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№ гр. С уроолор/талаптар Н ормативди
к докум ент

ооба жок Тал ап 
кылы  
нбайт

Эскер
тме

Ж алпы  талаптар. Там ак азы ктары ны н коопсуздугун камсы з кы луу учун докм енгациялар
1 б в н д у р у ш  кезем ел  программасы ны н 

бардыгы, ага ж ооптуу адамды 
бекиткендигинин аныктыгы

10,11- берене, 
021/2011 ББ 
ТР

2 а Чы гары лы п ж аткан даяр азыктын 
келип чыкканын, сапатын жана 
коопсуздугун аныктаган документи 
бар.

3 -п ,5 -берене, 
1-п, 23 
берене, 
021/2011 ББ 
ТР

3 б Ч ийки азыктарды н жана 
колдонулган ингредиенттердин 
келип чы кканын, сапатын жана 
коопсуздугун аныктаган документи 
бар.

3-п, 5-берене, 
021/2011 ББ 
ТР

4 б Тацгактоочу материалдарды н 
коопсуздугун аны ктаган документи 
бар.

10-п, 5-берене 
005/2011 ББ 
ТР, 7-берене 
005/2011 ББ 
ТР

Тамак-аш внвр жайы-ендуруштук жайларынын жана жабдуулардын проектной. Жайгашкан жерине
жана структурасына талаптар

5 б М екеменин ендуруш тук 
ж айлары ны н курулуш  планы жана 
марш руту, ош ондой эле иш тее 
процесси ж ана персоналдын 
кы ймы лы кайчы лаш  булганууну 
алды н ала тургандайбы ?

З-белум , 3.1 
белугу

6 б 0  н д у р у ш т у к ж ай кайчылаш  
булганууларды  алдын алуу учун 
атайы тоскучтар, дубалдар менен 
аймактарга белунгенбу?

З-белум, 3.1 
белугу

7 б 0 н е р  ж ай иш канасынын периметри 
бою нча тосм олордун жана жашыл 
аянттарды н болушу.

8 б С анитарды к к о pro  о зоналары 
сакталып жатабы?

вндуруштук жана кемекчу жайларга талаптар
9 б Белмелердун техникалык абалы; 

дубалдардын, шыптардын, полдун, 
терезелердин, эшиктердин жана 
башкалардын беттери суу еткербвй 
жана сицбей турган жана уулуу эмес 
материалдардан жасалган . Жууп- 
тазалоо жана зарыл болгон учурда 
дезинфекциялоо учун жеткиликтуу, 
ошондой эле полдор суунун агып 
кетуусуне (дренаж ) жеткиликтуу.

5-пункт 14- 
берене 
021/2011 
ББ ТР

10 б в н д у р у ш  бвлм олерунун аянтынын 
планировкалануусу

1-п, 14-
берене



(технологиялы к, техникалы к) 
норм ативдик докменттердин 
технологиялы к процессти 
аткарганга ш айкеш  келет.

021/2017 ББ 
ТР

11 б Технологиялык процесстин агымы 
жана ырааттуулугу камсыз кылынган. 
Азык-тулук (тамак-аш) чийкн 
заттардын жана тамак-аш 
азыктарынын, булганган жана таза 
инвентарлардын жана контейнерлердин 
каршы же кайчылаш агымы жок.

1-п,1-белум 
14 берене 
021/2011 ББ 
ТР

12 б ©ндуруштук белмелер 
жаныбарлардын, канаттуулардын, 
кемируучулердун, курт- 
кумурскалардын киришинен корголгон. 
Инсектициддик лампалар бар.

1-п, 3- 
белум ,14- 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

13 б Терезелер тышкы бетинен, курт 
кумурскалардын кируусуне тоскоол 
болуучу, чечууге жана тазалоого оцой 
торчолор менен тосулган.

14 - берене 
021/2011 ББ 
ТР

14 б Ысык жана муздак суусу бар, кол 
жуугучтар жана колду суртуучу 
жана/же кургатуу учун жабдыктары 
бар, кол жуугучтар жетиштуу санда 
бар.

1-п, 4-белум , 
14-берене 
021/2011 ББ 
ТР

15 б Керектуу жайлар микробдорду жок 
кылуучу (бактерициддик) лампалар же 
абанын булганышын болтурбоо же 
азайтуу учун башка каражаттар менен 
жабдылган.

1-п, 2-белум, 
14 берене 
021/2011 ББ 
ТР

16 б вндурушдук зонада жеке буюмдар 
жана сырттан келген башка нерселер 
жок. Кызматкерлер учун кийим-кече 
жана бут кийим учун тиричилик 
белмелеру жетиштуу санда бар.

3,4-п. 14- 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

17 б вн д у р у ш  б елм елеру  табийгы й жана 
ж асалм а ж ары ктандаруу менен 
камсы здалган.

