1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын
Экономика министрлигинин
2013-жылдын 26-июлунда
№ 152 буйругу менен
БЕКИТИЛГЕН

Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлигинин оорулардын
алдын алуу жана мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык
көзөмөлдөө департаментинин
2013-жылдын 26-июлунда
№ 95 буйругу менен
БЕКИТИЛГЕН

Ичүүчү сууну камсыз кылган объектердин
менчик формасына көз карандысыз ишкердүүлүк
субъекттери боюнча текшерүү барагы
Текшерүүнү дайындаган
орган____________________________________________________________________
Текшерүү субъектисинин аталышы
_____________________________________________________________________________
Текшерүүнү аткаруу
мөөнөтү____________________________________________________________________
Текшерүү маалы______________________________________________________________
Салык төлөөчүнүн жеке
номери_______________________________________________________________________
Юридикалык тараптын мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө
күбөлүгү______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дареги______________________________________________________________________
Текшерүү үчүн
тапшырма_____________________________________________________________________
Телефон:_______________________
факс:________________________________
Моб:___________________________
Электрондук почтанын дареги:
№

@

Текшерүүдө камтылуучу
суроолор
бар

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Жалпы маалымат
Суу менен камсыздоо булагы: жер
астындагы
Суу менен камсыздоо булагы: жер
үстүңдөгү
Суу менен камсыздоо
борборлоштурулган
Суу менен камсыздоо
борборлоштурулган эмес
Суу топтоочу курулманын
өндүрүмдүүлүгү (суткасына/л)

Инспектордун белгиси
талап
Комментарий
жок кылын
лер
байт

Талапты
бузуунун
пайызы

1.6
2
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

3
3.1
3.2

Суу булагынан пайдалануучу
калктын саны
Керектүү зарыл документтер:
Жер тилкесин тандоо актысы,
санитардык коргоо зоналарынын
1,2,3-поястарынын, суу чыгаруу
жайларынын долбоору, объектини
пайдаланууга кабыл алуу актысы
Пайдалануучу
реагенттердин
шайкештигин жана коопсуздугун
тастыктоочу дакументтер
Пайдалануучу
дезинфекциялык
каражаттардын шайкештигин жана
коопсуздугун
тастыктоочу
дакументтер
Таштандынын атайы бөлүнгөн
жайларда
утилизациялангандыгын
тастыктоочу
дакументтер
(таштандыны
алып
чыгууга
келишим)
Курт-кумурскага
жана
кемирүүчүлөргө
каршы
жүргүзүлгөн
чараларды
тастыктоочу
документтер
(дезиштетүүнүн
жана
дератизациянын келишимдери)
Кызматчы персоналдардын ден
соолугун
тастыктоочу
документтер
(медициналык
китепче,
зыяндуу
шарттарда
иштөөчүлөрдүн адистик кароодон
өткөндүгүнүн жыйынтык актысы)
Санитардык-гигиеналык окуудан
өткөндүгүн жөнүндө справкалар
(санитардык минимум)
Суунун сапатын жана
коопсуздугун тастыктоочу
документтер (суунун үлгүсүнүн
санитардык-химиялык,
микробиологиялык,
паразитологиялык, радиологиялык
көрсөткүчтөрү боюнча
лабораториялык текшерүүнүн
жыйынтыктары)
Санитардык коргоо зонасында
(СКЗ) режимди уюштуруу
1-поястагы
СКЗнин
аймагын
тосмолоо жана коргоо
Нөшөр сууларын аймакта топтоо
жана агызуу

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

4
4.1

4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1

Таштандыны жыйноо, сактоо,
ташуу
(таштандылардын
контейнерлери, атайын унаа)
Келүүчү
жолдор,
короонун
аймагы, таштанды контейнерлери
үчүн аянтчалар асфальтталган,
таш төшөлгөн
Канализация борбордоштурулган
Канализация
системасы
жергиликтүү (септик, сузуп алуу
чункурларынын
герметикалык
дубалдары жана түбү менен)
Канализация оң абалда
1-поястагы СКЗдеги курулуш
1-поястагы СКЗде адамдардын
жашашы
Уулуу химикаттарды жана
семирткичтерди колдонуу
Эски, бузугу бар скважиналардын
иштөөсүн токтотуу
2-3-поястардагы
СКЗде
мүрзөлөрдү, өлгөн малды көөмгөн
жерлерди,
талааларды
ассенизациялоо, кык сактоочу
жайларды,
күйүүчу
жана
майлоочу материалдардын, уулуу
химикатардын, минералдык жер
семирткичтердин ж.б. химиялык,
микробдук булгануу коркунучун
түзүүчү
объектилерди
жайгаштыруу
Сууну даярдоонун
технологиялык процесси
Скважиналарды, суу сактоочу
резервуарларды, азыктандырып
туруучу көлдөрдү, булактарды
механикалык тазалоо
Сууну фильтрациялоо
Сууну тундуруу
Сууну жугушсуздандыруу
Сууну дезинфекциялоо
Ультрафиолеттик нурга кармоо
Химиялык заттар менен
Химиялык заттарды жабык,
кургак, караңгы жайларда, атайы
тараларда сактоо
Химиялык заттардын
дозаторлорун колдонуу
Жеке гигиена
Санитардык-тиричилик
жайлардын болушу

