
  

КАЗАНДА 2019 ЕЛДА ҺӨНӘРИ ОСТАЛЫК БУЕНЧА 

“ВОРЛДСКИЛЛС” СТАНДАРТЛАРЫ НИГЕЗЕНДӘГЕ ДӨНЬЯ ЧЕМПИОНАТЫН 

УЗДЫРУ УРЫННАРЫНА АЛЫП КЕРҮ ТЫЕЛГАН ӘЙБЕРЛӘР ИСЕМЛЕГЕ 

 

№ Тыелган әйберләр 

Искәрмәләр 

Рөхсәт ителгән әйберләр Кемгә рөхсәт ителгән 

Алып 

керү 

ысулы 

Лог

ист

ик 

кер

тү 

К

П

П 

аш

а 

1.  Шартлаткычлар, төрле 

шартлаткыч матдәләр белән 

тутырылган әйберләр: 

- Теләсә нинди әйбергә төрелгән 

дары һәм теләсә нинди 

күләмдәге сугыш патроннары 

(шул исәптән вак калибрлылар 

да), газлы корал патроннары, 

зарарлау дәрәҗәсе чикләнгән 

утлы корал патроннары 

(травматик, газлы, ут һәм тавыш 

чыгаручы җайланмалар), 

аучыларның капсюльләре 

(пистоннары); 

- пиротехник әйберләр: сигнал 

бирүче һәм яктырткыч 

ракеталар, сигнал бирүче 

Мәдәни чаралар уздыру өчен 

пиротехник әйберләр 

 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 



  

патроннар, утырткыч шашкалар 

төтен чыгаручы патроннар 

(шашкалар), шартлатучы 

шырпылары, бенгаль утлары, 

тимер юл петардалары; 

- тротил, динамит, тол, аммонал 

һәм башка шартлаткыч 

матдәләр; 

- капсюль-детонаторлар, 

электродетонаторлар һ.б.ш. 

2.  Янып китүчән һәм пиротехник 

әйберләр һәм эшләнмәләр шул 

исәптән сигнал ракеталары, 

файерлар, петардалар, газ 

баллоннары һәм пиротехник 

эшләнмәләр яки төтен чыгаручы 

әйберләрне ясауда кулланылырга 

мөмкин булган предметлар 

(химик материаллар) 

Газ баллоннары һәм исемлекнең 2 

пунктына кертелгән башка матдәләр.  

 

«Сантехника һәм җылыту», 

«Суыткыч техника һәм 

кондиционер системалары», 

«Пешекчелек эше», «Ресторан 

сервисы» кебек кайбер 

компетенцияләрнең 

ярышларында катнашучылар 

һәм кайбер тим-лидерлар өчен 

+ + 

3.  Теләсә-кайсы төрдәге 

кораллар, шул исәптән үзеңне 

саклау кораллары, сугыш 

коралының кирәк-яраклары, 

(утлы, сигналлы, пневматик, 

газлы һ.б. ату кораллары, 

электрошокерлар һәм очкынлы 

разрядниклар, утлы корал 

сыйфатында кулланылырга 

мөмкин башка предметлар (бита 

һ.б.ш.) 

Россия Федерациясе кануннары 

нигезендә һөнәри вазыйфаны 

башкару өчен корал һәм сугыш 

кирәк-яраклары  

 

Уздырылучы чараларның 

иминлеге өчен җаваплы, 

һөнәри вазыйфаларын үтәүче  

аккредитацияләнгән ФОИВ 

хезмәткәрләренә  

- + 

4.  Кадагыч яки кискеч 

предметлар, пычаклар, башка 

Канцелярия кирәк-яраклары (кайчы, 

канцеляр пычагы, пешекче эше һәм 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 
+ 

 

- 

 



  

төрле салкын корал, шулай ук 

корал сыйфатында кулланып 

була торган башка предметлар 

ресторан сервисы буенча ярыш өчен 

кирәкле пычаклар һ.б.ш. 

 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән. 

