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2020 елның 20 мае

27-РС номер

КАРАР
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының «Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районының шәһәр һәм авыл җирлекләрендә су белән
тәэмин итү, ташландык суларны агызу һәм күрсәтелгән объектларны концессиягә
тапшыру өлкәсендә коммуналь инфраструктура системаларына карата концессион
килешүләр төзү буенча чаралар планын («ЮЛ КАРТАСЫ») раслау турында " 2019 елның
15 декабрендәге 86-РСномерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында
Россия Федерациясе Граждан кодексына, «концессион килешүләр турында» 2005 елның
21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль законга, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законга, «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның
07 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, Татарстан Республикасында яңа
короновирус йогышы таралуны булдырмау буенча санитар-эпидемиологик чаралар
нәтиҗәсендә, үзәк су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системалары объектлары
буенча концессион килешүләр төзү максатларында, , Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге
башлыгы О. В. Емелин докладын тыңлаганнан һәм фикер алышканнан соң, Лаеш муниципаль
районы Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Документлар әзерләү һәм концессион килешүләр төзү срокларын арттыру өлешендә
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының шәһәр һәм авыл җирлекләрендә
коммуналь инфраструктура системаларына карата документацияне әзерләү срокларын арттыру
һәм концессия килешүләрен төзү өлешендә чаралар планына («ЮЛ КАРТАСЫ») үзгәрешләр
кертергә (кушымта).
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
http:/laishevo.tatarstan.ru
рәсми
сайтында
һәм
Татарстан
Республикасының
http://pravo.tatarstan.ru. хокукый мәгълүмат порталында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы башкарма комитетына йөкләргә.
Район Башлыгы -Совет рәисе
вазыйфаларын башкаручы

Т.П.Борһанова

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советы карарын
килештерү кәгазе
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының «Су белән
тәэмин итү, су бүлеп бирү өлкәсендә коммуналь инфраструктура системаларына
карата концессион килешүләр төзү һәм күрсәтелгән объектларны Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районының шәһәр һәм авыл җирлекләрендә
концессиягә тапшыру буенча чаралар(“ЮЛ КАРТАСЫ”) планын раслау
турында» 2019 елның 15 декабрендәге 86-РС номерлы карарына үзгәрешләр
кертү хакында»
Әзерләде:
Төзелеш һәм ТКХ бүлеге башлыгы

О.В.Емелин, 2-51-42

Килешенде:
1

2

3

Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитеты җитәкчесе

И.Ф. Зарипов

Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитеты җитәкчесе урынбасары

И.П. Шитов

Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитеты җитәкчесе урынбасары
В.Э. Тябин

4

5

Лаеш муниципаль районы
Башкарма комитетының юридик
бүлеге башлыгы

А.С. Виноградов

Лаеш муниципаль районының
мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре
палатасы рәисе

А.В. Масленников

Тарату :
(әлеге карарны кемгә җибәрергә кирәк булган адресатлар исемлеге)
1.

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Советының 2020 елның 20 маендагы 27-РС номерлы
карарына кушымта
ЧАРАЛАР ПЛАНЫ(“ЮЛ КАРТАСЫ”)
су белән тәэмин итү, су бүлеп бирү өлкәсендә коммуналь инфраструктура системаларына карата концессион килешүләр төзү һәм
күрсәтелгән объектларны Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының шәһәр һәм авыл җирлекләрендә концессиягә
тапшыру буенча
№
пп
1

ЧАРАЛАР ИСЕМЛЕГЕ

ҮТӘЛҮ ВАКЫТЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

3

4

2

НОРМАТИВ
ХОКУКЫЙ АКТ
5

I. Гомуми тәртиптә концессион килешү төзүгә әзерлек чаралары
1.

Конссион
килешү
объектлары
исемлеген
формалаштыру (алга таба - КС):
1. муниципаль милек хокукын һәм хуҗалык алып
бару хокукын рәсмиләштереп яисә теркәп,
күчемсез мөлкәт;
Кирәкле чаралар:
хокук билгели торган документларга анализ;
күчемсез
милек
объектларын
технБК
инвентаризацияләү;
кирәк булганда кадастр исәбенә кую (кадастр
паАҖорты алу);
КС объектлары астында җир кишәрлекләрен
булдыру (кирәк булганда);
милек хокукын теркәү турында таныклык алу
(кирәк булганда),

КС объектларына технБК тБКшерү

2.
үткәрү.

