
 

 «Химиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде халықаралық және ұлттық
регламенттерді қолдану»

халықаралық онлайн-тренинг бағдарламасы

Ұйымдастырушылар:  Қоршаған  ортаны  қорғау  федералды  агенттігі  (UBA)  мен  Қоршаған
ортаны қорғау,  табиғатты қорғау және ядролық қауіпсіздік  федералды министрлігінің  (BMU)
қолдауымен Денсаулық сақтау министрлігінің «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы»
ШЖҚ РМК, Қазақстандағы БҰҰДБ және ТДЖ орталығымен бірлесіп
Мерзімі: 25-27 қараша, 2020 жыл
Өтетін орны: ZOOM онлайн-алаңы

Мақсатты  аудитория:  мемлекеттік  органдар  мен  ведомстволық  бағынысты  ұйымдар,
өнеркәсіптік  кәсіпорындар,  импорттаушылар  мен  жеткізушілер,  ҒЗИ,  ғылыми  орталықтар,
жоғары оқу орындары.

   Тренингтің мақсаты: «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» ЕАЭО ТР 041/2017 техникалық  
   регламенті мен екінші деңгейдегі құжаттардың күшіне енуіне дейін мемлекеттік органдардың 
   хабардар болу деңгейін арттыру  және өнеркәсіп өкілдерін оқыту.
 

Міндеттері:
    -  Химиялық заттарды реттеу саласындағы халықаралық және ұлттық заңнамалық талаптармен  
   таныстыру;
   - ЕАЭО ТР 041/2017 «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне көшу  
   жөніндегі мерзімдер мен талаптарды, сондай-ақ химиялық заттар мен қоспалар тізілімінің 
   Ұлттық бөлігін жүргізуді талқылау.

БІРІНШІ КҮН: 25 қараша – сәрсенбі

Бірінші  күн  шеңберінде  ЕАЭО  ТР  041/2017  «Химиялық  өнімнің  қауіпсіздігі  туралы»
талаптары мен кезеңдері  және екінші  деңгейдегі  құжаттар  қаралатын болады. Қатысушылар
химиялық өнімді тіркеу жүйесінің қазір қалай жұмыс істейтінін және оның жақын арада қалай
жұмыс істейтінін біледі. Сондай-ақ, ШЕКОА елдерінде ДДҰ жобасын іске асыру үшін НҚА-
ның проблемалық мәселелері қаралатын болады.

Уақыты Презентациялар, баяндаушылар
14.00-14.30 Техникалық модератор – байланысты тексеру (дауысы мен түрі)

14.30-
14.35

Халықаралық тренингті ашу. Жүргізуші
Гор Нина Викторовна  – БҰҰДБ жобасының менеджері 

14.35-
14.40

Бастау сөзі
Көбжасаров Дамир Асланович - ҚР ДСМ «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық 
орталығы» ШЖҚ РМК директоры

14.40-
15.00

Химиялық қауіпсіздік проблемаларын ақпараттық қамтамасыз ету 
Хамидулина Халидя Хизбулаевна – Роспотребнадзордың «Ықтимал қауіпті 
химиялық және биологиялық заттардың ресейлік тіркелімі» ФБУЗ 
директоры

15.00-
15.10

Сұрақтар, жауаптар, талқылау



15.10-
15.40

ЕАЭО  «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» 041/2017ЕАЭО техникалық 
регламентін енгізуге арналған екінші деңгейдегі құжаттар 
Хамидулина Халидя Хизбулаевна – Роспотребнадзордың «Ықтимал қауіпті 
химиялық және биологиялық заттардың ресейлік тіркелімі» ФБУЗ директоры

15.40-
15.50

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

15.50-
16.00

Үзіліс

16.00-
16.30

ҚР Химиялық қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық реттеу. 
ЕАЭО ТР 041/2017 «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» және екінші 
деңгейдегі құжаттардың күшіне енуі. Мерзімдер және талаптар
Айымбетова Эльмира Оразғалиқызы-қауіпсіздік бөлімінің бастығы
Қазақстан  Республикасының  минералдық  шикізатты кешенді  қайта  өңдеу
жөніндегі ұлттық орталығының химиялық өнімі

16.30-
16.40

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

16.40-
17.10

ҚР-дағы химиялық заттарды реттеу мәселелері жөніндегі НҚА-дағы 
олқылықтар 
Жүнісова Насима Ахашқызы-  ҚР ДСМ «Қоғамдық денсаулық сақтау 
ұлттық орталығының» инфекциялық емес аурулардың қауіп 
факторларын мониторингілеу бөлімінің басшысы

17.10-
17.20

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

17.20-
17.30

Қорытынды шығару, онлайн-тренингтің бірінші күнінің жабылуы

ЕКІНШІ КҮН: 26 қараша – бейсенбі

Уақыты Презентациялар, баяндаушылар
14.00-14.30 Техникалық модератор – байланысты тексеру (дауысы мен түрі)

