
2019 елда Казанда үтүче “Ворлдскиллс” стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча 45 нче дөнья 
чемпионатын үткәрү урыннары территорияләрендә урнашкан саклау камераларына тапшырылырга тыелган 

предметлар исемлеге 
№ п/п Тыелган предметлар Искәрмәләр 
1. Шартлаучан матдәләр, шартлату чаралары һәм алар белән тутырылган 

предметлар: 
- теләсә нинди дары, теләсә нинди капта һәм теләсә нинди күләмдә; хәрби патроннар 
(шул исәптән кечкенә калибрлылар), газ коралына патроннар; куәте чикле утлы 
коралга патроннар (травматик, газ һәм ут-тавыш йогынтылы кораллар), аучы 
капсюльләре (пистоннар); 
- пиротехника чаралары: сигнал һәм яктырту ракеталары, сигнал патроннары, утырту 
шашкалары, төтен патроннары (шашка), шартлатучы шырпылары, бенгаль утлары, 
тимер юл петардалары; 
- тротил, динамит, тол, аммонал һәм башка шартлаучы матдәләр; 
- капсюльләр-детонаторлар, электр детонаторлары һ.б. 

 

2. Ут куркынычы китереп чыгарырга мөмкин булган матдәләр, пиротехника 
матдәләре һәм эшләнмәләре, шул исәптән сигнал ракеталары, файерлар, 
петардалар, газ балоннары һәм пиротехника чаралары яки төтен әзерләү өчен 
кулланырга мөмкин булган предметлар (химик материаллар). 

 

3. Төрле типтагы кораллар, шул исәптән үзеңне яклау максатында кулланылучы 
корал, сугыш кирәк-яраклары яки утлы корал өлешләре (утлы, сигнал, 
пневматик, газ кораллары, теләсә нинди сугыш кирәк-яраклары, электрошок 
җайланмалары һәм очкынлы бушандыргычлар, утлы коралның төп өлешләре). 

 

4. Тыгызландырылган һәм сыекландырылган газлар: 
- көнкүрештә кулланылучы газлар (бутан-пропан) һ.б. 
- нерв-паралитик йогынтылы һәм күз яше чыгаручы газ баллоннары. 
 

Аэрозоль формада шәхси 
гигиена һәм косметика 
чаралары 
 



5. Тиз ялкынланучы һәм янучан сыеклыклар, янучан газлар: 
- ацетон; 
- бензин; 
- тиз ялкынланучы нефть продуктлары (завод кабында булган мотор маеннан кала); 
- метанол һәм метилацетат (метил эфиры); 
- күкерт углероды; 
- эфирлар; 
- этилцеллозольв; 
- биоэтанол (денатурлаштырылган этанол). 

 

6. Агулы, агулаучы яки зәһәр исле матдәләр: 
- сыек яки каты халәттә, теләсә нинди савытта булган көчле агулы һәм агулаучы 
матдәләр; 
- бруцин, никотин, стрихнин, тетрагидрофурфурил спирты, этиленгликоль, 
терекөмеш, зәңгәр кислотаның барлык тозлары һәм цианидлы препаратлар, циклон, 
кара циан, мышьяклы ангидрид, һәм Россия Федерациясе законнары белән тыелган 
башка агулы һәм агулаучы матдәләр. 
 

Автомобильләргә 
хезмәт күрсәтү өчен 
кулланылучы 
сыеклыклар (тормоз 
сыеклыгы, завод 
кабында булган 
антифриз). 

7. Окисьләшүче матдәләр һәм органик перекисьләр.  
8. Токсинлы матдәләр, радиоактив материаллар, зәһәр һәм коррозияләштерүче 

матдәләр (көчле органик булмаган кислоталар: тоз, күкерт, азот һ.б. кислоталар, 
фторлы-водородлы кислота һәм башка көчле кислоталар һәм коррозияләштерүче 
матдәләр). 

 

9. Төтенләүгә, янып китүгә китерергә мөмкин булган башка, шул исәптән кулдан 
ясалган башка төрле матдәләр, эшләнмәләр, предметлар. 

 

10. Пиротехника булмаган, төрле материаллар һәм матдәләр тарату, сибү өчен 
кулланылучы, шул исәптән кулдан ясалган җайланамалар һәм эшләнмәләр 
(пневмошартлаткычлар). 

 

11. Наркотик, психотроп һәм токсинлы матдәләр, аларның прекурсорлары (шул 
исәптән дәвалау чаралары сыйфатында). 

 

12. Теләсә нинди җәнлекләр.  
13. Зур күләмле предметлар һәм габаритлары суммасы 158 сантиметрдан арткан  



сумкалар. 
14. Теләсә нинди таралучан матдәләр. Дару препаратлары һәм 

шәхси гигиена чаралары. 
15. Скутерлар, велосипедлар, роликлар, скейтлар, самокатлар һәм балалар 

арбасы. 
 

16. Ашамлыклар һәм эчемлекләр.  
 