2 -п ,2 -б ел у к  
14-берене 
021/2011 ББ 
ТР

18 б Ж ары ктанды руу жумуш чулардын 
ж асаган иш ине ылайыктуубу, ден- 
соолугуна терс таасирин 
тийгизбейби

3.2.6

19 б Лампа шамдарынын конструкциясы 
анын айнек сыныктарынын 
продукцияга тушушуне жол бербейт, 
лампалар ачык технологиялык 
жабдуулардын усту жактарына 
орнотулган эмес.

14-берене 
021/2011 ББ 
ТР

20 б Кирип- чы гаруучу желдеткичтер 
фильтир ж.б. тазалоочу каражаттар 
менен ж абды лган, аларды тазалап 
турууга ш арт жаратылган.

2-п, 1-белум, 
14-берене 
021/2011 ББ 
ТР

21 б ендуруш  ж айы нда там ак-аш ты н аба 
аркы луу булгануусун азайтууга

3.2.5



жана тиеш елуу ны м дуулукту 
кам сы здоого табигы й жана жасалма 
ж елдеткичтер орнотулган

22 б Д ренаж  жана таш танды ларды  
чы гаруу системалары  
орнотулганбы ?

14-берене ББ 
ТР 021/2011

23 а К оопту заттарды  сактоого 
контейнерлер колдонулабы жана 
ты ш кы  бетинде тамак-аш ты н 
атайылап же кокустан булганыш ын 
алды н алуу учун кврсотм елеру 
барбы.

24 б © ндуруш тук ж айды н чийки 
азыктарды , бы ш ы ры лган/кайра 
иш тетилген там ак-аш тан ж ана 
аллергендик жана аллергиялы к эмес 
там ак-аш тардан белуу 
мумкунчулугу барбы?

25 б И диш -аяктарды  ж ана зарыл болсо, 
чакан ж абдууларды  тазалоо учун 
атайын белунген  жерлер барбы 
ж ана алар даараткана жана 
таш танды ларды  чогултуу сыяктуу 
ете  булганган жерлсрден алые 
ж айгаш канбы ?

3.2.2

26 б вн д уруш тук  жайдын канализация 
системасы там ак-аш ты  булгабоого 
ы лайы кталы п ж асалган

7-п, 14-берене 
ББ ТР 
021/2011

27 б Д аарат кана санитардык 
эпидем иологиялы к талаптарга жооп 
берет

КР 11.04.2016 
- ж  №  201 в Т  
25-тиркеме

28 б М екеменин ичинде жайгаш кан 
даарат кананы н эш иги ендуруш  
жайдын ичине ачылбайт, кире 
бериш инде персоналдардын 
кийим ин илууге  ылайыкталган 
кийим илгич менен жана кол 
жуугуч менен жабдылган.

2-п, 3- 
белум , 14- 
берене ББ ТР 
021/2011

29 б вн д у р у ш  ж айы нда тамеки тартууга 
же никотин камтыган азыктарды 
колдонууга ты ю у салы нган талаптар 
аткары лат

КР 0
15.09.2022 -ж ., 
№ 121
мыйзамынын
13-бсренеси

30 б вн д уруш тук  ж айларда тамеки жана 
никотин чегууге (керектее), анын 
ичинде суу тутукторун (кальянды), 
там екини ж ы лы туу системаларын 
ж ана баш ка там еки тартуучу 
аксессуарларды  колдонууга, 
ош ондой эле EN DS (анын ичинде 
электрондук там екилерди) 
колдонууга ты ю у салган белгилер 

баР-

КР 15.09.2022
-ж ., № 121 
мыйзамы

КР ССМ 
20.01.2022-ж, 
№ 57 буйругу



Т ехнологиялы к жана баш ка ж абды ктарга карата талаптар:
31 б Технологиялык жабдуулар оцдолгон 

иштеоге жарактуу.
15-берене 
021/2011 ББ 
ТР

32 б Жабдууларды эксплуатациялоо 
эрежелери анын инструкциясына 
(паспортуна) ылайык сакталган. 
Жабдуулардын техникалык абалын 
текшеруу документтери (журнал, 
график) бар.

15-берене 
021/2011 
ББ ТР

33 б Технологиялык жабдуулардын жана 
инвентарлардын жумушчу беттери 
сицбеген жана коррозияга каршы 
материалдардан жасалган.

3-п, 15- 
берене, 3-п, 
15-берене 
021/2011 ББ 
ТР

О перацияларды  контролдоо ( Ч ы ны гы  GM P)
34 б Азыктын мунездемесу барабы? 7.1.1, 7 белум
35 б А зы кты н м ун еезд ем есу  толукпу 

жана курам ы  критерийлерине 
ылайы к келеби?