Кайбер компетенцияләрдәге 

конкурста катнашучыларга 

һәм тим-лидерларга 

 

 

- 

 

 

+ 

«Эш кораллары» дигән 16 пунктта 

каралган эш кораллары 

«Эш кораллары» дигән 16 

пунктта каралганча  
+ + 

5.  Кысылган һәм 

сыекландырылган газлар: 

- Көнкүрештә кулланыла 

торган (бутан-пропан) һ.б. 

газлар; 

- нерв-паралитик тәэсирле һәм 

күз яшен агыздыра торган газ 

баллоннары һ.б.ш. 

 

«Эретеп ябыштыру технологияләре», 

«Суыткыч техника һәм кондиционер 

системалары», «Сантехника һәм 

җылыту», «Метал конструкцияләрне 

эшләү», «Зәркәнчелек эше»  

компетенцияләре буенча ярышта 

бәйгечеләр эретеп ябыштыруда яки 

башка максатта куллана торган газлы 

баллоннар, медицина техник 

чараларында кирәк булырлык 

кислородлы баллоннар. 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

Ашыгыч ярдәм 

машиналарына; 

Чемпионатта катнашучылар:  

экспертлар, мәйданчыкларның 

техник администраторлары 

(воркшоп менеджерлары), 

конкурсантлар һәм башкалар 

искәрмәле очракта 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

+ 

Нерв-паралитик һәм ярсыткыч 

тәэсирле газ баллончыклары  

Уздырылучы чараларның 

иминлеге өчен җаваплы,  

һөнәри вазыйфаларын үтәүче  

аккредитацияләнгән ФОИВ 

хезмәткәрләренә 

+ + 

Мәдәни чараларны уздыруга кирәкле 

азотлы баллоннар һәм башка 

матдәләр 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

Кабельләргә, суыткычларның 

компрессор агрегатларына хезмәт 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 
+ - 



  

күрсәтү өчен кирәкле газлар 

(хладагент, чистарту һәм ремонт өчен 

фреон, зарарланган суыткыч 

көпшәләрен төзекләндерү (эретеп 

ябыштыру) өчен тоткалы газ 

горелкалары) 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

Югары вольтлы элегазлы өзгечләргә 

(әгәр андыйлар объекта булса) хезмәт 

күрсәтү өчен элегаз (күкерт 

гексафториды) тутырылган баллоннар 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

Металл конструкцияләрен бөгү, кисү, 

эретеп ябыштыру, шулай ук йомшак 

түбә ябу материалын монтажлау һәм 

гидроизоляцияләү өчен кирәкле 

пропан, бутан яки аларның 

кушылмалары, ацетилен һәм 

кислород тутырылган баллоннар 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

Юл йөрү кагыйдәләре нигезендә 

транспорт чараларын 

комплектацияләүдә, шулай ук РФда 

Янгын чыгудан саклану кагыйдәләре 

нигезендә объектлар 

территорияләрендә вакытлыча 

корылмаларны комплектацияләүдә 

каралган утсүндергечләр 

Барлык транспорт чараларына + + 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

Эчемлекләрне агызып сатуда кирәкле 

җиһазлар өчен куертылган азот һәм 

углекислый газ белән тутырылган 

баллоннар 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

Тиешле атмосферада эретеп 

ябыштыру эшләре өчен аргон һәм 

углекислый газ тутырган баллоннар  

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

+ - 



  

ташучы транспорты белән 

6.  Җиңел кабынып китүчән һәм 

янучан сыеклык, янучан 

газлар: 

- ацетон 

- бензин 

- җиңел кабынып китүчән 

нефтепродуктлар пробасы; 

- метанол 

- метилацетат (метил эфиры) 

- күкертле углерод 

- эфирлар 

- этилцеллозола 

- биоэтанол 

(денатурированный этанол) 

