
К УЛЛАНУЧЫЛАР 
ХОК УК ЛАРЫН  ЯК ЛАУ

«Татарстан Республикасында 2014-2025 елларда 
кулланучылар хокукларын яклау комплекслы 
системасын үстерү подпрограммасын үтәү кысаларында, 
Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясенең  
заказы буенча әзерләнде

Игътибар! Сез кулланучылар хокукларын бозу турында 
гаризаны Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор 

идарәсенә тапшыра яки Татарстан Республикасының 
күп функцияле үзәкләре аша skype буенча кулланучылар 

хокукларын яклау мәсьәләләре буенча консультация ала аласыз.

Татарстан Республикасы Этил спирты, алкогольле продукция 
җитештерүгә, аларның әйләнешенә һәм сыйфатына дәүләт 
контролен һәм кулланучылар хокукларын яклауны тәэмин 

итү буенча дәүләт инспекциясе

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

«Татарстан Республикасында (Татарстан) 
гигиена һәм эпидемиология үзәге» 

ССФБУның консультация үзәге:

Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше 
иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль 

хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча 
идарәсенең «кайнар линия» телефоны:

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

КУЛЛАНУЧЫЛАР  ХОКУК ЛАРЫН  ЯК ЛАУ 
МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ  БУЕНЧА  БЕЛГЕЧЛӘРНЕҢ 

ТҮЛӘҮСЕЗ  КОНСУЛЬТАЦИЯСЕН  ТҮБӘНДӘГЕ 
ТЕЛЕФОННАР  АША  АЛА  АЛАСЫЗ:

(843) 236-94-11

www.vk.com/zpprpnrt

www.16.rospotrebnadzor.ru

Территориаль органы                                    Телефон

Әлмәт территориаль органы                         (8553) 33-67-02

Арча территориаль органы                           (84366) 3-28-93

Яшел Үзән территориаль органы                 (84371) 4-58-78

Казан территориаль органы                          (843) 277-94-96

Яр Чаллы территориаль органы                   (8552) 71-43-03

Түбән Кама территориаль органы                (8555) 36-63-76

Чистай территориаль органы                        (84342) 5-49-85

«Кулланучылар хокукларын яклау. 
Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор»:

«ВКонтакте» да онлайн-консультация»:

ТОВАРНЫҢ СЫЙФАТЫ 
ТИЕШЕНЧӘ БУЛМАСА, 
КУЛЛАНУЧЫ ТАЛӘПЛӘРЕН 
КАНӘГАТЬЛӘНДЕРҮ 
СРОКЛАРЫ

6+

Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, Россия Феде-
рациясе Гражданнар кодексының 502 статьясы һәм 
Законның 25 статьясы нигезендә, сатып алучының 
товарны алыштыру яки кире кайтару турындагы талә-
бе, әгәр товар кулланылышта булмаса, аның куллану 
үзлекләре сакланса һәм аны әлеге сатучыдан сатып 
алу документы (товар яки касса чегы, товарга түләүне 
раслаучы башка документ) булганда, канәгатьләнде-
релергә тиеш.

Әгәр товар әлеге закон таләпләренә туры килми 
икән, ул тиешле сыйфатлы товар буларак алышынырга 
тиеш түгел.