7.1.1

36 б М ониторингдин ыкмалары жана 
нродедуралары , ж ооптуу адамдарды 
аны ктоону ж ана улгулерду алуунун 
ж ы ш ты гы н ж ана ж ургузуле турган 
м ониторинг ж азуулары н камтыйбы?

7.1.3

37 б Ж огорудагы  мониторингдин 
ж ы йы нты ктары нан четтее болгон 
учурда оцдоо чаралары  керулебу?

7.1.4

38 б б н д уруш тегу  и ш тее  этаитарын, 
анын ичинде муздак сактоону жана 
тондурууну кезем ел д ое  учун 
белгиленген тем пературалар жана 
аларды ченоо аралы ктары н 
к езем ел д ее  системасы  барбы?

7.2.1

39 б Тем пература елчеочу  прибор 
такты к учун текш ерилип турабы 
жана белгиленген аралыкта 
калибрленеби?

7.2.1

40 б Ф изикалы к коркунучтар аркылуу 
булганууну алдын алуу учун 
ж абдууларды  техникалы к тейлео 
ж ана текш еруу иш тери 
ж ургузулебу?

7.2.5

41 б М еталл детекторлору сыяктуу 
аныктоо ж е текш еруу ш аймандары 
калибрленгенби?

7.2.5

42 б А йнектен ж асалган заттар еынган 
учурда персонал аткара турган 
жоболор барбы?

7.2.5

43 б там ак-аш ты  кайра иш тетууде 
Кош умчалар ж ана кош ум ча заттар 
G M Pre ылайык колдонулабы жана 
наты йж алары  жазылабы?

7.2.6



44 б А ллергендерди камтыган 
азы ктарды н баш ка тамак-аш  менен 
кайчы лаш  байланы ш ы н болтурбоо 
учун кезем ел  барбы? М исалы; 
езунче ж ана/ж е белгилуу сактоочу 
жай.

7.2.7

Чийки тамак-аш заттардын, комокчу материалдардыи, тацгактардын жана даяр тамак аш 
продукциянын коопсуздугун камсыз кылуу богопча талаптар

45 б Х А С С П  принциптерине 
негизделген ж ол-ж оболор иш телип 
чыккан жана иш ке киргизилген 
ж ана аткары лууда

10-берене ББ 
ТР 021/2011

46 б Кен тармактуу командадан турган 
расмий тамак-аш коопсуздук (ХАССП) 
тобу барбы?

10-берене Б Б 
ТР 021/2011

47 б (а) ишканада ендурулген продукция 
учун акыркы продукттунун 
спецификациясы тузулдубу?

10-берене Б Б 
ТР 021/2011

48 б Максаттуу пайдалануу же арналган 
колдонуучулар тобу аныкталганбы?

10-берене ББ 
ТР 021/201 1

49 б Чийки заттарды жана ингредиенттерди 
алып келип жеткируучуну, ошондой 
эле ишкана даяр продукцияны кимге 
жеткиргенин аныктоого мумкундук 
берген байкоо жургузуу системасы 
киргизилген.

3-и,12-белум, 
10-берене 
021/201 1 ББ 
ТР
1-п ,13-берене; 
8-п, 2-белум, 1- 
тиркеме 
11.04.2016-ж, 
№ 201 КР е т

50 б Компания тарабынан ендурулген 
продуктунун(тардын) бир же бир нече 
блок-схемалары даярдалганбы?

10-берене ББ 
ТР 021/2011

51 б Блок-схемада (ингредиенттердин, 
суунун, кайра иштстуунун, тангактоочу 
материалдардыи) кириши жана 
(таштандылардын, кайра иштетуунун) 
чыгарылыштары корсотулгонбу?

10-берене ББ 
ТР 021/2011

52 б Блок-схеманын озу текшерилгенби 
жана текшеруунун датасы 
тастыкталганбы?

10-берене ББ 
ТР 021/2011

53 б Коркунуч факторлорунун анализи 
тузулгенбу?

10-берене ББ 
ТР 021/2011

54 б Коркунуч факторлорунун анализи 
тобокелдик баалоону камтыйбы?

10-берене ББ 
ТР 021/2011

55 а вндуруштук (даярдоо) процессинде 
кооптуу тамак-аш азыктарынын 
жугуртууге чыгышына алып келуучу 
коркунучтуу факторлордун тизмеси 
аныкталган жана 
документтештирилген.

3-пД - 
белум , 11 
берене 
021/2011 ББ 
ТР



56 б бндуруштук процесстин (даярдап 
чыгаруу) критикалык контролдук 
точкаларынын тизмеси аныкталган 
жана документтештирилген.

3-п,2- 
белумД 1- 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

57 б Критикалык контролдук точкалардагы 
кеземелденуучу параметрлердин 
чектее елчемдеру аныкталган жана 
документтештирилген

3-п,3- 
б ел у м ,1 1 - 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

58 б вндуруштук процесстин критикалык 
контролдук точкаларына мониторинг 
жургузуунун тартиби аныкталган.