Лаеш шәһәре
БК Атабай АҖ
БК Александровка АҖ
БК Олы Кабан АҖ
БК Габишев АҖ
БК Державино АҖ
БК Егорьево АҖ
БК Хәерби АҖ
БК Коек АҖ
БК Макаровка АҖ
БК Кече Елга АҖ
БК Нармонка АҖ
БК Никольски АҖ
БК Орел АҖ
БК Комлы КовалАҖ
БК Пәрәү АҖ
БК Рождествено АҖ
БК Сокуры АҖ
БК Столбище АҖ
БК Урта Девятово АҖ
БК Татар-СараланыАҖ
БК Татар-Янтыгы АҖ
БК Чирпы АҖ
90 көн дәвамында

01.06.2021 кадәр
01.04.2021кадәр
01.04.2021кадәр
01.06.2021 кадәр
01.06.2021 кадәр
01.12.2020кадәр
01.09.2021кадәр
01.04.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.06.2021 кадәр
01.12.2019кадәр
01.09.2021кадәр
01.12.2019кадәр
01.09.2021кадәр
01.06.2021 кадәр
01.09.2021кадәр
01.04.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.06.2021 кадәр
01.06.2021 кадәр
01.06.2021 кадәр
01.04.2021кадәр

Милек хокукын дәүләт теркәвенә алу
турында БДКМРдан өземтәләр
муниципаль милекнең объектка
хокукларын теркәү белән бер үк
вакытта булырга мөмкин
җир кишәрлеген арендалау
(субарендалау) шартнамәсе КСка кул
куйган көннән алып 60 эш көненнән
дә соңга калмыйча төзелергә тиеш

РФ Граждан
кодексының 132 ст.,
«Концессион
килешүләр турында "
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 4 ст.»

ТехнБК тБКшерү акты

«су белән тәэмин итү
һәм ташландык
суларны агызу турында
" 07.12.2011 ел, № 416-

ФЗ Федераль законның
37 ст. 3 өлеше»;
Россия Төзелеш
министрлыгының
05.08.2014 елның
437/пр № - лы боерыгы
«Үзәкләштерелгән
кайнар су белән тәэмин
итү, салкын су белән
тәэмин итү һәм (яки)
ташландык суларны
агызу системаларының
технБК тБКшерүенә,
шул исәптән
үзәкләштерелгән
кайнар су белән тәэмин
итү, салкын су белән
тәэмин итү һәм (яки)
ташландык суларны
агызу системалары
объектларының,
үзәкләштерелгән
кайнар су белән тәэмин
итү, салкын су белән
тәэмин итү һәм (яки)
ташландык суларны
агызу системалары
объектларының,
үзәкләштерелгән
салкын һәм кайнар су
белән тәэмин итү
системалары, мондый
күрсәткечләрне
мониторинглауны
гамәлгә ашыру
тәртибе»/«Җылылык
белән тәэмин итү
турында " 27.07.2010
ел, № 190-ФЗ Федераль
Законның 28.1 ст.»;
РФ төзелеш һәм тораккоммуналь хуҗалык
министрлыгының 2015
елның 21 августындагы
606/пр номерлы
боерыгы

3.

Вәкаләтле орган КС төзүгә ризалык бирү
турында карар кабул итү:
- КС буенча объектлар тапшыру кирәклеген
дәлилләп, КС төзү хокукына конкурс төзү һәм
уздыру хокукына ризалык бирү турында
мөрәҗәгать әзерләү.

Лаеш шәһәре
БК Атабай АҖ
БК Александровка АҖ
БК Олы Кабан АҖ
БК Габишев АҖ
БК Державино АҖ
БК Егорьево АҖ
БК Хәерби АҖ
БК Коек АҖ
БК Макаровка АҖ

01.09.2021кадәр
01.07.2021кадәр
01.07.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.04.2021кадәр
01.12.2021кадәр
01.07.2021кадәр
01.12.2021кад
әр
01.12.2021кад

КС төзүгә ризалык турында карар

«Җылылык белән
тәэмин итү
системаларының
(җылылык энергиясен
кулланучыларның,
җылылык китерүченең,
шулай ук электр һәм
җылылык энергиясен
катнаш эшләп чыгару
режимында эшли
торган җылылык
энергиясе
чыганакларыннан тыш)
технБК-БКътисадый
торышы
күрсәткечләрен, шул
исәптән җылылык
белән тәэмин итү
объектларының физБК
тузу һәм энергетБКа
нәтиҗәлелеге
күрсәткечләрен
комплекслы билгеләү
методБКасын һәм
мондый күрсәткечләрне
мониторинглауны
гамәлгә ашыру
тәртибен раслау
турында " Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының 2013 ел,
31 декабрь, 1178 нче
карары»
Торак-коммуналь
хуҗалыкка хосусый
инвестицияләрне һәм
энергетБКа
объектларын һәм
коммуналь
инфраструктура
системасын үстерүгә
хосусый
инвестицияләрне җәлеп
итү буенча гамәлләр
планы, ул РФ

БК Кече Елга АҖ
БК Нармонка АҖ
БК Никольски АҖ
БК Орел АҖ
БК Комлы КовалАҖ
БК Пәрәү АҖ
БК Рождествено АҖ
БК Сокуры АҖ
БК Столбище АҖ

4.

