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САТ УМ, МАТЕРИАЛЫМ ДА Т ӰРЛӦ 
АРВЕРЫМ УЖАЛАШ ОК ЛИЙ:

– кудо лӱдыкшылан да (але) органолепти-
ческий показатель дене качественный огыл-
лан шотлалтеш;

– кудо палемдыме уверлан келшен огеш 
тол, Россий Федерацийын законодательст-
выжын йодмыжо почеш чот шот дене кел-
шыдыме нормо веществан да (але) кочкыш 
сатум ыштыме годым лекше але ешаралтше 
арверан, частицан, веществан але организман 
улыт (тиде кызытсе калыкын да кушкын тол-
шо тукымын тазалыкшылан эҥгекым конден 
кертеш, но тидын нерген увер пайдаланыше 
дек миен шуын огыл), да (але) кудо кочкыш 
сатуэш, материалеш але арвереш  кучылташ 
лийме жапым ончыктымо огыл (кушто тиде 
обязательныйлан шотлалтеш) але кучылташ 
лийме жап эртен, да (але) кудын показатель-
же Россий Федераций законодательствын 
йодмашыжлан, образецлан, стандартизаций 
шотышто кагазлан, технике документацийлан 
келшен огеш тол;

– кудылан фальсификаций нерген факт 
шындалтын;

– кудым аралымаш да учет шотышто эске-
раш ок лий; 

– Россий Федерацийын законодательствын 
йодмыжо почеш кудо кочкыш сатун маркиров-
кыжо уке, але кудын нерген тыгай увер уке;

– кудын товаросопроводительный кагазше 
уке.
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КОЧКЫШ САТ У  – ужалымаште улшо, 
кочмо (йоча кочкыш, диетический 
кочкыш), шке ыштыме але перерабат-
лыме йӧрвар, атысе йӱаш йӧршӧ вӱд, 
руштыш сату, сыра, тӱрлӧ йӱыш, алко-
гольдымо йӱыш, пурмо резине, тӱрлӧ 
кочкыш ешартыш, биологически ак-
тивный ешартыш-влак  (2009 ий 18 
декабрьысе 381-ше номеран Федерал 
законын «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» 2-шо 
статьяже).

ЙӦРВАРЫН КАЧЕСТВЫЖЕ  – Россий Феде-
раций законодательствын, договорын, 
образецын, кочкышын кӱлешлыкшым, 
сортшым (калибр, сорт да молат), аутен-
тичный улмыжым ончыктышо, пайдала-
нышын йодмашыжым шуктышо стандар-
тизаций кагаз, технике документаций 
дене кылдалтше йодмашыжлан келшы-
ше лӱдыкшыдымӧ йӧрварын характе-
ристикыже-влак (2000 ий 2 январьысе 
29-ше номеран Федерал законын «О ка-
честве и безопасности пищевых продук-
тов» 1-ше статьяже).

КОЧКЫШ САТУМ ПОСНА НАЛМЕ-УЖА-
ЛЫМЕ ДОГОВОР ПОЧЕШ УЖАЛЫМАШЫН 
ОЙЫРТЕМЖЕ-ВЛАК

Кевытче кочкыш сатум ужалыме деч 
ончыч тудым фасоватла да упаковатла 
гын , тушто тудын лӱмжӧ, нелытше, нелыт 
дене келшыше акше, фасоватлыме кече 
да мыняр кучылташ лийме жап ончык-
талтшаш улыт. 

Сатун нелытшылан келшышын шын-
дыме акан кочкыш сату пайдаланышылан 
потребительский упаковкышто ешартыш 
оксам налде ужалалтеш (самообслужива-
ний йӧн дене налме але пайдаланышын 
тарысе сатужо деч моло). 

Шӧр сатум ужалыме годым, нуным 
куштылгын ойыраш лийже манын, чын 
вераҥдыман да увер сынан возымаш 
лийшаш «ШӦР ӰЙ АЛМАШТЫШ ДЕЧ ПО-
СНА САТУ».

Россий Федерацийын 1992 ий 7 фев-
ральысе 2300-1-ше номеран законжын 
«Пайдаланышын праважым аралыме 
нерген» 5-ше статьяже почеш кочкыш 
сатушто, парфюм да косметике, быт хи-
мий арверыште, эмыште да моло вере 
сатум лукшо (исполнитель) МЫНЯР ЖАП 
КУЧЫЛТАШ ЛИЙМЫМ палемдышаш. 

Химий (радиоактивный), биологиче-
ский (да тудын соединенийже) вещества, 
микроорганизм да моло биологический 
организм дене кызытсе калыкын да он-
чыкылык тукымын тазалыкыштлан эҥ-
гекым конден кертмаш шотышто кочкыш 
сату пайдаланышын да Россий Федера-
ций законодательствын йодмашыштлан 
келшышаш. 

ЙОЧАЛАН КОЧКАШ КЕЛШЫШЕ 
ЙӦРВАРЫН пищевой ценностьше йо-
чан ийготшылан да тудын организмжын 
кӧргӧ состоянийжылан келшен толшаш. 
Йоча-влаклан кочкаш келшыше йӧрвар 
нунын тазалыкыштлан лӱдыкшыдымӧ 
лийшаш. 

Федерал органын тазалыкаралтыш 
аланысе исполнительный кучемжылан 
келшышын, ДИЕТИЧЕСКИЙ КОЧКЫШ 
САТУ эмлалтме да профилактикым эрта-
рыме годым кучылташ йӧршӧ да айде-
мын тазалыкшылан лӱдыкшыдымӧ лий-
шаш. 


