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АГРАРДЫК, ГИГИЕНАЛЫК СТАНДАРТТАР ЖАНА
АЛАРДЫН ВЕТЕРИНАРИЯ ЖААТЫНДА КОЛДОНУУ
ТАРТИБИ

Эл-аралык стандарттар. Стандарт (англ. standard – ченем, үлгү) – стандарт
таштыруу объектисине карата ченемдердин, эрежелердин, талаптардын комплек
син белгилөөчү ченемдик-техникалык документ. Стандарт өз ичине мамлекеттик
стандартты, санитардык ченемдер менен эрежелерди, курулуш ченемдери менен
эрежелерин жана товардын (жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн) сапаты боюнча
милдеттүү талаптарды мыйзамга ылайык белгилеген башка документтерди
камтыйт.
ISO 22000 деген эмне? ISO 22000 – тамак-аш коопсуздугун башкаруу үчүн
иштелип чыккан эл аралык стандарттардын тизмеги.
• ISO 22000:2005 – тамак-аш коопсуздугун башкаруудагы жалпы
колдонмону камтыйт;
• ISO/TS 22002-1:2009 – тамак-ашты өндүрүүдөгү атайын эрежелер
жазылат;
• ISO/TS 2002-3:2011 – айыл чарбасын жүргүзүүдөгү атайын эрежелер
каралат;
• ISO/TS 22003:2007 – аудит жана сертификация боюнча атайын органдар
үчүн колдонмо камтылат.
ISO 22000 тизмегинин негизги стандарты болуп - ISO 22000:2005 НАССР
(«Food safety management systems – Requirements for any organization in the food
chain» – «Тамак-аш коопсуздугун башкаруунун системасы – бул талап бардык
тамак-ашты өндүрүүчүлөрдөн баштап, аны колдонгонго чейинки чынжырчаны
көзөмөлдөйт) эсептелинет.
HACCP «Hazard Analysis and Critical Control Points» контролдоо системасы.
«HACCP – аббревиатурасы – “тобокелчиликти анализдөө жана критикалык
чекитти контролдоо” болуп эсептелет.
ISO 22000 максаттары:
1) Тамак-аш коопсуздугун башкаруудагы системаны түзүү, өнүктүрүү жана
жайылтуу;
2) Керектөөчүлөрдүн талабын жана нормативдик талаптарга жооп берген
тамак-аш коопсуздугунун кепилдигин камсыз кылган ISO 22000
негизиндеги НАССР принциптерин кармануу;
3) Өндүрүлгөн продукцияларга керектөөчүлөрдүн ишенимин жана
канааттануу деңгээлин жогорулатуу.
ISO 22000 сертификациясынын мааниси:
● Жаңы базарларга чыгуу жана кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн берет;
● Өндүрүлгөн продукцияларга керектөөчүлөрдүн ишеними артат;
● Тамак-аш коопсуздугуна тиешелүү мыйзамдарга жана нормативдик
талаптарга жооп берет;
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●

Өндүрүлгөн продукциялардагы жараксыздыкты (брак) баштапкы мезги
линде таап жана аны жоюу;
● Эл аралык талаптарга жооп берген сертификаттын эсебинен өндүрүлгөн
продукциянын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу;
● Өндүргөн продукциянын коопсуздугун документалдуу түрдө тастыктоо
ж.б.
Айыл чарбасындагы жакшы практика – GOOD AGRICULTURAL
PRACTICES (GAP). GAP – бул өндүргөн продукциянын коопсуздугун жогорулатуу
жана сапатын жакшыртуу үчүн колдонулган сунуштардын жыйындысы.
Бул колдонмо, айыл чарба продукциясын өндүрүүдө бардык тутумдарда
колдонулат. GAP продукцияны өндүрүп алуу процессиндеги алгачкы 4 компо
нентке көңүл бурат – топурак, суу, персонал, өндүрүш каражаттары.
Бул стандарт, ISO 9001 стандартынан көз каранды эмес, бирок айыл чарба
продукцияларынын коопсуздугун жана сапатын жакшыртуудагы альтернативалык
принцип катары каралат.
GAP –негизинде аткара турган 4 негизги бөлүк :
«Таза топурак» - дегенде, өндүрүүчү, топурактын микробдук булгануу мүм
күнчүлүгүн азайтуу жолдорун колдонот. (Мисалы, талааны жаныбарлар аралабаш
керек);
«Таза суу» - сууну тазалоо жана даярдоо боюнча аракеттер. Мисалы, жууй
турган, иштетиле турган суулар иче тургандай таза болуш керек;
«Таза колдор» - талаа иштеринде, сарайларда жана сактоочу жайларда
гигиеналык нормаларды сактоо (мисалы, даараткананын болушу, анын ички
тазалыгы, самын-спирттин болушу);
«Таза идиштер жана сактоочу жайлар» - деген, каптоочу контейнерлер,
иштеген жайдын үстүнкү беттери, сактоочу жайлар, транспорт каражаттары ж.б.
абдан жана регулярдуу түрдө жуулуп жана санитардык обработкага кабылып
турушу зарыл.
Эл-аралык стандарттарды аныктоо. Алиментариус Кодекси боюнча
Комиссия (азык-түлүк Кодекси) – тамак-аш азыктарынын зыянсыздыгы (адам
баласынын ден-соолугу)
Бүткүл Дүйнµлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоо уюму (мурда
МЭБ деп аталып келген) – жаныбарлардын саламаттыгы (адам баласына дагы
тиешелүү)
Өсүмдүктµрдү коргоо боюнча Эл-аралык Конвенция – µсүмдүктµрдүн
саламаттыгы
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ВЕТЕРИНАРИЯ ЖААТЫНДАГЫ ЭЛ-АРАЛЫК ЧЕНЕМДЕР
Ветеринария боюнча эл-аралык ишмердүүлүк. Ветеринария боюнча
мамлекет аралык байланыштар жана мамилелер адистештирилген (атайын) 3 Эларалык уюмдун ишмердүүлүгүндө камтылган:
1. БДЖСС (ВОЗЖ) – Бүткүл дүйнµлүк жаныбарлардын саламаттыгын
сактоо уюму (ОIЕ, World Organization for Animal Health, Эл-аралык
эпизоотиялык бюро);
2. ФАО – БУУнун азык-түлүк жана айыл-чарбасы уюму (FАО, Food and
Agricultural Organization);
3. ВОЗ – Бүткүл дүйнµлүк саламаттык сактоо уюму (World Health
Organization).
Бүткүл дүйнµлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоо уюму (ЭЭБ)
– ветеринария жаатында эл-аралык кызматташтыктын эң жогорку деңгээли
болуп саналат. Бул уюм - дүйнөдөгү эњ эски жана эњ таасирдүү өкмөттөр аралык
уюмдардын бири. ЭЭБнун ишмердүүлүгү бүткүл дүйнөдөгү жаныбарлардын
саламаттыгын жакшыртууга багытталган. Азыркы мезгилде уюмда 180 мүчөмамлекеттер бар, алар 5 регионго (Африка, Америка, Азия, Ыраакы Чыгыш жана
Океания, Европа жана Жакынкы Чыгыш) бөлүнгөн, ага Евразиялык экономикалык
биримдиктин мүчөлөрү болгон бардык мамлекеттер киришет. ЭЭБ Бүткүл
дүйнөлүк соода уюму (БДСУ) тарабынан жаныбарлардын саламаттыгынын эл
аралык стандарттары боюнча кабар берүүчү эксперттик уюм катары таанылган.
Кыргыз Республикасы ветеринария жаатында кењири эл аралык байланыштарды
жүзөгө ашырат. Бүткүл дүйнөлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоо уюму
(OIE, World Organization for Animal Health), БУУнун Азык-түлүк айыл чарбалык
уюму (FAO, Food and Agricultural Organization), Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты
сактоо уюму (World Health Organization) ж.б. менен дайыма кызматташат.
Ветеринардык көзөмөл маселелери боюнча ченемдик документтер дайыма
өзгөрүлөт жана толукталат, ошондуктан басма басылмалардан да, интернеттен
да аларды издөө практикалык көндүмдөрүнө ээ болуу абдан маанилүү.
Дүйнөдө ветеринардык ишмердүүлүктү иш жүзүндө координациялоону
жана кооперациялоону Бүткүл дүйнөлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоо
уюму (БЖССУ) жүзөгө ашырат, бул Эл аралык эпизоотиялык бюронун заманбап
аталышы. ЭЭБ 1924-жылы уюшулган. Резиденциясы Парижден орун алган.
Ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары:
• Жаныбарлардын массалык жугуштуу ыландары;
• Мал чарба азыктарынын коопсуздугу;
• Адам баласынын ден сооолугун жаныбарлардан жана мал-чарба азыкта
рынан жугуучу ыландардан сактоо.
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БЖССУнун (ЭЭБнун) башкы милдеттери:
1. жаныбарлардын эл аралык кызматташтык зарыл болгон инфекциялык
ооруларынын патологиясы же алардын алдын алуу боюнча ар кандай
кызыгуу жаратуучу изилдөөлөрдү же тажрыйбаларды колдоо жана
координациялоо;
2. эпизоотиялык оорулардын жүрүшүнө жана алар менен күрөшүү максатында
колдонулуучу каражаттарга тиешелүү жалпы кызыкчылыктагы фактылар
менен документтерди чогултуу жана аларды өкмөттөр менен алардын
ветеринардык мекемелерине маалымдоо;
3. ветеринардык-санитардык көзөмөлгө тийиштүү макулдашуулардын дол
боорлорун иликтөө жана аларды ошол макулдашууларга кол койгон өкмөт
төрдүн тескөөсүнө берүү, алардын аткарылышын текшерүү мүмкүндүгү.
Бүткүл дүйнөлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоо уюмунун мате
риалдары дүйнө өлкөлөрүндөгү эпизоотиялык абал жөнүндө маалыматтын негиз
ги булагы болуп саналышат. Бүткүл дүйнөлүк жаныбарлардын саламаттыгын
сактоо уюмунун иши ар жыл сайынкы генералдык сессияларда көбүрөөк маани
лүү ветеринардык көйгөйлөрдү кароо жана БДЖССУнун (ЭЭБнун) туруктуу
комитеттеринде (комиссияларында) шарп, биологиялык препараттарды стандарт
таштыруу ж.б. боюнча адистештирилген эл аралык кењешмелерди, конфе
ренцияларды, симпозиумдарды өткөрүү жолу менен жүргүзүлөт.
БДЖССУнун (ЭЭБнун) мүчө-өлкөлөрү өзгөчө коркунучтуу жугуштуу ылаңдар
боюнча кабарларды үзгүлтүксүз берип турушат, ал эми жыл аягында калган
башка бардык жугуштуу ылаңдар жөнүндө кабарлашат. Өзгөчө коркунучтуу
ылаңдар пайда болгондо ошол ылаңдар боюнча абалы жакшы өлкөлөргө кабарлар
токтоосуз жөнөтүлөт. БДЖССУ (ЭЭБ) топтогон кабарлар БДЖССУна (ЭЭБго)
мүчө-өлкөлөргө маалымат келип түшөµрү менен жөнөтүү, ай сайын циркулярлар,
мезгилдүү бюллетендер, ал эми жыл сайын статистикалык маалыматтар аркылуу
кабарланат.
Бүткүл Дүйнµлүк Соода уюмунун мандатынын алкагында БДЖССУнун
(ЭЭБнун) негизги максаты – жаныбарларды жана жаныбарлык тектеги өнүмдөрдү
эл аралык соодалоонун санитардык ченемдерин иштеп чыгуу жана жарыялоо
жолу менен дүйнөлүк сооданы коргоо.
Ушуга байланыштуу БДЖССУ (ЭЭБ) Кодекс Алиментариус Комиссиясы
менен – Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун – WHO (World Health
Organization) жана БУУнун Азык-түлүк айыл чарбалык уюмунун – FAO (Food
and Agricultural Organization of the United Nations) – биргелешкен органы менен
дайыма кызматташат.
Мындан тышкары БДЖССУ (ЭЭБ) Өсүмдүктөрдү коргоо боюнча эл аралык
конвенция – IPPC (International Plant Protection Convention), Дүйнөлүк Банк (World
Bank), Айыл чарбалык биологиялык илимдердин эл аралык борбору – CABI (CAB
Internatinal) менен, ошондой эле жаныбарлар өндүрүмүнүн жана жаныбардык эмес
тектеги азык-түлүк өнүмдөрүнүн дүйнөлүк соодасынын коопсуздугун камсыз
доочу башка эл аралык уюмдар менен тыгыз байланыштарды кармап турат.
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Эгер ветеринардык мыйзамдарды кењири дүйнөлүк масштабда карай турган
болсок, аны шарттуу түрдө 3 дењгээлге бөлүүгө болот:
1. «Глобалдуу» (дүйнөлүк) ветеринардык мыйзамдар.
2. Союздук ветеринардык мыйзамдар.
3. Жеке мамлекеттердин ветеринардык мыйзамдары.
Глобалдуу (бүт жер шарын камтыган) ветеринардык мыйзамдар менен
дүйнөлүк масштабдагы жаныбарлар жана азык-түлүк өнүмдөрү менен
байланышкан эл аралык мамилелер жөндөлөт.
Глобалдуу ветеринардык мыйзамдардын талаптары, башкысы Бүткүл
дүйнөлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоо уюмунун басылмаларында
(Жер үстүндөгү жаныбарлардын саламаттыгынын санитардык кодекси менен
Суу жаныбарларынын саламаттыгынын санитардык кодексинде) жана Кодекс
Алиментариус комиссиясынын (БДССУ/ААЧУ) ченемдик документтеринде
баяндалган.
Эл-аралык ченемдер (Кодекстер): Кургакта жана сууда жашаган жаны
барлардын, ошондой эле бул жаныбарлардан өндүрүлүүчү азыктардын вете
ринардык коопсуздугун камсыз кылуучу негизги талаптарды аныктоочу Эларалык документ болуп Бүткүл дүйнөлүк жаныбарлардын саламаттыгын коргоо
уюмунун «Кургакта жашаган жаныбарлардын ден-соолугу» жана «Сууда жашаган
жаныбарлардын ден-соолугу» Кодекстери саналат.
Бул Кодекстер компетенттүү органдардын, импорттоо-экспорттоо, эпизоото
логия жана башка кызматтардын, жаныбарлардын жана алардан өндүрүлгөн
азыктардын эл-аралык соода жүгүртүүсү менен алектенген жактардын кол
донмосу.
1. Terrestrial Animal Health Code – mammals, birds and bees. Кургакта
жашаган жаныбарлардын (сүт эмүүчүлµр, куштар жана бал аарылары)
Зоо-СанитардыкКодекси;
2. Aquatic Animal Health Code – fish, molluscs and crustaceans. Сууда жашаган
жаныбарлардын (балыктар, моллюскалар жана рак сымалдуулар) ЗооСанитардык Кодекси;
3. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Кургакта
жашаган жаныбарлар үчүн вакциналарды жана диагностикалык тесттерди
колдонуу боюнча колдонмо;
4. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. Сууда жашаган жаныбарлар
үчүн диагностикалык тесттерди колдонуу боюнча колдонмо.
Кодекстердин максаты - адам баласынын жана жаныбарлардын ден-соолугун
коргоодо сунуштарды, ченемдерди жана багыттарды иштеп чыгууда колдонмо
болуп саналат.
Кодексттерди жана колдонмолорду тµмµндµгүдµй максаттар үчүн колдонсо
болот:
• зоосанитардык талаптарды иштеп чыгууда;
• диагностикалык тесттерди жана вакциналарды так тиркемелер менен
камсыз кылууда;
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•
•