Коммуналь
инфраструктура
объектларын
концессиягә тапшыру турында карар кабул итү
КС төзү турында карар кабул итү (муниципаль
берәмлек администрациясе).
Карарның эчтәлегенә карата таләпләр 2 п.2,
2.1.,2.3., 22-ФЗ-115 ст..
Карар кабул итү өчен түбәндәгеләр төзелә:
Концессион
килешү
шартлары
(конкурс
шартлары):
«Концессион килешүләр турында» 2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль законның
1 п., 10 ст.
1)
КС
объектын
төзү
һәм
(яисә)
реконструкцияләү
буенча
концессионер
йөкләмәләре,
аны
төзү
һәм
(яисә)
реконструкцияләү срокларын үтәү;
2) КС тарафыннан каралган эшчәнлекне гамәлгә
ашыру буенча концессионер йөкләмәләре;
3) КС гамәлдә булу срогы;
4) КС объектын, шул исәптән ТЭП объектын
тасвирлау;
4.1) КС объекты концессионерына тапшыру
срогы;
5) җир кишәрлекләре концессионерына бирү

БК Урта Девятово АҖ
БК Татар-СараланыАҖ
БК Татар-Янтыгы АҖ
БК Чирпы АҖ
Лаеш шәһәре
БК Атабай АҖ
БК Александровка АҖ
БК Олы Кабан АҖ
БК Габишев АҖ
БК Державино АҖ
БК Егорьево АҖ
БК Хәерби АҖ
БК Коек АҖ
БК Макаровка АҖ
БК Кече Елга АҖ
БК Нармонка АҖ
БК Никольски АҖ
БК Орел АҖ
БК Комлы КовалАҖ
БК Пәрәү АҖ
БК Р ождествено АҖ

әр
01.09.2021кадәр
01.04.2020кад
әр
01.12.2021кад
әр
01.04.2020кад
әр
01.12.2021кад
әр
01.09.2021кадәр
01.12.2021кад
әр
01.07.2021кадәр
01.12.2021кад
әр
01.07.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.07.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.07.2021кадәр
01.07.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.04.2021кадәр
01.12.2021кадәр
01.07.2021кадәр
01.12.2021кад
әр
01.12.2021кад
әр
01.09.2021кадәр
01.04.2020кад
әр
01.12.2021кад
әр
01.04.2020кад
әр
01.12.2021кад
әр
01.09.2021кадәр
01.12.2021кад
әр

Хөкүмәтенең 2011
елның 22 августындагы
1493-р күрсәтмәсе
белән расланган;
«Концессия
килешүләре турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 22 статьясы

Җирлек башкарма комитеты карары

Торак-коммуналь
хуҗалыкка хосусый
инвестицияләрне һәм
энергетБКа
объектларын һәм
коммуналь
инфраструктура
системасын үстерүгә
хосусый инвестицияләр
җәлеп итүне күздә тота
торган пилот проектлар
исемлеген җәлеп итү
планы РФ Хөкүмәтенең
22.08.2011 № 1493-р
күрсәтмәсе белән
расланган.
«Концессия
килешүләре турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 22 статьясы

