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ителә. Табиб, сезне тикшереп, хәлегезне 
бәяләргә, агулану сәбәпләрен күрсәтергә 
тиеш булачак. Аннары Роспотребнадзор 
идарәсенә, элемтә өчен телефон, кибет 
турында мәгълүмат күрсәтеп, вакыйганы 
тасвирлап һәм медицина нәтиҗәсен бер-
кетеп, гариза юлларга кирәк. Роспотреб-
надзор хезмәткәрләре гариза нигезендә, 
супермаркеттан сез агуланган шундый ук 
товарны алып тикшерәчәкләр.



Кайчакта кибеттә срогы чыккан товар 
сатыла, ризык бозылган була. Гадәттә, 
сатып алучы зарлана да, бу хакта оныта.  
Ә кемдер  үз хокукларын белми. 

Товар сату кагыйдәләренең 35 нче 
пункты буенча (Россиянең 55 нче номер-
лы карары, 1998 елның 19 гыйнварыннан 
гамәлдә), үлчәнә торган ашамлыклар са-
тып алучыга төрелгән килеш йә пакетка са-
лып бирелергә тиеш. Моның өчен өстәмә 
акча түләттермиләр. Товар сату кагый-
дәләренең 37 нче пунктында әйтелгәнчә, 
кулланучы соравы буенча, гастрономия 
товарлары киселгән килеш тә бирелә.  
0,4 килограммлы ипи, ипи ризыкларын 
ике, дүрт тигез өлешкә бүлеп, үлчәмичә 
дә сатарга ярый. Ваклап сату сәүдә нок-
таларында киселгән ипи һәрчак төрелгән 
булырга тиеш.

ТОВАР БӘЯЛӘРЕ КАССАНЫКЫ 
БЕЛӘН ЧАГЫШМАСА?

Һәр товарга аның кайда җитештерелгә-
не, ничә сум торганы турында тулы мәгъ- 
лүмат язылган кәгазь ябыштырылырга 

тиеш. Әгәр дә анда күрсәтелгән бәя дөрес 
түгел икән, товар турында төгәл мәгълүмат 
бирелмәгән дип санарга була. Бу очракта 
сатып алучы, сатучыга товарны кире би-
реп, акчасын кайтарырга хокуклы.

САКЧЫЛАР, САТЫП АЛУЧЫДАН 
ШИКЛӘНЕП, СУМКАЛАРНЫ  
ТИКШЕРЕРГӘ ХАКЛЫМЫ?

Закон нигезендә, сакчы сезнең әйбер-
ләрне, документларны карарга хаклы. 
Ләкин шәхси тикшерү уздыра алмый. 
Моның өчен ул полиция хезмәткәрләрен 
чакыртырга тиеш.

КИБЕТКӘ ЙОРТ ХАЙВАННАРЫ  
БЕЛӘН КЕРЕРГӘ ЯРЫЙМЫ?

Даруханәләргә, ашамлыклар, көнкүреш- 
химия товарлары сатыла торган урыннар-
га, балалар кибетләренә йорт хайваннары 
белән керергә ярамый.

ТОВАРНЫҢ КУЛЛАНУ ВАКЫТЫ  
ЧЫККАНДА НИШЛӘРГӘ?

1992 елның 7 февраленнән гамәлдә 
булган 2300-1 нче номерлы «Кулланучы-
лар хокукларын яклау турындагы» закон 
нигезендә, әгәр азык-төлекнең куллану 
вакыты чыккан икән: 
• кулланучы сатучыдан шундый ук мар-

калы товар бирүне таләп итә ала;
• башка маркалы товарга алыштыра ала;
• башка маркалы товар алып, бәясен 

кире исәпләттерергә була;
• бәяне төшерүне таләп итә ала;
• сатып алудан баш тартып, сыйфатсыз 

товарның акчасын кире кайтара ала.
Азык-төлекнең кабы ачылган, зыян күр-

гән, ризыкның бөр өлеше ашалган булса 
да, гарантия вакыты чыккан очракта, сый-
фатсыз булганда аны кайтарырга мөмкин. 

КИБЕТТӘН АЛЫНГАН ПРОДУКТ 
БЕЛӘН АГУЛАНГАН ОЧРАКТА  

НИШЛӘРГӘ?

Иң мөһиме: кибеттә сатып алган товар 
чекларын берничә көн булса да сакларга 
кирәк. Чек бу очракта – төп дәлил. Дөрес, 
чек булмау – кулланучы хокукларын якла-
уга киртә була алмый. Иң мөһиме – товар-
ны шул кибеттән алганны раслау.

Кайсы ризык ашап агуланганны ачы-
кларга туры киләчәк. Ашалып бетмәгән 
булса, шикләнгән товарны, шул исәптән ул 
төрелгән капны да әзерләп куйсаң яхшы. 
Агуланганда табиб чакыртырга киңәш 