импортер-µлкµнүн тобокелчиликтерин баалоодо;
соодадагы тобокелчиликтерди тµмµндµтүүчү кирешелүү чараларды
аныктоодо;
• соода-сатыктагы сүйлµшүүлµрдү жүргүзүүдµ шайкештикке жетишүү
максатында жүйµлүү негиздерди келтирүүдµ;
• импортер-µлкµ тарабынан коюлган негизсиз санитардык чараларды жок
ко чыгарууда.
Кодексттерди жана колдонмолордон тµмµндµгүдµй маалыматтар алынат:
терминдер жана аныктамалар; эпизоотиялык абал боюнча маалыматтар; тобо
келчиликтерди талдоо боюнча колдонмо; жаныбарлардын бакубаттуулугу
боюнча кµрсµткүчтµр: жаныбарлардын µлгµн денесин жоготуунун тартиби:
ветеринардык кызматка баа берүүнүн тартиби; диагностикалык тесттер боюнча
ченемдер: экспорттук сертификаттардын үлгүсү; мал союу боюнча колдонмо;
зоналарга бµлүү боюнча ченемдер жана вакцина µндүрүү боюнча ченемдер.
Кодекстерди жана колдонмолорду иштеп чыгууда жана колдонууда компе
тенттүүлүк, кµз карандысыздык, калыстык, бейтараптык, сатылбастык жана
объективдүүлүк сыяктуу этикалык принциптер сакталышы керек
Бүткүл дүйнµлүк соода уюмунун стандарттары. Бул уюмдун стандарттары
- Алиментариус Кодексинин Комиссиясы (Codex Alimentarius Comission, САС),
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму (ВОЗ), БУУнун азык-түлүк жана айылчарба программасы (FAO), Бүткүл дүйнµлүк жаныбарлардын саламаттыгын
сактоо уюму (ВОЗЖ) жана бул эл-аралык уюмдарга мүчө-мамлекеттер тарабынан
иштелип чыгат.
Бул Кодекстердин сөзсүз түрдө колдонулушу боюнча милдеттенме Бүткүл
Дүйнөлүк Соода уюмунун санитардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу
боюнча Макулдашуусунда аныкталган. Макулдашууда көрсөтүлгөндөй, Бүткүл
Дүйнөлүк Соода уюмунун бардык мүчөлөрү өзүлөрүнүн санитардык жана
фитосанитардык чараларын эл-аралык стандарттарга, колдонмолорго жана
сунуштамаларга негиздөөгө милдеттүү.
СФС-чаралардын Макулдашуусунун А тиркемесинин «а» жана «b» пункт
тарында эл-аралык стандарттар, колдонмолор жана сунуштамалар көрсөтүлгөн.
Булар:
(«а») - тамак-аш коопсуздугуна карата - «Алиментариус Кодексинин»
Комитети табынан аныкталган стандарттар, кодонмолор жана сунуштамалар.
Бул документтерде тамак-аш кошулмалары, ветеринардык препараттар жана
пестицид заттардын калдыктарынын кармалышы, булгоочу заттар жана бул
заттарга карата сынамык алуунун, текшерүүнүн ыкмалары, ошондой эле буларга
карата эрежелердин жана колдонмолордун гигиеналык ченемдери көрсөтүлгөн.
(b) жаныбарларга жана жаныбарлар дүйнөсүнө карата – Эл-аралык
эпизоотиялык бюро (МЭБ) тарабынан аныкталган стандарттар, колдонмолор
жана сунуштамалар.
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АЛИМЕНТАРИУС КОДЕКСИ ЖАНА ХАССП ТУТУМУ: КОЛДОНУУ
ТАРТИБИ, ¤ЗГ¤Ч¤ЛҮКТ¤РҮ
Тамак-аш азыктарынын гигиенасынын жалпы прициптерин - Алиментариус
Кодексинин Комиссиясы (Codex Alimentarius Comission, САС) аныктайт. Бул
комиссия - БУУнун азык-түлүк жана айыл-чарба уюму менен Бүткүл дүйнөлүк
саламаттык сактоо уюмунун биргелешкен органы. 1963-жылы тамак-аш
азыктарынын стандарттарын иштеп чыгуу максатында түзүлгµн.
Алиментариус Кодексинин Комиссиясынын максаты:
• керектµµчүлµрдүн ден-соолугун коргоо;
• тамак-аш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу;
• тамак-аш стандарттарын иштеп чыгуу боюнча бардык иш-аракеттерди
жµндµµгµ мүмкүнчүлүк түзүү.
Ченемдерди (нормаларды) иштеп чыгууда Бүткүл дүйнµлүк жаныбарлардын
саламаттыгын сактоо уюму - жаныбарлардын саламаттыгы жана зооноздор,
Алиментариус Кодексинин Комиссиясы – тамак-аш коопсуздугу жана
Μсүмдүктөрдү коргоо боюнча эл аралык конвенция- µсүмдүктµрдү коргоо
боюнча иш алып барышат.
Алиментариус Кодекси – бул «Тамак-аш азыктары жµнүндµ Мыйзам‚ же
болбосо « Тамак-аш азыктарынын ченемдер жана эрежелер жыйнагы», 13
жыйнактан турат, ар бир жыйнак белгилүү бир тиешелүү теманы камтыйт. Тактап
айтканда жалпы Кодекстен (CODEX STAN), практикага сунушталган Кодекстен
(CAC/RCP), улуу заттардын кармалыш ченемдеринен (CAC/MRL), сунуш
берүүчү документтерден (CAC/MISC) жана комиссиянын сунуштарынан турат.
Алиментариус Комиссиясы кабыл алган документтер, айыл-чарба жана
тамак-аш азыктарынын коопсуздугуна баа берүүдµ эл-аралык эталон катары
каралат.
Алиментариус Кодексинин жетишкендиги катары соода жүгүртүүдµгү
техникалык тоскоолдуктар жµнүндµ (Соглашение о ТБТ) жана санитардык,
фитосанитардык чараларды колдонуу жµнүндµгү макулдашуулар (Соглашение
по СФС) саналышат.
ХАССП тутуму
Бул тутум биринчи жолу 1990-жылдардын башталышында АКШда пайда
болгон. Алиментариус Кодексинин Комиссиясынын «Тобокелчиликтерди жана
текшерилүүчү коркунучтуу чекиттерди талдоо тутуму жана аны колдонуу боюнча
нускама» документи болуп саналып, «биологиялык, химиялык‚ физикалык
факторлорду‚ же болбосо адам баласынын ден-соолугуна зыяндуу таасир этүүчү
тамак-аш азыгынын абалын тобокелчиликтер (коркунучтар)» катары аныктайт.
ХАССП кµзµмµлдµгµн тобокелчиликтер (коркунучтар). Тамак-аш азыктарын
µндүрүүдµ, кайра иштетүүдµ, ташып жеткирүүдµ, сактоодо жана сатууда тобокел
чиликтер (коркунучтар) тµмµндµгүдµй топторго бµлүнүп турат.
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Биологиялык тобокелчиликтер: бактериялар, вирустар, жµнµкµй орга
низмдер, мителер, каскактар;
Физикалык тобокелчиликтер: бул коркунуч тамак-ашта болбошу ке
рек болгон заттар (мисалы, жыгач кырындылары, айнек бөлүктөрү, темир
кырындылары, сөөктөр ж.б.).
Химиялык тобокелчиликтер:
• табигый жол менен пайда болуучу заттар (ар кандай аллергендер,
микотоксиндер и ж.б.);
• айыл-чарба азыктарына µндүрүү учурунда келип түшкµн заттар: (пес
тициддер жана жер семирткичтер, ветеринардык препараттардын калган
µлчµмдµрү – антибиотиктер, сульфаниламиддер, гормон заттары; оор
металлдар, тамак-аш кошулмалары, контаминанттар– дезинфектанттар,
сырдоочу жана майлоочу материалдар, таңгактоочу материалдардан
келип түшүүчү химиялык заттар);
• тамак- аш азыктарын даярдоо учурунда пайда болуучу заттар; (мисалы,
µсүмдүк жана жаныбарладын майларын µтµ ысытып жиберген учурда).
ХАССП тутумунун принциптери. Бул тутум 7 принципке негизделген:
1-принцип: Тобокелчиликтерди талдоо. «Талаадан - столго чейин» µндүрүш
чынжырчасынын бардык этаптарында белгилүү азыктарды µндүрүүдµ таасир
берүүчү коркунучутуу факторлорду тизмектөө.
2-принцип: Технологиялык процесс учурунда текшерилүүчү коркунучтуу
чекиттерди аныктоо.
3-принцип: Ар бир текшерилүүчү коркунучтуу чекиттеги чектелүү
өлчөмдөрдү аныктоо
4-принцип: Ар бир чекиттин текшерилүүсүн камсыздоо максатында байкоо
жүргүзүү (мониторинг) тартибин иштеп чыгуу.
5-принцип: Мониторинг жүргүзүүдµ терс натыйжа алынган учурда, оңдоп
түзµµчү иш-аракеттерди ишеп чыгуу.
6-принцип: ХАССП тутумунун иштешин камсыз кылуучу иш-аракеттердин
натыйжалуулугун текшерүү тартибин аныктоо.
7-принцип: ХАССП тутумунун принциптерин колдонулушун тастыктоочу
жана тартиптерди каттоочу документтерди иштеп чыгуу.
ХАССП тутуму артыкчылыктарга ээ болуп турат. Мындай артыкчылыктарына
сапатты башкарууда – комплекстүү, алдын ала эскертүүчү, тобокелчиликтердин
даражасын так аныктоочу, контролдук ыкмаларды жана көрсөткүчтөрдү
сунуштоочу система болгондугу кирет.
Бул тутумда мал-чарба азыктарын µндүрүү технологиясындагы негизги
текшерилүүчү түйүндүү чекиттер дагы каралган. Булар:
1. Тоюттардын сапаты: азыктуулугун жана коопсуздугун текшерүү (жалпы
уулуулугу, микроорганизмдер жана алардын уулуу заттары менен‚
ошондой эле оор металлдар‚ радионуклиддер, пестициддер менен болгон
бйланышы); гормондук‚ антибиотик‚ антигельминтик жана башка
ветеринардык дары каражаттарынын курамдык катышы).
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2. Ичилүүчү суунун сапаты: коопсуздук кµрсµткүчтµрү боюнча текшерүү –
оор металлдардын, радионуклиддердин, пестициддердин жана патогендүү
микроорганизмдердин катышышы.
3. Жугуштуу ылаңдарга карата жаныбарлардын бакубаттуулугу.
4. Гормоналдык, антибиотик жана башка ветеринардык препараттардын,
дезинфектант, консервант заттарды колдонуу боюнча нускамалардын
талаптарын аткаруу
5. Санитардык-гигиеналык абал: имараттар, технологиялык жабдыктар,
азыктарды жыйноо‚ сактоо жана ташып жеткирүү каражаттары.
Демек, мал-чарба азыктарын µндүрүү технологиясынын азык чынжырындагы
негизги текшерилүүчү түйүндүү чекиттер болуп –чарбалык деңгээлде жаныбар
лардын ылаңдары менен күрµшүү чаралары, жаныбарлар союулуучу жайлардын
санитардык-гигиеналык абалы, жаныбарлардын саламаттыгы, эттин сапаты, кай
ра иштетилүүсү, ташып жеткирүүсү жана таратылуусу саналат.
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2-БӨЛҮМ.		
			

