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Маркировканы урнаштыру ысулы аның азык-
төлек продукциясенең, җитештерүче билгеләгән 
саклау шартлары үтәлгәндә, бөтен яраклылыгы 
вакыты дәвамында сакланышын тәэмин итәргә 
тиеш. 02.01.2000 ел № 29-ФЗ «Азык-төлек продукт-
ларының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы турында» 
ФЗ нигезендә закон һәм дәүләт стандартлары белән 
билгеләнгән мәгълүматны үз эченә алган марки-
ровкасы булмаган; билгеләнгән яраклылык вакыты 
куелмаган (мәҗбүри үтәлергә тиешле яраклылык 
вакыты билгеләнгән азык-төлек продуктлары өчен) 
яисә яраклылык вакыты чыккан; сыйфатын һәм кур-
кынычсызлыгын раслаучы документлары булмаган 
азык-төлек продуктлары сыйфатсыз дип табыла һәм 
аларны реализацияләргә ярамый.
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Җиләк-җимеш һәм яшелчә сатып алганда, кул-
ланучыларга аларның тышкы кыяфәте һәм бәя-
сенә генә түгел, ә упаковка, этикетка һәм тыгып 
куелган кәгазь битендә язылган маркировкага да 
игътибар итәргә кирәк. 

Азык-төлек продукциясенең маркировкасы 
ул – азык-төлек продукциясе турында язулар, 
рәсемнәр, тамгалар, символлар, башка билгеләр 
һәм (яки) аларның комбинацияләре рәвешендә 
упаковкага яисә упаковкага беркетелгән башка 
мәгълүмат йөрткечкә язылган яисә аның эченә 
салынган яки янына куелган мәгълүмат. Мәгълү-
мат рус телендә бирелергә һәм аңлаешлы, җиңел 
укыла торган, дөрес, төгәл булырга тиеш. Шул ук 
вакытта язулар, тамгалар, символлар маркировка 
язылган фонга капма-каршы төстә булырга тиеш. 

 9 декабрь 2011 ел № 881 «Азык-төлек про-
дукциясен маркировкалау» ТР ТС 022/2011 ни-
гезендә упаковкаланган җиләк-җимеш-яшелчә 
продукциясенең маркировкасында түбәндәге 
мәгъ лүмат булырга тиеш:

исеме

составы (кабыгы чистартыл-
маган, туралмаган яисә шуның 
кебек ысул белән эшкәртел-
мәгән яңа өлгергән җиләк-җи-
меш, җиләк һәм яшелчәнең 
составы күрсәтелмәскә дә 
мөмкин)

саны

җитештерү датасы (уңыш алу 
елы яисә җыеп алу елы)

яраклылык вакыты

саклау шартлары

җитештерүче һәм (яисә) җи-
тештерүче вәкаләт биргән 
импортёрның исеме, урнаш-
кан урыны 

куллануга рекомендацияләр 
һәм (яисә) чикләүләр

генно-модифицикация лән-
гән организмнар кулланып 
алынган компонентларның 
булу-булмавы турында мәгъ-
лүмат

Таможня союзы әгъзасы бул-
ган дәүләтләр базарында 
сатыла торган продукциянең 
бердәм тамгасы


