
6+ © ООО «ФОЛИАНТ», 2021 г. 
Тираж 1000 экз. Заказ № 31/24

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

пурнăçра усă куракан шыв çинче ишекен 
ытти хатĕрсем.

11. Кулленхи пурнăçра усă курмалли, 
пĕр çултан кая мар гаранти срокне палăрт-
нă, техника тĕлĕшĕнчен кăткăс таварсем.

12. Граждан хĕç-пăшалĕ, тар таврашĕпе 
çулăмпа перекен граждан хĕç-пăшалĕн 
тĕп пайĕсем, граждан хĕç-пăшалĕн па-
тронĕсем, çавăн пекех – иницилекен тата 
хыпса илекен япаласемпе вăрăм кĕпçел-
лĕ çулăмпа перекен граждан хĕç-пăшалне 
хăв тĕллĕн патронсем чиксе хумалли мате-
риалсем.

13. Чĕрчунсем тата ÿсен-тăран.
14. Периодикăллă мар кăларăмсем (кĕ-

некесем, брошюрăсем, альбомсем, карто-
графиллĕ тата нотăллă изданисем, ÿнер 
кăларăмĕсем, календарьсем, буклетсем, 
информацин техника носителĕ çине тепĕр 
хут çырнă кăларăмсем).
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УЛĂШТАРМА ЮРАМАН  
КИРЛĔ ПЕК ПАХАЛĂХЛĂ 

АПАТ-ÇИМĔÇ МАР ТАВАРСЕН 
ПЕРЕЧНĔ 

(Раççей Федерацийĕн Правительствин 
2020 çулхи раштавăн 31-мĕшĕнче 2463 

№-лĕ постановленийĕпе çирĕплетнĕ)

1. Килти условисенче чирсенчен сы-
валмалли тата чирлесрен усă курмал-
ли таварсем (металран, резинăран тунă 
санитарипе гигиена япалисем, медици-
на изделийĕсем, çăвара таса тытмалли 
хатĕрсем, куçлăх линзисем, ачасене пăх-
малли япаласем), эмел препарачĕсем.

2. Харпăр хăй гигиена япалисем (шăл 
тасатмаллисем, турасем, çÿç заколкисем, 
бигудисем, париксем, шиньонсем тата 
ытти çавăн евĕр таварсем).

3. Парфюмерипе косметика таварĕсем.

4. Текстиль таварĕсем (çĕр мамăкĕнчен 
тунă, йĕтĕн, пурçăн, çăм, синтетика мате-
риалсем; тĕртме çук лента, шараç, шăтăк-
ла евĕр тата ытти материалсем); кабель 
продукцийĕ (провод, шнур, кабельсем); 
çурт-йĕр тумалли тата капăрлатмалли ма-
териалсем (линолеум, пленка, ковер вит-
кĕч тата ыттисем те) тата вăрăмăшĕшĕн 
хакне палăртакан ытти таварсем.

5. Çĕленĕ тата трикотаж изделийĕсем 
(çĕленĕ тата трикотаж кĕпе-йĕм, чăл-
ха-нуски изделийĕсем).

6. Пĕтĕмпех е кăштах полимер мате-
риалĕсенчен хатĕрленĕ, апат-çимĕçпе 
сĕртĕнекен изделисемпе материалсем 
(столовăй тата кухня савăт-сапи тата 
хатĕрĕсем, апат-çимĕçе упрамалли тата 
çул çине илсе çÿремелли, çав шутра пĕр 
хут çеç усă курма юракан чĕркев матери-
алсем, емкостьсем).

7. Кулленхи пурнăçра усă курмалли 
хими, пестицидсемпе агрохимикатсем.

8. Куллен усă курмалли сĕтел-пукан 
гарнитурисем.

9. Ювелир тата хаклă йышши металран 
е (тата) нумай кĕтеслетнĕ хаклă йышши 
чулсем.

10. Автомобильпе мотовелотавар-
сем, вĕсен прицепĕсем, автотранспорт 
хатĕрĕсен е хăй тĕллĕн çÿрекен машинăн 
номерлĕ агрегачĕсем (двигателĕн цилин-
дрĕсен блокĕ, шасси (рама), кузовĕ (ка-
бини), çавăн пекех – автомобильсен тата 
мотовелотаварсен передачăсен коробки 
тата хăй тĕллĕн çÿремелли машина мо-
счĕ), ял хуçалăхĕнче усă курмалли пĕчĕк 
механизациллĕ мобильлĕ хатĕрсем, 
уçăлса çÿремелли кимĕсем е кулленхи  