тәртибе, аренда шартнамәләре (субарендлар) төзү
срогы;
6) КС объектыннан файдалану (файдалану)
максатлары һәм вакыты;
6.1) КС буенча йөкләмәләр концессионеры
тарафыннан үтәлүне тәэмин итү ысуллары
(зыянсыз банк гарантиясе бирү), бирелә торган
тәэмин итү күләмнәре һәм ул бирелә торган
вакыт;
6.2) концессион түләү күләме, аны кертү рәвеше
яисә рәвеше, тәртибе һәм сроклары;
ХВС
үзәкләштерелгән
системалары
объектларына, су бүлеп бирү, җылылык белән
тәэмин
итү
объектларына,
мондый
системаларның аерым объектларына карата
концессион түләү каралырга мөмкин, аның
күләме КС объектына ия булу хокукына бәйле
мәҗбүри түләүләрнең КС гамәлдә булу срогы
чорында аларга түләү чыгымнары концедентын
каплау
принцибыннан
чыгып
исәпләнгән
дәрәҗәдән артмаска мөмкин..
6.3)КС вакытыннан алда өзелгән очракта
якларның чыгымнарын каплау тәртибе;
6.4)
КС
объектын
төзү
һәм
(яисә)
реконструкцияләү өчен кирәкле территорияне
әзерләү
буенча
концедент
һәм
(яисә)
концессионерның һәм (яисә) КС каралган
эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле
йөкләмәләре;
6.5)
КС
гамәлгә
ашыру
кысаларында
концессионер ала торган тулаем керем күләме,
шул исәптән КС гамәлдә булу срогының һәр
елына;
7) башка әһәмиятле шартлар.
«Концессион килешүләр турында»
2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы
Федераль законның 10 маддәсенең 1.2 п.
(өстәмә рәвештә түбәндәге әһәмиятле
шартлар):
1) концессионер эшчәнлеген җайга
салуның озак сроклы параметрларының
(тарифларны җайга салуның озак сроклы
параметрларының) әһәмияте;
2)
чараларның
төп
характеристБКалары тасвирланган бирем
һәм 22-115 ст. нигезендә билгеләнгән төп

БК Сокуры АҖ
БК Столбище АҖ
БК У рта Девятово АҖ
БК Татар-СараланыАҖ
БК Татар-Янтыгы АҖ
БК Чирпы АҖ

01.07.2021кадәр
01.12.2021кад
әр
01.07.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.09.2021кадәр
01.07.2021кадәр

чаралар;
3) КС объектын төзүгә һәм (яисә)
реконструкцияләүгә
концессионер
чыгымнарының
иң
чБК
күләмен,
бу
чыгымнарны КС гамәленең бөтен срогы
дәвамында гамәлгә ашыру күздә тотыла;
4)
концессионер
эшчәнлеге
күрсәткечләренең план күрсәткечләре;
5)
КС
гамәлдә
булу
срогы
тәмамланган вакытка кире кайтарылырга
тиешле
һәм
кире
кайтарылмаган
концессионер чыгымнарын каплау тәртибе.
«Концессион килешүләр турында»
2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы
Федераль законның 2 п. 2 п. пунктында
каралган шартлардан тыш, РФ законнарына
каршы килмәгән башка шартлар булырга
мөмкин (законда күрсәтелгән)
Конкурс критерийлары һәм конкурс
критерийлары параметрлары:
(п.2.3, 2.4 ст.«Концессион килешүләр
турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль законның 24 ст.
1) КС объектын төзүгә һәм (яисә)
реконструкцияләүгә
концессионер
чыгымнарының иң чБК күләме, КС гамәлдә
булу срогының һәр елына;
2) КС гамәлдә булган һәр елга
концедент объектын төзүгә һәм (яисә)
реконструкцияләүгә концедент чыгымнары
күләме (КС мондый чыгымнарны кертү
турында карарын күрсәткәч);
3) КС объектының гамәлдә булу вакытының һәр
елына концеденты (экАҖлуатациягә) чыгымнары
күләме (КС төзү турында мондый чыгымнарны
кертү хакында карар күрсәтелгән очракта));
4) концессионер эшчәнлеген җайга салуның озак
сроклы параметрлары («Концессион килешүләр
турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль законның 24 ст. 2.4 п.)
операция чыгымнарының төп дәрәҗәсе;
- энергияне сак тоту һәм энергетБКа
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре;
- инвестиция капиталының керем нормасы, әгәр
конкурс документациясендә инвестицияләнгән
капиталның керемлелеген тәэмин итү ысулы яисә

5.

инвестицияләнгән капиталның керемлелеген
тәэмин итү ысулы каралган булса, чиста әйләнеш
капиталы нормативы;
- Әгәр конкурс документларында билгеләнгән
тарифларны
индексацияләү
ысулы
яисә
индексация ысулы каралган булса, табышның
норматив дәрәҗәсе.
5) концессионер эшчәнлеге күрсәткечләренең
план күрсәткечләре;
6) концедент түләве (конкурс критерийлары
буларак 2 п. 3 п. күрсәтелгән критерийлар
билгеләнмәгән булса һәм концессион килешү
төзү
турындагы
карар
белән
конкурс
документларында концедент түләве каралган
булса).
Конкурс төре (ачык / ябык) (п.1, 2 ст. 21 ФЗ-115)
Ябык конкурс үткәрелгән очракта - затлар
исемлеге;
Рәсми басмада басылып чыгу, «Интернет»да
рәсми сайтта ачык конкурс уздыру турындагы
хәбәрләрне урнаштыру срогы яисә ябык
конкурста катнашучыларга хәбәр җибәрү срогы;
Конкурсны
уздыру
турындагы
хәбәрдә
мәгълүматларның
составы
26
статьяда
күрсәтелгән. «Концессия килешүләре турында»
2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы
Федераль закон»
концедент тарафыннан бирелгән орган:
а) конкурс документациясен раслау, конкурс
документациясе
нигезләмәләрен
КС
төзү
турындагы карар нигезендә билгеләнә торган
очраклардан тыш, конкурс документациясенә
үзгәрешләр кертү;
б) конкурс үткәрү буенча конкурс комиссиясе
төзү, конкурс комиссиясенең персональ составын
раслау.
Концессион килешү төзү өчен конкурс
документациясен
әзерләүдә
үзара
хезмәттәшлекне
тәэмин
итү
максатында
җирлекнең башкарма комитеты тарафыннан
түбәндәге
мәгълүматны тарифлар буенча
Татарстан Республикасы Дәүләт комитетына
җибәрү:

