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машинан кузовшо (кабине), передаче ко-
робка да самоходной машинан мостшо), 
ялозанлык пашам ышташ келшыше изи 
механизациян мобильный средстве-влак, 
прогулочный суд да молат.  

11. Пӧрт кӧргыштӧ кучылтмо ик ий деч 
шагал огыл кучылташ лийме жапан техни-
ке арвер-влак.

12. Граждан саргурал, граждан тулан 
саргуралын тӱҥ ужашыже-влак, граждан 
саргураллан патрон, кужу стволан граж-
дан саргуралын патронжым шкевуя ӱз-
гараҥдаш келшыше инициирующий да 
ылыжше вещества ден материал-влак).

13. Янлык ден кушкыл-влак.
14. Периодический огыл савыктыш-влак 

(книга, брошюр, альбом, картографий да 
ното савыктыш, кагазан изосавыктыш, ка-
лендарь, буклет, технике носителян савы-
ктыш-влак). 
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ВАШТАЛТАШ ЛИЙДЫМЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

ОГЫЛ КӰЛЕШ САТУН 
ЛӰМЕРЖЕ   

(Россий Федераций Виктерын 2020 ий 
31 декабрьысе 2463-шо номеран пун-

чалже дене пеҥгыдемдалтын)

1. Мӧҥгыштӧ тӱрлӧ черым эмлаш да 
профилактикым эртараш келшыше са-
ту-влак (металл, резине, текстиль але вес 
материал гыч ыштыме шкем эскерыме 
арвер, медицине арвер, пӱйым эрыкташ 
келшыше средстве, шинчалык линзе, йо-
чан капкылжым эскераш келшыше ар-
вер-влак), эм-шамыч.

2. Шкем эскераш келшыше арвер-влак 
(пӱйым эрыктыме щетко, ӱпшерге, закол-
ко, ӱплан бигуди, парик, шиньон да моло 
сату).

3. Парфюм да косметике арвер.
4. Текстиль сату (мамык, йытын, пор-

сын, меж да синтетике куэм, тасма, кру-
жева), кабель сату (воштыр, шнур, кабель), 
чоҥымо да сылнештарыме материал (ли-
нолеум, плёнко, ковровый леведыш) да 
моло сату-влак. 

5. Ургымо да трикотаж сату (ургымо да 
трикотаж тувыр-йолаш, чулка да носки).

6. Тичмашын але ужашын полимер 
материал гыч ыштыме да кочкыш дене 
кылдалтше арвер ден материал-влак (кӱ-
мыж-совла, столовыйышто да кухньышто 
кучылташ келшыше арвер-влак, кочкыш 
сатум упаковатлаш, аралаш, тӱрлӧ вере 
колтылаш келшыше материал-влак, ну-
нын коклаште икана кучылташ йӧршат). 

7. Бытовой химий сату, пестицид, агро-
химикат-влак.

8. Пӧртарвер.
9. Ювелир да тӱрлӧ шергакан металл 

да (але) шергакан кӱ гыч ыштыме ар-
вер-влак.

10. Автомобиль ден мотовелоса-
ту-влак, нунылан келшыше прицеп, 
автомобиль ден мотовелосатулан но-
меран агрегат-влак (двигатель, двига-
тель-влакын цилиндрыштын блокшо, 
раме, автотранспортын але самоходной 