Бензин һәм дизель ягулыгы Оештыру комитетының заявка 

буенча керүгә һәм парковкага 

рөхсәте булган вәкаләтле 

транспорт чаралары 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

КПП аша (логистик 

поставкасыз) – КППдан узучы 

транспортның бары тик 

ягулык бакларында гына 

- + 

Кирәк-яракларга хезмәт күрсәтү өчен 

сыеклыклар 

Клиент төркемнәренең 

аккредитизацияләнгән 

затларына (кеше башына 500 

мл.дан артык булмаган 

күләмдә) 

- + 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

Фото һәм видеоҗиһазларга хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле сыеклыклар 

(КПП аша кергән очракта кеше 

башына 500 мл артмаса) 

Клиент төркемнәренең 

аккредитацияләнгән 

затларына:  

- Медиа 

- Телерадиотапшырулар 

Компанияләре 

- Пресса 

+ + 

Механик, электромеханик, 

электротехник, тепломеханик һәм 

башка җиһазларга хезмәт күрсәтү һәм 

ремонтлары өчен кирәкле төрле 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерларның 

йөк ташучы транспорты белән 

+ - 



  

майлар һәм майлаучы материаллар, 

шул исәптән трансформатор 

майлары, промышленность майлары. 

Лаклы буяу материаллары һәм алар 

белән эшләү өчен органик эретмәләр. 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерларның 

йөк ташучы транспорты белән 

+ - 

Биокаминнар өчен кирәкле 

сыеклыклар (биоягулык). 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерларның 

йөк ташучы транспорты белән 

+ - 

7.  Агулы, зарарлы яки начар 

исле матдәләр  

РФ кануннарында тыелган сыек 

яки каты хәлдәге теләсә кайсы 

агулы, көчле тәэсир итүче 

зарарлы матдәләр, нинди савытта 

булуына карамастан; 

бруцин, никотин, стрихнин, 

тетрагидрофурфурил спирты, 

антифриз, тормоз сыеклыгы, 

этиленгликоль, терекөмеш, 

синиль кислотасының барлык 

тозлары һәм цианистлы 

препаратлар, циклон, цианплав, 

мышьяк ангидриды, башка агулы 

һәм зарарлы матдәләр. 

Лаклы буяу материаллары һәм 

эретмәләр (шул исәптән аэрозольләр 

(мәсәлән, көнкүреш хәҗәте өчен) 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерларның 

йөк ташучы транспорты белән 

+ - 

8.  Кабынып китүчән каты 

матдәләр: 

- үзеннән-үзе янып китә торган 

матдәләр; 

- су белән кушылганда җиңел 

кабынып китүче газлар бүлеп 

чыгара торган матдәләр (калий, 

Аларны үз эшләрендә куланырга мөмкин «Чәчтараш хезмәте» категориясендә 

катнашучылардан тыш беркемгә дә искәрмә ясалмый. 



  

натрий, металлик кальций һәм 

аларның кушылмалары,  

фосфорлы кальций, ак, сары, 

кызыл фосфор һәм тиз кабынып 

китүчән каты матдәләргә караган  

башка әйберләр). 

9.  Окислашучы матдәләр һәм 

органик әчелекләр  
Искәрмәсез 

10.  Токсинлы матдәләр, 

радиоактив материаллар, 

начар исле һәм коррозия 

китереп чыгаручы матдәләр  

(көчле неорганик кислоталар: 

тозлы, күкертле, азотлы һәм 

башка, фтористо-водородлы 

(плавиковая) кислота һәм башка 

көчле кислоталар һәм коррозия 

чыгаручы матдәләр). 

Искәрмәсез. 

11.  Куллануларыннан төтен, 

янгын чыгуга китерә торган 

башка матдәләр, предметлар, 

шул исәптән кулдан 

эшләнгәннәре дә. 

Искәрмәсез 

12.  Пиротехника булып 

саналмаган һәм төрле 

матдәләрне ыргыту, сиптерү 

өчен кулланыла торган 

җайланмалар һәм эшләнмәләр 

(пневмохлопушкалар), шул 

исәптән кулдан ясалганнары 

да. 