3-п,4- 
болум, 11- 
берене, 
021/2011 ББ 
ТР

59 б Эгерде бир же бир нече ККТ 
аныкталган болсо, критикалык чектери 
белгиленгенби?

10-берене ББ 
ТР 021/2011

60 б ККТ учун мониторинг системасы 
иштелип чыктыбы?

10-берене ББ 
ТР 021/2011

61 б Мониторинг системасы четтеелвр 
болгон учурда маалыматты же 
тузетуучу иш-чараларди камтыйбы?

10-берсне ББ 
ТР 021/2011

62 б Тузое (коррекция) жана тузетуучу 
(коррекциялоо) иш-чаралары 
жургузулуп турат

3-п, 5-белум, 
11-берене ББ 
ТР 021/2011

63 а ККТга мониторинг жургузууну камсыз 
кылган ченее каражаттарынын 
текшерилгендиги/калибровкаланган- 
дыгы тууралуу (текшерилгендиги 
тууралуу сертификат/ 
калибровкалангандыгы тууралуу 
сертификат) бар экендигин ырастоочу 
документтери бар.

3-п,4-белум, 
11-берене 
021/2011 ББ 
ТР

64 б НАССР системасы иштеп жатканын 
тастыктоо учун текшеруу 
процедуралары барбы?
Томенкудей;
- микробиологиялык изилдеелердун 
натыйжалары.
- ички аудиттин жыйынтыгы
- тазалоо жана санитардык тазалоонун 
натыйжалары.

10-берене ББ 
ТР 021/2011

65 б Жугуртууге чыгарылган тамак-аш 
азыктарынын талаптарга ылайык 
келишин мезгили менен текшеруу 
меенеттеру белгиленген.

3-п,6- 
бвлум, 1 1- 
берене 
021/2011 ББ 

ТР
66 б НАССР системасынын элементтери 

документтештирилгенби?
10-берене ББ 
ТР 021/2011

67 б Мониторинг иш-аракеттеринин 
жазуулары барбы?

10-берене ББ 
ТР 021/2011



Суу менен камсыздоого карата талаптар:
68 а У згултуксуз жана коопсуз суу 

менен камсы здалган
КР от 

21.04.2011-ж, 
мыйзамы, 

12-бсрене ББ 
ТР 021/2011

69 б Суунун сапатына жана коопсуздугуна 
контролдоону жургузе турган 
жерлерин керсетуу менен тузулген суу 
менен камсыздоо схемасы барбы?

12-берене 
021/2011 ББ 

ТР

70 б Суу менен камсыздоо системасы 
техникалык жана чарбалык ичуучу 
(зарыл болгон учурда) деп 
белунгендугу аткарылганбы. Суу 
тутуктерун маркировкалоо.

3-п. 12-берене 
021/2011 ББ 

ТР

71 б Тамак-аш азыктары менен буу 
байланышта колдонулабы 
(бланшировка ж.б.), эгер ооба болсо, 
анда коопсуздук тастыктоо жургузулет

2-п.2-белум, 
12-берене 
021/2011 ББ 
ТР

72 б Тамак-аш  азыктары нын курамына 
муз колонулабы , эгер колдонулса 
коопсуздукту аныктоо 
ж ургузулебу?

2-п.З- 
берене, 12- 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

73 б Суунун сапатын жана коопеуздугун 
аны ктаган докум ента барбы?

2-п, 12-берсне 
021/2011 ББ 
ТР

Чийки заттарды, тамак-аш продуктыларын жана материалдарды сактоо жана ташуу
74 а Даяр жана чийки азык-тулуктер ез 

алдынча сакталат.
4-п 13-берене 
021/2011 ББ 
ТР

75 б Товардык коншулаштык эрежелери 
сакталууда: продукциянын турлеруне 
жараша зоналарга белунген, стелаж 
текчелери маркировкаланган

10,11,13,14- 
бсрснслср 
021/2011 ББ 
ТР

76 б Кампанын аянтынын квлому сактоого 
кабыл алынган продукциянын санына 
жараша туура келет. Паллет, 
стеллаждар жетиштуу санда бар

4-п. 13-берене 
021/2011 ББ 
ТР

77 б Кампада сакталган, анын ичиндс 
кунумдук ендурушке арналган 
продукцияларды (маркировкасы бар) 
идентификациялап аныктоого болот. 
Сакталган азыктар этикеткадагы 
маркировкага ылайык келет

17-бсрснс 
021/2011 ББ 
ТР

78 б Бузулууга жол бербее жана чийки 
заттарды жана компоненттерди 
булгоочу заттардан жана кайчылаш 
булгануудан коргоо учун шарттар 
сакталган. Сактоо жабык идиштерде 
жургузулет (жеткируучунун 
контейнери, ендуруштук контейнер и).