ВЕТЕРИНАРДЫК-САНИТАРДЫК ЧЕНЕМДЕРДИН
ШАЙКЕШТИГИ

САНИТАРДЫК ЖАНА ФИТОСАНИТАРДЫК ЧАРАЛАР
Бүткүл Дүйнµлүк Соода уюмунун (БДСУ) ишмердүүлүгү. Бүткүл
Дүйнµлүк Соода уюмунун ишмердүүлүгүнүн негизин - эл-аралык коммерция
жана соода жүргүзүүнүн негизги укуктук ченемдери болуп саналган ар кандай
60 макулдашуулар түзүп турат
Мындай макулдашуулардын бири болуп Бүткүл Дүйнµлүк Соода уюмунун
санитардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча Макулдашуусу
(СФС Макулдашуусу) саналат.
СФС чаралары – бул адам баласынын, жаныбарлардын жана µсүмдүктµрдүн
саламаттыгын жана жашоосун коргоого багытталган укутук жоболор. Сани
тардык чаралар адам баласынын жана жаныбарлардын саламаттыгын ылаңдардан
коргоодо, ошондой эле тамак-аш азыктарынын кошулмаларынын, уулуу жана
булгоочу заттардын натыйжасында пайда болуучу тобокелчиликтерди (корку
нучтарды) болтурбоодо чоң мааниге ээ. Ал эми фитосанитардык чаралар µсүм
дүктµрдүн саламаттыгын илдеттерден жана зыянкечтерден коргоодо колдонулат.
Санитардык жана фитосанитардык чаралар боюнча Макулдашуу тамак-аш
азыктарынын коопсуздугу жана жаныбарлардын, µсүмдүктµрдүн саламаттыгы
боюнча стандарттар үчүн негиздүү эрежелерди аныктайт.
Бардык µлкµлµр керектµµчүлµр үчүн тамак-аш азыктарынын коопсуздугун
камсыз кылуучу, ошондой эле жаныбарлардын жана µсүмдүктµрдүн ылаңдарынын,
илдеттеринин таралып кетишин болтурбоочу чараларды кабыл алышат.
Жалпылап айтканда, СФС чараларына ар кандай мыйзамдар, токтомдор, эре
желер, нускамалар, ошондой эле продуктыларга карата ветеринардык, каран
тиндик, санитардык-эпидемиологиялык талаптарды камтуучу эрежелер (мисалы,
тоюттардагы пестицид заттарынын кармалышын чектµµ деңгээли), продуктыларды
µндүрүү жана иштетүүгµ карата кµзµмµлдµµ жана сертификациялоо иш-аракеттер
кирет.
Бул басылмалардын жоболору соода, өндүрүш гигиенасы, өндүрүмдүн
сапаты жана коопсуздугу этикасындагы дүйнөлүк базардын тенденцияларын
чагылтышат. Аларда өнөктөш-өлкөлөрдүн эпизоотиялык кырдаалынын өзгө
рүүлөрү жана ветеринардык жакшы абалды, ветеринардык кызматтардын
жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана жаныбарларга катаал мамиле кылууга жол
бербөө боюнча кабыл алынган чаралар жөнүндө маалыматтын ишеничтүүлүгү,
жеткиликтүүлүгү жана ачыктыгы маселелерине чоњ көњүл бурулат.
СФС – чаралары ар кандай формаларда болушу мүмкүн:
• мал-чарба азыктары ылаңдан бош аймактардан келишине болгон талаптар;
• азыктарды кароо;
• определенная обработка;
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•

пестицид заттарынын калдыктарынын максималдуу чектелүү деңгээлин
аныктоо;
• бир нече гана тамак кошулмаларын колдонууга уруксат берүү.
СФС – чаралары озунун жаратылышы боюнча соода жүгүртүүнү чектµµгµ
алып келиши мүмкүн. Соода жүргүзүү боюнча Макулдашуунун фитосанитардык
коргоо чараларын алын ала карайт...
Соода жүргүзүү боюнча макулдашуудагы санитардык жана фитосанитардык
чаралардын колдонушу боюнча кошумча жоболор менен камсыз кылат.
3-берене: Санитардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча
Макулдашуу (Шайкештирүү)
Мүчµ µлкµлµр µзүлµрүнүн санитардык жана фиотосанитпрдык чараларын
эл-аралык стандарттарга карата‚ же болбосо бул стандарттарды сактоодон
четтеп кеткендигин негиздеш керек.
СФС-чаралары боюнча МАКУЛДАШУУНУН негизги максаты – колдонууга
мүмкүн деп эсептелген‚ µлкµлµрдүн ден-соолукту керектүү деңгээлде коргоону
камсыз кылуучу кµз карандысыз укуктарын колдоо жана бул укуктарды эларалык соода жүргүзүүдµгү протекционистик максаттарга колдонбошуна жана
керексиз тоскоолдуктарга алып келбешине кепилдик берүү.
Макулдашуунун негизги жоболору: ачыктык /уведомление; тобокелчилик
терди баалоо; шайкештирүү; µз алдынчалык; аймакташтыруу; эквиваленттүүлүк;
алдын-ала чараларды кµрүү; соода жүргүзүүнү чектµµчү минималдуу таасирлерди
аныктоо; басмырлоонун болбошу/улуттук режим; «коргоонун жетиштүү дең
гээли» /ырааттуулук; талаштарды жµнгµ салуу.
Макулдашуунун негизги принциптери:
1. Илимий негизделиши: Бул, же болбосо башка чаралар илимий жактан
негизделип, ынандырылышы керек, тамак-аш жана µнµр-жайлык азык
тардын коопсуздук принциптерине таянат, ошондой эле адам баласынын,
жаныбарлардын жана µсүмдүктµрдүн саламаттыгын жана жашоосун,
курчап турган чµйрµнү коргоону камсыздайт.
2. Тобокелчиликтерди баалоо: Кошулмалардын, булгоочу, уулуу заттар
дын жана оору чакыруучу организмдердин тамак-аш азыктарынын, суу
ичимдиктеринин жана тоюттардын курамында камтылышынын натыйжа
сында адам баласынын, же болбосо жаныбарлардын саламаттыгына
тийгизилген жагымсыз таасирлердин мүмкүнчүлүктµрүнµ баа берүү.
3. Эквиваленттүүлүк: Бүткүл Дүйнµлүк Соода уюмунун мүчµ
мамлекеттери тарабынан башка-мүчµ мамлекеттердин санитардык
жана фитосанитардык чараларын, эгерде бул чаралар санитардык жана
фитосанитардык коргоону керектүү деңгээлде камсыз кылып жатса,
µзүлµрүнүн чараларынан бир кыйла айырмачылыкта болсо дагы бирдей
таануусу.
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4. Транспаренттүүлүк: Μзүлµрүнүн санитардык, же болбосо фитосанитар
дык чараларындагы µзгµрүүлµр жана СФС-Макулдашууга ылайык бул
чаралар боюнча маалымат берип туруу.
Шайкештирүү («гармонизация»).
Бүткүл Дүйнµлүк соода уюмунун мүчµлµрү санитардык жана фитосанитардык
чараларды эл-аралык стандартка, колдономолорго жана сунуштамаларга
шайкешитикке кетирүү максатында кенен негизде аныктап макулдашышат, эгерде
мындай муктаждык келип чыкса (СФС-макулдашуусунун 1-пункту, 3-беренеси).
Шайкештирүү – мүчµ-µлкµлµр тарабынан жалпы санитардык жана фитоса
нитардык чараларды аныктоо, таануу жана колдонуу (Макулдашуунун 2 пункту,
А тиркемеси)
Макулдашуунун А тиркемесинин 3-пунктуна ылайык, эл-аралык стандарт,
колдономолор жана сунуштамалар - бул:
а) тамак-аш азыктарынын коопсуздугуна карата – «Алиментариус Кодек
синин» Комиссиясы тарабынан аныкталган тамак-аш кошулмаларына,
ветеринардык препараттарга, пестицид заттардын калдыктарына,
булгоочу заттарга, текшерүүчү жана сынамык алуучу ыкмаларга тиешелүү
стандарттар, кодонмолор жана сунуштамалар, ошондой эле гигиеналык
ченемдерге карата эрежелер жана колдонмолор;
б) жаныбарлардын ден-соолугуна жана жаныбарлар дүйнµсүнµ карата –
Бүткүл Дүйнµлүк жаныбарлардын саламаттыгын сактоочу уюм тарабынан
иштелип чыккан стандарттар, кодонмолор жана сунуштамалар;
в) µсүмдүктµрдүн саламаттыгына карата – осумдукторду коргоо боюнча Эларалык конвенциянын Секретариаты тарабынан бул уюмдун аймактык
окулчулуктору менен биргеликте осумдукторду коргоо боюнча Эл-аралык
конвенциянын ишмердуулугунун алкагындагы эл-аралык стандарттар,
колдонмолор жана сунуштамалар.
г) Бүткүл Дүйнµлүк соода уюмунун санитардык жана фитосанитардык
чаралар боюнча Комитети тарабынан тастыкталган,бардык µлкµлµр
мүчµ боло ала турган, жогоруда кµрсµтүлбµгµн башка Эл-аралык
уюмдар тарабынан кµрсµтүлүүчү зарыл стандарттар, колдонмолор жана
сунуштамалар.
Μзүлµрүнүн мүмкүнчүлүктµрүнүн чегинде Бүткүл Дүйнµлүк соода уюмунун
мүчµлµрү тиешелүү эл-аралык уюмдардын, алардын жардамчы органдарынын
санитардык жана фитосанитардык чаралардын ар кандай жагдайларына
байланыштуу стандарттарды, колдономолорду, сунуштамаларды иштеп чыгууда
жана кайра кароодо толук түрдµ катыша алышат.
Ветеринардык-санитардык чаралар. Бул:
● адам баласынын жана жаныбарлардын өмүрүн жана ден-соолугун тамакаш азыктарынын курамында кармалган зыяндуу аралашма, булгоочу,
уулуу заттар жана оору чакыруучу бактериялар менен байланышкан
ылањдардын мүмкүн болуучу тобокелчиликтеринен сактоочу;
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●

адам баласынын жана жаныбарлардын өмүрүн жана ден-соолугун
жугуштуу ылањдарды таратуучу болуп саналган жаныбарлардан, өсүм
дүктөрдөн жана алардан өндүрүлүүчү азыктардан коргоочу;
● адам баласынын жана жаныбарлардын өмүрүн жана ден-соолугун
мите организмдерде жайгашуусунан, алар тарабынан пайда болуучу
ылањдардан, ошондой эле мындай ылањдарды алып жүрүүчү жана
таратуучу организмдерден коргоочу;
● мите организмдердин кирип келиши, же болбосо таралуусу менен
байланышкан зыяндуу кесепеттерди болтурбоочу жана азаюусуна
мүмкүндүк берүүчү иш-аракеттер.
Бул аныктама сууда жашаган жана жапайы жаныбарларды коргоодо
колдонулуучу ветеринардык-санитардык чараларды дагы камтып турат.
Ветеринардык-санитардык чаралардын катарына:
● бардык тиешелүү мыйзамдар, токтомдор, эрежелер, талаптар жана эњ
акыркы өндүрүлгөн азык-түлүккө көрсөтүлүүчү талаптар;
● сыноо, көзөмөлдөө, сертификациялоо жана башка жактыруулар;
● жаныбарларды, же болбосо алардын тиричилигине зарыл болгон
башка материалдарды ташып жеткирүү менен байланышкан карантин
эрежелери;
● тиешелүү статстикалык ыкмаларга карата жоболор;
● сынамык алуунун жана тобокелчиликтерге баа берүүчү ыкмаларынын
тартиби;
● тамак-аш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылууга түздөн-түз
багытталган тањгактоого жана белгилөөгө болгон талаптар дагы кирет.
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БАЖЫ БИРИМДИГИНИН ЖАНА ЕВРАЗИЯ
ЭКОНОМИКАЛЫК БИРИМДИГИНИН (ЕАЭБ)
АЛКАГЫНДАГЫ ВЕТЕРИНАРДЫК-САНИТАРДЫК
ЧАРАЛАР

Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) укуктук тутуму. ЕАЭБде СФСчараларды жан техникалык жµндµµлµрдү колдонууда тµмµндµгүдµй укуктук
тутумдун түзүлүшү калыптанды:
• ЕАЭБ жµнүндµ келишим; договоры в рамках ЕАЭБдин алкагындагы
келишимдер;
• ЕАЭБдин мүчµ-мамлекеттеринин ортосундагы эки тараптуу келишимдер,
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин актылары;
• Евразиялык мамлекееттер аралык кеңештин актылары;
• ЕЭКтын актылары.
• Улуттук мыйзам чыгаруудагы актылар
Бажы Биримдигинин территориясында ветеринардык коопсуздукту камсыз
кылуунун башкы принциптерин аныктаган документ болуп 2009-жылы кабыл
алынган Бажы Биримдигинин ветеринардык-санитардык чаралар боюнча
Маулдашуусу саналып келген. Бул Макулдашууга ылайык:
● Макулдашуунун аракеттери Бажы Биримдигинин чек араларында жана
территориясында ветеринардык текшерүүгө (көзөмөлгө) таандык, бирдик
түү товарлардын тизмегине кирген, ошондой эле өздүк колдонуудагы
товарларга каралган;
● Текшерилүүчү (көзөмөлдөнүүчү) товарлар бирдей ветеринардык (вете
ринардык-санитардык) талаптарга туура келип, сөзсүз түрдө «Бажы
Биримдигинин бажы чек арасында ветеринардык текшерүүнүн бирдей
тартиби жөнүндөгү» Жобого ылайык текшерилиши (көзөмөлдөнүшү)
керек;
● ветеринардык текшерүүгө (көзөмөлгө) таандык товарлардын ар бир
жањы тобу Бажы Биримдигинин бажы чек арасына Бирдей ветеринардык
талаптарга ылайык, ыйгарым укуктуу органдар берген уруксат,
ветеринардык сертификат менен кошо алынып келинет;
● ветеринардык текшерүүгө (көзөмөлгө) таандык товарлар Макулдашууга
кирген бир мамлекеттин территориясынан экинчи бир мамлекеттин
территориясына Бирдей ветеринардык талаптарга ылайык ветеринардык
сертификат менен коштолот.
Макулдашууга кирген мамлекеттердин, же болбосо үчүнчү бир мамлекеттин
территориясында эпизоотияык абал курчугандыгы тууралу расмий маалыматтар
тиешелүү эр-аралык уюмдардан жана макулдашууга кирген мамлекеттер тара
бынан алынган учурларда Макулдашууда убактылуу ветеринардык талаптар
жана чараларды иштеп чыгуу жана киргизүү мүмкүнчүлүктөрү дагы аныкталган.
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Ветеринардык-санитардык чаралар боюнча Бажы Биримдигинин Макулда
шуусунун жоболорун ишке ашыруу максатында Бажы Биримдигинин Комис
сиясынын төмөндөгүдөй негизги чечимдери кабыл алган:
● 2010-жылдын 18 июнунда, № 317 «Бажы Биримдигинде ветеринардыксанитардык чараларды колдонуу боюнча» чечиминде Бажы Биримдигинин
территориясында жана бажы чек арасында ветеринардык текшерүүнү
ишке ашыруунун бирдей тартибинин Жоболору бекитилген;
● Ветеринардык текшерүүгө (көзөмөлгө) таандык товарлардан сынамык
алуунун жана объектилерге биргелешип текшерүү жүргүзүүнүн бирдей
тартиби жөнүндө Жобо иштелип чыккан;
● Ветеринардык текшерүүгө (көзөмөлгө) таандык товарларга көрсөтүлүүчү
бирдей ветеринардык (ветеринардык-санитардык) талаптар иштелип
чыккан;
● 2011-жылдын 7 апрелиндеги Ветеринардык текшерүүгө (көзөмөлгө)
таандык товарларга көрсөтүлүүчү бирдей ветеринардык (ветеринардыксанитардык) талаптар жөнүндөгү чечим;
● 2011-жылдын 7 апрелиндеги №607 «Бажы Биримдигиннин бажы терри
ториясына үчүнчү өлкөлөрдөн киргизилген текшерилүүчү товарларга
берилүүчү бирдей ветеринардык сертификаттын формасы жөнүндөгү»
чечими;
● 2011-жылдын 18 октябрындагы № 834 « Ветеринардык текшерүүгө
(көзөмөлгө) таандык товарлардан сынамык алуунун жана объектилерге
биргелешип текшерүү жүргүзүүнүн бирдей тартиби жөнүндөгү « чечими.
ЕАЭБ аймагында ветеринардык чараларды колдонуу эрежелери. Жаны
барлардын инфекциялык оорулары менен күрөшүүдө Евразия экономикалык
биримдигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүнүн ветеринардык кызматтарынын күч-аракет
терин бириктирүү зарылчылыгы азыркы учурда эњ актуалдуу милдет болуп
саналат.
ЕАЭБ аймагында ветеринардык чараларды колдонуу эрежелерин жана
процедураларын жакшыртууга мүмкүндүк берген бирдиктүү документтерди
иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурулган. Мындай документтердин катарына төмөн
дөгүлөр кирет:
● жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган продукцияны идентифи
кациялоо;
● каттоо жана көзөмөлдөө боюнча макулдашылган ыкмалар жана амалдар
жөнүндө жобо.
Бул документтерди колдонуу менен көзөмөлдөөчү органдарда жаныбарлардан
алынган продукцияны “талаадан дасторконго чейин” принциби боюнча
көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Биримдиктин бажы аймагында
ветеринардык көзөмөл (тескөө) жүргүзүүдө лабораториялык изилдөөлөрдү
жүргүзүүнүн эрежелери жана ыкмалары ЕАЭБ өлкөлөрүнүн лабораторияларынын
ишмердүүлүк методикаларын унификациялоо үчүн сунушталат, анын ичинде
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товарлардын коопсуздугуна ветеринардык-санитардык жактан мониторинг
жүргүзүү максаты дагы каралат.
Жаныбарлардын өзгөчө кооптуу, карантиндик жана зооноздук ооруларынын
алдын алууда, аныктоодо, локалдаштырууда жана чыккан жеринде ылањдын
очокторун жоюуда ЕАЭБ мамлекеттеринин өз ара аракеттешүүсүнүн тартиби,
жаныбарлардын жугуштуу оорулары чыккан учурларда улуттук ветеринардык
кызматтардын иш аракеттеринин ыкчамдуулугун жана макулдашылгандыгын
жогорулатуу боюнча дагы иш-аракеттер аныкталышы керек.
Ушул жана бир катар башка документтерди ЕЭК Кеңешинин чечимдери
менен 2017-жылдын аягына чейин бекитүү пландаштырылган.
ЕАЭБдин ветеринардык чаралар боюнча ыйгарым укуктары:
● Ветеринардык текшерүүгµ тиешелүү товарлардын бирдей тизмеги;
● ЕАЭБдин ветеринардык текшерүүгµ тиешелүү товарларга карата бирдей
ветеринардык талаптары;
● ЕАЭБдин ветеринардык текшерилүүчү объектилерине бирдей ветери
нардык талаптары;
● ЕАЭБдин бажы территориясында жана бажы чек арасында ветеринардык
текшерүүлµрдү ишке ашыруунун бирдей тартиби;
● Ветеринардык текшерүүлµрдү ишке ашырууда лабораториялык изилдµµ
лµрдү жүргүзүүдµгү бирдей эреже жана ыкмалар;
● ЕАЭБдин ветеринардык сертификаттарынын бирдей формасы;
● Yчүнчү мамлекеттердин расмий ветеринардык кµзµмµл тутумдарына
аудит жана ветеринардык текшерүүгµ тиешелүү объектилерине бирге
лешкен текшерүүлµрдү жүргүзүүнүн бирдей тартиби;
● Ветеринардык дары жана диагностикалык кражаттардын, тою кошул
маларынын, дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык
каражаттардын ЕАЭБдин территориясында жүгүртүлүшүн жµндµµ боюн
ча бирдей эрежелер;
● Убактылуу ветеринардык-санитардык чараларды киргизүүдµ мүчµ-мам
лекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын µз-ара аракеттенүүсүнүн
тартиби.
Ветеринардык чаралар боюнча улуттук деңгээлдеги ыйгарым укуктар:
● ветеринардык текшерүүлµргµ (кµзµмµлгµ) тиешелүү товарлардын терри
торияга киргизилишине жана алар аркылуу µтүлүшүнµ (транзит) уруксат
жана ветеринардык сертификаттарды берүү тартибин аныктайт;
● кайра иштетилбеген мал чарба азыктарына ветеринардык-санитардык
эспертиза жүргүзүү тартибин аныктайт;
● үчүнчү мамлекеттердин ветеринардык текшерүүлµргµ (кµзµмµлгµ)
тиешелүү товарларына µзүлµрүнүн территорияларында убактылуу
ветеринардык-санитардык чараларды киргизет;
● үчүнчү мамлекеттердин ветеринардык текшерүүлµргµ (кµзµмµлгµ)
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тиешелүү товарларына µзүлµрүнүн территорияларына киргизилишине
уруксат берет;
● ЕАЭБдин бажы чек арасынын µткµрүү пункттары аркылуу µтүүчү
товарларга чек аралык ветеринардык текшерүүлµрдү ишке ашырат;
● үчүнчү мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары менен биргеликте
территорияга киргизилүүчү товарларга берилүүчү ветеринардык серти
фикаттардын үлгүлµрүн макулдашышат;
● ЕАЭБдин башка мүчµ-мамлекеттерине жана үчүнчү мамлекеттерге
жеткирилүүчү товарларга ветеринардык сертификат берет;
● ветеринардык текшерүүлµргµ (кµзµмµлгµ) тиешелүү товарлардын бир
мүчµ-мамлекеттин териториясынан башка мүчµ-мамлекеттин террито
риясына µтүлүшүнµ ветеринардык текшерүүнү ишке ашырат;
● ЕАЭБдин (ББ) башка мүчµ-мамлекетеринин территориясына ветеринардык
текшерүүлµргµ (кµзµмµлгµ) тиешелүү товарлардын жеткирилишине
бирдей формадагы сертификаттарды берет.
Ветеринардык чараларды колдонууда лабораториялык камсыздоо.
Ветеринария жаатында лабораториялык изилдµµлµр тµмµндµгүдµй учурда
жүргүзүлµт:
● жаныбарлардын ылаңдарын аныктоодо;
● кайра иштетилбеген мал чарба тамак-аш азыктарына ветеринардыксанитардык экспертиз жүргүзүүдµ;
● азыктарга мамлекеттик ветеринардык-санитардык текшерүүнү ишке
ашырууда.
ЕАЭБде СФС чараларын колдонуу принциптери:
1 Принцип. СФС чаралары илимий негизделген принциптердин негизинде
адам баласынын жаныбарлардын жана осудуктордун жашоосун жана денсоолугун коргоого зарыл болгон гана даражада колдонулат.
2 Принцип. СФС чаралары эл-аралык жана аймактык стандарттарга кол
донмолорлго жана сунуштамаларга бул чараладын колдонулушу жогорку
денгээлдеги коргонуу натыйжаларына ээ экендиги илимий жактан негизделгенде
гана таянат.
3 Принцип. ЕАЭБдин мүчµ-мамлекеттери СФС-чараларды колдонуу боюнча
эл-аралык келишимдерди жана ЕЭКтин актыларын биргелишип иштеп чыгууда,
кабыл алууда жана ишке ашырууда биргелешкен саясат жүргүзүшµт.
4 Принцип. ЕАЭБдин ар бир мүчµ-мамлекеттери үчүнчү µлкµлµрдүн‚
ошондой эле ЕАЭБдин башка мүчµ-мамлекеттеринде µндүрүлгµн товарларына
карата убактылуу СФС-чараларын киргизүүгµ акысы бар
ЕАЭБде ветеринардык чараларды колдонуу шарттары
Биринчи шарт. ЕАЭБ жµнүндµгү келишимге ылайык ветеринардык текше
рүүгµ тиешелүү товарлардын тизмегине кирген товарлар ЕАЭБдин бирдей
ветеринардык талаптарына туура келиш керек.
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Экинчи шарт. ЕАЭБ жµнүндµгү келишимге ылайык ветеринардык текше
рүүгµ тиешелүү товарлардын ар бир тобу ЕАЭБдин бажы территориясына
ЕАЭБдин мүчµ-мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын уруксаты
жана үчүнчү мамлекеттин (кµрсµтүлгµн товарларды жµнµткµн µлкµ) ыйгарым
укуктуу органдары тарабынан берилген ветеринардык сертификаты болгон
шартта гана киргизилет.
Yчүнчү шарт. Ветеринардык товарлардын ЕАЭБдин (БС) территориясына
киргизилишинде жана ал аркылуу алып µтүлүшүндµ (транзит) ветеринардык
текшерүү ЕАЭБдин мүчµ-мамлекеттеринин ветеринария жаатындагы
ыйгарым укуктуу чек аралык ветеринардык текшерүүчү пункттарында, Бажы
биримдигинин бажы чек арасында жана бажы территориясында бирдей
ветеринардык текшерүүнү ишке ашыруу Жобосуна ылайык ишке ашырылат.
Тµртүнчү шарт. ЕАЭБдин бир µлкµсүнүн территориясынан экинчи µлкµсүнүн
территориясына ветеринардык текшерүүгµ тиешелүү, бул µлкµдµ µндүрүлгµн
товарларды алып µтүүдµ, Бажы Биримдигинин ыйгарым укуктуу органдар
тарабынан берилген Бажы Биримдигинин бирдей формадагы сертификаты менен
коштолушу керек.
Эт жана эт азыктарына болгон ветеринардык-санитардык талаптар
жана ченемдер.
Бажы Биримдигинин «Тамак-аш коопсуздугу жµнүндµгү» (ТР ТС 021/2011)
техникалык регламенти – тамак-аш коопсуздугу боюнча негизги документ. Бажы
Биримдигинин Комитетинин №880 чечими менен 2011-жылы 9 декабрда кабыл
алынган.
Бажы Биримдигинин «Эт жана эт азыктарынын коопсуздугу жµнүндµгү»
техникалык регламенти (ТР ТС 034/2013)‚ ЕАКтын Кеңешинин 2013-жылдын
9-октябрындагы № 68 чечими менен бекитилген.
Ветеринардык-санитардык экспертиза Бажы Биримдигинин мүчµµлкµлµрүнүн мыйзамдарына ылайык жүргүзүлµт [3-берене ТР ТС 021/2011]

Тренингдин катышуучулары ічін колдонмо

4-БӨЛҮМ.
			
			
			