Искәрмәсез 



  

13.  Дару препаратлары 1 

упаковкадан артык, 7 төрле 

атамадан артмаган (теләсә нинди 

формада (шул исәптән. аэрозоль, 

тамчылы, шприцлы һ.б.) завод 

яки фабрика чыгарган 

упаковкада) һәм медицина 

кирәк-яраклары 

Табиб биргән рецептта яки аның 

күчермәсендә күрсәтелгән күләмдәге 

дару препаратлары, әгәр рецепт (рус 

яки инглиз телендә) күрсәтелсә 

КПП аша узучы затларга,  

шартлар үтәлгәндә, 

искәрмәләр каралган, мәсәлән, 

автоинъекторэпинефрин яки 

шикәр авырулыларга шприц 

(барлык затларга да медицина 

күрсәтүе буенча) 

- + 

РФ кануннары нигезендә медицина 

кирәк-яраклары (медицина 

җиһазлары, кирәкле материаллар һәм 

дару препаратлары) 

Оргкомитетның медицина 

хезмәткәрләренә (шул исәптән 

мобиль бригадаларга); 

Ашыгыч медицина ярдәме 

хезмәтләренә; 

Автоинъекторэпинефрин яки  

шикәр авыруыннан шприц 

кирәк булган барлык затларга  

медицина белешмәсен күрсәтү 

буенча 

+ + 

Эшләр башкарыласы участокларда 

куелырга каралган беренче ашыгыч 

ярдәм күрсәтү өчен тупланган 

медицина аптечкалары 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

яисә тулбоксларда 

+ - 

Юл йөрү кагыйдәләре нигезендә 

транспорт чараларын 

комплектацияләү өчен каралган 

медицина аптечкалары 

Барлык транспортка да карый + - 

14.  Наркотик, психотроплы һәм 

агулы матдәләр, аларның 

прекурсорлары, шул исәптән 

дару рәвешендәгесе дә  

Россия Федерациясе кануннарында 

каралган тәртип нигезендә наркотик 

һәм психотроп матдәләрне саклау, 

күчереп йөртү һәм куллану 

Объектларга хезмәт күрсәтүче 

ашыгыч медицина ярдәме 

бригадаларына 

+ + 

Табиб рецептында яки аның КПП аша узучы затларга, - + 



  

күчерелмәсендә (рус яки инглиз 

телендә) күрсәтелгән яки дәвалану 

максатыннан рөхсәт ителгән күләмдә 

дару препаратлары 

шартларны үтәгән очракта, 

искәрмәләр билгеләнгән 

15.  Аэрозоль баллончыклар Тамга куяр өчен баллончыклар Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

1 упаковкадан, 7 төрле атамадан 

артмаган (завод, фабрика 

упаковкасында булган) дару 

препаратлары  

Барлык физик затларга - 

 

+ 

 

16.  Эш кораллары  Эш кораллары, төзү, ремонтлау, 

монтажлау җиһазлары (шул исәптән 

эретеп ябыштыру аппаратлары, 

кадый-кисә торган әйберләр һәм 

башка эш кораллары) –  

аккредитацияләнгән затлар өчен бары 

тик КПП аша гына 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

Аккредитацияләнгән затларга 

тиешле голограмма булган 

очракта 

+ + 

Җәмәгать туклануын оештыру 

максатыннан сәнәгать кораллары, 

шул исәптән пычаклар, слайсерлар, 

кигезгечләре белән угычлар һәм 

башка эш кораллары  

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

Тукландыру операторларының 

аккретидациядә яки керү 

документында махсус 

голограмма куелган  

аккредитацияләнгән затларына 

(заявка рәсмиләштермичә 

генә) 

+ + 



  

Медицина эш коралары Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

«Медицина һәм социаль 

тәрбия кылу» компетенциясе 

буенча ярышлар кысаларында 

модельләштерү максатларында 

аккредитацияләнгән затларга 

(медицина хезмәткәрләренә) 

һәм конкурста 

катнашучыларга 

+ + 

Эш кораллары (шул исәптән шөреп 

боргычлар, канцелярия пычаклары, 

кайчылар, пассатижлар, чүкечләр, 

кадаклар, кигезгечләре белән 

дрельләр һәм башка эш кораллары). 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