4-п. 13-берене; 
7-п,17-берене 
021/2011 ББ 
ТР

7 ,1 2 -п. 17- 
берене 
021/2011 ББ 
ТР;

79 а Продукциянын жарактуулук меенету 
сакталган. М еенету еткен 
продукциялар жок

7,12-п. 17- 
берене 
021/2011 ББ



ТР;
оо о б 0ЛЧ09 каражаттарын 

текшерууну/калибрлееден еткендугун 
тастыктаган, сактоонун жана ташуунун 
температуралык жана нымдуулук 
шарттарына ылайыктуулугун 
ырастоочу документтер бар 
(Текшеруудон еткондугу тууралуу 
кубелук/калибрлее сертификаты) бар.

2 -п .15 -берен е 
021/2011 ББ 
ТР

81 б Сактоо шарттарын контролдоонун 
натыйжалары боюнча эсепке алуу 
жургузулот

З-п.11-б.Ю - 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

82 б Чийки тамак-аш азыктарын жана 
материалдарды сактоо учун 
камераларды жана болмелерду тазалоо 
жана дезинфекциялоо боюнча 
жазуулардын болушу

3-п,7-6,11 - 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

ОО б Б0лм0л©р, муздаткыч камералар 
(шыптар, полдор, дубалдар, лампалар) 
талаптагыдай санитардык-техникалык 
абалда кармалат..

14-берене 
021/2011 ББ 
ТР

84 б Азык тулуктерде сактоо шарттары 
женундегу маалыматы бар

85 б Тамак-ашты даярдоодо йоддолгон туз 
колдонулат. Сактоо шарттары сакталат.

КР
18.02.2000-ж 
№ 40 мыйзамы

86 б Тамак-аш ты даярдоодо байытылган 
ун колдонулат. Сактоо шарттары 
сакталат.

КР 2009- 
жылдын 11- 
марты №  78 
мыйзамы

Д аяр азы ктарды  тангактоого жана м аркировкалоого талаптар

87 б Сатуу учун арналган даяр продукция 
белгиленген талаптарга ылайык 
продукциянын коопсуздугун жана 
керектоо касиеттеринин сакталышын 
камсыз кылуучу тацгактарга салынган.

4-берене 
022/2012 ББ 
ТР *6-берене 
005/2011 ББ

88 б Продукциянын керектее тангагын 
маркировкалоо аталышы, курамы, 
саны, чыгарылган датасы, жарактуулук 
мооноту, сактоо шарттары (анын 
ичинде тацгакты ачкандан кийин), 
даярдоочунун (импорттоочунун) 
аталышы жана жайгашкан жери 
тууралуу тушунуктуу, окууга оцой, 
толук, ишенимдуу маалымат менен 
жургузулген, даярдоо жана колдонуу 
ыкмасы, азыктык баалуулугу, ГМОнун 
болушу, идентификациясы, 
жугуртуунун бирдиктуу (шайкештик) 
белгиси

4-берене 
022/2011 ББ 
ТР

89 б Маркировкалоо мамлекеттик жана 
расмий тилдерде берилген,

4-берене 
022/2011 ББ



импортолгон продукцияларда орус 
жана мамлекеттик тилдерде жазылган

ТР

90 5 М аркировка аллергендер тууралуу 
м аалы м атты  кам ты йт

13,14-берене 
4.4-берене,4- 
берене ББ 
ТР 022/2011 
11-белум  ББ 
ТР

91 5 Даяр азыктын транспорттук 
тангагы н м аркировкасы  колдонуу 
тангагы на туура келет, женил 
окулган, толук, аталы ш ы на карата 
туура малы матты  камтыган, 
курамы, саны, даярдоо куну, 
ж арактуулук м ееноту, сактоо 
ш арттары , тамак-аш  
продукциясы ны н партиясын 
идентиф икациялоого мумкундук 
берген маалы маттар аткарылган.

4.2.-белук, 4-
берене
ББ
Т Р 022 /2011

92 5 Тамак-аш азыктарын маркировкалоодо 
жарактуулук сактоо меонету 
“даярдалган датасы” же жарактуулук 
меонету (“чейин жарактуу”) 72 саатка 
чейин болгондо саатын, датасын, айын 
кунун, 72 сааттан 3 айга чейин 
болгондо датасын, айын, ал эми 
жарактуулук меенету 3 айдан атпык 
болгондо айын, жылын керсетуу менен 
жургузулген.