14.30-
14.35

Онлайн-тренингтің ашылуы, жүргізуші  – О. Мельникова ТДЖ орталығы

14.35-
15.00

Өнеркәсіптік кәсіпорындағы қауіпті химиялық заттарды басқару жүйесі. 
Химиялық заттардың өмірлік циклін басқару тәсілі.
 МустафинаВера Владиленовна – ТДЖ орталығының атқарушы директоры

15.00-
15.10

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

15.10-
16.00

Химиялық өнімдерді жіктеу және таңбалау-денсаулыққа қауіп
Петрова Светлана Юрьевна – м. ғ. к., Минск қаласындағы «Гигиена ғылыми-
практикалық орталығы» республикалық біртұтас кәсіпорнының аға ғылыми 
қызметкері

16.00-
16.10

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

16.10-
16.20

Үзіліс

16.20-
17.10

Химиялық өнімді жіктеу және таңбалау-қоршаған ортаға қауіп
Борис Ольга  Александровна  - Минск  қаласындағы  «Гигиена  ғылыми-
практикалық  орталығы» республикалық  біртұтас  кәсіпорнының  ғылыми
қызметкері

17.10-
17.20

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

17.20-
18.10

ЕАЭО ТР 041/2017 талаптарын іске асыру үшін химиялық өнімге түгендеу 
жүргізу
Гомолко Татьяна Николаевна – Минск қаласындағы «Гигиена ғылыми-
практикалық орталығы» республикалық біртұтас кәсіпорнының 
ғылыми қызметкері

18.10- Сұрақтар, жауаптар, талқылау



18.20
18.20-
18.30

Қорытынды шығару, тренингті жабу

Қазақстанда химиялық заттарды басқару жөніндегі Ұлттық профильдің жобасын талқылау»
дөңгелек үстелдің бағдарламасы

Дөңгелек үстелдің мақсаты:  мүдделі тараптармен Қазақстанда химиялық заттарды басқару бойынша
Ұлттық профильдің жобасын талқылау 
Міндеттері:
-  Ұлттық  профильдің  шеңберінде  химиялық  заттарды  басқару  жөніндегі  ұлттық  инфрақұрылымды
бағалау үшін Қазақстан Республикасының ағымдағы жағдайына шолуды ұсыну;
- химиялық заттар мен қалдықтардың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде байланысты олқылықтар
мен кемшіліктерді анықтау;
- Ұлттық профильдің  жобасын жетілдіру үшін бірлескен ұсынымдар әзірлеу.

ҮШІНШІ КҮН: 27 қараша – жұма.
Үшінші күн химиялық заттарды басқару жөніндегі Ұлттық профильдің жобасын талқылауға арналады.
Жаңартылған Ұлттық профиль елде химиялық заттармен байланысты қандай проблемалар бар екенін
және оларды шешудің қандай тетіктері бар екенін түсінуге ықпал етеді. Бұл құжат жұртшылықтың және
барлық мүдделі тараптардың химиялық заттармен және қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу мәселелері
бойынша  хабардар  болуын  арттыруға  ықпал  ететін  болады,  сондай-ақ  одан  әрі  жұмыс  істеу  үшін
басымдықтарды айқындайды

Уақыты Презентациялар, баяндаушылар
14.00-14.30 Техникалық модератор – байланысты тексеру (дауысы мен түрі)

14.30-
14.35

Онлайн-дөңгелек үстелдің ашылуы, жүргізуші – Изимбергенова Айкөркем ТДЖ
орталығы

14.35-
15.00

Өндіріс,  импорт  /  экспорт,  сақтау,  тасымалдау,  пайдалану  және  көму:
өмірлік  циклдің  барлық  кезеңдерінде  химиялық  заттарды  реттеуге
қатысты қазіргі жағдайға және бар проблемаларға шолу
 Баешова Салтанат Абдуалиевна - БҰҰДБ жобаларының сарапшысы   

15.00-
15.10

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

15.10-
15.20

Үзіліс

15.20-
15.45

Химиялық  заттарды  ұтымды  пайдалануға  байланысты  Ұлттық
профильдің жобасы шеңберіндегі  заңнамалық,  ұйымдастырушылық,
әкімшілік және техникалық база
АнисимоваНаталья Михайловна – ТБЖ орталығының сарапшысы

15.45-
16.00

Сұрақтар, жауаптар, талқылау

16.00-
16.30

Шағын топтардағы пікірталас
Барлық қатысушылар

16.30-
16.50

Шағын топтардағы жұмыс: Ұлттық профильге арналған ұсыныстарды 
талқылау
Бірінші топ модераторы - Баешова Салтанат Абдуалиевна
Екінші топ модераторы-Мустафина Вера Владиленовна

16.50-
17.00

Қорытынды шығару, дөңгелек үстелді жабу