Аккретидациядә яки керү 

документында махсус 

голограмма куелган 

аккредитацияләнгән затларга 

+ + 

17.  Пыяла савытлар 

(контейнерлар) һәм шешәләр 

Яхшырак хезмәт күрсәтү 

урыннарында сату өчен пыяла 

савытларда эчемлекләр. 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

Тукландыру һәм эчемлекләр 

буенча вәкаләтле 

операторларга 

+ - 

18.  500 мл.дан артык күләмле 

савытлардагы сыеклыклар 

Әлеге документ нигезендә йөк ташу 

процедурасы белән рөхсәт ителгән 

сыеклыклар (күләме чикләнми) 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 



  

19.  Термослар һәм флягалар Термосларда һәм флягалардагы 

эчемлекләр 

Объектның ОПБ 

җитәкчесенең карары 

нигезендә, иминлек өчен 

җаваплы аккредитацияләнгән 

ФОИВ хезмәткәрләренә, ХСО 

хезмәткәрләренә, контролер-

оештыручыларга һәм РТУ  

операторларына 

+ + 

20.  Азык-төлек һәм эчемлекләр  

(шул исәптән алкогольлеләре дә) 

Азык-төлек һәм алкогольсез 

эчемлекләр  

Объектның ОПБ җитәкчесе 

һәм Оештыру комитетының 

карары нигезендә, 

аккредитацияләнгән затларга 

һәм аерым категориядәге 

тамашачыларга 

(сәламәтлегенә карап) 

+ + 

Объект эчендә сату өчен азык-төлек 

һәм эчемлекләр (шул исәптән 

алкогольле һәм пыяла 

савытлардагылары да). 

Тукландыру һәм эчемлекләр 

буенча вәкаләтле 

операторларга. 

+ - 

Барлык объектларда да балалар 

ризыгы, балалар өчен сөт һәм 

стерилизацияләнгән су, шул исәптән 

пыяла савытларда да: 

- балалар өчен кытай борчагы (соя) 

сөте; 

- балалар өчен стерилизацияләгән су; 

- балалар өчен күкрәк сөте яки сыер 

сөте;  

- төрле сыеклыкта булган балалар 

азыгы. 

Кайбер очракларда 500 мл.дан артык 

булырга мөмкин, ләкин күләме 1 

Барлык физик затларга. + + 



  

балага 1 литр исәбеннән артмаска 

тиеш. Балалар ризыгын яки сөтен 

алып керүче өлкәннәрдән аларны 

тикшерү өчен күрсәтүне таләп итәргә 

мөмкиннәр. 

21.  Теләсә кайсы хайван Хезмәт итүче этләр. Иминлекне тәэмин итүче 

ФОИВ хезмәткәрләре. 
- + 

Вакытында ясалган прививкалары 

булу турында ветеринар юлламасы, 

тиешле рәсми кәгазе булган юл 

күрсәтүче этләр. 

Инвалидларга һәм МГНның 

башка вәкилләренә, аерым 

категориядәге затлар өчен 

билетлары булган 

тамашачыларга. 

- + 

22.  МГН күчереп йөртү өчен 

каралмаган скутерлар. 

 

Монтажлаганда һәм сүткәндә  

гольфмобильләр, скутерлар һәм 

велосипедлар кулану рөхсәт 

ителә.  

МГНны (киңлеге 700 мм.дан, 

озынлыгы 1300 мм.дан, әйләнү 

радиусы 900 мм.дан, борылу киңлеге 

1500 мм.дан артмаганнарын. 

Электрик скутерлар һәм электрик 

инвалид коляскаларының тизлеге 6 

км/сәг.тән артмаска тиеш) күчереп 

йөртү өчен каралган инвалид 

коляскалары, электрик инвалид 

коляскалары, электрик 3 яки 4 

көпчәкле скутерлар 

Инвалидларга һәм МГНның 

башка вәкилләренә. 
+ + 

23.  Спорт кораллары һәм спорт 

җиһазлары, шул исәптән 

велосипедлар, роликлар, 

скейтлар һәм самокатлар 

Монтажлаганда һәм сүткәндә  

гольфмобильләр, скутерлар һәм 

велосипедлар кулану рөхсәт 

ителә. 

