
ТАВАР КИРЛĔ ПАХАЛĂХЛĂ 

ПУЛМАРĔ ПУЛСАН 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ЫЙТНИСЕНЕ 

ТИВĔÇТЕРМЕЛЛИ СРОКСЕМ

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСЕН  
ПРАВИСЕНЕ  ХŸТĔЛЕССИ

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

Çавăн пекех палăртмалла, Раççей Федерацийĕн Граж-
дан кодексĕн 502-мĕш статйипе тата Саккунăн 25-мĕш 
статйипе килĕшÿллĕн тавара усă курман пулсан тата ăна 
шăпах çав сутуçăран илнине ĕнентерекен хутсем (тавар, 
касса чекĕ е таваршăн тÿленине çирĕплетекен урăх доку-
мент) пур пулсан сутуçăн тавара улăштарса памалла е ка-
ялла йышăнмалла.

Енчен те тавар саккун ыйтнисене тивĕçтермест пулсан 
ăна кирлĕ пахалăхлă тавар пек улăштармалла мар.

СИРĔН ВĂХĂТА ПЕРЕКЕТЛЕСЕ ЫЙТĂВА 
ХĂВĂРТ ТАТСА ПАМА ПУЛĂШАКАН 

ТЕМИÇЕ РЕКОМЕНДАЦИ

• Сутуçă (тавар кăларакан, сервис центрĕ, импортер) 
патне потребитель пĕр-пĕр ыйтупа пычĕ пулсан саккунпа 
палăртнă срокра ыйтăва тивĕçтериччен çав ыйтупах е 
çавăн евĕр ыйтупа (требованипе) ыттисем патне пыма 
юрамасть. Сăмахран, эсир тавара юсама сервис центрне 
патăр пулсан юсавăн палăртнă срокĕ тухиччен сутуçăран 
таваршăн тÿленĕ хакне ыйтма юрамасть.
• Тавара туяннăранпа 15 КУН иртсен техника тĕлĕшĕн-
чен кăткăс кăлтăкĕ тупăнать пулсан юсаса пама тÿрех ый-
тсан тĕрĕсрех пулĕ. Енчен те туяннăранпа 15 КУН иртсен 
эсир сутуçа техника тĕлĕшĕнчен кăткăс таваршăн укçа 
тавăрса пама ыйтсан вăл ун пахалăхне тĕрĕслессипе çыр-
лахĕ те 10 КУН иртсен сире 45 КУНА тăсăлакан юсав ĕçне 
пурнăçласси çинчен пĕлтерĕ, çакна хатĕр пулăр.

6+ © «Фолиант» тулли мар яваплăхлă пĕрлешÿ (ООО), 2021
Тиражĕ 1000 экз. Заказ № 31

«Фолиант» тулли мар яваплăхлă пĕрлешÿре пичетленĕ
420111, Хусан хули, Профсоюзная урамĕ, 17 а çурт

e-mail: foliantkazan@mail.ru на
 ч

ув
аш

ск
ом

 я
зы

ке



Потребителĕн вăл е ку ыйтнине (требованине) пурнăçла-
малли тапхăрсем пирки час-часах тавлашусем сиксе тухаççĕ. 
Кун пек сроксем, чăнах та, нумай, вĕсем мĕн чухлĕ тăсăласси 
потребитель мĕн ыйтнинчен килет.

РАÇÇЕЙ ФЕДЕРАЦИЙĔН 07.02.1992 2300-1 №-ЛĔ 
«ПОТРЕБИТЕЛЬСЕН ПРАВИСЕНЕ ХŸТĔЛЕССИ ÇИНЧЕН» 

18-МĔШ СТАТЙИПЕ КИЛĔШŸЛЛĔН ПОТРЕБИТЕЛЕ 
ТИВĔÇЛĔ МАР ПАХАЛĂХЛĂ ТАВАР СУТСА ЯНĂ ПУЛСАН, 
ĂНА ÇАКĂН ÇИНЧЕН СУТУÇĂ ПĔЛТЕРМЕН ПУЛСАН ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ АЯЛАРАХ АСĂННĂ САМАНТСЕНЧЕН ПĔРНЕ 

СУЙЛАСА ИЛСЕ ЫЙТМА ПУЛТАРАТЬ:

• кăлтăксене тÿлевсĕр пăрахăçласси;
• таварăн сутмалли хакне тивĕçлĕ чухлĕ йÿнетсе тавара 
сутасси;
• çавăн евĕр маркăллă (модельлĕ, артикуллă) çĕнĕ тавар-
па улăштарасси;
• çавăн евĕр, анчах урăх модельлĕ, артикуллă çĕнĕ тавар-
па улăштарасси, унăн хакне тепĕр хут палăртасси;
• суту-илÿ договорне пăрахăçласси;
• тавара сутуçа тавăрса парасси тата сделкăна пăрахăçланă 
кун тавар укçине тавăрса парасси.

