
ПРОТОКОЛ 

Кодекс Алиментариус мәселелері жөніндегі ведомствоаралық  

үйлестіру кеңесінің отырыстары 

Онлайн формат 

 

Нұр-Сұлтан қ.                                      № 3                                    10.12.2021, 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. 2021 жылдың III-IV тоқсандары үшін Кодекс Алиментариус 

комиссиясына ФАО/ДДҰ Еуропалық үйлестіру комитетінің 

үйлестірушісінің есебі 

 

2. Тамақтану және арнайы диеталық өнімдер жөніндегі Кодекс комитетінің 

42-сессиясына ҚР-ның қатысуы туралы есеп. 

 

3. ҚР-ның микробқа қарсы тұрақтылық жөніндегі арнайы үкіметаралық 

комиссияға (TFAMR), пестицидтердің қалдықтары жөніндегі 

комитетіне, ветеринариялық препараттардың қалдықтары жөніндегі 

комитетіне қатысуы туралы есеп. 

 

4. Кодекстің ұлттық құрылымын құру және нығайту мәселелері бойынша 

Қазақстанның Беларусь Республикасына консультативтік көмек 

көрсетуі 

 

5. Әртүрлі 

 

 



Төраға: 

Ағымдағы жылдың 3 тоқсанында маңызды іс-шаралар өткізілмегендіктен 

Ведомствоаралық үйлестіру кеңесінің отырысы шақырылмады. Осыған орай, 

профессор Қарсыбекова Н.М. 2021 жылдың 3 және 4 тоқсандары бойынша 

есеп беріледі. 

 

1. Баяндамашы м.ғ.д., профессор Қарсыбекова Н.М. Кодекс Алиментариус 

тобының қызметі туралы, атап айтқанда Кодекс Алиментариус 

комиссиясының 44-ші сессиясына, тиісті Кодекс комитеттерінің қатысуы 

туралы баяндама жасады. Сондай-ақ, республикалық деңгейде жүргізіліп 

жатқан Траст қоры жобасын жүзеге асыру бойынша жұмыстарды көрсетті. 

 

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

Ж.Т. тамақтану және арнайы диеталық өнімдер жөніндегі Кодекс комитетінде 

ҚР мүддесі тұрғысынан қаралған құжаттар, оларды талқылау және осы 

кезеңде қабылданған шешім туралы Кеңес мүшелерін хабардар етті. 

 

3. Спикер ветеринария және фитосанитария саласындағы сарапшы 

Шарипов З.Ф. микробқа қарсы тұрақтылық жөніндегі арнайы үкіметаралық 

панельге (TFAMR) және пестицидтердің қалдықтары жөніндегі комитетке, 

ветеринариялық препараттардың қалдықтары жөніндегі комитетке қатысу 

туралы баяндады. Комитеттердің негізгі құжаттары, талқылау барысы және 

олар бойынша қабылданған шешімдер ұсынылған. TFAMR жабылып жатыр, 

өйткені тағамдық микробқа қарсы тұрақтылықты кешенді бақылау және 

қадағалау жөніндегі нұсқаулықтар, микробқа қарсы төзімділіктің 

эволюциясын азайту және алдын алу бойынша қайта қаралған тәжірибе 

кодексі аяқталды, Кодекс Алиментариус комиссиясы мақұлдады және 

Кодекстің веб-сайтыне орналастырылды.  

 

4. Баяндамашы м.ғ.к., Қазақстан Республикасының Байланыс нүктесі 

Толысбаева Ж.Т. Беларусь Республикасындағы Кодекс Алиментариус 

бойынша ситуациялық талдауды қалыптастыруға көмек көрсету, сондай-ақ 

онлайн семинарлар өткізу туралы ақпарат берді: 

• Codex Alimentarius институционалдық құрылымына шолу (4-5 қараша 

2021 ж.); 

• Кодекс хатшылығы пайдаланатын онлайн құралдары (2021 ж. 16-17 

қараша); 

• Codex Alimentarius процедуралары бойынша жұмыстың кейбір 

аспектілері (8-9 желтоқсан 2021 ж.) 



 

 

4.  Әртүрлі. «Кодекс Алиментариус» мәселелері бойынша 

ведомствоаралық үйлестіру кеңесі туралы Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің СЭБК бұйрығын жаңарту, оның ішінде оның 

құрамына өзгерістер енгізілгендіктен, оның құрамы талқыланды. 

 

Баяндамашылардың ақпаратын ескеріп, мыналарды ұсыну туралы 

шешім қабылданды: 

 

1. Кодекс Алиментариус комиссиясының коммуникациялары мен 

стратегиялық жоспарларын іске асыруды жалғастыру. 

2. ҚР ДСМ СЭБК Кодекс Алиментариус тобының жұмысын жалғастыру 

үшін қаржыландыру көздерін тапсын. 

3. AMR ұлттық жол картасында микробқа қарсы тұрақтылық бойынша 

арнайы үкіметаралық топ қабылдаған құжаттарды пайдаланау. 

4. Зилпатеролға қатысты алдыңғы позицияны жалғастыру (зилпатерол 

гидрохлориді үшін MRL орнатуға қарсы). Бұл мәселе ФАО/ДДҰ 

Еуропалық Үйлестіру комитетінің Кодекс Алиментариус 

комиссиясының 32-сессиясында қайтадан талқыланады. 

5. Кодекс Алиментариус мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіру 

кеңесі туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің СЭБК бұйрығына («Кодекс Алиментариус 

комиссиясының ведомствоаралық үйлестіру кеңесі туралы» 2018 жылғы 

22 мамырдағы № 103-НҚ бұйрығы) өзгерістер енгізілсін. 

 

 

Басқарма төрағасының м.а.         Д. Қасқатаева  

 

Хатшысы                                                                               Ж. Толысбаева 

 

 

 

 

 

 

 



Кодекс Алиментариус комиссиясының ведомствоаралық үйлестіру 

кеңесінің отырысына қатысушылардың тізімі 

 

10 желтоқсан, 2021 жыл 

№ Аты-жөні, лауазымы  

 

1 Раззаренов А.А. - Қазақстан Республикасының Сауда және 

интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология 

комитетінің Техникалық реттеу жөніндегі үйлестіру орталығы 

басшысының орынбасары 

 

2 Дәленов Е.Д. – Қазақ тағамтану академиясының тамақтану 

проблемалары институтының директоры, «Астана медицина 

университеті» КЕАҚ профилактикалық медицина және 

тамақтану кафедрасының меңгерушісі 

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

университеті ветеринариялық санитария кафедрасының 

профессоры 

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

университеті ветеринариялық санитария кафедрасының аға 

оқытушысы  

 

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

президенті 

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

ғылыми қызметкері 

 

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

Еуразия ұлттық университетінің «Стандарттау және 

сертификаттау» кафедрасының меңгерушісі 

 

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

республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры 

 

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

кеңсесінің консультанты 

 

10 Қарсыбекова Н.М. - Кодекс Алиментариус комиссиясының 

Еуропа бойынша ФАО/ДДҰ үйлестіру комитетінің аймақтық 

үйлестірушісі 

 



11 Толысбаева Ж.Т. – Қазақстан Республикасының Кодексінің 

байланыс пункті, Кодекс Алиментариус комиссиясының 

ведомствоаралық үйлестіру кеңесінің хатшысы 

12 Шарипов З.Ф. - Кодекс Алиментариус тобының 

ветеринариялық және фитосанитарлық сарапшысы 

 

 

 

 