Мәдәни программа кысаларында 

кирәкле хәрәкәтләнү чаралары  

Оештыру комитетының һәм 

подрядчиклар/партнерларның 

йөк ташучы транспорты белән 

керү 

+ + 



  

24.  Радиоэлектрон чаралар һәм 

югары ешлыклы 

җайланмалар.  

Тиешле маркировкага ия булган 

җайланмалар  

Барлык аккредитацияләнгән 

затларга 
+ + 

Көч структуралары, хокук саклау 

органнары һәм иминлек өчен 

җаваплы башка хезмәткәрләрнең 

радиостанцияләре. 

Иминлек өчен җаваплы 

аккредитацияләнгән ФОИВ 

хезмәткәрләренә 

+ + 

Аудио-сүрәтләмәле сөйләү өчен 

маркировкасыз шәхси портатив 

радиоалгычлар 

Барлык физик затларга - + 

25.  Телевизион һәм 

телекоммуникацион 

җайланмалар 

Төп телевещательнең, спутник 

элемтәсенең күчерелеп йөртелә 

торган станцияләре (ПССС), 

күчерелеп йөртелә торган телевизион 

станцияләр (ПТС) һәм аларның 

ярдәмчел машиналарыннан тыш, 

тиешле маркировкалы телевизион 

(профессиональ) камералары 

Аккредитацияләнгән хәбәр итү 

хокукына ия булган оешма 

хезмәткәрләренә; 

«Телерадиовещательләр» 

категориясендәге 

аккредитацияләнгән 

хезмәткәрләргә 

+ + 

Радиоешлыкта эшләүче махсус 

хезмәтнең маркировкасы булган 

телевизион радиотапшыручы 

җайланмалар 

Хәбәр итү хокукына ия булган 

оешмаларның 

аккредитацияләнгән 

хезмәткәрләренә 

Төп телетапшыручы 

оешманың хезмәткәрләренә 

+ + 

Телекоммуникацион һәм үлчәү 

җайланмалары (шул исәптән 

радиоүлчәү комплекслары, R&S, FSH 

тибындагы спектр анализаторлары, 

LAN/GB Ethernet/BER E1 тестерлары, 

оптоволокнолы кабель белән эшләү 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән; 

«Телерадиовещательләр» 

клиент төркеменең 

+ + 



  

өчен җайланмалар (тестер, 

рефлектометр, компактлы  

рефлектометр, эретеп ябыштыру 

аппараты, куптаргычлар) 

аккредитацияләнгән 

вәкилләренә 

26.  Фото һәм видео җәйланмалар 

өчен (өч терәкле (өч аяклы), бер 

терәкле (монопод) штатив  

Штативларның барлык төрләре дә. Клиент төркемнәренең 

аккредитацияләнгән 

затларына: 

- Медиа 

- Телерадиотапшыргыч 

компанияләр 

+ + 

27.  Нацистик атрибутика яки 

символикалы, яисә экстремистик 

оешмалар атрибутикасы яки 

символикасы, яки расалар, тән 

төсе, этник, милли яки социаль 

чыгыш һәм туу урынына карап 

статуска, финанс хәленә яки 

башка статусына, җенес, 

гариплеге, теле, дине, сәяси 

яктан үзгә карашлары, җенси 

тартымы яки башка төсмерләр 

буенча илгә, кешегә яки кешеләр 

төркеменә каршы юнәлтелгән 

теләсә нинди төрдәге 

дискриминацияләүне белдерүче, 

ләкин баннерлар, флаглар, 

символика һәм атрибутика, 

листовкалар, кием белән генә 

чикләнмәгән экстремистик, 

мәсхәрәли торган яки 

Искәрмәсез 



  

дискриминацион 

характердагы материаллар 

28.  
 