Лаеш шәһәре
БК Атабай АҖ
БК Александровка АҖ
БК Олы Кабан АҖ
БК Габишев АҖ
БК Державино АҖ

01.10.2021кадә
р
01.08.2021кадәр
01.08.2021кадәр
01.10.2021кадә
р
01.10.2021кадә
р
01.05.2021кадәр

БК Егорьево АҖ
БК Хәерби АҖ
БК Коек АҖ
БК Макаровка АҖ
БК Кече Елга АҖ
БК Нармонка АҖ
БК Никольски АҖ
БК Орел АҖ
БК Комлы КовалАҖ
БК Пәрәү АҖ
БК Рождествено АҖ
БК Сокуры АҖ
БК Столбище АҖ
БК Урта Девятово АҖ
БК Татар-СараланыАҖ
БК Татар-Янтыгы АҖ
БК Чирпы АҖ
5.1.

- конкурс үткәрелә торган мөлкәтнең составы
турында белешмәләр;
- соңгы 3 ел дәвамында нинди дә булса чорда
мөлкәтне файдалануны гамәлгә ашыручы
оешманың исеме һәм реквизитлары;
- концессия килешүенең башлану датасы һәм
гамәлдә булу вакыты;
- тарифларны җайга салуның сайланган ысулы
һәм аны килештерү турындагы тәкъдим;
- җайга салуның озак сроклы параметрларының
һәм аларны килештерү турындагы тәкъдимнең
тәкъдим ителә торган күрсәткечләре;
- конкурсны оештыручыга тәкъдим ителергә
тиешле бәяләр, күрсәткечләр һәм параметрлар
турында белешмәләр бирү хакында гарызнамә;

31.12.2021кадәр
01.08.2021кадәр
31.12.2021кадә
р
31.12.2021кадә
р
01.10.2021кадә
р
01.08.2020кад
әр
31.12.2021кадә
р
01.05.2020кадә
р
31.12.2021кадә
р
01.10.2021кадә
р
31.12.2021кадә
р
01.07.2021кадәр
31.12.2021кадә
р
01.05.2021кадәр
01.10.2021кадә
р
01.10.2021кадә
р
01.08.2021кадәр
1) концессион килешү гамәлдә булган
һәр елга бюджет
ассигнованиеләренең план
лимитларыннан чыгып, концедент
түләүләрен исәпләү

«Концессия
килешүләре турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 24
статьясындагы 1.2
пунктында;
РФ Хөкүмәтенең 2013
елның 13 маендагы 406
номерлы карары белән
расланган су белән
тәэмин итү һәм су
бүлеп бирү өлкәсендә
тарифларны җайга салу

конкурс документациясенә кертүгә тәкъдим
ителә торган шартлар (критерийлар) конкурсның
җитди шартлары (критерийлары):
концессия
килешүе
объектын
төзүгә
(реконструкцияләүгә) чыгымнарның иң чБК
максималь күләме;
- концедент тарафыннан финанслана торган
чыгымнарның максималь күләме концессия
килешүе гамәлдә булган һәр ел өчен объектлар
төзүгә (реконструкцияләүгә);

кагыйдәләренең 61 п.;
РФ Хөкүмәтенең
22.10.2012 № 1075
карары белән расланган
җылылык белән тәэмин
итү өлкәсендә бәяләрне
(тарифларны) көйләү
кагыйдәләре

5.2.

мөлкәт составын, технБК паАҖортларны,
экАҖлуатациягә кертү даталарын, су белән
тәэмин итү, су бүлеп бирү, җылылык белән
тәэмин итү схемаларын күрсәтеп, аңлатма язуы

аңлатма язуы, гамәлдәге җиһазларга
технБК паАҖортлар

5.3.

