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Пропеллентлы аэрозольле продукция өчен пропеллент составы күр-
сәтелә. Пропеллент составы ингредиентлар исемлегендә дә, аерым да 
бирелергә мөмкин. 

Ингредиентлар косметик ингредиентларның халыкара номенклату-
расы (I№CI) нигезендә күрсәтелгән очракта наноматериаллар составын-
дагы ингредиентлар ингредиентлар исемлегендә алар исемнәреннән 
соң «нано» яисә «№a№o» сүзләре язылып төгәл күрсәтелергә тиеш. 1% 
тан кимрәк концентрациядәге ингредиентлар концентрациясе 1% тан 
артыграк булган ингредиентлардан соң санала. 

Буяулар төс индексы яисә кабул ителгән билгеләр нигезендә башка 
ингредиентлардан соң теләсә нинди тәртиптә саналырга мөмкин.

Ингредиентлар исемлеге парфюмерия-косметика продукциясе реали-
зацияләнә торган ТС әгъзасы булган дәүләтләрнең дәүләт яисә рәсми телен-
дә (телләрендә) яисә косметик ингредиентларның халыкара номенклатура-
сы (I№CI) нигезендә латин алфавиты хәрефләрен кулланып бирелә. 

Төрле тон серияләре рәвешендә җитештерелгән декоратив косме-
тика эшләнмәләрендә сериядә кулланылган барлык буяулар да «может 
содержать» терминын яисә (+/-) тамгасын кулланып санала ала. 

Кулланучыларга тапшыру өчен билгеләнгән пробниклар ТР ТС 
009/2011 ның 5 мад. 9.2 пункты нигезендә маркировкалана.

Продукция сыйфатларын күрсәтү өчен билгеләнгән һәм кулла-
нучыларга тапшыру өчен билгеләнмәгән пробниклар түбәндәге мәгъ-
лүмат урнаштырылган маркировкага ия булырга тиеш:

• продукциянең җитештерүченең техник документларында күрсә-
телгән исеме (булса) һәм билгеләнеше (кирәк булганда);

• җитештерүченең исеме (кыска, җитештерүчене идентификаци-
яләү өчен җитәрлек) һәм (яисә) товар билгесе;

• төсе һәм (яисә) тоны (декоратив косметика өчен);
• яраклылык вакыты;
• партия номеры яисә парфюмерия-косметика продукциясен иден-

тификацияләү мөмкинлеге бирә торган махсус код.
Әлеге мәгълүматны кулланучы тарасында яисә пробникка якын ур-

нашкан мәгълүмат йөрткечтә (ярлыкта, листовкада, брошюрада һ. б. ш. 
да) күрсәтергә ярый. Бу очракта кулланучы тарасына ачык китап өстенә 
куелган кул рәвешендә график тамга төшерергә кирәк түгел (кушымта 11). 

4. Каралган әлеге мәгълүмат юылмый торган һәм төгәл булырга 
тиеш. Маркировка кулланучы тарасында продукциянең яраклылыгы 
вакыты чыкканчы продукцияне саклау, транспортлау, реализацияләү 
һәм куллану вакытында сакланырга тиеш. 

5. Парфюмерия-косметика продукциясе турында каралган мәгъ-
лүмат парфюмерия-косметика продукциясе реализацияләнә торган 
ТС әгъзасы булган дәүләтләрнең дәүләт телендә (телләрендә) бирелә. 

Җитештерүченең исеме, җитештерүче урнашкан урынның исе-
ме һәм продукциянең исеме, төс һәм(яисә) тонның сүз белән язылган 
исеме (декоратив косметика һәм буягыч чаралар өчен), линия (серия) 
исеме, күләм (ml, L) яисә масса үлчәү (g, kg) берәмлеге латин алфавиты 
хәрефләрен кулланып язылырга мөмкин. Парфюмерия-косметика про-
дукциясе җитештерелгән ил парфюмерия-косметика продукциясе реа-
лизацияләнә торган ТС әгъзасы булган дәүләтләрнең дәүләт яисә рәсми 
телендә (телләрендә) бирелә. 
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Таможня союзы Комиссиясенең 23 сентябрь 2011 ел № 799 «Та-
можня союзының «Парфюмерия-косметика продукциясенең куркы-
нычсызлыгы турында» Карары белән расланган Таможня союзы Техник 
регламентының ТР ТС 009/2011 «Парфюмерия-косметика продукциясе-
нең куркынычсызлыгы турында» 3 маддәсе нигезендә (алга таба – ТР 
ТС 009/2011) парфюмерия-косметика продукциясе (ПКП) – кешенең 
турыдан-туры тышкы япмасына (тирегә, чәчләргә, тырнакларга, иренгә 
һәм тышкы җенес органнарына) яисә тешләргә һәм авыш куышлыгы-
ның лайлалы тышчасына бердәнбер һәм төп максат – аларны чистарту, 
тышкы кыяфәтен үзгәртү, хуш исле итү һәм/яисә тәннән килгән исне 
коррекцияләү, һәм/яисә саклау, һәм/яисә яхшы хәлдә саклау, һәм/яисә 
карау-тәрбияләү өчен билгеләнгән матдә яисә матдәләр катнашмасы.