19

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕТЕРИНАРДЫК
САНИТАРДЫК ЧАРАЛАРДЫН ЭЛ-АРАЛЫК
СТАНДАРТТАРГА ШАЙКЕШТИГИ: МАЛДЫ
АЙДООНУН ЖАНА ЖАЮУНУН ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасында ветеринардык-санитардык чаралардын
укуктук базасы. Ветеринария – бул жаныбарлардын ылањдарын болтурбоого,
дарылоого, калкты адам баласынын жана жаныбарлардын жалпы ылањдарынан
сактоого, ошондой эле толук баалуулуктагы коопсуз мал-чарба азыктарын
өндүрүүгө багытталган илимий билимдерди жана практикалык ишмердүүлүктөрдү
камтып турат.
Соњку мезгилдердеги Кыргыз Республикасындагы саясий –социалдык
абалдын өзгөрүүсү, базар экономикасынын активдүү түзүлүшү, демократиялык
принциптердин жана мамлекеттүүлүктүн укуктук жактан бекемделиши менен,
мыйзам чыгаруунун сапаттуу жаңы абалы түзүлүп, мыйзам чыгарууда µзгµчµ
жагдайлар пайда болду.
Адам баласынын жана жаныбарлардын өмүрүн, ден-соолугун сактоого
багытталган санитардык чараларды колдонуу жана бекитүү укугуна ээ болуу
менен бирге, ар бир өлкө өзүнө керектүү деп эсептеген, же болбосо өздүк
“керектүү дењгээлдеги санитардык коргоо” чараларын, “уруксат берилүүчү
тобокелчиликтердин дењгээли”,-деп аталган стандартты белгилегенге дагы
укуктуу. Эл-аралык соода жүгүртүүнү жөнөкөйлөштүрүү максатында, бир эле
мезгилде тамак-аш азыктарынын коопсуздугун камсыз кылуучу шарттарды
сактоо менен, же болосо жаныбарлардын ден-соолугун коргоодо бардык өлкө
лөргө санитардык талаптарды макулдашып алуу сунушталат.
Өтө катуу санитардык чаралар илимий негиздеме болгон учурда гана
колдонулат, же болбосо эл-аралык стандарт кайсы бир өлкөнүн керектүү дењгээл
деги коопсуздугун камсыздай албаган учурда колдонулат.
Ааламдашуу процессинин күч алышы, сырткы соода жүгүртүүнүн актив
дешүүсү, ааламдык деңгээлде маалыматтык тутумдардын калыптанышы ветери
нардык ишти уюштурууда улуттук тутумдарды µркүндµтүү максатында жаңы
«Ветеринария жµнүндµгү» Мыйзамды кабыл алмайын мүмкүн эместигин
аныктады.
Кыргыз Республикасынын азыркы убактагы ветеринардык укуктук базасы
«Тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жана сапаты жөнүндөгү» Мыйзамы,
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ветеринардык көзөмөлү жөнүндөгү
Жобону, Кыргыз Республикасынын «Ветеринария жөнүндөгү» Мыйзамын
камтып турат.
Улуттук ветеринардык мыйзамдарда тобокелчиликтерди баалоону анык
тоодо жаратылыштык эпизоотиялык очоктордун активдешүүсүнүн, жугуштуу
ылањдардын сырттан келип таралуусунун, жаныбарлардын жугуштуу ылањ
дарынын козгогучтарына таасир берүүчү факторлордун келип чыгуусунун жана
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таралып кетүү ыктымалдуулугун, ошондой эле биологиялык жана экономикалык
кесепеттери божомолдоо сунуш кылынат.
Улуттук ветеринардык мыйзамдарды өркүндөтүү сөзсүз түрдө ветеринария
жаатындагы мамилелерди укуктук жактан жөндөөнүн дењгээлин, жоопкерчиликти,
ветеринардык адистердин кесиптик даярдыктарын жогорулатууга көмөктөшүп,
Кыргыз Республикасында эпизоотиялык жана ветеринардык-санитардык бакубат
туулуктун натыйжалуу камсыз болушуна шарт түзөт, ошондой эле ветеринардыксанитардык талаптардын эл-аралык ченемдер, эрежелер жана стандарттар менен
болгон шайкештигин белгилейт.
Кыргыз Республикасынын «Ветеринария жµнүндµгү» Мыйзамы ветеринария
жаатындагы укуктук, социалдык, уюштуруучулук, каржы-экономикалык негиз
дерди аныктайт жана адамдардын жана жаныбарлардын жалпы илдеттеринен
калкты коргоого, Кыргыз Республикасынын аймагында эпизоотиялык амандыкты
жана ветеринардык-санитардык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган.
«Ветеринария жµнүндµгү» Мыйзамдын мазмуну. Бул Мыйзамда ветери
нардык иштин принциптери; ветеринария жаатындагы негизги милдеттер; Кыргыз
Республикасындагы ветеринария тутуму; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
ветеринария жаатындагы компетенциясы; ветеринария боюнча ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы; жергиликтүү мамлекеттик
администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
ветеринария жаатындагы ыйгарым укуктары; ветеринардык-санитардык ишчаралар жана тараптардын катышуусу; жаныбарлардын ээлеринин жана мал
чарбачылыгынын азыктарын өндүрүү, даярдоо, кайра иштетүү жана сатуу
жагынан иш жүргүзгөн жактардын укуктары жана милдеттери; жаныбарлардан
алынган продуктылар менен чийки заттарды өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо жана
сатуу боюнча ишкердикти каттоо; ветеринардык зоналаштыруу; жаныбарлардан
жана өсүмдүктөрдөн алынган продуктулардын лабораториялык диагностикасы
жана ветеринардык-санитардык экспертизасы; эпизоотияга каршы иш-чаралар;
Кыргыз Республикасынын аймагын ветеринардык-санитардык жактан коргоо:
жаныбарлардын өзгөчө коркунучтуу ылаңдарын жоюу боюнча иш-чараларды
өткөрүү убагында зыян келтирилгендиги үчүн алардын ээлерине компенсация;
социалдык мобилизациялоо жана калкка эпизоотиялык кырдаал жөнүндө
кабарлоо; жергиликтүү жамааттын, коомдук уюмдардын, аймактык коомдук
өз алдынча башкаруу органдарынын жаныбарлардын ден соолугун коргоого
жана калкты кабардар кылууга катышуусу; мамлекеттик ветеринардык көзөмөл
объекттери; мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу кызмат
адамдарынын укуктары; мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу
кызмат адамдарынын милдеттери; мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдү жүзөгө
ашыруучу кызмат адамдарынын актылары; ветеринардык багыттагы дары-дармек
каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошундуларын жүгүртүү чөйрөсүндөгү
көзөмөлдөө; Кыргыз Республикасынын ветеринардык статуардык органы;
ветеринардык палатанын компетенциясы; жеке ветеринардык практиканы
жүргүзүүгө укук; жеке ветеринардык практиканы жүргүзгөн ветеринардык
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врачтардын укуктары жана милдеттери; Кыргыз Республикасынын ветеринария
жаатындагы мыйзамдарын бузгандыгы үчүн ветеринария субъекттеринин
жоопкерчилиги; мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу кызмат
адамдарынын жоопкерчилиги кµрсµтүлгµн.
Ветеринария мыйзамдарынын шайкештиги
«Шайкештирүү» термини укуктук акттылардын аталыштарында, ар түрдүү
мыйзам чыгаруучулук түзүлүштµрдүн формулаларында жана мазмундук
байланыштарында кеңири колдонулуп келет. Илимий аныктамалардагы «мый
зам чыгаруудагы шайкештиктердин» айкалышы маанилүү саясий-укуктук
колдонмолордун катарынан, булардын ичинен ветеринардык мыйзам чыгарууда
бекем орун алды.Азыркы учурда Кыргыз Республикасында айыл чарба продук
циясына карата СФС колдонуу тармагын ченемдик укуктук камсыз кылуу
маселелери акырындап чечилүүдө. 2015-жылдын 18-июнундагы № 376
«Кыргыз Республикасынын карантиндик фитосанитардык эрежелерин жана
фитосанитардык, реэкспорттук фитосанитардык жана карантиндик серти
фикаттарды берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» жана 2015-жылдын
18-июнундагы № 377 «Жаныбарлардын ооруларын алдын алуу боюнча биринчи
кезектеги ветеринардык-санитардык талаптарды бекитүү жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору кабыл алынган.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 4-сентябрындагы №
618 токтому менен “2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында тамакаш жана азык-түлүк коопсуздугунун ПРОГРАММАСЫ» бекитилген.
Программа төмөнкүдөй максаттуу төрт багытка негизделген:
1. Өлкөдө азык-түлүктүн болушун камсыздоо.
2. Азык-түлүктүн табигый жана экономикалык жеткиликтүүлүгүн камсыз
доо.
3. Тамак-аштын сапатын, ар түрдүүлүгүн жана калориялуулугун камсыздоо.
4. Тамак-аштын коопсуздугуна контролду жана көзөмөлдү камсыздоо
Тамак-аш продуктуларын алгачкы өндүрүүнүн деңгээлинде коркунучтун
өзгөчө жогору тобокелдиги төмөнкүдөй баскычтарда байкалат.
Пестициддерди колдонуу. Тирүү жаныбарлардын организмдеринин, азыктүлүк чийки заттарынын, тоюттардын, даяр тамак-аш продуктуларынын пести
циддердин калдыктары менен булганышын контролдоо тамак-аш продуктула
рынын коопсуздугун камсыздоо системасынын маанилүү курамдык бөлүгү болуп
саналат.
Пестициддерди өндүрүүнү, алып кирүүнү, жүгүртүүнү жана колдонууну
мамлекеттик жөнгө салуу «Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүн
дө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен, ошондой эле Туруктуу
органикалык булгагычтар жөнүндө Стокгольм конвенциясынын жоболору жана
башка эл аралык документтер менен белгиленген. Кыргыз Республикасында
пестициддерди жана агрохимикаттарды чыгаруу боюнча өзүнүн индустриясы
жок. Алар импорт боюнча ташылып келет.
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Өсүмдүк өстүрүүчүлүк продукцияларын, анын ичинде тоют өсүмдүктөрүн
өндүрүү менен иштеген тамак-аш бизнесинин операторлору химиялаштыруу
жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каттоого
алынган жана Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга уруксат
берилген пестициддердин жана агрохимикаттардын мамлекеттик каталогуна
киргизилген пестициддерди пайдаланышы керек.
Кыргыз Республикасында азыркы учурда пайда болушу белгисиз химиялык
кошулмаларды пестициддер катары мамлекеттик каттоонун тажрыйбасы жана
пестициддерди тандоо жана жүгүртүү боюнча («Пестициддерге жана агрохи
микаттарга талаптар» Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2010-жылдын
28-майындагы № 299 чечими менен бекитилген санитардык-эпидемиологиялык
көзөмөлдөнүүгө (контролдонууга) тийиш болгон товарларга ББнын Бирдиктүү
санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптарынын II главасы)
эл аралык эрежелерден жана ченемдерден четтөөлөр орун алууда. Эл аралык
тажрыйбага ылайык импорттук пестициддер алар чыгарылган өлкөнүн алдынала макулдугу/каттоосу болгон учурда гана катталат жана пайдаланууга уруксат
берилет.
Жаныбарлар үчүн дары-дармек каражаттарын пайдалануу. Жаныбарлардын
ылаңдарынын алдын алуу жана дарылоо үчүн колдонулуучу дары-дармек
каражаттарын контролдоо, ошондой эле чийки азык-түлүктө жана даяр тамак-аш
продуктуларында алардын калдыктарын контролдоо тамак-аш продуктуларынын
коопсуздугун камсыздоо системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Кыргыз Республикасында жаныбарлар үчүн дары-дармек каражаттарын
чыгарууну, алып кирүүнү жана пайдаланууну мамлекеттик жөнгө салуу «Ветери
нария жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана «Ветеринардык дары
каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө» Техникалык регламент менен белгиленген.
Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген дары-дармектердин
саны Россия Федерациясынан дээрлик 10 эсе аз, бул көптөгөн натыйжалуу
ветеринардык дары-дармектерге мыйзамдуу жетишүүгө терс таасирин тийги
зүүдө.
Жаныбарлардын жашоо чөйрө факторлорунун гигиенасы. Бул багытта
Департаменттин аккредитацияланган 18 санитардык-гигиеналык лабораториясы
чөйрөнүн объекттеринин жана факторлорунун (суу, топурак, имарат, жабдуу)
органолептикалык, физикалык-химиялык, токсикологиялык-гигиеналык көрсөт
күчтөрү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүшөт.
Тоютту жана тоют кошулмаларын пайдалануу. Эл аралык тажрыйбада
малдардан алынган тамак-аш продуктуларынын коопсуздугун камсыздоо
системасында тоюттарга жана тоют кошулмаларына өзгөчө көңүл бурулат.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитоса
нитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Ветеринардык дарт
аныктоо жана экспертизалоо республикалык борборунун бөлүмдөрү тарабынан
тоюттардын юридикалык таанылбаган ченемдерине ылайык келүүсүнө
ветеринардык-санитардык экспертизалоо жүргүзүлөт, мында экспертизанын
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жыйынтыктары менен тоюттарды жана тоют кошулмаларын пайдалануунун
ортосундагы тийиштүү өз ара байланыш жана байкоо жүргүзүү жок.
Жаныбарлардын саламаттыгын камсыздоо. Эл аралык эрежелерге жана
ченемдерге ылайык малдан алынган тамак-аш продуктуларын өндүрүү үчүн
чийки азыктын булагы болуп дени сак жаныбарлар болушу керек.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жаныбарлардын саламаттыгын,
жаныбарлардын ылаңдарынын келип чыгышынын, таралышынын алдын алуу
ну жана жоюуну, адам жана жаныбарлар үчүн жалпы илдеттерден калкты кор
гоону, республиканын аймагына жаныбарлардын жугуштуу ооруларынын
кирип кетишинен сактоону, жаныбарларды ветеринардык тейлөөнү, аймактын
ветеринардык бейпилдигин камсыздоо боюнча программалык иштердин
комплекси жүргүзүлүүдө.
Республиканы аймактык лабораториялык бөлүмдөрүндµ бодо малдын губка
сымал энцефалопатиясынын, контагиоздук плевропневмониясынын, везику
лярдык оозулдун, блутанганын, бодо малдын кара тумоосунун (чума), парату
беркулездун бар экендигине лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүүгµ тийиш.
Азык-түлүк чийки заттарын өндүрүү, сактоо жана ташуу стадиясында тамакаш продуктуларынын коопсуздугу үчүн бардык булактардан потенциалдуу
микробиологиялык булгоочулар айрыкча жогорку тобокелдикти жаратат.
Ошону менен «Ветеринария жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйза
мынын 8-беренесинде белгиленген эт жана эт азыктарын өндүрүү үчүн малды
союу адистешкен аттестациядан өткөн ишканаларда гана ишке ашыруу талаптары
камтылган
«Сүттүн жана аны кайра иштетүү азыктарынын коопсуздугу жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Техникалык регламентине ылайык чийки сүт ветеринардыксанитардык экспертизадан өтүүгө тийиш жана коопсуздук көрсөткүчүнүн 12 тобу
боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл. Чийки сүттүн курамында гормоналдык
дары-дармектердин жана антибиотиктердин калдыктарынын калышын изилдөө
үчүн иммунофермердик анализ жүргүзүү ыкмсы колдонуушу керек. Ошондой
эле чийки сүттүн курамында уулуу элементтердин, пестициддердин, диоксиндин,
меламиндин кармалышы аныкталууга тийиш.
Дарт аныктоонун өтө натыйжалуу жана өтө так ыкмалары иммундук-фер
менттик анализдөөнү (ИФА)) жана полимераздык-чынжырдык реакцияны (ПЧР)
колдонуу учурду талабы болуп саналат.
ЕАЭБдин жана Бажы бирлигинин эрежелери тыюу салынган жана
зыяндуу заттардын тирүү жаныбарлардын организмдериндеги калдыктарынын
кармалышына лабораториялык мониторинг жүргүзүүнү талап кылат.
Азык-түлүк чийки заттарын өндүрүү, сактоо жана ташуу стадиясында тамакаш продуктуларынын коопсуздугу үчүн бардык булактардан потенциалдуу
микробиологиялык булгоочулар айрыкча жогорку тобокелдикти жаратат.
“Ветеринария жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-бере
несинде эт жана эт азыктарын өндүрүү үчүн малды союу адистешкен
аттестациядан өткөн ишканаларда гана ишке ашыруу талабы белгиленген.
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“Сүттүн жана аны кайра иштетүү азыктарынын коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз
Республикасынын Техникалык регламентине ылайык чийки сүт ветеринардыксанитардык экспертизадан өтүүгө тийиш.
Ветеринардык-санитардык экспертиза жүргүзүү максатында лаборатория
ларда бруцеллез жана маститке шакекче реакциясынын классикалык методун
колдонуу менен чийки сүттү баалоону ишке ашырат, ошол эле учурда Техникалык
регламентке ылайык коопсуздук көрсөткүчүнүн 12 тобу боюнча изилдөөлөрдү
жүргүзүү зарыл.
Чийки сүттүн курамында гормоналдык дары-дармектердин жана антибио
тиктердин калдыктарынын кармалыш µлчµмүн, уулуу элементтерди, пестицид
дерди, диоксинди, меламинди аныктоону эл-аралык стандарттар талап кылат.
Даяр тамак-аш продуктуларын чыгаруу. Тамак-аш продуктуларына
Кыргыз Республикасынын жаңы кабыл алынган техникалык регламенттерине