база
чорында
концессия
килешүе
объектларында гамәлдәге ресурслар белән
тәэмин итүче оешмалар турындагы, аларның база
чорында концессия килешүе объектларында
эшчәнлегенең факттагы максатчан күрсәткечләре
(файдалы
отпускның
күләме,
ягулыкның
чагыштырма чыгымнары, күрсәтелгән хезмәт
берәмлеген җитештерү (күтәрү, бүлеп бирү) өчен
электр энергиясе һәм су чыгымнары, су

энергоресурслар белән тәэмин итү
килешүләрен раслау турында
карарларның күчермәләре

«Концессия
килешүләре турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 24 ст. 2.3 п.;
РФ Хөкүмәтенең 2013
елның 13 маендагы 406
номерлы карары белән
расланган су белән
тәэмин итү һәм су
бүлеп бирү өлкәсендә
тарифларны җайга салу
кагыйдәләренең 61 п.;
РФ Хөкүмәтенең
22.10.2012 № 1075
карары белән расланган
җылылык белән тәэмин
итү өлкәсендә бәяләрне
(тарифларны) көйләү
кагыйдәләре
«Концессия
килешүләре турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 1.2 ст., 23 ст.
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 23
статьясындагы 1.2 п.-

5.4.

6

сыйфатының күрсәткечләре, су белән тәэмин
итүнең
ышанычлылыгы
һәм
өзеклекләр
күрсәткечләре, агып төшүче суларны чистарту
күрсәткечләре, ресурслардан файдалануның
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре, шул исәптән су
югалту дәрәҗәсе, электр энергиясен тотуга
чагыштырмача
чыгымнар
һәм
башкалар)
хакында мәгълүматлар;
- энергетБКа ресурсларына бәяләр;
контроль булмаган чыгымнар күләмнәре;
- тарифларны җайга салу ысулы;
- табышның чБКле (максималь) үсеше.
конкурс документациясенә кертүгә тәкъдим
ителүче
конкурс
шартларының
(критерийларының) әһәмиятле шартлары:
- концессионер эшчәнлеген җайга салуның озак
сроклы
параметрларының
күрсәткечләре
(инвестицияләнгән капиталның керемлелеге
методын кулланганда инвестицияләнгән капитал
күләме, операцион чыгымнарның база дәрәҗәсе,
билгеләнгән тарифларны индексацияләү методын
кулланган очракта табышның норматив дәрәҗәсе
- концессиянең һәр гамәленә тариф кысаларында
үзбәядән процент);
- концессия килешүе гамәлдә булган һәр елны
объектларны экАҖлуатацияләүгә концедент
тарафыннан финанслана торган максималь
чыгымнар күләме;
ышанычлылык
һәм
энергетБКа
нәтиҗәлелегенең
план
күрсәткечләренең
минималь күрсәткечләре (югалтулар күләме,
продукция берәмлеген, су берәмлеген төзүгә
(күтәрүгә) электр энергиясенең чагыштырма
чыгымнары)
- заманча җиһазларны куллануны күздә тоткан
технБК
паАҖортлардан
чыгып,
план
күрсәткечләрен исәпләү
Җирлекнең башкарма комитеты тарафыннан
Тарифлар буенча комитетта алу
1) түбәндәгеләрне үз эченә ала торган бәяләмә:
проект
чараларын
гамәлгә
кертүнең
максатчанлыгын нигезләү (яисә чаралар өлеше);
- планлаштырылган чараларның бәясен бәяләү;
- инвестиция программасы проектын тБКшерү;
- проект буенча чаралар башкаруның календарь
планын тБКшерү;

Мәгълүмат җибәрелгәннән соң бер ай эчендә

1.план күрсәткечләрен исәпләү

«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 24 ст. 2.3 п.

Йомгак

«Концессия
килешүләре турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 13 ст. 3 п.;
РФ Хөкүмәтенең
карары
16.05.2014 «Җылылык