Шулай итеп, парфюмерия-косметика продукциясен характерлый 
торган сыйфатлар түбәндәгеләр: 

1) продукцияне куллану ысулы – парфюмерия-косметика продук-
циясе кеше тәненең бары тик аерым өлешләренә генә сөртү, сылау өчен 
билгеләнә;

2) продукцияне сөртү, сылау урыны – парфюмерия-косметика про-
дукциясе тирегә, чәчкә, тырнакларга, иренгә, тешләргә, авыш куышлыгының 
лайлалы тышчасына һәм тышкы җенес органнарына сөртелә, сылана;

3) продукцияне куллану максатлары (аерым гына яисә теләсә нин-
ди комбинациядә) – тире, чәч, тырнаклар, ирен, тешләр, авыш куышлы-
гының лайлалы тышчасын һәм тышкы җенес органнарын чистарту һәм/
яисә бөтенлегенә зыян китермичә тышкы кыяфәтен үзгәртү, хуш исле итү 
һәм/яисә исне коррекцияләү, аларны нормаль функциональ хәлдә тоту.

Парфюмерия-косметика продукциясен идентификацияләү мак-
сатларында әлеге техник регламентны ТС куллану документация бу-
енча башкарыла.

Документация сыйфатында техник документлар һәм/яисә тәэмин итү ки-
лешүләре, һәм/яисә спецификацияләр, һәм/яисә этикеткалар, һәм/яисә ан-
нотацияләр, товарны характерлый торган башка документлар кулланыла ала.

ТР ТС 009/2011 5 маддәсенең п. 1 буенча парфюмерия-косметика про-
дукциясенең куркынычсызлыгы таләпләр җыелмасы белән тәэмин ителә:

1) составына;
2) физик -химик күрсәткечләргә;
3) микробиологик күрсәткечләргә;
4) токсинлы элементлар булу/булмауга;
5) токсикологик күрсәткечләргә;
6) клиник (клиник-лаборатор) күрсәткечләргә;
7) җитештерүгә;
8) кулланучылар тарасына;
9) продукциянең маркировкасына.
Парфюмерия-косметика продукциясенең маркировкасы (маркиров-

ка) – язу, цифрлы, төсле һәм график билгеләр рәвешендә кулланучылар та-
расына, этикеткага, ярлыкка кулланучы өчен урнаштырыла торган мәгълүмат. 

ТР ТС 009/2011 парфюмерия-косметика продукциясенә түбәндә-
ге таләпләрне билгели (п. 9 мад. 5): 

1. Парфюмерия-косметика продукциясен маркировкалау, марки-
ровкалауга ТР ТС 009/2011 нең 2, 3, 4, 5 кушымталарында күрсәтелгән 
таләпләрне исәпкә алып, язу, цифрлы, төсле һәм график билгеләр 

рәвешендә кулланучылар тарасына, этикеткага, ярлы-
кка кулланучы өчен мәгълүмат урнаштыру юлы белән 
эшләнә. 

Әгәр дә продукциянең составы һәм куркынычсызлык 
чаралары турында мәгълүмат һәр данә продукциягә 
беркетелә торган ярлыкта урнаштырылса һәм (яисә) икенчел упаков-
каның эченә салынса, кулланучы тарасына ачык китап өстенә куелган 
кул рәвешендә график тамга ясала (ТР ТС 009/2011га кушымта 11). 

График тамга урынына әлеге мәгълүмат язылган урын турында мәгъ-
лүмат бирергә дә ярый (мәсәлән: «Состав/I№gredie№ts и меры предо-
сторожности смотри на...»). 

2. Парфюмерия-косметика продукциясенең маркировкасы түбән-
дәге мәгълүматны үз эченә алырга тиеш:

- парфюмерия-косметика продукциясенең исеме (булса);
- парфюмерия-косметика продукциясенең билгеләнеше, әгәр дә 

ул продукция исеменнән аңлашылмаса;
- балалар өчен билгеләнгән косметика тиешле мәгълүматка ия 

булырга тиеш;
- җитештерүченең исеме һәм урнашкан урыны (юридик адресы, 

илен дә күрсәтеп);
- парфюмерия-косметика продукциясе җитештерелгән ил (про-

дукция производствосы урнашкан ил җитештерүченең юридик адресы-
на туры килмәсә);

- җитештерүче кулланучыдан претензияләр алу вәкаләте биргән 
оешманың исеме һәм урнашкан урыны (юридик адресы) (җитештерү-
ченең вәкаләтле вәкиле яисә импортёр), әгәр дә претензияләрне җитеш-
терүче ТС әгъзасы булган дәүләт территориясендә үзе кабул итмәсә);

- кулланучы тарасында продукциянең номиналь саны (күләме, 
һәм/яисә массасы, һәм/яисә данәсе). Каты туалет сабыны өчен упаков-
калау вакытына сабын кисәгенең массасы. Номиналь күләме 5 мл (ml)
дан ким яисә 5 г (g) нан ким массалы продукциянең, шулай ук продукция 
пробникларының номиналь саны күрсәтелмәскә дә мөмкин;