СЕЗГӘ АКЧАНЫ ҺӘМ ВАКЫТЫГЫЗНЫ ЯНГА 
КАЛДЫРЫРГА МӨМКИНЛЕК БИРӘ ҺӘМ 

КИЛЕП ТУГАН ХӘЛНЕ ТИЗ АРАДА ЧИШҮГӘ 
КИТЕРӘ ТОРГАН БЕРНИЧӘ ТӘКЪДИМ

• Әгәр кулланучы сатучыга (җитештерүчегә, сервис 
үзәгенә, импортерга) үз теләге белән нинди дә булса 
таләп куйса, законда билгеләнгән таләпне үтәү вакы-
ты чыкканчы, башка затларга мөрәҗәгать итәргә һәм 
аларга башка (яки шундый ук) таләпләрне куярга 
мөмкин түгел. Әйтик, әгәр дә сез товарны ремонт 
өчен сервис үзәгенә тапшырсагыз, ремонтның бил-
геләнгән вакыты чыкканчы сатучыдан түләнгән сум-
маны кире кайтаруны таләп итә алмыйсыз.
• Техник яктан катлаулы товарда сатып алганнан 
соң 15 КӨН вакыт узгач җитешсезлек ачыклан-
са, шунда ук ремонт турында таләп кую максатка 
ярашлы. Әгәр сез сатып алганнан соң 15 КӨН узгач, 
сатучыга техник яктан катлаулы товар өчен акчаны 
кире кайтаруны таләп итәсез икән, әзер булыгыз: 
аның сыйфатын тикшерү тәкъдим итәчәкләр һәм  
10 КӨН узгач, тагын 45 КӨНГӘ сузылачак ремонт 
тәкъдимен ишетерсез.
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Еш кына кулланучының теге яки бу таләпләре 
үтәлергә тиешле сроклар буенча бәхәсләр туа. Бу сро-
кларның төре, чыннан да күп һәм алар кулланучының 
нинди таләп куюына бәйле.

«КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ТУРЫНДА» 
07.02.1992 ЕЛНЫҢ № 2300-1 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИ-
ЯСЕ ЗАКОНЫНЫҢ 18 СТАТЬЯСЫ НИГЕЗЕНДӘ, СЫЙ-
ФАТСЫЗ ТОВАР (САТУЧЫ ТАРАФЫННАН ИСКӘРТЕЛ-
МӘГӘН БУЛСА) САТЫЛГАН КУЛЛАНУЧЫ ҮЗ ТЕЛӘГЕ 
БЕЛӘН ТҮБӘНДӘГЕЛӘРНЕҢ БЕРСЕН ТАЛӘП ИТӘРГӘ 

ХОКУКЛЫ:

• җитешсезлекләрне бетерү;
• сатып алу бәясен киметү;
• шундый ук маркалы (модель, артикул) яңа товарга 
алыштыру;
• сатып алу бәясен яңадан исәпләү белән башка мар-
кадагы (модель, артикул) товарга алыштыру;
• сату-алу килешүен өзү (сатучыга товарны кире кай-
тару һәм алыш-бирешне өзгән көнгә товарның бәясен 
кире кайтару).

Әлеге таләпләр сатучыга гарантия срогы дәвамында, 
әгәр дә гарантия срогы билгеләнмәгән яки төгәлләнгән 
булса, товарны кулланучыга тапшырганнан соң ике ел 
вакыт эчендә бирелә. Сатучы,  кулланучы тарафыннан 
товарны кулланучыга тапшырганнан соң аны куллану, 
саклау яки ташу кагыйдәләрен бозуны, өченче затлар-
ның катнашуын расламаса, товарның гарантия срогы 
билгеләнгән кимчелекләре өчен җавап бирә. Сатучы, 
кулланучы товарның кимчелекләренең товарны тапшы-
рганчы (яшерен җитештерү дефекты) барлыкка килүен 
расласа, гарантия срогы билгеләнмәгән товарның (яисә 
гарантия срогы чыккан товарның) җитешсезлекләре 
өчен җавап бирә.

Кулланучы белән сатучы килешүе буенча товарны 
алыштыру шундый ук товарны сатуга алганда каралы-
рга мөмкин. Сатучы кулланучыга сатуга шундый ук то-
варның керүе турында кичекмәстән хәбәр итәргә тиеш.

21 СТ. 1 П. 
Ерак төньяк районнарында һәм аларга тиңләштерелгән 

урыннарда товарны алыштыру турында кулланучы таләбе, 
аның гаризасы буенча, сатучының (җитештерүченең) әлеге 
таләп куелган көнгә товарны алыштыру өчен товар булма-
ган очракта, әлеге районнарга тиешле товарны чираттагы 
китереп җиткерү вакытында канәгатьләндерелергә тиеш.  