Теләсә нинди төрдәге Реклама 

материаллары, дини, сәяси яки 

мыскыллаулы эчтәлекле яки 

җәмәгатьчелеккә һәм/яки әхлакка 

каршы булган эчтәлекле басма 

продукция (шул исәптән 

баннерлар, транспарантлар, 

плакатлар, эленмәләр һәм аларга 

охшаш нәрсәләр) 

Шәхси куллану өчен дини китаплар Барлык физик затларга + + 

Зурлыгы 2x1,5 м.дан артмаган, 

эчтәлеге катнашучыларны куәтләүгә 

юнәлдерелгән, әмма эчтәлеге 

мыскыллау һәм сүгенү сүзләре, 

провокацион текстлар, сүзләр, 

символлар һәм сурәтләр кермәгән, 

шул исәптән раса, тән төсе, этник, 

милли яки социаль чыгышы һәм 

статусы, туу урыны җенес, гариплеге, 

теле, дине, сәяси яктан үзгә 

карашлары, җенси тартымы яки 

башка төсмерләр буенча илгә, кешегә 

яки кешеләр төркеменә каршы 

юнәлтелмәгән баннерлар. 

Барлык физик затларга + + 

27 пунктка каршы килмәгән һәм 

Оештыру комитетының коммерция 

партнерлары тарафыннан тарату өчен 

каралган реклама материаллары (шул 

исәптән баннерлар, транспарантлар, 

плакатлар, эленмәләр һәм башка 

шундыйлар) 

Оештыру комитетының 

коммерция партнерларының 

йөк ташучы транспортлары 

белән  

+ - 

29.  Ярышлар, Чемпионатны 

оештыручыларның 

партнерлары булмаган 

затларның товар тамгалары 

төшерелгән, сату маркалы һәм 

атамалы, логотиплы яки 

башка төрле реклама 

тамгалары яки мәгълүматы 

Чара уздырылучы объект 

территорисендә WorldSkills  

International, Чемпионатны 

оештыручы яки WSI әгъзасы булган 

оешма белән рәсми хезмәттәшлек 

итүче партнерларның сатулары өчен 

товар тамгалары булган, сату 

маркалы һәм атамалы, логотиплы яки 

WSI белән килешү нигезендә 

Оештыру комитеты 

партнерларының йөк ташучы 

транспортлары белән 

+ - 



  

булган әйберләр яки  

WSI.күрсәтелүе коммерция 

максатларында кулланылырга 

мөмкин булган әйберләр. 

башка төрле реклама тамгалы яки 

мәгълүматлы әйберләр. 

30.  Музыка кораллары һәм тавыш 

чыгару өчен тынлы 

җайланмалар (шул исәптән 

вувузельләр) 

Боргылар, сыбызгылар Тамашачылар, 

аккредитацияләнгән затлар 

+ + 

Тамашачыларга сату хокукыннан 

башка гына, Коммерция Дисплее 

(Commercial Display) зоналарында 

активлык булдыру өчен музыка 

кораллары һәм тынлы җайланмалар. 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

+ - 

31.  Бәйгеләрне уздыруга 

комачаулый алучы яки 

катнашучыларга уңайсызлык 

тудыра алучы техник чаралар 

(лазерлы җайланмалар, 

фонарьлар), радиостанцияләр, 

тавышкөчәйткечләр 

Катнашучыларны куәтләү өчен 

гомумкабул ителгән җайланмалар 

Барлык физик затларга + + 

Һөнәри фото- һәм видеотехникадагы 

лазерлы ераклык үлчәгечләре, үлчәү  

һәм нәтиҗәләрне билгеләү   

системалары өчен лазерлар, башка 

лазерлы үлчәү җайланмалары 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

аккредитацияләнгән затларга – 

заявка буенча 

+ + 

Презентацияләр уздыру эшендә 

кулланыла торган лазер нурланышлы 

җайланмалар, шул исәптән лазерлы 

күрсәткеч таяклары 

Оештыру комитеты, 

подрядчиклар/партнерлар һәм 

клиент төркемнәренең йөк 

ташучы транспорты белән 

Аккредитацияләнгән затлар 

+ + 

32.  Хәрәкәт итүче һәм салмак 

кына очучы аппаратлар һәм 

аларның модельләре (планерлар, 

дроннар, һава еланнары һ.б.ш.) 

