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шулай ук автомобильләргә һәм мотовело-
товарларга тапшыру тартмасы һәм үзйөре-
шле машиналарга мостиклар), авыл хуҗа-
лыгы эшләрен механикалаштыру мобиль 
чаралары, ял итү суднолары һәм көнкүреш 
билгеләнешендәге башка йөзү чаралары.

11. Көнкүреш билгеләнешендәге техник 
яктан катлаулы товарлар, аларга гаран-
тия сроклары бер елдан да ким булмаган 
күләмдә билгеләнгән.

12. Гражданнар коралы, гражданнар 
утлы коралының төп өлешләре, граж-
даннар коралына патроннар, шулай ук 
гражданнар утлы коралына патроннар 
һәм патроннарны мөстәкыйль рәвеш-
тә кирәк-яраклар белән тәэмин итү өчен 
матдәләр һәм материаллар.

13. Хайваннар һәм үсемлекләр.
14. Вакытлы булмаган басма чаралары 

(китаплар, брошюралар, альбомнар, кар-
тографик һәм ноталы басмалар, кәгазь  
басмалары, календарьлар, буклетлар, тех-
ник мәгълүмат чыганакларында урын ал-
ган басмалар).
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АЛЫШЫНЫРГА ТИЕШ 
БУЛМАГАН СЫЙФАТЛЫ  
АЗЫК-ТӨЛЕК БУЛМАГАН 

ТОВАРЛАР ИСЕМЛЕГЕ  
(Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  
2020 елның 31 декабрендәге 2463  
номерлы карары белән расланган)

1. Өй шартларында авыруларны про-
филактикалау һәм дәвалау өчен товар-
лар (металл, резина, текстиль һәм баш-
ка материаллардан эшләнгән санитария 
һәм гигиена предметлары, медицина 
әйберләре, авыз куышлыгы гигиенасы 
чаралары, күзлек линзалары, балаларны 
карап тәрбияләү өчен предметлар), дару 
препаратлары.

2. Шәхси гигиена предметлары (теш 
щеткалары, тараклар, заколкалар, чәч 
өчен бигудилар, париклар, шиньоннар 
һәм башка шундый ук товарлар).

3. Парфюмерия-косметика товарлары.
4. Тукыма товарлары (мамык, җитен, 

ефәк, йон һәм синтетик тукымалар, тукы-
ма материалларыннан ясалган товарлар 
– тасмалар, челтәрләр һ.б.), кабель про-
дукциясе (чыбык, шнурлар, кабельләр), 
төзелеш һәм бизәү материаллары (ли-
нолеум, пленка, келәм капламнары һ. б.) 
һәм бәясе озынлык берәмлеге өчен бил-
геләнә торган башка товарлар.

5. Тегү һәм трикотаж әйберләре (тегү 
һәм трикотажлы кием әйберләре, оек-о-
екбаш эшләнмәләре).

6. Полимер материаллардан тулысын-
ча яки өлешчә әзерләнгән һәм азык-
төлек продуктлары белән контактка 
керергә мөмкин булган эшләнмәләр (са-
выт-саба, кухня һәм ашханә предметла-
ры, кухня кирәк-яраклары, азык-төлек 
продуктларын саклау һәм күчереп йөртү 
өчен савыт-саба, төргәкләү материалла-
ры, шул исәптән бер тапкыр куллану өчен 
каралган).

7. Көнкүреш химиясе товарлары, пе-
стицидлар һәм агрохимикатлар.

8. Көнкүреш билгеләнешендәге җиһаз 
гарнитуралары.

9. Зәркән һәм башка эшләнмәләр, 
кыйммәтле металл һәм (яки) кыйммәт-
ле ташлардан эшләнмәләр, эшкәртелгән 
кыйммәтле ташлар.

10. Автомобильләр һәм мотовелото-
варлар, аларга тагылмалар, номер агре-
гатлары (двигатель, цилиндрлар блогы, 
шасси (рама), автотранспорт чарасы, ку-
зов (кабина) яисә үзйөрешле машиналар, 


