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Зарарлаучы матдәләрнең рөхсәт ителгән концентрациясе нормаларын раслау 
турында 

 
“Су белән тәэмин итү һәм су җибәреп тору турында”, 2011 елның 7 нче декабрендәге 

416-ФЗ номерлы Федераль закон һәм әйләнә-тирә мохиткә зарарлаучы матдәләрне 
ташлауга Табигатьтән файдалану өлкәсен күзәтү буенча Федераль хезмәтнең Татарстан 
Республикасы буенча идарәсенең (Росприроднадзор) 2018 елның 5 октябрендәге 
СВ.32.12.18.59 номерлы рөхсәте нигезендә, Биектау муниципаль районы Башкарма 
комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Теркәлгән Биектау муниципаль районы предприятиеләреннән “Биектау коммуналь 
челтәрләре” АҖ предприятиесенең үзәкләштерелгән су агызу системасы һәм чистарту 
җайланмаларына килә торган агызылган сулардагы зарарлы матдәләрнең рөхсәт ителгән 
концентрациясе нормаларын расларга (кушымта).   Күрсәтелгән нормалар күпфатирлы 
йортлар белән идарә итүне тормышка ашыручы оешмаларга (әлеге абонентлардан 
биологик чистарту җайланмаларына кертелә торган агызылган суларның 
концентрациясенең ахыргы чик концентрациясе нормалаштырылмый) кагылмый. 

2. Әлеге карарның гамәлдә булу срогын 2019 елның 31 декабренә кадәр дип 
билгеләргә. 

3. Әлеге карарны Биектау муниципаль районы  рәсми сайтында Интернет 
мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru веб-адресы 
һәм “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында” 
http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштырырга (халыкка җиткерергә). 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы 
башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Хәкимуллин Р.Ф.гә йөкләргә. 
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Кушымта   

                                   «Расланган»  
Татарстан Республикасы 
 Биектау муниципаль районы  
башкарма комитеты карары белән 
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Су объектына негатив йогынтыны булдырмау максатыннан куелган, 
абонентларның агызган суларында зарарлаучы матдәләрнең рөхсәт ителгән 

концентрациясе нормасы (Казансу елгасы) 
 

Зарарлаучы матдәләрнең исемнәре Предприятиеләрнең агызган суларын 
чыгаруда зарарлаучы матдәләрнең 

рөхсәт ителгән концентрациясе, мг/л 

Алюминий 0,434 

Аммоний ион 1,928 

БИК 5 48,276 

Үлчәгән матдәләр 270,000 

Тимер гомуми 0,683 

Кальций 187,891 

Магний 43,156 

Марганец 1,000 

Медь 0,005 

Нефть продуктлары 5,000 

Нитратлар 40,000 

Нитритлар 0,080 

СПАВ 20,000 

Сульфатлар 75,000 

Коры калдык 1059,883 

Фенол 0,005 

Формальдегид 0,065 

Фосфатлар (Р буенча) 0,465 

Хлоридлар 79,000 

Цинк 0,095 
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