022/2011 ББ 
ТР

Транспорттук каражаттарды жууп тазалоону, дезинфекциялоону жургузуу? вндуруштук жайларды 
жана жабдууларды дератизациялоо, дезинсекциялоо
93 5 Автотранспорт каражаттарды (жук 

отсектерин, контейнерлерин ж.б.) жууп 
тазалоо жана санитардык обработка 
жургузуу (дезинфекциялоо)

6-п. 17-берене 
ББ ТР 

021/2011

94 5 вндуруштук белмелерду жана 
жабдууларды жууп тазалоонун, 
дезинфекциялоонун план-графиги бар

З-п .З-б .11- 
берене 
ББ ТР 
021/2011

95 Жумуш ордунда жабдууларды жана 
инвентарларды санитардык тазалоо 
боюнча инструкциялары бар

15-берене 
021/2011 ББ 
ТР

?

96 5 Жууп тазалоонун жана 
дезинфекциялоонун натыйжалуулугун 
текшеруу (верификация) узгултуксуз 
жургузулет

3-п, 10-берене 
021/2011 ББ 
ТР

97 5 Ж уучу ж ана дезинф екциялоочу 
караж аттар нускамалары на ылайык 
колдонулабы ?

5-20 белум 
БСНТ

98 5 Мекеме тазалоочу шаймандар, жуучу 
жана дезинфекциялоочу каражаттар 
менен керектуу санда камсыздалган

3-п, 11-берене 
021/2011 ББ 
ТР



99 б Тазалоочу шаймандарды, жуучу жана 
дезинф екц иялоочу караж аттарды  
сактоо жана кайра иштетуу учун 
шарттар тузулген.
Тазалоочу инвентарлар 
маркировкаланган

3-п. 11- 
берене
021/2011 ББ 
ТР

100 б Дератизация жана дезинсекциялоо 
иштерин жургузуу пландары бар, 
аткарылган иштердин жазуу эсеби 
жургузулет

3-п, 11- 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

101 а Дезинсекциялоодо, дератизациялоодо 
жана дезинфекциялоодо колдонулуучу 
препараттарды сактоо учун, 
температуралык жана нымдуулукту 
режимдерин сактоо менен, езунче 
атайын сактоочу кампалар бар.

4-п, 14-берене 
021/2011 ББ 

ТР

102 б Тазалоо ж ана дезинфекциялоо 
иш теринин ж ургузулуш у мезгил- 
мезгили менен контролго алынабы 
ж ана наты йж алары  
документтеш тирилеби?

5.1.3

103 б Имараттьтн ичинде ж ана сыртында 
тамак-аш ты н булганы ш ын алдын 
алуу учун (зы янкечтерди кармоо 
учун) капкандар ж ана детекторлор 
барбы ж ана орнотулганбы?

104 б Зы янкечтердин пайда болуу 
себептери аны кталды бы  ж ана кайра 
кайталанбаш ы  учун иш чаралар 
керулдубу?

105 б Зы янкечтер менен куреш уунун 
жана керулген  иш чаралар бою нча 
м ониторинг ж ургузулебу ж ана 
жазуулары  сакталабы?

Таш танды ларды  башкаруу
106 б Таштандылар узгултуксуз чыгарылат, 

контейнерлер маркировкаланган
1, 3-п, 16- 
берене,
1-п,З-белум, 
16-берене 
021/2011 ББ 
ТР

107 б Т аштандыларды маркировкаланган 
контейнерлерде сактоо учун атайын 
жер белунген, таштандыларды сактоо 
эрежелери сакталган

5-п ,16-берене 
021/2011 ББ 
ТР

108 б Т аштандыларды сактоо учун 
резервуарлардын (идиштеринин) 
конструкциясы аларды тазалоого, 
жууганга, дезинфекциялоого жана ал 
жакка жаныбарлардын киришине жол 
бербееге камсыз кылынган.

4-п ,16 -берен е 
021/2011 ББ 
ГР

109 б Таш танды ларды  утилдеш тируу 
учун ж ооптуу кы зматкерлер 
булгануунун булагы  болуп калбаш



учун уйретулгенбу?
Персонал. Ж еке оздук гигиена. Окуу

110 б Ж ум уш чулар (алдын ала жана 
мезгилдуу) м илдеттуу медициналык 
кароодон етуш кен , ден соолугунун 
абалын аны ктаган медициналык 
китепчеси бар.

6 - п .11-берене 
ББ ТР 

021/201 1,
K P 0  № 225 
токтому

. . . .

111 а Персоналдардын ден соолугунун 
абалына кунумдук кеземел жургузулуп 
турат, контролдоонун жыйынтыгы 
документтештирилип атайын журналга 
бекитилет.

7 - п ,11-берене 
021/2011 ББ 
ТР

112 б Башка жактан келген бетен адамдарды 
объектиге киргизуу эрежелери 
сакталган. Кирген бетен адамдарды 
каттоо журналы бар, жазуу турунде 
жургузулет.

10-берене 
021/2011 ББ 
ТР

113 б Кызматкерлер санитардык жана атайын 
жумуш кийимдери менен 
камсыздалган.
Сырткы кийимдерди жана атайын 
кийимдерди, жеке буюмдарды жана бут 
кийимдерди сактоо эрежелери 
сакталган.

