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«2014-2025 çулсенче потребительсен прависене 
хÿтĕлессин комплекслă система аталанăвĕ» 
Тутар Республикинчи Подпрограммăна пурнăçа 
кĕртнĕ май Тутар Республикинчи Патшалăхалкоголь 
инспекцийĕ ыйтнипе пичетленет

АПАТ-ÇИМĔÇ ТУЯННĂ 

ЧУХНЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСЕН 

ПРАВИСЕНЕ ХŸТĔЛЕССИ

Асăрхăр! Потребительсен прависене пăсни çинчен заявлени 
эсир Тутар Республикинчи Роспотребнадзор управленине 
пама пултаратăр е потребительсене хÿтĕлессипе çыхăннă 

ыйтусемпе Тутар Республикинчи нумай функциллĕ центрсем 
урлă скайппа консультаци илме пултаратăр.

Этил спиртне, алкоголь продукцине туса кăларас, 
ăна усă курас, пахалăхне тĕрĕслес тата потребительсен 

прависене хÿтĕлес енĕпе ĕçлекен 
Тутар Республикинчи патшалăх инспекцийĕ

www.gosalcogol.tatarstan.ru 
www.tatzpp.ru

«Тутар Республикинчи (Тутарстан) Гигиенăпа 
эпидемиологи центрĕ» ФБСУ консультаци центрĕ

Потребительсен прависене хÿтĕлес тата çыннăн 
ырăлăхне асăрхаса тăрас Тутар Республикинчи 

Федераллă службăн управленийĕ

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСЕНЕ ХŸТĔЛЕС 
ЫЙТ УСЕМПЕ ЭСИР СПЕЦИА ЛИС ТСЕН 

ТŸЛЕВСĔР КОНС УЛЬТАЦИНЕ 
ИЛМЕ ПУЛТАРАТĂР:

(843) 236-94-11
хĕрÿ лини телефонĕ

www.vk.com/zpprpnrt
«Потребительсен прависене хÿтĕлесси. 
Тутар Республикинчи Роспотребнадзор» 
«Контактри» онлайн консультаци

www.16.rospotrebnadzor.ru

Территори органĕ                                             Телефон

Элмет                                                                  (8553) 33-67-02

Арск                                                                      (84366) 3-28-93

Ешĕлвар                                                           (84371) 4-58-78

Хусан                                                                    (843) 277-94-96

Çырчалли                                                        (8552) 71-43-03

Анат Кама                                                        (8555) 36-63-76

Чистай                                                                (84342) 5-49-85
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ÇАК АПАТ-ÇИМĔÇЕ, МАТЕРИАЛСЕНЕ 
ТАТА ИЗДЕЛИСЕНЕ УСĂ КУРМА 
ЮРАМАСТЬ:

- вĕсем органолептикăллă кăтартусемпе 
сиенлĕ е качествăллă мар пулсан;

- вĕсем кăтартнă информаципе килĕш-
се тăмаççĕ пулсан, çав шутра составĕнче 
нормăлакан веществосем шучĕпе Раççей 
Федерацийĕн законодательстви палăрт-
нипе килĕшсе тăмаççĕ пулсан тата (е) 
апат-çимĕçе хатĕрленĕ чухне пулса кай-
нă загрязнительсем – предметсем, пĕчĕк 
пайсем, вещество тата организмсем пур 
пулсан, вĕсем пурри çынна е пулас ăрăва 
сиен кÿме пуларать пулсан – çакăн çинчен 
вара информацие потребитель патне çи-
термен пулсан, тата (е) апат-çимĕçĕн, ма-
териалăн е изделин срокĕ хăçан тухнине 
палăртмалла, ăна вара кăтартман пулсан, е 
срокĕ тухнă пулсан тата (е) кăтартăвĕсемпе 
Раççей Федерацийĕн законодательствипе, 
тĕслĕхпе, стандартизаци докуменчĕсемпе, 
техника документацийĕпе килĕшсе тăмаççĕ 
пулсан;

- вĕсен пирки фальсификаци фактне 
тупса палăртнă пулсан;

- вĕсен çул-йĕрне сăнаса пыма май çук 
пулсан;

- вĕсем çинче Раççей Федерацийĕн за-
конодательствипе килĕшÿллĕн палăртакан 
апат-çимĕç сведенисене çырнă маркиров-
ка çук пулсан;

- вĕсенче таварпа пĕрле пулмалли до-
кументсем çук пулсан.
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АПАТ-ÇИМĔÇ ТАВАРĔ тесе натурал-
лă е улăштарса хатĕрленĕ çимĕçсе-
не калаççĕ, вăл суту-илÿре пулать, 
ăна апат хатĕрленĕ чухне усă ку-
раççĕ (ача-пăча апат-çимĕçĕ, ди-
етăллă апат-çимĕç те вĕсен шутне 
кĕрет). Кĕленчери ĕçмелли шыв, 
эрех продукцийĕ, сăра тата ăна тĕпе 
хурса хатĕрленĕ ытти ĕçмеллисем, 
алкогольсĕр ĕçмеллисем, чăмлак, 
апат хушмисем (добавки) тата био-
логиллĕ активлă хушмасем апат-
çимĕç таварĕ шутланаççĕ (2009 çулхи 
раштавăн 28-мĕшĕнче йышăннă 381 
№-лĕ «Раççей Федерацийĕнчи суту-илÿ 
ĕçне патшалăх шайĕнче йĕркелесе 
тăрасси» ФЗ).