энергетБКа
нәтиҗәлелегенең
планлы
күрсәткечләренең дөреслеген һәм аларны төзәтү
турында тәкъдимнәрнең ышанычлы булуын
раслау;
2белешмәләр һәм конкурс документациясенә
концессион килешү төзүгә кертү өчен конкурсны
оештыруга кирәкле әһәмият:
- концессия килешүе гамәлдә булган елның
беренче елында отпускавод һәм (яисә) сулыкны
бүлеп бирү күләме, шулай ук мондый концессия
килешүенең гамәлдә булу срогына су һәм (яисә)
сулыкны чыгару күләме;
- концессион килешү гамәлдә булган елдан
алдагы елда энергетБКа ресурсларына бәяләр һәм
концессион килешү гамәлдә булган вакытка
энергетБКа ресурсларына бәяләр фаразы;
- елына концессия килешүе гамәлдә булган
беренче елга кадәрге елда су һәм (яисә) суны
чыгару ялы күләме берәмлегенә энергетБКа
ресурсларын
аерым-аерым
куллану
һәм
югалтулар (файдаланыла торган энергетБКа
ресурсының һәр төре буенча));
- Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
расланган җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә
бәяләр төзү нигезләре нигезендә билгеләнгән
контроль булмаган чыгымнар күләме, су белән
тәэмин итү һәм су бүлеп бирү өлкәсендә Россия
Федерациясе
норматив
хокукый
актлары
нигезендә (энергетБКа ресурсларына, концессион
түләүгә һәм оешмалар табышына салымнан
тыш);
- конкурс критерийларының иң чБК (минималь
һәм (яисә) максималь күрсәткечләре;
- җылылык белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү
өлкәсендә концессионерның җайга салына торган
эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашырудан кирәкле
тулаем кеременең иң чБК (максималь) үсүе, һәр
алдагы елга карата;
тарифларны
исәпләү
өчен
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында
каралган башка бәяләр, зурлыклар, күрсәткечләр,
параметрлар;
- тарифларны җайга салу методын килештерү;
-;
концессион
килешү
объектын
төзүгә
(реконструкцияләүгә) иң чБК чыгымнарны

белән тәэмин итү
объектларының
ышанычлылыгы һәм
энергетБК
нәтиҗәлелеге
күрсәткечләренең
факттагы
күрсәткечләрен
билгеләү һәм исәпләү,
шулай ук җылылык
белән тәэмин итү
өлкәсендә эшчәнлекнең
җайга салына торган
төрләрен, күрсәтелгән
план күрсәткечләрен
гамәлгә ашыручы
оешмага ирешүне
билгеләү һәм Россия
Федерациясе
Хөкүмәтенең 2010
елның 15 маендагы 340
номерлы карарына
үзгәреш кертү
турында» 452-нче
номерлы Законны
раслау хакында
Россия Төзелеш
министрлыгының 2014
елның 04 апрелендәге
162/пр номерлы
«кайнар су белән
тәэмин итүнең
үзәкләштерелгән
системалары
объектларының
ышанычлылыгы,
сыйфаты, энергетБК
нәтиҗәлелеге
күрсәткечләре
исемлеген, салкын су
белән тәэмин итү һәм
(яисә) су бүлеп бирү
системаларының
үзәкләштерелгән
системаларын, план
күрсәткечләрен һәм

исәпләү буенча шәрехләр.

фактБК күрсәткечләрен
билгеләү тәртибен һәм
кагыйдәләрен раслау
турында» боерыгы

7.

Алган мәгълүматны һәм хәбәрнамәне бастырып
чыгаруны исәпкә алып, конкурс документларын
эшләү һәм раслау.
Конссия килешүләрен төзү хокукына конкурс
документациясенә таләпләр 23-115 ст.
Россия Төзелеш министрлыгы, концессион
килешүләр
турында
Россия
Федерациясе
законнарын
исәпкә
алып,
коммуналь
инфраструктура объектларына карата концессион
килешү
төзү
хокукына
ачык
конкурс
документациясен әзерләде.
Күрсәтелгән
документлар
"Документлар"
бүлегендә Министрлыкның рәсми сайтында "Коммуналь инфраструктура системасына карата
концессион килешү төзү хокукына ачык конкурс
документациясе" http://minstroyrf.ru/docs/3603/
Конкурс уздыру турындагы хәбәр конкурс
комиссиясе
тарафыннан
билгеләнгән
концедентта рәсми басмада бастырып чыгарыла
һәм Интернет мәгълүмат-телекоммунБКация
челтәрендәге рәсми сайтта урнаштырыла.

конкурс документларында билгеләнгән срокта, әмма
конкурста катнашуга заявкалар бирү срогы
тәмамланган көнгә кадәр кимендә 30 эш көне кала

8.

Конкурста катнашуга гаризалар бирү

9.

Конкурста катнашу өчен гаризалар салынган
конвертларны ачу, гаризалар белән конвертларны
ачу беркетмәсен төзү һәм имзалау

конкурс документлары белән билгеләнгән тәртиптә,
көнгә, вакытлыча һәм урында
(заявкаларны кабул итү тәмамланган көнне)

10.