ылайык аларды республиканын ички рыногуна ташып жеткирүү милдеттүү
сертификациялоонун ордуна киргизилген шайкештикти декларациялоо жолу
менен ишке ашырылат. Өндүрүүчүлөр тарабынан шайкештик декларациясын
кабыл алуунун негизги шарты - бул аккредитацияланган лабораторияларда
бардык милдеттүү көрсөткүчтөр боюнча сыноолорду жүргүзүүнү камтыган
ХАССП системасынын негизинде өндүрүштүк контроль жүргүзүү. Бул Кыргыз
Республикасындагы эң көйгөйлүү маселе болуп саналат.
Кыргыз Республикасында тамак-аш ишканаларынын көпчүлүгү ХАССП
системасын пайдаланууга төмөнкү себептер боюнча даяр эмес.
Биринчиден, тамак-аш бизнесинин операторлору бул система жөнүндө
үстүртөн кабардар. Ушул мезгилге чейин алардын ХАССПты пайдалануудагы
билимдерин жана көндүмдөрүн жогорулатууда системалуулук жок.
Экинчиден ишканалардын ХАССПтын негизинде өндүрүштүк контроль
жүргүзүү үчүн өзүнүн жеке лабораториялары жок жана үчүнчү жактардан
системалуу лабораториялык кызмат көрсөтүүлөрдү алууга мүмкүнчүлүгү
жок. Республикада 20 лаборатория, Стандартташтыруу жана метрология
борборунун аймактык сыноо жана тастыктоо борборлорунун 3 лабораториясы
аккредитацияланган. Бирок бул лабораториялар аккредитациянын өтө чек
телген жагына ээ. Алсак, Кыргыз Республикасында эң мыкты жабдылган лабора
ториялардын техникалык компетенттүүлүгүнүн деңгээли 30%га жакынды
түзөт. Бул тамак-аш тармагынын ишканаларына Кыргыз Республикасынын
лабораторияларында гана жүргүзүлгөн сыноолордун негизинде шайкештик
жөнүндө декларацияларды кабыл алууга мүмкүндүк бербейт.
Тамак-аш коопсуздугунун объекттерин импорттоо. Кыргыз Республика
сынын мыйзамдары тарабынан жергиликтүү өндүрүштүн жана импорт боюнча
ташылып келинген тамак-аш коопсуздугунун объекттерине (тирүү жаныбарларга,
азык-түлүк чийки заттарына, тамак-аш продуктуларына, тамак кошулмаларына
жана функционалдуу зарыл болгон тамак-аш компоненттерине) карата бирдей
талаптарды алдын ала караштырган улуттук режим бекитилген.
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Коомдук тамактануу системасы. Коомдук тамактануу - тамактануунун
коопсуздугунун маанилүү объекттеринин бири. Коомдук тамактануу уюмдарын
мамлекеттик көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветери
нардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы
жана Департамент тарабынан жүргүзүлөт.
Адамдардын ден соолугу үчүн тамак-аш продуктуларынын керектүү деңгээл
деги коопсуздугуна жетүү жана кармап туруу.
Артыкчылыктуу багыттар. Белгиленген проблемалардан улам тамак-аш
продуктуларынын коопсуздугу жаатындагы коюлган максаттарга жетүү боюнча
артыкчылыктуу багыттар төмөнкүлөр болуп саналат:
• тамак-аш продуктуларынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башка
руунун бирдиктүү натыйжалуу системасын түзүү;
• санитардык жана ветеринардык чараларды техникалык жактан жөнгө
салуу жана колдонуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү;
• Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан лабораторияларда толук
көлөмдө тамак-аш продуктуларына контролдук сыноолорду жүргүзүүнү
камсыздоо;
• ХАССПнын системасынын негизинде өндүрүштүк контролдоону кирги
зүү боюнча тамак-аш бизнесинин операторуна көмөк көрсөтүү;
• зарыл болгон санитардык-ветеринардык чараларды көрүү.
Башкаруунун натыйжалуу системасын жогорулатууга багытталган биринчи
артыкчылыктуу багыт боюнча төмөнкүдөй милдеттерди чечүү зарыл:
• мамлекеттик башкаруу органдарынын ишин оптималдаштыруу;
• тамак-аш продуктуларынын коопсуздугу үчүн мамлекеттик контролдоо
жана көзөмөлдөө системасын өркүндөтүү;
• жеке ветеринардык практиканы өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү.
Аталган артыкчылыктуу багыт боюнча чараларды ишке ашырууда 2008-жылы
Саламаттык сактоонун дүйнөлүк уюмунун мүчөлөрүнүн жогорку деңгээлдеги
эл аралык форумунда кабыл алынган тамак-аш продуктуларынын коопсуздугу
боюнча Пекин декларациясынын, Европалык Парламенттин жана Европа
бирлигинин Кеңешинин № 000/2002 “Тамак-аш продуктуларынын коопсуздугу
боюнча Европа органы уюштуруучу жана тамак-аш продуктуларынын кооп
суздугуна тийиштүү жол-жоболорду баяндоочу тамак-аш мыйзамынын жалпы
принциптери жана талаптары” токтомунун жоболору, мамлекеттик система
жаатындагы башка өлкөлөрдүн практикасы колдонулат.
Санитардык жана ветеринардык чараларды техникалык жактан жөнгө салуу
жана колдонуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү багытында тамак-аш
продуктуларына жана тамак-аш коопсуздугунун башка объекттерине милдеттүү
талаптарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы боштуктарды
жана коллизияларды четтетүү пландалган.
Жаныбарлардын ылаңдарын аныктоо, азык-түлүк чийки заттарына, тоютка
жана тоют кошулмаларына ветеринардык-санитардык экспертиза жүргүзүү,
ошондой эле Кыргыз Республикасында коммерциялык лабораториялык кызмат
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көрсөтүүлөрдүн системасын өнүктүрүүнүн шарттарын түзүү үчүн изилдөөлөрдүн
бардык спектрин жүргүзүүгө техникалык регламенттердин шайкештигин
тастыктоо максаттары үчүн Стандартташтыруу жана метрология борборунун
иштеп жаткан аккредитацияланган лабораторияларын модернизациялоо көбүнчө
максатка ылайыктуу болуп саналат.
Тамак-аш бизнесинин операторлоруна ХАССП системасынын негизинде
өндүрүштүк контролду киргизүү боюнча көмөк көрсөтүүгө арналган багыт
төмөнкүдөй милдеттерди чечет:
• ХАССПнын системасынын негизинде өндүрүштүк контролду киргизүү
боюнча тамак-аш бизнесинин операторлоруна милдеттүү талаптарды
этап боюнча киргизүүнү камсыздоо;
• тамак-аш продуктуларынын коопсуздугун башкаруу жатында тамак-аш
тармагынын ишканаларынын маалымдуулугун жогорулатуу, ХАССП
системасы боюнча студенттерди окутуу жана тамак-аш тармагынын
адистерин-технологдорду кайра даярдоо;
• ХАССП системасынын негизинде өндүрүштүк контролду киргизүү жана
жүргүзүү боюнча коммерциялык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүүнү
стимулдаштыруу.
Зарыл болгон санитардык-ветеринардык чараларды көрүү алкагында
төмөнкүдөй милдеттерди чечүү пландалган:
• тамак-аш коопсуздугунун объекттеринин импортуна санитардык жана
ветеринардык-санитардык контролду ишке ашыруу;
• Кыргыз Республикасында ылаңсыз ветеринардык зоналарды жана
компартименттерди (бодо малга карата) түзүү.
Бул багытта жаныбарлардын ылаңдарынан эркин зоналарды жана чарбаларды
түзүүдөгү, малдан алынуучу азык-түлүк чийки заттарын кайра иштетүүчүлөр
менен өз ара мамилелеринин эл аралык тажрыйбасына жана МЭБдин сунуш
тамаларына таянат, бул тамак-аш коопсуздугунун объекттеринин импортун
натыйжалуу контролдоо бөлүгүндө, “Жаныбарларды идентификациялоо жөнүн
дө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, ошондой эле ДСУнун Санитардык
жана ветеринардык чаралар боюнча макулдашуусунун жана башка эл аралык
кдокументтердин жоболорун практикалык ишке ашыруунун бир бөлүгү болуп
саналат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу (ЖΜБ) органдарынын ветеринария
жаатындагы ыйгарым укуктары. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган
дарынын ветеринарды жалдоо маселеси ыйгарым укуктуу орган бул ыйгарым
укуктарды каржылоону камсыздайт деген шартта чечилсе болот. Анткени ал
ыйгарым укук мамлекеттик болуп эсептелет. Анткен менен мамлекет жалпы
ветеринария үчүн толук жоопкерчилик албайт. Ал болгону мамлекеттин
компетенциясына кирген бөлүгү үчүн алат; ушуну менен бирге ветеринардык
кызмат көрсөтүүлөрдүн бир бөлүгү жеке секторго берилет жана жергиликтүү
да, мамлекеттик да бюджеттерден төлөнбөйт. Мыйзамдарга ылайык, ЖӨБ
органдарына төмөнкү ыйгарым укуктар берилиши мүмкүн:
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жаныбарлардын өзгөчө коркунучтуу ылаңдары пайда болгондо каран
тинди жана башка чектөө чараларын киргизүү;
● ветеринардык-санитардык талаптарды жана эпизоотияга каршы ишчараларды аткаруу;
● ооруган жаныбарларды жок кылуу, ошондой эле өлгөн жаныбарлар
көмүлгөн жерлерди талаптагыдай күтүү үчүн жоопкерчилик тартат.
2014-жылдын 30-декабрындагы №175 “Ветеринария жөнүндө” КР Мыйзамы
ветеринария жаатындагы укуктук, социалдык, уюштуруучулук, каржы-эконо
микалык негиздерди аныктайт жана адамдардын жана жаныбарлардын жалпы
илдеттеринен калкты коргоого, Кыргыз Республикасынын аймагында эпизоо
тиялык амандыкты жана ветеринардык-санитардык коопсуздукту камсыз кылууга
багытталган.
2015-жылдын 2-июлунда киргизилген акыркы өзгөртүүлөргө ылайык, Мый
зам КР Конституциясынын 113-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарына шайкеш
келтириленин белгилей кетүү керек. Анда мамлекеттик ыйгарым укуктарды
берүү тууралуу мыйзамдарга ылайык, ветеринария боюнча ЖӨБ органдарына
кошумча мамлекеттик ыйгарым укуктар ыйгарылган.
Буга байланыштуу Мыйзамдын 4-беренеси ветеринария тутумундагы
субъекттерге төмөнкүлөрдү киргизет:
● Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;
● ветеринария боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;
● жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;
● берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарынын алкактарында жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдары;
● кесиптик этика ченемдеринин сакталышын контролдоо боюнча көз
карандысыз ветеринардык статуардык орган;
● ветеринардык ишкердик менен алектенген адамдар (жеке ветеринар
дарыгерлер).
Андан кийин Мыйзамдын 7-беренеси ЖӨБ органдарына айрым мамлекеттик
ыйгарым укуктарды бергени менен, аларды ветеринария жаатындагы жергиликтүү
мамлекеттик администрациянын ыйгарым укуктары менен так ажыратат:
Жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын пайда болуу же табылуу коркунучу
учурунда ветеринария боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сунушу
боюнча жергиликтүү мамлекеттик админиcтрация тиешелүү администрациялыкаймактык бирдиктердин аймактарында карантиндик же башка чектөө чараларын
белгилейт же алып салат.
Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар өз компетенциясынын
алкактарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берилген мамлекеттик
ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн которулган каражаттардын эсебинен
каржылоону жүзөгө ашырат жана карантиндик жана башка чектөөчү чараларды
жүргүзүүдө уюштуруучулук жана чарбачылык иш үчүн жоопкерчилик тартат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берилген мамлекеттик
ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруунун алкактарында ветеринардык-санитардык
талаптарды жана эпизоотияга каршы иш- чараларды аткарууну камсыз кылат.
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Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар өз ыйгарым укуктарынын
алкактарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берилген
мамлекеттик ыйгарым укуктардын алкактарында табылган оорулуу жаныбарларды
жок кылууну жүзөгө ашыруу үчүн, ошондой эле өлгөн жаныбарлар көмүлгөн
жерлерди талаптагыдай күтүү үчүн жоопкерчилик тартат.
Ошентип, Мыйзамдагы ЖӨБ органдарынын ветеринария боюнча ыйгарым
укуктар бөлүгүнө киргизилген акыркы өзгөртүүлөр (2015-жылдын 2-июлундагы)
аларды берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар катары аныкташат. Натыйжада,
ЖӨБ органдарына бул маселелерди чечүүгө ыйгарым укуктарды методикалык
коштоо жана республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке берилген
финансы каражаттардын эсебинен штаттык бирдикти камсыздоо талап кылынат.
Малдын ылаңынын алдын алуу боюнча биринчи кезектеги ветеринар
дык-санитардык талаптар. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук акты
ларын «Ветеринария жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш
келтирүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетек
чиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү «Жаныбарлардын ооруларын
алдын алуу боюнча биринчи кезектеги ветеринардык-санитардык талаптарды
бекитүү жөнүндө» 2015-жылдын 19-июнунда №377 Токтомун кабыл алган.
Биринчи кезектеги ветеринардык-санитардык талаптар Кыргыз Республика
сынын «Ветеринария жөнүндө» Мыйзамына ылайык иштелип чыккан.
Талаптар Кыргыз Республикасынын аймагында ветеринардык-санитардык
абалды оң кармап туруу, жугуштуу оорулардын айлана чөйрөдөгү козгогучтар
жана козгогучтарды сактап, алып жүрүүчүлөр аркылуу жуктурбоого жол бербөө
нүн негизинде жаныбарлардын ден соолугун коргоону камсыздоо максатында
ветеринардык коопсуздук боюнча чараларды аныктайт.
1. Айыл чарба малын багуу жана көбөйтүү боюнча мал чарба ишканаларын
долбоорлоого, курууга жана эксплуатациялоого карата ветеринардыксанитардык талаптар.
2. Жаратылышты фермалардын агындылары жана өндүрүштүк калдыктары
менен булганышынан коргоо боюнча негизги талаптар.
3. Фермаларды куруу үчүн аймактарды тандоодогу ветеринардык-сани
тардык талаптар.
4. Мал чарба объекттерин куруу үчүн жер участкалары.
5. Курулган мал чарба фермаларын эксплуатацияга кабыл алуу.
6. Союлган малды алгачкы кайра иштетүү боюнча ишканаларды долбоор
лоого, курууга жана эксплуатациялоого карата ветеринардык-санитардык
талаптар.
7. Мал союучу жерлерге (эт комбинаттары, кушканалар) карата ветери
нардык-санитардык талаптар.
8. Санитардык-коргоо зоналары жана зооветеринардык ажырымдар.
9. Зоопарк комплекстерине, жапайы жаныбарларды жана илбээсиндерди
багуу боюнча корук зоналарга жана алар менен чектешкен аймактарга
карата ветеринардык-санитардык талаптар.
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10. Биологиялык калдыктардын коопсуздугуна, анын ичинде жаратылыш
жана техногендик алааматтардын учурунда пайда болгондорго карата
ветеринардык-санитардык талаптар.
11. Кыргыз Республикасынын аймагын ветеринардык-санитардык коргоо.
12. Карантинди (чектөөчү иш-чараларды) уюштуруу жана жүргүзүү, жаны
барларды карантинге алуу боюнча талаптар
13. Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды ташуу үчүн
колдонулуучу транспорт каражаттарына жана ташууларга ветеринардыксанитардык талаптар
14. Айыл чарба малын багуу шарттарына ветеринардык-санитардык талап
тар.
15. Коопсуздук талаптарына жооп бербеген жаныбарларды жана жаны
барлардан алынган продукцияларды өзүнчө бөлүү жана жок кылуу
тартиби.
16. Эпизоотияга каршы жана ветеринардык-санитардык иш-чараларды
уюштуруу жана жүргүзүү.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 3-августундагы №
555 токтому менен «Кыргыз Республикасынын аймагын жаныбарлардын
жугуштуу ылаңдары боюнча ветеринардык зоналаштыруу эрежелери»
бекитилген.Бул эрежелер «Ветеринария жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына жана «Бажы бирлигиндеги ветеринардык-санитардык чараларды
колдонуу жөнүндө» Бажы бирлигинин комиссиясынын 2010-жылдын 18-июнун
дагы № 317 чечимине ылайык, Жаныбарлардын ден соолугун сактоонун дүйнөлүк
уюмунун сунуштарын эске алуу менен иштелип чыккан жана республиканын
аймагын жаныбарлардын жугуштуу ылаңдары боюнча зоналаштыруунун тарти
бин белгилейт.
Республиканын аймагын жугуштуу ылаңдар боюнча зоналаштыруу кандай
дыр бир жугуштуу ылаң боюнча ветеринардык-санитардык статуска ээ болгон
жаныбарлардын ушул региондо орун алган субпопуляциясын жана мындай
ылаңдарды жуктуруучу жана алып жүрүүчүлөрдүн болушу мүмкүн болгон
продукциялардын коопсуздук даражасын аныктоо максатында жүргүзүлөт, аны
даярдоонун жүрүшүндө аларда козгоочулардын жоктугун кепилдеген жол-жобо
дон өткөн продукцияларга жүргүзүлбөйт.
Ветеринария боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республи
