2/К1*100% = 99,15% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НҼТИҖҼ 

 

Программаның тҿп максаты-муниципаль берҽмлек коммуналь комплексы 

системаларының тотрыклы эшлҽвен һҽм ҥсешен тҽэмин итҥ. 

Шул ук вакытта тҿп чараларга юнҽлдерелгҽн булырга тиеш: 

- шҽһҽрнең коммуналь инфраструктурасы системаларын комплекслы 

ҥстерҥне тҽэмин итҥгҽ бюджет һҽм бюджеттан тыш акчалар җҽлеп итҥ;; 

- гамҽлдҽге котельныйлар һҽм җылылык челтҽрлҽре тҿзҥне, 

реконструкциялҽҥне һҽм комплекслы яңартуны (модернизациялҽҥне) тҽэмин итҽ 

торган механизмнарны гамҽлгҽ кертҥ. 

Программаның тҿп бурычлары булып тора: 

- җиһазлар эшендҽ авариялҽр һҽм баш тартулар санын киметҥ; 

- челтҽрлҽрнең ҥткҽрҥ сҽлҽтен арттыру; 

- коммуналь инфраструктура системаларында югалтуларны киметҥ; 

- мораль яктан искергҽн һҽм физик яктан тузган җиһазларны алыштыру; 

- гамҽлдҽге челтҽрлҽргҽ яңа тҿзҥчелҽргҽ тоташтыру мҿмкинлеген тҽэмин 

итҥ. 

Ҽлеге программаны тормышка ашыру кысаларында Коммуналь 

хезмҽтлҽрне кулланучыларга ышанычлы һҽм тотрыклы хезмҽт кҥрсҽтҥ, 

коммуналь инфраструктура объектларының тузуын киметҥ кҥздҽ тотыла. 

Программа гамҽлдҽ булу нҽтиҗҽсендҽ коммуналь инфраструктураның тҿп 

фондларын модернизациялҽҥгҽ һҽм реконструкциялҽҥгҽ ихтыяҗны максималь 

рҽвештҽ гамҽлгҽ ашыру, проблемалы участокларда авария-торгызу эшлҽре 

урынына челтҽр һҽм җайланмаларны планлы-кисҽтҥ эшлҽрен башкару 

планлаштырыла. 

Программа чараларын финанслау Татарстан Республикасы Бҿгелмҽ 

муниципаль районы Бҿгелмҽ шҽһҽре муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты 

акчалары хисабына, федераль һҽм республика бюджеты акчаларын җҽлеп итеп 

башкарыла. 

Программаны финанслау федераль, республика бюджетыннан финанслашу 

шартларында җирле бюджетка субсидиялҽр рҽвешендҽ финанслауны кҥздҽ тота. 

2016-2026 елларга Программаны финанслау кҥлҽме фараз характерына ия һҽм 

килҽсе финанс елына бюджетлар кабул ителгҽннҽн соң ел саен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тҽгаенлҽнергҽ тиеш. 