БАШКАРУ ВАКЫТЫ: ТОВАР КАЙТКАНДА

ҖИТЕШСЕЗЛЕКЛӘРНЕ БЕТЕРҮ  
БУЕНЧА ЧЫГЫМНАРНЫ КАЙТАРУ;  

БӘЯЛӘР КИМЕТҮ; КИЛЕШҮ ӨЗЕЛҮГӘ  
БӘЙЛЕ РӘВЕШТӘ ЧЫГЫМНАРНЫ  

КАЙТАРУ

22 СТ. 
Кулланучының товарның сатып алу бәясен ти-

гез дәрәҗәдә киметү, кулланучы яки өченче зат 
тарафыннан товарның җитешсезлекләрен төзәтүгә, 
товар өчен түләнгән акча суммасын кире кайтару 
чыгымнарын түләү, шулай ук товар турында тиешле 
сыйфатта булмаган мәгълүмат бирү яки сыйфатсыз 
товар сату аркасында кулланучыга китерелгән зы-
янны түләү турындагы таләбе, сатучы (җитештерүче) 
тарафыннан, тиешле таләп куелганнан соң ун көн 
эчендә канәгатьләндерелергә тиеш.

БАШКАРУ ВАКЫТЫ: 10 КӨН

ШУНДЫЙ УК ТОВАР БИРҮ

20 СТ. 2 П. 
Озак куллану товарларына карата, җитештерүче 

(сатучы), кулланучы тарафыннан күрсәтелгән таләп-
не 3 көнлек срокта үтәгәндә, ремонт чорында, шул 
ук төп куллану үзенчәлекләренә ия булган товарны, 
кулланучыга  үз хисабына илтеп тапшыруны тәэмин 
итеп, бушлай бирергә тиеш.

БАШКАРУ ВАКЫТЫ: 3 КӨН

ҖИТЕШСЕЗЛЕКЛӘРНЕ БЕТЕРҮ

20 СТ. 1 П.
Товарның кимчелекләрен бетерү срогы яклар ки-

лешүендә язма рәвештә билгеләнмәгән булса, әлеге 
җитешсезлекләр җитештерүче (сатучы) тарафыннан ки-
чекмәстән, ягъни аларны бетерү өчен кирәк булган мини-
маль срокта юкка чыгарылырга тиеш.

ҮТӘҮ ВАКЫТЫ: КИЧЕКМӘСТӘН

19 СТ. 6 П. 
Товарның җитешсезлекләре ачыкланган очракта, кул-

ланучы җитештерүчегә мондый җитешсезлекләрне буш-
лай бетерү турында таләп куярга хокуклы.

Әлеге таләп товарның кимчелекләре товарны кулла-
нучыга тапшырганнан соң ике ел үткәннән соң, товарга 
билгеләнгән хезмәт срогы дәвамында ачыкланса, куелы-
рга мөмкин.

БАШКАРУ ВАКЫТЫ: 20 КӨН

ТОВАРНЫ АЛЫШТЫРУ

21 СТ. 1 П. 
Кулланучы товарның кимчелекләре ачыкланган һәм 

аны алыштыруга карата таләп куелган очракта, сатучы 
(җитештерүче) мондый товарны кулланучы тарафыннан 
әлеге таләп куелган көннән җиде көн эчендә башкарырга 
тиеш.

БАШКАРУ ВАКЫТЫ: 7 КӨН

21 СТ. 1 П. 
Мондый товарның сыйфатын өстәмә тикшерү кирәк 

булганда, кулланучы тарафыннан әлеге таләп куелганнан 
соң, сатучы (җитештерүче) егерме көн эчендә үтәргә тиеш.

БАШКАРУ ВАКЫТЫ: 20 КӨН
21 СТ. 1 П. 
Сатучының (җитештерүченең) таләп куелган вакытта 

товарны алыштыру өчен кирәкле товары юк икән, товар-
ны алыштыру, мондый таләп куелган көннән алып бер ай 
эчендә башкарылырга тиеш.

БАШКАРУ ВАКЫТЫ: 1 АЙ