касынын аймагынын ветеринардык-санитардык бакубаттык статусун белгилейт,
Кыргыз Республикасынын аймагын зоналаштыруу боюнча эпизоотиялык карта
сын түзөт жана анын негизинде эпизоотияга каршы иш-чаралардын планына
өзгөртүүлөрдү киргизет.
Кыргыз Республикасынын аймагын эпизоотиялык зоналаштырууга ылайык
ветеринардык жактан таза эмес аймактарда:
● эпизоотияга каршы иш-чаралардын планына ылайык кошумча эпизоотияга
каршы иш-чаралардын жүргүзүлүшү;
● жаныбарларды багып өстүрүү, кармоо, көчүрүү, ташуу, жүгүртүү
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жана союу, мал чарбачылыгынын биологиялык калдыктарын жана
калдыктарды жана башка контролдогу товарларды өндүрүү, кайра
иштетүү, ташуу, сактоо жана сатуу боюнча иштердин ушул эрежелерге
ылайык жүргүзүлүшү;
● Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык айрым
чектөөчү иш-чаралар киргизилиши мүмкүн.
Кыргыз Республикасынын аймагын зоналаштырууну жүргүзүүдө Ветерина
рия боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган МЭБдин Жер үстүндөгү
жаныбарлардын ден соолугунун кодексинин ченемдерин жетекчиликке алат.
Ветеринария боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аймактык зонанын
ветеринардык-санитардык статусун улуттук мыйзамдардын ветеринардыксанитардык талаптарын эске алуу менен белгилейт.
Жаныбарлардын кандайдыр бир жугуштуу ылаңы боюнча аймактын ветери
нардык-санитардык статусу табигый шарттарды (атап айтканда ылаңды козгоочу
же аны алып жүрүүчү жок болгон климаттык зона) жана жасалма шарттарды
(атап айтканда мындай субпопуляциянын ылаңды козгоосунун циркуляциясы
жок болгон шарттарды талаптагыдай камсыздоо) эске алуу менен ыйгарылат.
Жаныбарлардын конкреттүү жугуштуу ылаңы боюнча аймактык зонанын
ветеринардык-санитардык статусу диагностиканын маалыматтарынын анализин,
мониторингдин натыйжаларын, алдын алуу методдорун, идентификациялоо
методдорун жана жаныбарларга байкоо жүргүзүүнү жана аларды колдонууну
камтыйт.
Эпизоотиялык жактан бакубаттуу аймактык зона анын чектеринде ылаңдын
(аны козгоочунун) таралышына жол бербөөгө багытталган тиешелүү эпизоотияга
каршы иш-чаралар жүргүзүлгөн зонаны анын чек арасында бардык товарларды
жана транспортту контролдоону ишке ашыруу менен зонаны камтышы мүмкүн.
Эпизоотиялык жактан бакубаттуу аймактык зона аны башка ветеринардыксанитардык статуска ээ болгон аймактардан бөлгөн коргоо зонасына ээ болот.
Аймактык зонанын ветеринардык-санитардык статусу төмөнкүдөй түрдө
аныкталышы мүмкүн:
● козгоочунун болушу боюнча: бакубаттуу аймактык зона, бакубаттуу эмес
аймактык зона, статусу белгиленбеген аймактык зона;
● вакцинация жүргүзүлбөгөн аймактык зона, вакцинация жүргүзүлгөн
аймактык зона;
● ылаңды (аны козгоочуну) алып кирүү коркунучунун деңгээли боюнча: коркунучу жогорку аймактык зона, коркунучу аныкталбаган аймактык
зона, коркунучу төмөн аймактык зона жана коркунучу аз эске алынган
аймактык зона.
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МАЛДЫ АЙДООНУН ЖАНА ЖАЮУНУН ТАРТИБИ
Малды айдоодогу гигиеналык талаптар. Жаныбарларды мал союучу жай
ларга, же болбосо мезгилдүү жайыттарга айдоону ишке ашыруудагы эң натый
жалуу ыкма болуп атайын алдын-ала даярдалган жолдор аркылуу айдоо саналат.
Мал айдалуучу жолдор алдын ала даярдалышы керек, тактап атканда жол
картасы түзүлµт, калк жашоочу айылдарды айланып µтүүчү жолдор, мал суга
рылуучу жана жайылуучу орундар, тыныгуучу жана түнµк жайлар белгиленет.
Мындай мал айдап µтүүчү жол картасы жергиликтүү ветеринардык-санитардык
кµзµмµл органы менен макулдашылып, ыйгарым укуктуу ветеринардык
органдар тарабынан бекитилип берилет. Ошондой эле, жаныбарлардын айдалуу
ылдамдыгы аныкталат.
Мал айдалуучу трассаларда малды кошумча тоюттандыруучу, сугаруучу,
жаан-чачындардан корголотуучу аянтчалардын жана ветеринардык-санитардык
пункттардын болушу зарыл. Мындай жерлерде малдын ашыкча жыйналып
калышын алдын алуу максатында, Жайыт комитеттери тарабынан кабыл
алынган маршрутту жана графикти так сактоо керек. Бадаларды, оторлорду жана
үйүрлөрдү ар дайым ветеринардык кызматкер жана Жайыт комитетинин адиси
коштоп жүргөнү жакшы.
Мал жол бою оттоп, күчүн жана ден-соолугун сакташы үчүн, күнүнө 10-15 км
аралыкты өтүү сунушталат. Ошондо дагы ар бир 3 саатта 1-1,5 саат, бир күндөн кийин
10-12 саат, ал эми ар бир 10-15 күндүк жол өткөндө бир күндүк эс алуу берүү туура
болот. Жолдо койлорду 1-2 жолу, бодону жана жылкыны 2-3 жолу сугаруу керек.
Жай мезгилинде малды таң эртеден баштап күндүн ысыгы түшкµнгµ чейин
айдоо µтµ ыңгайлуу келет. Мал айдоо тажырыйбалуу адамдарга (суу кечүүлµрү,
тоо ашуулары, бадалдуу жана уулуу µсүмдүктµр оруна алган жерлерде мал
айдоонун ыгын билген) тапшырылышы керек. ларда адамдар коштоп жүрүшµт.
Алардын карамагында керектүү жабдыктар менен толукталган автомашина
болгону максатка ылайыктуу келет.
Жайытта мал багуунун гигиенасы. Жазында, малды жайытка чыгаруу
дан мурда, жайыттарды айбандардан жана өсүмдүктөрдөн калган ар кандай
калдыктардан жана таштандылардан тазалоо зарыл. Тарпканаларды (ското
могильники) жана мурда мал көмүлгөн жерлерди жаңыдан айлантып тосуу же
оңдоп тосуу керек. Жайыттарды жакшыртуу максатында аларды зыяндуу бадал
дардан тазалоо жана саздак жерлерди кургатуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт.
Мал сугаруучу жайлар жана мал түнөктөр алдын ала оңдолуп-түзөлөт,
керегине жараша жаңылары курулуп, жабдылат. Табигый көлмөлөргө барыш
үчүн ыңгайлуу жолдорду, кыя жолдорду куруп, маал-маалы менен тазалап,
оңдоп, мал сууну булгабаш максатында, мал суу ичкен жерлерди, мал көлмөлөргө
кирбей эле суу ичкендей тартипте тосуш керек. Мал сугаруучу аянтчаларда малга
жетиштүү суу тепшилерин орнотуу-куруу зарыл. Ал эми суу тепшилеринин
тегерегин түздөп, таптап, маал-маалы менен малдын кыгынан жана башка
калдык, таштандылардан тазалап туруу зарыл.
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Мал түнөктөр үчүн мал сугаруучу жайдан бир аз өйдөрөөк, анча алыс
эмес жана кургак жер тандалганы туура болот. Бирок, мал сугаруучу жайды
малга булгатбаш максатында мал түнөктөр андан 500 м жакын эмес аралыкта
жайланышы дурус.
Малды дагы жайытка даярдоо зарыл. Жайытка чыгаруунун, жайыттан жайытка
которуунун алдында бардык төрт түлүк мал начарларын жана оорулууларын
аныктоо максатында ветеринардык текшерүүдөн өткөрүлөт. Жугуштуу ылаңдар
менен ооруган мал башка малдан бөлүнөт жана аларга өзүнчө жайыт жана мал
сугаруучу жай чегерилет.
Малды жайытка даярдоодо созсүз аткарылуучу иш-чараларга бодо малды
жана жылкыны окуранын жана ылаанын личинкаларынан арылтуу кирет.
Жайытка чыгаруунун алдында аткарылуучу иш-чара катары малдын туяктарын
тазалоо жана тегиздеп кесүү, сүзөнөөк уйлардын мүйүзүн кесүү болуп саналат.
Жайытка чыгарууда көп кездешкен малдын тоют сиңирүү кызматынын
бузулушун алдын алуу максатында, малды жайыт тоютуна аз-аздан көндүрүү
керек. Алгач мал жайытка 1-2 саатка жайылып, күн өткөн сайын жайыттагы
убактысы узартыла баштайт. Ошондой эле малды жайыттан сарайда багууга
өткөрүүдө дагы, ушундай эле тартипте аз-аздан көндүрүү зарыл.
Жайытта багуу мезгилинде малдын ичинин көбүүсүн жана тоют сиңирүү
органдарынын башка ылаңдарын алдын алуу үчүн, ачка малды көк чөпкө же
шүүдүрүм баскан чөпкө, же жаандан ным болгон чөпкө жайбоо керек. Чөптүн
кургашын күтүү, же болбосо малды алдын ала кургак тоют менен бир аз тоют
тандыруу зарыл. Же болбосо малды алгач бийигирээк жердеги кургак жайыттарга
жайып, андан кийин гана нымдуу чөптүү жайыттарга жайган оң. Ширелүү жана
чыктуу көк чөпкө, өзгөчө чанактуу өсүмдүктөргө (кара беде, люцерна ж.б.) кенен
тойгон малды ошол замат эле суугарууга болбойт.
Мал жаюуга эң ылайыктуу мезгил болуп эртең менен саат 3 төн 9 га чейинки
жана кечинде саат 17 ден 22 ге чейинки убакыт саналат. Ал эми жайдын эң ысык
мезгилиндеги чымын-чиркейлердин таасиринен алаксытуу максатында малды
түнкүсүн дагы жайган жакшы. Паразитардык ылаңдар менен күрөшүү максатында
(өзгөчө гельминтоздор), койлор жана музоо-торпоктор үчүн жайыттарды мезгилмезгили менен алмаштырып туруу зарыл. Жайыттарды алмаштырууда, пайда
ланылган жайытка кайта келүү мүмкүн болсо, эң аз 3 айдан кем болбоосу керек.
Малды кышкы жайыттарда багууда, күзгү жана жазгы жайыт которууларда
төмөндөгүлөргө өзгөчө көңүл бурулушу керек:
1. Малды тоют жана суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо;
2. Малды аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрүнүн зыяндуу таасирлеринен
коргоо;
3. Инфекциялык, протозойлук жана инвазиялык ылаңдарды алдын алуу.
Малдын күзгү жана жазгы жайыт которууларына 1-2 ай мурда эле даярдана
баштоо керек. Даярдык көрүүдө төмөндөгү иш-чаралар аткарылат:
1. Негизги инфекциялык жана инвазиялык ылаңдарга каршы ветеринардыксанитардык иш-чараларды өткөрүү;
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2. Бадаларды, оторлорду жана үйүрлөрдү калыптандыруу жана бадачы,
чабан жана жылкычыларды аныктоо;
3. Бардык малды ден-соолугунун абалын жана эттүүлүгүн аныктоо макса
тында ветеринардык-зоотехниялык текшерүүдөн өткөрүү. Оорулуу, начар
жана арык мал, ошондой эле аяктарынын жана туяктарынын кемтиги бар
мал жайыт которууларга кошулбайт;
4. Мал айдалуучу ашууларга, кыяларга, жолдорго ветеринардык-геологиялык
чалгындоо жүргүзүү, керек болсо оңдоп-түздөө иш-чараларын жүргүзүү.
Кышкы жайыттар тиешелүү жылуу короо-сарайлар, кесек тоют, жем жана
минералдар менен, ошондой эле жетиштүү суу булагы менен камсыздалат.
Жылкылар жана субай мал үчүн табигый жана жасалма корголоочу жайлар
дагы пайдаланылат: жарлар, колоттор, бадалдар, чырпыктардан жана камыштан
жасалган тосмолор ж.б.
Малды суу менен камсыздоо жана сугаруу. Суусуз малдын ден соолугун
сактоо жана алардан өндүрүм алуу мүмкүн эмес. Айбанаттар суусуз 4-8 күндөн
кийин өлүмгө дуушар болушат. Организмде 10% суунун жоголушу анын
турмуш-тиричилигин кескин өзгөртөт, ал эми 20% суу жоготкондо мал өлөт. Суу
мындан тышкары тоют даярдоодо, малкананы, башка аспаптарды таза кармоодо,
санитардык иштерди жүргүзүүдө жана өрткө каршы максатта колдонулат.
Малды сугаруу алардын керектөөсүнө толук жооп бергендей (каалашынча)
жүргүзүлүшү керек. Бодо малды күнүнө 3 жолудан кем эмес, кой-эчкини 1-2
жолу сугарыш керек.
Малды жайытта сугарууда, сууга чейинки аралык бодо үчүн 2-4 км ден, саан
уйлар жана жаш мал үчүн 2-2,5 км ден, кой-эчки үчүн 2,5-3 км ден ашпашы керек.
Санитардык аралык деп тийиштүү имарат менен курулуштун сырткы дубал
дарынын же мал, канаттуулар жана жаныбарлар үчүн короолордун тосмолорунун
ортосундагы эң кыска аралыкты алуу керек.
Мамлекеттик чек ара аркылуу жаныбарлар өткөндө Кыргыз Республи
касынын аймагын ветеринардык-санитардык коргоо боюнча иш-чаралар
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын бойлото кеңдиги 500
метрден кем эмес алдын алуу тилкеси орнотулат, ал жерде мал багууга жана
жаюуга тыюу салынат, алдын алуу тилкесине түздөн-түз чектеш аймакта малдын
кароосуз жүрүшүнө жол берилбейт.
Чек арачылар тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара
сынан кароосуз мал өткөндүгү аныкталса, алар кайта артка айдалат.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан көзөмөлсүз өткөн
малды кайта айдоо мүмкүн эмес болсо, аларда ылаңдын белгилери жок болсо,
кийин кайра чек ара аркылуу өткөрүп берүү үчүн кармалууга тийиш. Мал
токтотулгандыгы жана өткөрүлүп берилгендиги жөнүндө чек ара кызматынын
өкүлдөрү, ветеринария боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын
өкүлдөрүнүн катышуусунда акт түзүлөт.
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Эгерде 7 күндүн ичинде малдын ээси аныкталбаса, алар ветеринардык кароо
дон жана корутунду чыгарылгандан кийин этке союлууга тийиш.
Кармалган малдын арасында жугуштуу оорулар аныкталганда кармалган мал
ээсине орду толтурулбастан жок кылынууга тийиш. Бул чаралар ветеринария
боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими жана контролунун
алдында жүргүзүлөт.
Кармалган малдын арасында башка жугуштуу оорулар аныкталса, алар
союлууга тийиш, алынган продукцияны колдонуу же утилдештирүү ветеринардыксанитардык экспертизалоонун натыйжалары боюнча жүргүзүлөт.
Малды жок кылуу же союу жөнүндө акт түзүлөт, анын бир нускасы вете
ринария боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлөт.
Кармалган жаныбарларда жугуштуу оорулар аныкталганда ветеринария
боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга дароо билдирилет.
Кыргыз Республикасынын аймагынан чектеш мамлекеттин аймагына
кароосуз өткөн жана кайтарылган же кайтып келген чарба субъекттерге же
Кыргыз Республикасынын жарандарына таандык мал аларда өзгөчө коркунучтуу
оору аныкталган учурда кармалууга жана союлууга же жок кылынууга тийиш.
Малды жайытка жана сугарууга жеткирүү ветеринария боюнча ыйгарым
укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылат.
Жайыт сезону бүткөнгө чейин же бүткөндөн кийин малды ташуу автотранспорт
менен жана ветеринардык коштоочу документтери болгон учурда жүргүзүлөт.
Жайытта малдын жугуштуу ооруларынын пайда болушу аныкталган учур
да аны жоюу жана карантинди белгилөө боюнча иш-чаралар Кыргыз Респуб
ликасынын ветеринардык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
Жайытта малдын жугуштуу оорулары же жугуштуу эмес оорулары (уулануу)
менен жапырт ооруган учурларда мал багылган аймактагы жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органына жана ветеринария боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органына, ошондой эле малы багылган чектеш мамлекеттин ветеринария боюнча
ыйгарым укуктуу органына токтоосуз билдирилет.
Жайытка малды ташып баруу жана Кыргыз Республикасынын аймагынан
ташып чыгаруу чек аралык ветеринардык контролдоо пункту бар Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик чек арасынан өтүүчү жерлерде гана жүргүзүлөт.
Чек аралык ветеринардык контролдоо пунктунун нөөмөтчү ветеринардык
врачы ветеринардык коштоочу документтерди, анда көрсөтүлгөн маалыматтардын
ветеринардык-санитардык талаптарга ылайыктыгын, борбордук ветеринардык
органдардан малды ташып кирүүгө жана ташып чыгууга уруксаты бар экендигин
жана алардын документте көрсөтүлгөн санына ылайыктуулугун текшерет жана
бузуулар жок болсо документтерге чек арадан малды алып өтүүгө уруксат берген
штампты коёт.
Мамлекеттик чек арадан тийиштүү уруксатсыз (контрабандалык) өткөн
коңшу мамлекеттердин малы жайытта же ташуу (айдоо) жолунда табылган
учурда мындай мал ээсине орду толтурулбастан жок кылынууга тийиш. Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик чек арасынан Кыргыз Республикасынын
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жайыттарына жаюу максатында чектеш өлкөлөрдүн малынын санкциясыз бардык
өтүү учурлары жөнүндө мамлекеттик ветеринария органдары инстанция боюнча
жогоруда турган органдарга билдиришет жана күнөөлүү адамдарды табуу үчүн
мамлекеттик чек арадан өтүүгө жол берген фактыны иликтөөнү жүргүзүшөт.
Мал ээлеринин милдеттери:
● Ветеринария органдарына маалымат берүү
● Ылањдуу малды µз алдынча союуга жол берилбейт
● Алдын алуучу эмдөөлөрдү жана диагностикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү
үчүн ветеринардык адистке жаныбарларды көрсөтүүгө милдеттүү.
● Жаныбарларга алдын алуучу эмдөөлөр жана диагностикалык изилдөөлөр
жүргүзүлбөсө, жаныбарларды ташууга (айдоого), аларды этке союуга
жол берилбейт.
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ТИРКЕМЕЛЕР
1-таблица
Айыл чарба ишканалары менен башка объекттердин ортосундагы
санитардык аралык