- төсе һәм/яисә тоны ( декоратив косметика һәм буягыч чаралар);
- фтор катнашмалары кергән авыш куышлыгы гигиенасы чаралары 

өчен фторның моляр массасына исәпләнгән фторидның масса күләме 
(%, яисә мг/кг, яисә ppm);

- яраклылык вакыты түбәндәге ысулларның берсе белән күрсәтелә:
«Годен до...» (дата);
«Использовать до...» (дата);
«Дата изготовления...» (дата) һәм «Срок годности...» (айлар, еллар);
«Дата изготовления...» һәм «Годен до...» (дата);
«Дата изготовления...» һәм «Использовать до...» (дата);
«Срок годности... с даты изготовления, указанной на упаковке» 

(айлар, еллар).
Маркировкада «Дата изготовления...» дигән сүзләр «Изготовле-

но...» сүзе белән алыштырылырга мөмкин.
«Дата изготовления», «Годен до», «Использовать до» сүзләреннән 

соң дата күрсәтелә. Әгәр дә яраклылык вакыты беренчел упаковканың 
төбенә, туба җөенә һ.б. га язылса, кулланучы тарасына «Срок годности 
смотри на...» дигән сүзләр язылырга мөмкин. 

Кулланучы тарасы кечкенә һәм катлаулы конфигурацияле булса (по-
мада, подводка, тени, керфек буяу өчен тушь һ. б.ш.), яраклылык вакыты 
«До... (дата)» дип күрсәтелергә мөмкин. 

Дата үз эченә ай һәм елны (мм.гггг яисә мм.гг) яисә көнне, айны 
һәм елны (дд.мм.гггг яисә дд.мм.гг) ала. 

Яраклылык вакыты бүлгеч кулланып яисә аннан башка да күрсәте-
лергә мөмкин. Бүлгеч ролендә дефис «-», нокта «.», слэш «/» һ.б. кул-
ланыла ала. Дата сүзле-цифрлы ысул белән бирелергә мөмкин, бу 
очракта ай сүз белән языла. Әгәр дә продукциянең яраклылык вакыты 
«До... (месяц, год)» дип күрсәтелсә, яраклылык вакыты узган айның соңгы 
көнендә чыга, «До... (день, месяц, год)» дип күрсәтелсә, яраклылык вакы-
ты күрсәтелгән көнгә кадәр чыга;

- саклау шартлары, әгәр дә бу шартлар стандарт шартлардан аерылса;
- продукцияне кулланганда аерым саклау чаралары (кирәк бул-

ганда), шул исәптән әлеге техник регламентның 2–5 кушымталарында 
бирелгән мәгълүмат;

- партия номеры яисә парфюмерия-косметика продукциясен 
идентифицикацияләү мөмкинлеге бирә торган махсус код;

- парфюмерия-косметика продукциясен куллану ысуллары ту-
рында мәгълүмат – аларның булмавы парфюмерия-косметика продук-
циясен дөрес кулланмауга китерергә мөмкин;

- ингредиентлар исемлеге.
Пропеллентлы аэрозольле продукция өчен түбәндә-

геләр турында аерым кисәтү язулары бирелергә тиеш:
• туры төшкән кояш нурларыннан һәм баллонны җылы-

нудан саклау турында;
• балалар тарафыннан куллану кагыйдәләре турында;
• янгын куркынычы, ачык ут һәм кызган предметлар янын-

да сиптерүнең куркынычлыгы турында(кирәк булганда);
• күзгә керү яисә ялкынсынган тән тиресенә эләгү куркынычы ту-

рында (кирәк булганда);
• аэрозольле упаковкадагы продукцияне башын аска каратып сип-

терергә мөмкин булмау турында (составында пропеллент сыйфатында 
углекислый газ яисә кысылган һава булган аэрозольле упаковкадагы 
эшләнмәләр өчен)(кирәк булганда); 

• аэрозольле упаковканың бөтенлеген бозуның тыелганлыгы турында.
3. Ингредиентлар исемлеге алдыннан «Ингредиенты» яисә «Со-

став» дигән сүзләр языла.
Әгәр дә мәгълүмат косметик ингредиентларның халыкара но-

менклатурасы (I№CI) нигезендә латин алфавиты хәрефләрен кулланып 
язылса, «Ингредиенты» һәм «Состав» дигән сүзләр ингредиентлар исем-
леге урнашкан урынны күрсәтүче мәгълүмат белән бергә бирелергә 
мөмкин (мәсәлән: «Состав/I№gredie№ts смотри на...»). 

Ингредиентларны рецептурада аларның масса күләме кимү тәр-
тибендә күрсәтәләр, шул ук вакытта парфюмерия (аромат) композици-
ясен, составын ачмыйча, бердәм ингредиент буларак күрсәтәләр. Әгәр 
дә композиция составына 2 кушымтада күрсәтелгән ингредиентлар(№ 
67–92) керсә һәм юылучан продуктлар өчен 0,01% концентрациядә, 
юылмый торган продуктлар өчен 0,001% концентрациядә булса, алар 
составта күрсәтелергә тиеш. 