АПАТ-ÇИМĔÇ ПАХАЛĂХĔ тесе сиен 
кÿменнине палăртакан характеристикăсен 
темиçе тĕрлĕ пĕрлĕхне калаççĕ. Вăл Раççей 
Федерацийĕн законодательствипе килĕшÿл-
лĕн хатĕрленĕ требованисемпе, договор ус-
ловипе, тĕслĕхĕпе, стандартизаци докумен-
чĕсемпе, техника документацийĕпе килĕшсе 
тăрать, апат-çимĕç пахалăхне, аутентичнăç-
не, сортнăçне, (калибр, категорийĕ тата ытти 
те) палăртать, çынна тĕрĕс аталанма май па-
рас енĕпе тивĕçтерет. (2000 çулхи январĕн 
2-мĕшĕнче «Апат-çимĕç пахалăхĕпе хăруш-
сăрлăхĕ çинчен» 29-ФЗ №-лĕ Федераллă за-
конăн 1-мĕш статйи).

АПАТ-ÇИМĔÇЕ РОЗНИЦĂЛЛĂ ТУЯ-
НАС-СУТАС ДОГОВОРПА СУТАССИН 
ХĂЙНЕ ЕВĔРЛĔХĔСЕМ. Сутуçă апат-
çимĕçе сутиччен виçсе е чĕркесе ху-
рать, унăн хакне вăл тавар йывăрăшне 
кура (нетто масси) палăртать пулсан 
виçсе-чĕркесе хуракан тавар çинче ятне, 
йывăрăшне (нетто масси), таварăн пĕр 
виçев единицин хакне е йывăрăшне (нет-
то масси), отвес хакне, хăçан виçсе-чĕр-
кесе хунине тата хăçанччен усă курма 
юранине палăртмалла.

Хакне сутуçă йывăрăшне тĕпе хурса 
(нетто масси) палăртнă апат-çимĕçе ту-
янакан валли потребитель чĕркемĕн-
че кăларса хураççĕ (самообслуживани 
мелĕпе е потребитель тарине хурса па-
ракан таварсем вăл шута кĕмеççĕ), потре-
битель чĕркемĕшĕн хушма тÿлев илмел-
ле мар.

Сĕт е сĕтрен тунă апат-çимĕç сута-
кан вырăнсенче тавара тÿрех ытти апат-
çимĕçрен уйăрса илмелле вырнаçтар-
малла, унта «СĔТ ÇĂВĔН ЗАМЕНИТЕЛĔСĔР 
ХАТĔРЛЕНĔ ÇИМĔÇ» тесе палăртнă ин-
формаци пулмалла.

.

07.02.1992 çулхи «Потребительсен 
прависене хÿтĕлесси çинчен» 2300-1 
№-лĕ РФ 5-мĕш статйипе килĕшÿллĕн 
апат-çимĕç, парфюмерипе косметика та-
варĕсем, медикамент, хуçалăхри хими 
тата ытти тавар çине изготовителĕн усă 
курмалли срокне палăртмалла. УСĂ КУР-
МАЛЛИ СРОК тесе тавара палăртнă пек 
усă курмалли тапхăра калаççĕ. Çав тапхăр 
иртсен тавара (япалана) палăртнă пек усă 
курма юрамасть.

Реализацилеме палăртнă апат-çимĕç 
çынна физиологи тĕлĕшĕнчен кирлĕ 
чухлĕ веществопа тата энергипе тивĕç-
термелле. Раççей Федерацийĕн законо-
дательствипе килĕшÿллĕн хальхи тата 
пулас ăрăва сиен кÿме пултаракан хими, 
çав шутра радиоактивлă, биологи веще-
ствисене тата вĕсен çыхăнăвĕсене юранă 
чухлĕ çеç ятарлă требованисене тĕпе 
хурса усă курмалла.

АЧА-ПĂЧА АПАТ-ÇИМĔÇĔН пахалăхĕ 
ачан ÿсĕмĕпе тата организмĕн ата-
ланăвĕпе килĕшсе тăмалла. Ачасем вал-
ли хатĕрленĕ апат вĕсен сывлăхне сиен 
кÿмелле мар.

ДИЕТĂЛЛĂ ÇИМĔÇĔН çыннăн сывлăх-
не сыхлама, сыватма тата упрама май па-
ракан пахалăхлă пулмалла, вăл сывлăха 
сыхлас енĕпе исполнительнăй влаçăн фе-
дераллă органĕ палăртнă диетăллă апат-
çимĕçе хатĕрлессин требованипе килĕш-
се тăмалла. Унăн çын сывлăхĕшĕн сиенлĕ 
пулмалла мар.