Мал ж-а
канаттуулар

дан жана
картошка
кампалары

дан
өсүмдүктөрү

Сүт

1.Мал чарба канаттуулар
жана аң-терилүү
жаныбарлар
2.Ветеринардык дарылоо
жайлары жана фермалар
3. Аң-терилерди же булалуу
өсүмдүктөрдү баштапкы
иштетүү үчүн имарат
4. Акиташ жана башка
илешчээк нерселерди
чыгаруу боюнча имарат

кайра иштетүү үчүн

100

200

1000

50

100

200

100

50

жашылчажемиштер

Айыл чарба
ишканаларынын
аталышы

тоют даярдоо үчүн

Айыл чарба ишканасы менен башка объектердин ортосундагы аралык,
метр менен

50

50

50

100

50

-

100

100

100

300

300

-
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2-таблица
Мал чарба фермалары менен башка айыл чарба ишканаларынын
ортосундагы зооветеринардык аралыктар

Мал чарба
фермалары жана
ишканалары

Фермалар: бодо мал
өстүрүү
чочко өстүрүү
кой өстүрүү
жылкы өстүрүү
аң-терилүү
жаныбарларды жана
коён өстүрүү
канаттуулар фермасы
канаттуулар
фабрикасы

Минималдуу зооветеринардык аралыктар, метр
менен
бодо мал, аң-терилүү
чочко, кой жаныбар
канаттуу
канаттуу
өстүрүү
лар жана
лар
лар фабри
жана
коён
фермасы
касы
жылкы
өстүрүү
фермалары фермалары
150

300

200

1000

150
150
150

300
300
300

200
200
200

1000
1000
1000

300

300

300

1500

200

300

2000

2000

1000

1500

2000

2000
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3-таблица
Санитардык коргоо (бөлүү)
Айыл чарба ишканалары жана объекттери
зонасынын өлчөмү, метр
менен
1. Жылкы, коён жана бодо мал (бардык
100
адистикте), кой жана аң-терилүү жаныбарларды
300
өстүрүү фермалары
300
2. Канаттуулар фабрикасы
3. Ветеринардык дарылоо жайлары

1000
200

4-таблица
Айыл-чарба малдарын сугаруу жана тоют даярдоо үчүн пайдаланылуучу
катуу калдыктын, сульфаттардын, хлориддердин катылышынынб суунун
жалпы катуулугунун чектүү жол берилген деңгээли
Суунун жалпы
Сууга кошулуучу заттын чектүү жол тыгыздыгынын чектүү
Жаныбар
берилген деңгээли, мг/л
жол берилген деңгээли,
мг экв./л
Кургак
Хлорид
Сульфат
калдык
Чоң
2400
600
800
18
жаныбар
Жаш
1800
400
600
14
жаныбар
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5- таблица
Продуктивдүү малды кармоо үчүн имаратта жагымдуу микроклиматтын
оптималдуу параметрлеринин КӨРСӨТКҮЧТӨРY

Жаныбарлардын түрү
Бодо мал:
Чоң бодо мал
Жаш бодо мал (4-12 ай курагы)
Торпок
Чочко:
Ургаачы жана эркек чочко
өстүрүүчү жай
Бордолуучу чочко
Торопой
Жылкы:
Асыйдан жогору
Асыйдан төмөн
Канаттуу:
жашы 160 күндөн жогорку
1--30 күндүк
30--90 күндүк
90--160 күндүк
Кой, эчки:
Кочкор, кой, ирик
Токту, борук
Коён:
Коён
Бөжөк

Абанын
темпера
турасы,
град.

Абанын
салыш
тырма
нымдуу
лугу %

Аба алма
шуусу, куб.
м/с (ар бир
баш үчүн)

8-15
8-16
8-14

50-80
50-85
50-85

17-70
60-250
20-120

14-16

65-85

35-70

12-22
22-30

60-85
60-80

35-65
35-60

6-8
8-16

60-85
65-85

50-100
60-100

12-16
18-28
16-18
12-16

до 70
до 70
до 70
до 70

35-70
40-80
35-75
30-75

3-6
16-20

50-85
50-80

15-45
10-30

15-23
32-35

50-70
50-72

20-100
40-120
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6-таблица
Продуктивдүү малды багуу үчүн аянттын оптималдуу
ЧЕНЕМДЕРИ

Жаныбарлардын түрү
Бодо мал:
Саан жана кысыр уйлар
Букачар
Торпок
Чочко:
Ургаачы жана эркек чочко өстүрүүчү жай
Бордолуучу чочко
Торопой
Жылкы:
Асыйдан жогору
Асыйга чейин
Канаттуу:
Тоок
Өрдөк
Каз
Үндүк
Кой эчки:
Кой эчкилер төлү менен
кысыр кой, эчки
Козу, улак (6дан 12 айга чейин)
Коён
Чоң коён
Бир бөлүктө торчодо
Эки бөлүк торчодо
Бириктирип кармоо
Тор төшөлмө
Жыгач тор төшөлмө
Тактай төшөлмө

Малды багуу үчүн
аянттын оптималдуу
ченемдери, кв.м (ар бир
баш үчүн)
2,5
2,0
1,8
7,0
0,8
0,35
5,0
2,5
0,25
0,2
0,3
0,35
2,5
1,5
0,6
0,72
0,78
0,12
0,7
0,25

