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2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районының Иж-Бубый авыл җирлеге башкарма
комитетының
«Татарстан
Республикасы
Әгерҗе
муниципаль районының Иж-Бубый авыл җирлегендә эчә
торган суның сыйфатын җитештерү контроле» муниципаль
программасын раслау турында» 2018 елның 29 декабрендәге
14 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында
Муниципаль норматив-хокукый актларны Россия Федерациясе законнарына
туры китерү максатларында, Россия Федерациясенең «Су белән тәэмин итү һәм су
бүлеп бирү турында» 07.12.2011 № 416-ФЗ Федераль законы, Россия Федерациясе
Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы «Шәһәр
һәм авыл җирлекләре территорияләрен тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм
эчә торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак биналарга,
җитештерү, җәмәгать биналарын эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиологик
таләпләр» 2.1.3684-21 СанПиН кагыйдәләрен һәм нормаларын раслау турында»
карарына таянып, Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә
күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең
Алабуга, Әгерҗе, Менделеевск районнарында территориаль бүлегенең 2021 елның 22
гыйнварындагы 10А/29Е номерлы хатын исәпкә алып, Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районының Иж-Бубый авыл җирлеге башкарма комитеты,
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Иж-Бубый авыл
җирлеге башкарма комитетының 2018 елның 29 декабрендәге 14 номерлы карары
белән расланган «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районы Иж-Бубый авыл җирлегенең эчә торган суның сыйфатын җитештерү
контроле» муниципаль программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. "Норматив хокукый документлар" бүлегендә:
1) 4,5,7 абзацларны үз көчләрен югалткан дип танырга.
2) 6 абзацны яңа редакциядә бәян итәргә:
«СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл җирлекләре территорияләрен карап
тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм эчә торган су белән тәэмин итүгә,
атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарына, җитештерү, иҗтимагый
биналарны эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны
оештыруга һәм үткәрүгә санитар-эпидемиологик таләпләр» (Россия Федерациясе Баш
дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы карары белән
расл.)».

3) түбәндәге эчтәлекле абзацлар белән тулыландырырга:
«Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28
гыйнварындагы 3 номерлы «Шәһәр һәм авыл җирлекләре территорияләрен тотуга, су
объектларына, эчә торган суга һәм эчә торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера
һавасына, туфракка, торак биналарга, җитештерү, җәмәгать биналарын
эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиологик таләпләр» 2.1.3684-21 СанПиН
кагыйдәләрен һәм нормаларын раслау турында» карары»».
«СанПиН 2.1.4.1110-02. Су белән тәэмин итү чыганакларын һәм эчәргә яраклы
суүткәргечләрне санитария саклау зоналары» санитария кагыйдәләрен һәм
нормаларын гамәлгә кертү турында» 2002 елның 14 мартындагы 10 номерлы РФ Баш
дәүләт санитария табибы карары»
1.2. "Гомуми кагыйдәләр. Эчә торган суның сыйфатын тикшереп тору» 1
бүлектә:
1) 1.1 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«Су белән тәэмин итү системасы бирә торган эчә торган суның сыйфаты Россия
Федерациясе Баш дәүләт санитария табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3
номерлы карары белән расланган Россия Федерациясе Баш дәүләт санитария
табибының 2021 елның 28 гыйнварындагы 3 номерлы 2.1.3684-21 СанПиН шәһәр һәм
авыл җирлекләре территорияләрен тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм эчә
торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак биналарга,
җитештерү, җәмәгать биналарын эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиологик
таләпләргә туры килергә тиеш.
2) 1.3 пунктындагы 3 абзацны яңа редакциядә бәян итәргә:
«Урыннарда лаборатор тикшеренүләр өчен су пробаларын сайлап алу саны һәм
вакыты СанПин 2.1.3684-21 1 нче таблицаны исәпкә алып билгеләнә.
Таблица 1
Күрсәткечләр төрләре
Бер ел дәвамында, ким дигәндә, пробалар саны:
җир асты чыганаклары өчен:
җир өсте чыганаклары өчен:
Микробиологик
4 (ел сезоннары буенча)
12 (ай саен)
Паразитологик
үткәрелми
12 (ай саен)
Органолептик
4 (ел сезоннары буенча)
12 (ай саен)
Гомумиләштерелгән күрсәткечләр
4 (ел сезоннары буенча)
12 (ай саен)
Органик һәм органик булмаган
1
4 (ел сезоннары буенча)
матдәләр
Радиологик
1
1

