
ПРОТОКОЛ 

Кодекс Алиментариус мәселелері жөніндегі ведомствоаралық  

үйлестіру кеңесінің отырыстары 

Онлайн формат 

 

 

Нұр-Сұлтан қ.                                      №4                                     01.04.2022, 11.00 

 

Төрағалық еткен: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Азық-түлік өнімдерінің 

техникалық регламенттерін бақылау департаментінің басшысы Қасқатаева Д.Қ. 

 

Тізім бойынша қатысты (тізім қоса беріледі). 

 

Күн тәртібі: 

1. «Кодекс Алиментариус мәселелері жөніндегі ведомствоаралық үйлестіру 

кеңесі туралы» бұйрықты жаңарту»  

 

2. Кіші комитет отырысы Кодекс шешімдерін қабылдаудағы ғылымның рөліне 

және басқа факторлардың қаншалықты ескерілетініне қатысты 

қағидаттардың декларациясы 

 

3. Кодекс Алиментариус комиссиясының Еуропа бойынша ФАО/ДДҰ 

Үйлестіру комитетінің 32-сессиясына дайындық 

 

4. CTF2 Trust Fund жобасының аралық бағалауын жүргізу 

 

5. Әртүрлі 

 

 

Төраға: 

Ведомствоаралық үйлестіру кеңесінің мүшелеріне сәлем берді. Оның күн тәртібі 

бекітілді. Кодекс Алиментариус комиссиясының Еуропа бойынша ФАО/ДДҰ 

Үйлестіру комитетіне (бұдан әрі – CCEURO) төрағалық ету шеңберінде 



Қазақстан Республикасының алдағы қорытынды сессиясын өткізу қажеттігі 

туралы ұстаным айтылды. 

1. Баяндамашы м.ғ.к., тағам гигиенасы бойынша сарапшы Толысбаева 

Ж.Т. бұйрықтың негізгі тарауларын көрсетті және бұйрыққа енгізілген 

өзгерістерді атап өтті. Сондай-ақ, КАВҮК мүшелігіне кандидатураға 

қатысты мемлекеттік органдардың жауаптары бойынша КАВҮК 

мүшелерінің құрамында өзгерістер болғаны айтылды. 

2. Спикер медицина ғылымдарының докторы, профессор, CCEURO 

координаторы Қарсыбекова Н.М. ғылымның рөліне қатысты 

принциптерді декларациялау жөніндегі Кодекс Алиментариус 

комиссиясының Атқару комитетінің кіші комитетінің шешімдері туралы 

ақпарат берді. Бұл құжат Кодекстің барлық мүшелері үшін өте маңызды 

және Кодекс комитетінің төрағаларына құжаттарды талқылау кезінде 

шешімдерді табуға және консенсусқа жетуге көмектеседі. 

3. Спикер медицина ғылымдарының докторы, профессор, CCEURO 

координаторы Қарсыбекова Н.М. CCEURO’32-ге дайындық туралы 

айтты. Кездесу Берлинде өтеді деп жоспарланған болатын, Германия 

ұйымдастырушы болып табылады. Алайда аймақтағы халықаралық 

жағдайдың өзгеруіне байланысты 32-ші сессия виртуалды түрде өтеді. 

Осылайша, CCEURO’32 виртуалды форматта Қазақстан Республикасы 

төрағалық етеді және барлық техникалық мәселелерді Қазақстан 

Республикасы шешуі тиіс. Кодекс Алиментариус Комиссиясының веб-

сайтында күн тәртібі мен құжаттарды сессия өтетін күнге жақын қарауға 

болады. 

4. Баяндамашы ветеринария және фитосанитария бойынша сарапшы 

Шарипов З.Ф. CTF2 Trust Fund жобасының орта мерзімді бағалауы 

туралы ақпарат берді. Аралық бағалау CTF2 жобасын іске асырудың орта 

мерзімді кезеңіне (осы жылдың сәуірінен шілдесіне дейін) жүргізіледі. 