Асăннă требованисене гаранти срокĕнче сутуçа калаççĕ, 
гаранти срокне палăртман е вăл вĕçленнĕ пулсан – потре-
битель тавара илнĕ самантран 2 çул хушшинче. Енчен те 
потребителе тавара сутса янă хыççăн лешĕ ăна усă курмал-
ли правилăсене пăсса тыткаланине, усранине е транспортпа 
илсе кайнине, ытти çынсем усă курнине е вăйсем витĕм кÿ-
нине сутуçă ĕнентерсе параймасть пулсан гаранти срокĕ пур 
таваршăн сутуçă хăй явап тытать. Енчен те потребитель тавар 
кăлтăкĕсем ăна таварне тыттаричченех пулнине (курăнман 
производство дефекчĕ) ĕнентерет пулсан сутуçă гаранти 
срокĕ палăртман тавар çитменлĕхĕсемшĕн явап тытать.

Потребительпе сутуçă калаçса килĕшсен аналогиллĕ 
тавар сутлăха килсен тавара улăштарасси çинчен калаçса 
килĕшме пултараççĕ. Сутуçăн тăхтаса тăмасăр сутлăха анало-
гиллĕ тавар çитнине пĕлтермелле.

21-МĔШ СТАТЬЯ, 1-МĔШ ПУНКТ
Аякри Çурçĕр районĕсенче тата унпа танлашакан ытти 

вырăнсенче потребитель тавара улăштарма ыйтсан ăна 
тивĕçтермелле, сутуçăн (изготовителĕн) улăштарма ыйтнă са-
мантра çавăн йышши тавар çук пулсан ăна илсе килмелле, çав 
срок çакăн евĕр тавара унти районсене илсе килмелли вăхăтпа 
танлашать.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: 
ÇĔНĔ ТАВАР ИЛСЕ КИЛНĔ ЧУХ

КĂЛТĂКСЕНЕ ПĔТЕРНĔ ЧУХ РАСХУТСЕНЕ 
САПЛАШТАРАССИ, ХАКНЕ ЙŸНЕТЕССИ,  

ДОГОВОРА ПĂРАХĂÇЛАНĂ ПИРКИ  
ТĂКАКĔСЕНЕ САПЛАШТАРАССИ

22-МĔШ СТАТЬЯ
Потребитель туянмалли таварăн хакне тивĕçлипе 

пĕчĕклетме ыйтнине, потребитель е урăх çын кăлткăсене 
пĕтерес тесе тăкакланă укçине саплаштарма ыйтнине тата по-
требитель кирлĕ чухлĕ пахалăхлă мар тавар туяннипе е ăна 
тавар çинчен çителĕклĕ информаци каламан пирки тăкаксене 
саплаштарма ыйтнине çав ыйтупа пынă самантран пуçласа 
вунă кун хушшинче тивĕçтермелле.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: 10 КУН

АНАЛОГИЛЛĔ ТАВАР ПАРАССИ

20-МĔШ СТАТЬЯ, 2-МĔШ ПУНКТ
Потребитель ыйтсан чылай вăхăт усă курмалли таварсене 

изготовителĕн (сутуçăн) 3 кун хушшинче потребителе чылай 
вăхăт усă курмалли тавара юсанă чухне çавăн евĕр пахалăхлă 
тавар усă курма памалла, ăна хăй шутĕнчен леçсе памалла.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: 10 КУН

КĂЛТĂКСЕНЕ ПĂРАХĂÇЛАССИ

20-МĔШ СТАТЬЯ, 1-МĔШ ПУНКТ
Тавар кăлтăкĕсене пăрахăçламалли срокне икĕ енĕ те 

килĕшсе çырса çирĕплетмен пулсан çав кăлтăксене изгото-
вителĕн (сутуçăн) тăхтаса тăмасăр, урăхла каласан, чи кĕске 
вăхăтра пăрахăçламалла.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: 
ТŸРЕХ, ТЫТĂНСА ТĂМАСĂР

19-МĔШ СТАТЬЯ, 6-МĔШ ПУНКТ
Таварăн пĕлтерĕшлĕ кăлтăкĕсене курсан потребителĕн çак 

кăлтăксене изготовителе тÿлевсĕр юсама ыйтма ирĕк пур.
Потребителе сутнăранпа икĕ çул иртсен таварăн кăлтăкĕсе-

не юсама ыйтма тавара усă курмалли срокĕнче юрать.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: 20 КУН

ТАВАРА УЛĂШТАРАССИ

21-МĔШ СТАТЬЯ, 1-МĔШ ПУНКТ
Потребитель тавар çитменлĕхĕсене тупса сутуçа (изготови-

теле) ăна улăштарма ыйтсан сутуçăн (изготовителĕн) çак тавара 
потребитель ыйтнă самантран çичĕ кун хушшинче улăштарса 
памалла.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: 7 КУН

21-МĔШ СТАТЬЯ, 1-МĔШ ПУНКТ
Таварăн пахалăхне тĕрĕслеме сутуçа (изготовителе) хушма 

тĕрĕслев кирлĕ пулсан ăна çак ыйтупа пурнăçлама ыйтнăранпа 
çирĕм кун хушшинче пурнăçламалла.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: 20 КУН

21-МĔШ СТАТЬЯ, 1-МĔШ ПУНКТ
Енчен те сутуçăн (изготовителĕн) улăштарма ыйтнă саман-

тра улăштарма тавар çук пулсан тавара ыйтнă самантран пуçла-
са пĕр уйăхра улăштарса памалла.

ПУРНĂÇЛАМАЛЛИ ТАПХĂР: ПĔР УЙĂХ