3) 4 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә:
«4. Җитештерү контроле:
4.1. Бүлүче суүткәргеч челтәрдә эчәргә яраклы суның сыйфатына җитештерү
контроле хезмәт күрсәтүче халык санына бәйле СанПин 2.1.3684-21 8 нче
таблицасында күрсәтелгән ешлык белән микробиологик һәм органолептик
күрсәткечләр буенча уздырыла.
4.2. Су белән тәэмин итүнең үзәк системаларын кулланып, абонентларга бирелә
торган эчәргә яраклы суның, кайнар суның сыйфатына җитештерү контроле су
пробаларын сайлап алуны, су белән тәэмин итү процессында санитар-эпидемиягә
каршы (профилактик) чараларны үтәүне тикшереп торуны үз эченә ала.

4.3. Эчәргә яраклы суның, кайнар суның сыйфатына җитештерү контроле салкын
су белән тәэмин итүне яисә кайнар су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма
тарафыннан башкарыла. Эчә торган суның, кайнар суның сыйфатын җитештерү
контролен гамәлгә ашыру тәртибе, әлеге Федераль законда каралган үзенчәлекләрне
исәпкә алып, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү өлкәсендә
Россия Федерациясе законнары нигезендә Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
билгеләнә.
4.4. Гарантия оешмалары эчәргә яраклы суның сыйфатын җитештерү контролен
салкын су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасы объектларында, башка
оешмалар тарафыннан файдаланыла торган объектларда гамәлгә ашырырга хокуклы.
4.5. Эчә торган суның, кайнар суның сыйфатын җитештерү контроле
кысаларында лаборатор тикшеренүләр һәм сынаулар аккредитацияләүнең милли
системасында аккредитацияләү турында Россия Федерациясе законнары нигезендә
аккредитацияләнгән юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар тарафыннан гамәлгә
ашырыла.
4.6. Бүлүче су челтәрендәге эчә торган суның сыйфатына җитештерү контроле
микробиологик һәм органолептик күрсәткечләр буенча хезмәт күрсәтелә торган
халык санына бәйле СанПин 2.1.3684-21 8 нче таблицасында күрсәтелгән ешлык
буенча үткәрелә.
Таблица 8»
Хезмәт күрсәтүче халык саны, мең
Бер айга пробалар саны
кеше
10 га кадәр
2
10-20
10
20-50
30
50-100
100
100 дән артык
100+1 һәр 5 мең кешегә проба, 100 меңнән
артык кешегә
1.3. Түбәндәге эчтәлекле 3 бүлек белән тулыландырырга:
«3. Эчә торган суның сыйфатын тәэмин итү:
3.1. Суны үзәкләштерелгән салкын су белән тәэмин итү системасын кулланып
салкын су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма абонентларга билгеләнгән
таләпләргә туры килә торган эчәргә яраклы су бирергә тиеш, «Су белән тәэмин итү
һәм су бүлеп бирү турында» 2020 елның 07 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль
законның 8 статьясындагы 23 һәм 7 өлешендә каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып».
3.2. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Иж-Бубый авыл
җирлеге башкарма комитеты Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары
таләпләренә туры килә торган салкын су, эчә торган су белән тәэмин итүне оештыру
өчен шартлар тәэмин итәргә тиеш.
3.3. Салкын су белән тәэмин итү өчен су алу, салкын су белән тәэмин итүнең
үзәкләштерелгән системаларын кулланып, Россия Федерациясе законнары нигезендә
эчәргә яраклы су белән тәэмин итү чыганакларыннан файдалануга рөхсәт ителгән
чыганаклардан башкарыла. Мондый чыганаклар булмаган очракта яки су белән
тәэмин итү чыганагыннан су алу һәм салкын су, эчә торган су белән тәэмин итүне