3-п, 9-п, 10- 
берене 3-п,9- 
белум , 10- 
берене 
021/2011 ББ 
ТР

114 б Жеке ездук гигиена эрежелери 
сакталган: жумуш иштери таза 
санитардык кийимдер, 
алмаштырылуучу бут кийимдер менен 
жургузулет, зер буюмдары жок, кол 
кап жана баш кийим менен иштешет. 
Эндуруштук жайларда тамак-аш кабыл 
алынбайт.

3-п, 9-10 
берене, 3-п,9- 
белум , 10- 
берене
5 - п ,11-берене 
021/2011 ББ 
ТР

115 б Жумуш орундарында колду жуу жана 
дезинфскциялоо боюнча 
инструкциялар бар

10-берене 
021/2011 ББ 
ТР

116 б © ндуруш тук ж айларда тез 
м едициналы к ж ардам  керсетуу учун 
дары -дарм ек караж аттар ж ана 
аптечка каралган

КР Эмгек
кодексинин
217-беренеси

117 б К адрларды окутуу программалары 
барбы?

4.1

118 б К езем 0лд©0чу жана баш каруучу 
персонал ч еттеелерд у  аныктоо жана 
тиеш елуу чараларды  керуу  учун 
тамак-аш  гигиенасы нын 
принциптери бою нча билимге ээби? 
в т к ер у л у п  ж аткап тренингдердин 
наты йж алуулугуна баа беруу 
м езгил-мезгили менен жургузулуп 
тураг.

4.2

119 б © ткерулуп ж аткан тренингдердин 
наты йж алуулугуна баа беруу 
мезгил-мезгили м енен жургузулуп

4.3



турат.
120 б К валиф икацияны  жогорулатуу 

курстары мезгил-мезгили менен 
еткерулебу?

4.3

121 б втко р у л у п  ж аткан окуулар ж енунде 
м аалы м ат ж азуу турунде 
сакталабы ?

4.4

Транспор!
ты ш кары

гтоо (ендуруш  ж айы нда (чогултуу борборлорунан, кооперагивдерден, чарбадан  
|, ендуруш тен  (дистрибуция))

122 а Транспорт караж аттары  же 
транспорттун турлеру булгануудан, 
анын ичинде чацдан жана буудан 
эф ф ективдуу коргоону 
кам сы здайбы ? (М: азыктардын 
устунку бети ж абылганбы )

9.2, 9 -белум

123 б А зы к-тулуктерду таш уу, транспорт 
караж аттары  менен таш уунун 
белгиленген ш арттары на ылайык 
ж ургузулебу?

2-п, 17-берене 
ББ ТР 021/2011

124 б А зы к-тулуктерду таш ууга арналган 
транспорт караж аттары нда азык 
тулуктердун  бузулбоосу учун 
тиеш елуу тем пературалы к рскжим 
ж ана баш ка ш арттар сакталат.

9.2 белум

125 б Ар кандай там ак-аш  азыктарын 
жана баш ка товарларды  бир эле 
учурда таш уу (таш уу) учун 
транспорт караж аттары нда, 
контаминация ж ана тамак-аш  
азы ктары ны н органолептикалык 
касиеттеринин езгоруш ун 
болтурбоочу ш арттар 
сакталабы ?

3-4 п, 17- 
берене. ББ ТР 
021/2011

126 б Транспорттук караж аттардын жана 
контейнерлердин ж ук белуктерунун 
конструкциясы  там ак-аш  азыктары н 
булгоочу кем ируучулердун жана 
курт-кум урскаларды н кнрип 
кетпеесун  камсы здайбы ? Ж ана 
жууп тазалоого керек болгон учурда 
дезинф екциялоого ылайыктуубу?

3-4 п., 17- 
бсрсне. ББ ТР 
021/2011

127 б Тем ператураны н, нымдуулуктун 
ж.б. керсеткучтеру  текш ерилип 
ж ана ж азы лы п турабы?

9.2

К айрадан чакы рты п алуу иш -чарасы
128 б А зы к-тулуктун гигиеналы к 

системасы  бузулган учурда тез 
аранын ичинде сатуудагы тамак-аш  
азы ктары н, азык тулуктврду 
кайтаруу ж ол-ж обосу барбы?

СХС 1-1969 
2020
чыгарылыш 
7.5 белукче

129 б С атуудагы  тамак-аш  азыктарын, 7.5



азык тулуктерду кайтаруу учун 
ком петенттуу органдардын жана 
адамдарды н байланы ш  
м аалыматта ры барбы ?

130 б П роцедурада кайра чакыртып алуу 
докум енттеш тирилген маалымат 
катары сакталы ш ы  керектиги 
суроттелебу?

