
6+ © ООО «ФОЛИАНТ», 2021 г. 
Тираж 1000 экз. Заказ № 31/40

Отпечатано ООО «ФОЛИАНТ». 420111 г. Казань, ул. Профсоюзная, 17в
e-mail: foliantkazan@mail.ru

КЕЛШЫДЫМЕ УВЕРЛАН  
МУТЫМ КУЧЫМАШ

Законын 12-шо статьяж дене кел-
шышын, ужалыше (агрегаторын озаже) 
сату нерген келшыше огыл уверым пуы-
мыжлан мутым куча. Тыге, мутлан, ужалы-
ше сату нерген тичмаш да чын уверым 
огеш пу гын, пайдаланышылан кучыкты-
мо деч вара (тудын тыгай увер укелан 
кӧра) сатун экшыкшылан мутым куча (За-
конын 18-ше статьжын 1-4 пунктлаже). 

Пайдаланышылан сату але ужалыше 
нерген чын огыл да тичмаш огыл уверым 
пуымыжлан (тидын негызеш пайдаланы-
ше ужалыше дене налме-ужалыме дого-
ворым ыштен) агрегаторын озаже пай-
даланышылан тыгай уверым пуымыжлан 
кӧра убытоклан мутым куча. 

Правил-влакым шуктымым 
Пайдаланыше права ден айдеме шулык 
аралымым тергыше федерал службын 

виктемже терга.
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Куэм, триктаж, ургымо да пунан 
сату ден йолчиемым ужалыме годым 
пайдаланыше ден ужалыше коклаште 
правоотношений 1992 ий 7 фев-
ральыште лекше 2300-1-ше номеран 
«Пайдаланыше-влакын праваштым 
аралыме нерген» Россий Федераций-
ын Законжо (умбакыже – Закон) да 
Россий Федераций Виктерын 2020 
ий 31 декабрьысе 2463-шо номеран 
«Сатум посна налме-ужалыме договор 
дене ужалыме, кужу жаплан кучыл-
таш келшыше сату (ремонтыш пуымо 
але вашталтыме годым пайдаланыше 
сатум яра налын огеш керт)  лӱмер,  
вашталташ лийдыме, сай огыл  каче-
стван продовольственный огыл сату 
лӱмер, Россий Федераций Виктерын 
южо актышкыже вашталтыш-влакым 
пуртымо шотышто правил-влакым 
пеҥгыдемдыме нерген»  пунчалже 
дене пеҥгыдемдыме сатум посна ужа-
лыме-налме договор почеш ужалыме 
правил-влак дене регулироватлалтеш 
(умбакыже – правил-влак). 

трон чекыште але вес документыште 
сатулан оксам тӱлымӧ, сатун лӱмжӧ, 
артикул ден (але) модельже, сортшо 
(уло гын) нерген увер уке гын, пайда-
ланышын йодмыжо почеш сату дене 
пырля товар чекым пуат – тушто нине 
увер-влак ончыкталтыт (сатун лӱмжӧ, 
ужалыме кече, сатун акше, ужалышын 
подписьше шындалтеш). 

Правил-влакын 72-шо пунктышт дене 
келшышын, Россий Федерацийын Йош-
кар книгашыже пурталтше янлык тӱня-
се объектла гыч ыштыме сатум (пунан, 
коваште гыч ургымо, галантерейный, 
декоративный арвер, йолчием, кочкыш) 
йырвелым аралыме шотышто охранын 
федерал органжын исполнительный 
кучемжын пуымо разрешений (лицен-
зий) нерген документаций уло гын веле, 
ужалаш лиеш. 

Россий Федерацийыш кондымо, пы-
таш тӱҥалше, тӱнямбал ужалымаш нер-
ген конвенцийыш пурышо ир фаунын 
да флорын видше-влак гыч ыштыме 
сатум экспортер элын компетентный 
органжын разрешенийже негызеш ужа-
лаш лиеш, палемдыме Конвенцийым 
пудыртымылан кӧра конфисковатлыме 
сатум –  уполномоченный органын раз-
решенийже негызеш. 

Пайдаланышын йодмыжо почеш ты-
гай сатум ужалыме годым ужалше раз-
решений улмо нерген документым он-
чыктышаш. 

Палемдыме нормактивный акт-влак 
сатум налме годым чын ойыраш пол-
шат, кӱлеш годым шке правам аралаш.

САТУ НЕРГЕН УВЕР

Законын 10-шо статяже дене кел-
шышын, ужалыше сату нерген чын ойы-
раш полшышо уверым  пайдаланышы-
лан  жапыштыже намиен шуктышаш. 

Сату нерген увер (технике регламен-
тын лӱмжӧ; сатун тӱҥ потребительский 
свойствыжо-влак нерген увер; ак (теҥ-
ге дене); гарантий жап (палемдалтын 
гын); сатум эффективно да лӱдыкшы-
дымын кучылтмо правил ден усло-
вий-влак, службо жап але сатум кучыл-
таш лийме жап, сатум лукшо нерген 
увер да молат) документацийыште во-
залтшаш, а  тудо сату пелен лийшаш – 
этикеткыште, маркировкышто але вес 
вере. 

УЖАЛЫМЕ-НАЛМЕ ДОГОВОР 
ПОЧЕШ САТУМ УЖАЛЫМЕ 

ОЙЫРТЕМ 

Правил-влакын 62-шо ден 63-шо 
пунктышт дене келшышын, куэм, вургем, 
пунан сату ден йолчием пайдаланыше 
деч ешартыш оксам налде упаковкеш 
(пайдаланышын йодмыжо почеш) ужа-
лалтыт. 

Куэм, триктаж, ургымо да пунан сату 
ден йолчием нерген увер кассе, элек-