гамәлгә ашыручы оешма тарафыннан су алу экономик нәтиҗәсез булган очракта,
абонентларга су бирү, федераль дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелекне гамәлгә
ашыручы Әгерҗе шәһәренең Алабуга, Менделеевск, Әгерҗе муниципаль
районнарында Роспотребнадзорның территориаль бүлекчәсе белән килештереп
гамәлгә ашырыла.
3.4. Салкын су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасын кулланып,
абонентларга бирелә торган эчәргә яраклы су, суның сыйфаты күрсәткечләренең
дәрәҗәләре эчәргә яраклы суның сыйфаты нормативларыннан артык булмаган
очракта, билгеләү методының мөмкин булган хатасы күләменнән артыграк булган
очракта, тиешле таләпләргә туры килә дип санала.
3.5. Федераль дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелеге яки эчә торган суның
сыйфатын җитештерү контроле нәтиҗәләре буенча, календарь ел дәвамында сайлап
алынган судан соң эчә торган су пробалары күрсәткечләренең уртача дәрәҗәләре
эчәргә яраклы суның сыйфаты нормативларына туры килмәсә, Әгерҗе шәһәренең
Алабуга, Менделеевск, Әгерҗе районнарында Роспотребнадзорның территориаль
бүлекчәсе эчәргә яраклы суның сыйфаты нормативларына туры килмәсә, бу хакта
чираттагы елның 1 февраленә кадәр Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районының Иж-Бубый авыл җирлеге башкарма комитетына хәбәр җибәрергә һәм
салкын су белән тәэмин итүне оештыруга җибәрергә тиеш.
3.6. 3.5 п. күрсәтелгән хәбәрнамәне алган очракта, Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районының Иж-Бубый авыл җирлеге башкарма комитеты
чираттагы елның 1 мартына кадәр эчәргә яраклы суның сыйфатын тиешле таләпләргә
туры китерү чараларын исәпкә алу өлешендә инвестиция программасын эшләүгә яисә
корректировкалауга техник биремгә үзгәрешләр кертергә тиеш. Күрсәтелгән
чараларны гамәлгә ашыру эчәргә яраклы суның сыйфатын билгеләнгән таләпләргә
туры китерүне аларны гамәлгә ашыру башланганнан соң җиде ел эчендә тәэмин
итәргә тиеш.
3.7. Салкын су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма 3.6 п. күрсәтелгән
техник биремне алганнан соң өч ай эчендә эчәргә яраклы суның сыйфатын
билгеләнгән таләпләргә туры китерү буенча чаралар планын эшләргә һәм аны Әгерҗе
шәһәренең Алабуга, Менделеевск, Әгерҗе районнарында Роспотребнадзорның
территориаль бүлекчәсе белән килештерергә тиеш. Ул федераль дәүләт санитарэпидемиологик күзәтчелекне гамәлгә ашыра. Эчә торган суның сыйфатын
билгеләнгән таләпләргә туры китерү чаралары планы инвестиция программасы
составына кертелә.
3.8. Эчә торган суның сыйфатын билгеләнгән таләпләргә һәм мондый
килештерүдән баш тарту өчен нигезләргә туры китерү чаралары планын килештерү
чоры Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган инвестиция
программаларын эшләү, килештерү, раслау һәм корректировкалау тәртибендә
билгеләнә.
3.9. Эчә торган суның сыйфатын салкын су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы
оешма билгеләгән таләпләргә туры китерү чаралары планын гамәлгә ашыру чорына
эчәргә яраклы суның сыйфатын, аның иминлеген характерлаучы эчәргә яраклы суның
сыйфаты күрсәткечләреннән тыш, чаралар планы белән билгеләнгән чикләрдә,
билгеләнгән таләпләргә туры килмәү рөхсәт ителә. Эчә торган суның сыйфатын

тиешле таләпләргә туры китерү чаралары планын гамәлгә ашыру срогы дәвамында
эчәргә яраклы суның сыйфатын киметү рөхсәт ителми.
3.10. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Иж-Бубый авыл
җирлеге башкарма комитеты елга кимендә бер тапкыр массакүләм мәгълүмат
чараларында һәм Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының
“Интернет” челтәрендәге рәсми сайтында җирлек, шәһәр округы территориясендә
үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларыннан файдаланып абонентларга
бирелә торган эчәргә яраклы суның сыйфаты турындагы, Россия Федерациясе
законнарының билгеләнгән таләпләренә туры китереп, эчәргә яраклы суның
сыйфатын китерү чараларының планнары хакында белешмәләр урнаштыра.
3.11. Салкын су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелмәгән салкын су
системаларын кулланып салкын су белән тәэмин итү вакытында билгеләнгән
таләпләргә туры килү мондый системаларны эксплуатацияләүче затлар тарафыннан
тәэмин ителә.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының ИжБубый авыл җирлегенең мәгълүмат стендында халыкка җиткерергә, “Интернет”
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль
берәмлекләре порталы составында Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районының рәсми сайтында урнаштырырга (http://www.agryz.tatarstan.ru) һәм
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып
чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru/).
3. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
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