7.5

131 б Техникалы к регламенттердин 
талаптары на жооп бербеген тамак- 
аш азы ктары н ж угуртууден алып 
салуу иш -чаралары  тамак-аш  
азы ктары ны н ээси тарабыпан ез 
алды нча ж ургузулебу?

4-п,5-берене 
ББ ТР 
021/2011

132 б Белгиленген талаптарга жооп 
бербеген там ак-аш  азыктары н жана 
тамак-аш  сырьесун, анын ичинде 
сактоо м еен ету  етуп кеткен тамак- 
аш азы ктары н утилдеш тируу 
бою нча талаптар сакталып жатабы?

5-18-берене,
ТР ТС 021/2011

Бул текшеруу баракчасы теменкулердун негизинде тузулген:

• Кыргыз Республикасынын «Коомдук саламатты кты сактоо ж енундегу» № 248 
мыйзамы

• «Тамак аш коопсуздугу бою нча» 021/2011 ББ ТР;
• «Тацгактоонун коопсуздугу женунде» 005/2011 ББ ТР;
• «Тамак азыктарды маркировкалоо боюнча белугу» 022/2011 Бажы биримдигинин 

Техникалык Регламенти;
• «Тамак аш кошулмаларынын, ароматизаторлордун, технологиялык кошумча азыктардын 

коопсуздугуна карата талаптар» 029/2012 Бажы биримдигинин Техникалык Регламенти;
• Кыргыз Республикасынын " Ишксрдик субьектилерин текшеруунун тартиби женундегу" 

27 март 2007 жылдагы токтому;
• Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун 

тамекини, никотинди керектеенун кесепеттеринен жана айланадагы тамски тутунунун 
жана аэрозолдун таасиринен коргоо женунде” 2021-жылдын 15-сентябры № 121 мыйзамы

• Кыргыз Республикасы ны н М инистрлер К абинетинин токтом у «Евразия 
эконом икалы к биримдигинин техникалы к реглам енттеринин галаптарын сактоого 
м ам лекеттик контролду (коземолду) ж ургузуу бою нча ы йгары м укуктуу 
мамлекеттик органдар ж енунде» 2021-ж ылдын 21-ию ну №  34

• Кыргыз Республикасынын ©кмотунун Токтому «Кыргыз Республикасынын коомдук саламаттык 
сактоо жаатындагы нормативдик укуктук актыларын бекитуу женунде» 2011-жылдын 16-майы 
№ 225

• Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 11 -марты № 78 «Нан унун байытуу женунде» 
мыйзамы

• Кыргыз Республикасынын 2000-жылдын 18-февралындагы № 40 "Йод жетишеиздигинин 
ооруларын алдын алуу женунде" Мыйзамы



Текш еруу акты сы / пландуу текш еруунун жы йы нты гы :

Текшеруунун жыйнтыктары менен таанышуу же т а а н ы ш у у д а н  баш тартуу женунде 
маалыматтар:______________________________________________ ____ ____________________ ________

Текшерилген субьектинин жетекчиси (екулу):

Толук атьт жену, ээлеген кызматы колу

Ыйгарым укуктуу текшеруу мекемесинин кызматчысы:

Толук аты жену, ээлеген кызматы колу

10. Алынган улгулердун лабораториялык изнлдеелорунун жыйынтыгы:

10.1. Б. Микробиологиялык изилдоелоруиун 
жыйынтыгы

10.2. Б. Физико-химиялык изнлдеолерунун 
жыйынтыгы

Контролдук текшеруунун жыйынтыгы жана натыйжасы:

TeKHiepYYHYH жыйынтыгы менен тобокелднктн баалоо:

Чен олчому (критерийи) саны % балл
Мыйзамдардын 
талаптарынын 
аткарылышы (МТА)

А группасындагы 
айырмалардын саны
Б группасындагы 
айырмалардын саны

Ишмердуулук масштабы (ИМ)
Мурдагы текшеруунун жыйынтыгы (МТЖ)
Жыйынтыктоочу балл



Текшеруунун натыйжасында жана топтолгон баллдын суммасыиа ылайык
(KP0 2012-жылдын18-февралдагы №108 токтомдун негизинде) объект:

Текшеруу мезгилдулуугу боюнча кооптулугу аныкталды: + белгиси коюлат:

Жогорку Орто Арзыбаган
Бир жылда 
эки жолудан 
кеп эмес

Бир жылда 
бир жолудан 
коп эмес

Эки жылда 
бир жолудан 
кеп эмес

Y ч жылда 
бир жолу

Терт жылда 
бир жолу

Беш жылда бир 
жолу

Текшеруунун натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу женунде 
маалымат:

Текшерилген субъектинин жетекчиси (екулу):_________________________________
Аты-жену, ээлеген кызматы колу

Ыйгарым укуктуу органдын кызматкери:

Аты-жену, ээлеген кызматы колу