6.2
6.3
7
7.1
7.2

7.3

8
8.1

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10

10.1
10.2

Персонал үчүн атайы кийимдин,
бут кийимдин болушу
Жууй турган каражаттардын
болушу
Персоналдын ден соолугу
Адистер
тарабынан
лабораториялык анализдер менен
бирге медициналык кароо
Иштөө
процессинде
зыяндуу
факторлорду табуу жана жок
кылуу (адистик оорулардын алдын
алуу)
Медикаменттер
жана
таңуу
материалдар менен толукталган
чукул
медициналык
жардам
көрсөтүү үчүн аптечкалар
Кызматкерлердин эмгегин
коргоону камсыз кылуу боюнча
иш чаралар
Зыяндуу факторлордун
таасиринен жеке коргонуунун
каражаттары (респираторлор, көз
айнектер, ж.б.)
Өндүрүштүк лаборатория
Кадрлар менен толук
комплекттенгендик.
Лабораториялык изилдөөлөрдүн
көлөмү
Заманбап жабдыктар менен
жабдылышы
Реактивдер жана материалдар
менен камсыздануу
Кызматкерлердин
квалификациясы
Өндүрүштүк текшерүү
(санитардык-гигиеналык,
эпидемияга каршы чаралардын
аткарылышын ички текшерүү)
Жумушчу зонасында зыян
заттардын өлчөмүн текшерүү
Органолептикалык, химиялык,
микробиологиялык,
паразитологиялык,
радиологиялык көрсөткүчтөрү
боюнча ичүүчү суунун сапатын
жана коопсуздугун текшерүү

10.3

Бөлүштүрүүчү суу түтүк
тармагында ичүүчү суунун
сапатын жана коопсуздугун
органолептикалык, химиялык,
микробиологиялык,
паразитологиялык,
радиологиялык көрсөткүчтөрү
боюнча текшерүү
Текщерүү барагында пайдаланылган белгилердин чечмелениши
1
2
3

«Ооба» - ооба, бар, дал келет, канааттандырарлык
«Жок» - жок, дал келбейт, канааттандырарлык эмес
«Т/К» - талап кылынбайт /мыйзам чыгаруу тарабынан
каралган эмес

Х
Х
Х

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча объект
_____________________________________________________________________________
(обьектинин аталышы)
(+ белгиси менен белгиленген) объектердин категориясына которулат
Жогорку даражадагы
тобокелдик

Ортонку даражадагы
тобокелдик

Төмөнкү даражадагы
тобокелдик

Өкүл болгон органдын кызматчысы:
______________________ _____________ ________________________________________
кызматы
колу
Ф.А.А.
Эскертүү: Бул текшерүү барагы негиз катары эсептелсин жана көрсөтүлгөн талаптар
ичүүчү сууну камсыз кылган объектерине
менчик формасына көз карандысыз
ишкердүүлүк субъекттери үчүн жайытылсын.
Бул текшерүү барагы төмөндөгү нормативдик укуктук актылардын негизинде
түзүлгөн:
1. Кыргыз Республикасынын «Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө” Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Радиациялык коопсуздук жөнүндө” Техникалык
регламент;
3. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык
коопсуздугу жөнүндө” Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө”
Техникалык регламент;
5. Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-октябрындагы № 679
“Эпидемиялык коркунучу жогорку объекттерде ишкердик субъекттерине пландуу
текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коркунучтарды баалоо критерийлери жөнүндө жобону
бекитүү жөнүндө” токтому;

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы N 225 “Кыргыз
Республикасынын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдик укуктук
актыларын бекитүү жөнүндө” токтому;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын.4-ноябрындагы №173 “Кыргыз
Республикасындагы дезинфекциялоо иштеринин негизги багыттары жөнүндө”токтому;
9. Санитардык-эпидемиологиялык эреже жана нормативдер. СанЭжН 2.1.4.015-03.
Ичүүчү суу жана калктуу жайларды суу менен камсыздоо. Суу менен камсыздоо жана
ичүүгө дайындалган суу түтүктөрүнүн булактарын санитардык коргоо зоналары.

