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КИРЛĔ ПЕК МАР ИНФОРМАЦИШĔН 
ЯВАП ТЫТНИ

Саккунăн 12-мĕш статйинче сутуçă 
(агрегатор хуçи) кирлĕ пек мар информа-
ци панăшăн явап тытмаллине палăртнă. 
Сăмахран, туянакана тавар çинчен тулли 
тата тĕрĕс информаци пĕлтермен пулсан, 
туянаканăн тавар çитменлĕхĕсем çинчен 
информаци çук пирки тавара туянсан сик-
се тухнă çитменлĕхĕсемшĕн сутуçă Сак-
кунăн 18-мĕш статйин 1–4-мĕш пункчĕсен-
че палăртса хунине тĕпе хурса явап тытма 
пултарĕ.

Агрегатор хуçи потребителе тавар е су-
туçă çинчен тĕрĕс мар е тулли мар инфор-
маци пĕлтернĕ пулсан, çав информацие 
тĕпе хурса потребитель сутуçăпа суту-илÿ 
договорне çырнă пулсан, потребителе çак 
информацие пĕлтерменнипе вăл сиен тÿс-
нишĕн агрегатор хуçи явап тытать.

Правилăсене пăхăннине тĕрĕслессине 
Потребительсен прависене хÿтĕлес 

тата  çыннăн ырăлăхне асăрхаса тăрас 
Федераллă служба йĕркелесе тăрать.
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Пир-авăр, трикотаж, çĕвĕ маши-
нипе, тиртен çĕленĕ таварсемпе 
атă-пушмака сутнă чухне потреби-
тельпе сутуçă хушшинчи право хут-
шăнăвĕсене 07.02.1992 çулхи 2300-
1 №-лĕ «Потребитель прависене 
хÿтĕлесси» РФ Саккунĕпе (малалла 
– Саккун) 2020 декабрĕн 31-мĕшĕнчи 
2463 №-лĕ «Юсав вăхăтĕнче е çавăн 
пек тавара улăштарнă тапхăрта çав 
тĕп потребитель пахалăхĕллĕ тавар-
па потребителе тÿлевсĕр тивĕçтерес-
си текен требовани сарăлман роз-
ницăллă суту-илÿ договорĕпе сутас, 
чылай вăхăт усă курмалли таварсене 
улăштарма ирĕк çук кирлĕ пахалăхлă 
апат-çимĕç мар таварсен перченĕ 
валли сутас правилăсене çирĕплетес-
си тата Раççей Федерацийĕн Прави-
тельствин хăш-пĕр актне улшăнусем 
кĕртесси» РФ Правительствин поста-
новленийĕпе йĕркелесе тăраççĕ.

Пир-авăр, трикотаж, çĕвĕ машинипе, тир-
тен çĕленĕ таварсен, атă-пушмак чекĕнче 
электронлă е çак тавара туяннине çирĕ-
плетекен урăх документра тавар ятне, 
артикулне тата (е) модельне, сортне (пур 
пулсан) палăртман пулсан потребитель 
ыйтсан таварпа пĕрле тавар чекне памал-
ла, унта çÿлерех асăннă пĕтĕм сведени, су-
туçă ячĕ, хăçан сутни, тавар хакĕ пулмал-
ла, тавара сутаканăн алă пусмалла.

Правилăсен 72-мĕш пункчĕпе килĕшÿл-
лĕн Раççей Федерацийĕн Хĕрлĕ Кĕнекине 
кĕртнĕ чĕрчунсен тĕсĕсен çăмĕпе тирĕн-
чен çĕленĕ таварсене (çăм тата тиртен çĕвĕ 
машинипе çĕленĕ, галантерея, илем (деко-
ративлă) изделийĕсене, атă-пушмака, апат-
çимĕçе) ятарлă документаци пур пулсан çеç 
сутма юрать. Çак документаци тăван тав-
ралăха тата çутçанталăка упрас енĕпе феде-
раллă органăн исполнительнăй влаçĕ панă 
разрешени (йĕркелесе тăракан лицензи) 
пур пулсан çеç чĕрчунсене тытма юрани-
не çирĕплетсе парать. Раççей Федерацине 
илсе килнĕ, чĕрчунсенчен хатĕрленĕ тавар-
сене сутасси çухалас хăрушлăхри тискер 
фаунăпа флора тĕсĕсене тĕрлĕ халăх хуш-
шинче сутассине йĕркелесе тăракан Кон-
венци ĕçĕ-хĕлĕ шутне кĕрет. Вĕсене сутасси 
экспортер çĕршывăн компетентлă органĕ 
панă разершение тĕпе хурса йĕркеленет. 
Асăннă Конвенцие пăснипе конфискаци-
ленĕ тавара сутасси – полномочиллĕ орган 
панă разрешение тĕпе хунипе.

Ун пек таварсене сутнă чухне потреби-
тель ыйтсан сутуçăн çав разрешени пур-
рине çирĕплетекен документсем çинчен 
сведенисем кăтартмалла.

Асăннă норматив акчĕсем сире та-
вара тĕрĕс суйласа илме, кирлĕ пулсан 
сирĕн саккунлă правасемпе интерес-
сене сыхласа хăварма пулăшĕç.

ТАВАР ÇИНЧЕН ИНФОРМАЦИ

Саккунăн 10-мĕш статйинче сутуçăн 
тивĕçĕсем шутне потребителе тавара 
тĕрĕс суйлама май паракан кирлĕ те 
тĕрĕс информацие вăхăтра çитермелли-
не палăртса хунă.

Тавар çинчен информацие (техника 
регламенчĕн ячĕ е техника тĕлĕшĕнчен 
йĕркелени тата тавар палăртнипе килĕш-
се тăнине çирĕплетекен Раççей Федера-
цийĕн законодательстви кăтартнă урăх 
палăртусем, таварсен тĕп потребитель 
пахалăхĕ çинчен калакан сведенисем; 
тенкĕпе палăртнă хакĕ; палăртнă пулсан 
– гаранти срокĕ, таварсене тухăçлă тата 
сиенсĕр усă курмалли правилăсемпе ус-
ловисем, таварăн усă курмалли срокĕ 
тата усă курма юрăхлă тапхăрĕ, изготови-
тель çинчен информаци тата ытти те) по-
требитель патне тавар çумĕнчи докумен-
тацире – этикетка çинче, маркировкăра 
е хăш-пĕр тавар тĕсĕсем валли йышăннă 
урăхла мелпе – çитермелле.

СУТУ-ИЛŸ ДОГОВОРĔПЕ РОЗНИЦĂПА 
СУТАССИН УЙРĂМЛĂХĔСЕМ

Правилăсен 62 тата 63-мĕш пункчĕсем-
пе килĕшÿллĕн пир-авăр, тиртен çĕленĕ 
таварсене, тумтирпе атă-пушмака потре-
бителе (вăл ыйтнипе) чĕркесе памалла, 
чĕркемĕшĕн хушма тÿлев ыйтмалла мар.

 