Аудит мақсатты қор жобасының Іс-шаралар жоспарына қатысқан 

тұлғаларды, оның ішінде ведомствоаралық үйлестіру кеңесінің 

мүшелерін тарта отырып жүргізілетіні атап өтілді. 

 

 

Баяндамашылардың ақпаратын ескеріп, мыналарды ұсыну туралы 

шешім қабылданды: 

1. Кеңес мүшелеріне «Алиментариус кодексі бойынша ведомствоаралық 

үйлестіру кеңесі туралы» жаңартылған бұйрық таратылсын. 



2. Кодекс Алиментариус комиссиясының Еуропа бойынша ФАО/ДДҰ 

Үйлестіру комитетінің виртуалды 32-ші сессиясына қатысу. 

3. Кодекс Алиментариус тобы кестеге сәйкес (2022 жылғы 1 сәуірден 30 

шілдеге дейін) Кодекс Алиментариус мәселелері бойынша КАВҮК 

мүшелерімен және ұлттық сарапшылармен аудитордың жұмысын 

үйлестірсін. 

 

Басқарма төрағасының м.а.         Д. Қасқатаева  

 

Хатшысы                                                                               Ж. Толысбаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодекс Алиментариус комиссиясының ведомствоаралық үйлестіру 

кеңесінің отырысына қатысушылардың тізімі 

2022 жылдың 1 сәуірі 

№ Аты-жөні, лауазымы 

1 Забеков А.Т. - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 

министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау 

комитетінің жануарлар ауруларының таралу қатерін талдау және 

ынтымақтастық басқармасының басшысы  

 

2 Төлегенов С.Б. - Қазақстан Республикасының Ауыл 

шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және 

қадағалау комитетінің ветеринариялық шараларды ұйымдастыру 

және мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы 

 

3 Жұбатқанова К.С. - Қазақстан Республикасының Ауыл 

шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және 

қадағалау комитетінің ветеринариялық шараларды ұйымдастыру 

және мемлекеттік қызметтер басқармасының бас сарапшысы  

 

4 Суюндиков Т.О. –Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 

комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас 

директорының м.а. 

 

5 Майканов Б.С. – С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 

университеті ветеринариялық санитария кафедрасының 

профессоры 

6 Әутелеева Л.Т. – С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 

университеті ветеринариялық санитария кафедрасының аға 

оқытушысы  

 

7 Раззаренов А.А. - Қазақстан Республикасының Сауда және 

интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология 

комитетінің Техникалық реттеу жөніндегі үйлестіру орталығы 

басшысының орынбасары 

 

8 Синявский Ю.А. - «Қазақ тағамтану академиясы» ЖШС вице-

президенті 

9 Шәріпбаева А.Ш. - «Қазақ тағамтану академиясы» ЖШС аға 

ғылыми қызметкері 



 

10 Ударцева Т.П. – «Астана медицина университеті» КЕАҚ 

профилактикалық медицина және тамақтану кафедрасының 

профессоры 

 

11 Байхожаева Б.У. – т.ғ.д., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің «Стандарттау және 

сертификаттау» кафедрасының меңгерушісі 

 

12 Лопухин В.В. – «Органикалық егіншілік қауымдастығы» 

республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры 

 

13 Спатаев Е.М. - ДДҰ-ның Қазақстан Республикасындағы Елдік 

кеңсесінің консультанты 

 

14 Қарсыбекова Н.М. - Кодекс Алиментариус комиссиясының 

Еуропа бойынша ФАО/ДДҰ үйлестіру комитетінің аймақтық 

үйлестірушісі 

 

15 Толысбаева Ж.Т. – Қазақстан Республикасының Кодексінің 

байланыс пункті, Кодекс Алиментариус комиссиясының 

ведомствоаралық үйлестіру кеңесінің хатшысы 

16 Шарипов З.Ф. - Кодекс Алиментариус тобының ветеринариялық 

және фитосанитарлық сарапшысы 

 

 

 

 

 

 