Искәрмәсез, бары тик чемпионат объектларында алдан килештерелгән план һәм 

очу маршрутлары белән кулланыла ала торган, сертификация узган, 

килештерелгән һәм рөхсәт ителгән пилотсыз очу аппаратлары. Квалификацияле 

һәм аттестация узган белгечләр идарә итүендәге расланган модельләр генә 

катнашырга тиеш. Башка очу җайланмаларын куллану тыела! 

33.  Тамашачылар өчен – өч 

үлчәвенең (буе, иңе, биеклеге) 

суммасы 75см.дан артып киткән 

Искәрмәсез. 



  

күләмле әйберләр 

34.  Тамашачылар өчен – җыелма 

урындыклар, утыргычлар. 
Искәрмәсез. 

35.  Тамашачылар өчен – флаглар 

яки төрле плакатлар өчен агач 

саплар 

Бары тик сыгылмалы пластмассадан 

эшләнгән, буе – 1 м, диаметры 1 

см.дан артмаган, янгын чыгармый 

торган материалдан ясалганнары 

гына рөхсәт ителә. 

Тамашачылар + + 

36.  Тамашачылар өчен - маскалар, 

шлемнар, шулай ук теләсә 

нинди маскировка чаралары яки 

шәхесне танымаслык иткән 

махсус предметлар 

Чараны оештыручылар тарафыннан 

билгеләнгән очраклар  

 

Тамашачылар + + 

37.  Тамашачылар өчен – тән 

саклау чаралары: 

бронежилетлар, бергә-бер көрәш 

өчен һәм спортның экстремаль 

төрләре белән шөгыльләнгәндә 

кирәкле тән саклау чаралары яки 

корсетлар 

Медицина күрсәтүе буенча (рус яки 

инглиз телендәге медицина 

документы) 

Тамашачылар - + 

38.  Тамашачылар өчен –  

тавышны, видео- яки 

фотосурәтләрне, 

мәгълүматларны, ярыш 

нәтиҗәләрен яки статистик 

мәгълүматларны теләсә кайсы 

тапшыру ысулы, шул исәптән 

интернет, радио, телевидение, 

компьютер, кәрәзле телефон, 

мәгълүматларны эшкәртү өчен 

ярдәмчел чаралар аша тапшыру, 

шулай ук теләсә нинди  

Искәрмәсез.  



  

 

носительләр яки платформалар, 

башка цифрлы технологияләр, 

тарату, чагылдыру, 

мәгълүматларны яздыру, 

тапшыру, агымдагы 

тапшырулар, йөкләү, 

интернетта публикацияләү 

яки башкача тарату 

максатларында кулланылган 

җайланмалар, шул исәптән 

социаль челтәрләр яки блоглар, 

веб-сайтлар, кушымталар һәм 

башка шундый медиа чаралары, 

шулай ук теләсә нинди башка 

гамәләдәге һәм киләчәктәге 

медиа технологияләр (хәзер 

билгеле булганнары һәм 

киләчәктә уйлап чыгарыла 

торганнары да) - әгәр бу 

гамәлләр коммерция 

максатларында башкарылса 

39.  Тамашачылар өчен – буягыч 

матдәләр 

Искәрмәсез. 

40.  Тамашачылар өчен – теләсә 

нинди чәчелүчән җисемнәр 

(күләменә карамастан) 

Бу документның 13 һәм 14 пп 

күрсәтелгәнчә, дару препаратлары. 

Шәхси гигиена әйберләре  

Тамашачылар - + 

41.  Тышкы яктан тыелган 

предметларга охшаган 

әйберләр яки аларга охшаш 

әйберләр һәм аналоглары 

Искәрмәсез. 