Конкурста катнашучыларны алдан сайлап алу,
алдан сайлап алу беркетмәсен төзү һәм имзалау.
Конкурс документларында билгеләнгән тәртиптә
үткәрелә.

ачылган конвертларны карауга кимендә БКе эш көне
кирәк

II. концессион килешү төзү буенча конкурс үткәрү
конкурста катнашуга заявкалар бирү срогы
тәмамланган көнгә кадәр кимендә утыз эш көне кала
(конкурс үткәрү турында хәбәр басылып чыккан
көннән башлап - утыз эш көне)

«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 26
статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 28
статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 29

11.

Конкурста
катнашучыларга
конкурс
тәкъдимнәрен тәкъдим итеп юллама бирү

конкурс комиссиясе әгъзалары конкурста
катнашучыларны алдан сайлап алуны уздыру
беркетмәсенә имза салган көннән соң өч эш көне
эчендә

12.

конкурс тәкъдимнәрен күрсәтү һәм конкурс
тәкъдимнәре булган конвертларны ачу, конкурс
тәкъдимнәре
булган
конвертларны
ачу
беркетмәсен төзү һәм имзалау

хәбәрнамәләр җибәрелгән вакыттан алып
кимендә алтмыш эш көне эчендә

13.

конкурс тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү, конкурс
тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү беркетмәсен төзү
һәм имзалау

билгеләнгән тәртиптә конкурс документларында
(конкурс тәкъдимнәрен карауга һәм бәяләүгә җиде эш
көне кирәк)

14.

Нәтиҗәләр ясау, җиңүчене билгеләү һәм конкурс
уздыру нәтиҗәләре турындагы беркетмәгә кул
кую

конкурс тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү беркетмәсенә
имза салынган көннән соң биш эш көненнән дә соңга
калмыйча

15.

Конкурсны
үткәрү
нәтиҗәләре
турында
беркетмәне бастырып чыгару һәм конкурс
нәтиҗәләре турында конкурста катнашучыларга
хәбәрнамәләр җибәрү

конкурс уздыру нәтиҗәләре турындагы беркетмәгә
имза салынган көннән алып унбиш эш көне эчендә
(беркетмә сайтында рәсмиләштерү һәм урнаштыру
өчен БКе эш көне җитә)

16.

Конкурста җиңүчегә конкурс үткәрү нәтиҗәләре
турында беркетмә, концессион килешү проекты
һәм концессион килешү төзү турында 1 нөсхә
җибәрү

17.

Концессия шартнамәсенең гамәлдә
булу срогына КС объекты биләгән җир

конкурс уздыру нәтиҗәләре турында беркетмәгә имза
салынган көннән алып биш эш көне эчендә
конкурс документларында билгеләнгән һәм конкурс
уздыру турындагы хәбәрдә күрсәтелгән срокта
( конкурс уздыру нәтиҗәләре турындагы беркетмә
басылган көннән алып 10 эш көненнән дә иртәрәк
булмаган һәм 30 эш көненнән дә соңга калмыйча)
әгәр башка сроклар конкурс документлары
белән билгеләнмәгән булса, концессия

статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 29
статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның
31статьясындагы 1
өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 32
статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 34
статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 35
статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 36
статьясындагы 1 өлеше
«Концессион
килешүләр турында»

кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү

18.

килешүенә кул куелган көннән алып алтмыш эш
көненнән дә соңга калмыйча

2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 11 статьясы

III. Концессия килешүенең үтәлешен тБКшереп торуны гамәлгә ашыру
Концессия килешүенең үтәлешен тБКшереп тору,
проектның эчтәлеген һәм бәясен тБКшереп тору

«Концессия
килешүләре турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 9 статьясы;
Россия Төзелеш
министрлыгының
«Җылылык белән
тәэмин итү өлкәсендә
эшчәнлекнең җайга
салына торган төрләрен
гамәлгә ашыручы
оешмаларның
инвестиция
программаларын
үтәвен тБКшереп
торуны гамәлгә ашыру
тәртибен раслау
турында» 2014 елның
07 ноябрендәге 689/пр
номерлы боерыгы
(электр энергетБКасы
турында Россия
Федерациясе
законнары нигезендә
раслана торган мондый
программалардан тыш)

IV. Концессия килешүен гамәлгә ашыруны төгәлләүче чаралар
19.

Башкарылган эшләр актларына, кабул итүтапшыру актларына кул куеп, башкарылган
эшләрне тБКшереп тору

башкарылган эшләр актлары

«Концессион
килешүләр турында»
2005 елның 21
июлендәге 115-ФЗ
номерлы Федераль
законның 14 статьясы

