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ЖАЛПЫ БӨЛҮМ 
 

КИРИШҮҮ 
 

 Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын лексикалык-
семантикалык идентификатору (ТКАЛЕКСИ) товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 
аталыштарынын лингвистикалык базасын талдоонун жана интеллектуалдык иштеп чыгуунун 
натыйжасында 2006-жылы түзүлгөн. Анын түзүмү Товарлардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн эл аралык жиктемесинин (ТКЭЖ) класстарынын ичинде товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын бири-бирине түрдүк багынуусун болжоштурат.  
 ТКАЛЕКСИге  жаңы товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүү терминдердин 
лексикалык сөздүгүн кеңейтүүгө мүмкүндүк берди.  
 ТКАЛЕКСИнин (5-редакциясы) сунушталып жаткан чыгарылышы мурдагы 
редакцияларын алты жылдык пайдалануунун натыйжаларын эске алуу менен, ошондой эле 
мазмуну толугу менен ТКАЛЕКСИге кирген Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл 
аралык жиктемесинин 10-редакциясынын (ТКЭЖ (10-2013) чыгарылышы, 01.01.2013-ж. 
күчүнө кирген) ишке киришине байланыштуу толук кайра иштелип чыккан.  
 5-редакциясында түрдүк түзүм сакталган, ошондой эле товарларды жана кызмат 
көрсөтүүлөрдү идентификациялоо үчүн колдонулган терминдердин аталыштарынын ар 
түрдүүлүгү чагылдырылган.  
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СӨЗ БАШЫ 
 

 Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын лексикалык-
семантикалык идентификатору (ТКАЛЕКСИ) семантикалык-прагматикалык жиктөөлөргө 
жооп берүүчү товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аныктамаларынын лексикалык ар 
түрдүүлүгүн эске алуу менен товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын 
тизмесин камтыган маалымдама-маалыматтык басылма болуп саналат.  
 ТКАЛЕКСИнин негизги милдети болуп, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 
ТКЭЖдин колдонулуп жаткан редакциясына ылайык туура жиктөөгө жардам берүү эсептелет. 
 Идентификациялоо максаттарын ишке ашыруу үчүн товарлардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн тукумдук жана түрдүк аталыштары баш ийген семиотикалык мыйзам 
ченемдүүлүктөр пайдаланылган. Бул үчүн лексикалык бирдиктердин изилденген көлөмүн 
талдоонун жана иштеп чыгуунун жыйынтыктары боюнча товарлардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн түрдүк топторун түзүү үчүн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бир 
түрдүүлүк критерийлери белгиленген.  

- терминди түшүндүрүүнүн тилдик формасы (лингвистика); 
- терминдин объективдүү маңыздык мааниси (семантика); 
- терминдин маңыздык маанисин чечмелөөнүн практикалык натыйжасы 

(прагматика).  
Аталган курамчалардын өз-ара байланыштары “жеке алып жүрүүчүнү” – товардын же 

кызмат көрсөтүүнүн аталышынын лингвистикалык, семантикалык жана прагматикалык 
мүнөздөмөлөрү боюнча товарды же кызмат көрсөтүүнү таанып билүүгө мүмкүнчүлүк берет.  

ТКАЛЕКСини түрдүк принцип боюнча түзүп чыгуу ТКЭЖдин (10-2013) тиешелүү 
классында камтылган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын 45 
классынын ар бирин ичинен топторго жана топчолорго бөлүштүрүп түзүп чыгууга жана 
класстарды товардык белгилерди каттоого өтүнмөлөргө карата тизмелерде өтүнмө ээлери 
тарабынан кыйла көп колдонулуучу, бирок ТКЭЖде көрсөтүлбөгөн товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштары менен толуктоого мүмкүндүк берди. Андан тышкары 
ТКАЛЕКСИге экономикалык ишмердүүлүк түрлөрүнүн жиктемесинен, атап айтканда 
Экономикалык ишмердүүлүктүн, продукциялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 
түрлөрүнүн жалпы жиктемесинен (ИПЖЖ) алынган товарлардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн терминдеринин аталыштары киргизилди.  

Ушунун бардыгы тандалып алынган аталыш товарларды жиктештирүүнүн талаптарына 
ылайык келген шартта, өтүнмө ээси аталышты тандап ала тургандай кылып товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын жол берилген чегин кеңейтүүгө мүмкүндүк берди.  

ТКАЛЕКСИнин 5-редакциясында Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 
аталыштарынын предметтик көрсөткүчү түрүндө сунушталды. 

Предметтик көрсөткүч “ырааттуу жакындаштыруу” принциби боюнча түзүлгөн 
товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын көп деңгелдүү тизмеси болуп 
саналат. Анын түзүмү класстарынын сапаты жана мазмуну боюнча ТКЭЖ-10дун түзүмүнө 
ылайык келет. Ар бир класстын ичинде түрдүк таандыктык принциби боюнча терминдин 
мүнөздөмөсүнүн критерийине ылайык, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 
аталыштарынын топтору жана топчолору түзүлгөн. Ар бир класстагы товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөр таандык болгон тармактар ар бир класстын терминдеринин түрдүк топторунун 
тизмесин камтыган “Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн класстарынын мазмунунун 
көрсөткүчү” (төмөн. карагыла) менен аныкталган. Ар бир терминге иерархиялык 
идентификациялоо тутумундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн ордун 
аныктоочу жеке код берилген. Код товардын же кызмат көрсөтүүнүн аталышынын алдында 
турат. Эгер товардын же кызмат көрсөтүүнүн бир нече аталышы болсо, анда код ар бир 
аталыштын каршысында турат жана “*” символу менен белгиленет, мисалы: 
010358*..................Диамид 
010358*..................Гидразин. 
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ТКАЛЕКСИни ПАЙДАЛАНУУГА КАРАТА КОЛДОНМО 
 

1. ТКАЛЕКСИдеги бардык аталыштар аныкталуучу сөздөн башталат, мисалы 
“программалык камсыздоо”. Өзүнчө товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 
топторунун, топчолорунун бардык аталыштары тиешелүү коддорго ээ. 
2. “Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн класстарынын мазмунунун көрсөткүчү” 
боюнча товардын/кызмат көрсөтүүнүн классын же түрдүк таандыктыгын аныктоого, б. 
а. изделүүчү товар (кызмат көрсөтүү) таандык болушу мүмкүн болгон класстарды, 
топторду жана бири-бирине багынган топчолорду аныктоо үчүн предметтик издөө 
жүргүзүүгө болот.  
Эгер талап кылынган товардын (кызмат көрсөтүүнүн) аталышы табылбаса, бул, 

аталыштын башкача түзүлгөндүгүн, же бул товардын (кызмат көрсөтүүнүн) ТКАЛЕКСИде 
жок экендигин билдирет.  

Колдонуучуларга ыңгайлуу болуш үчүн ар бир класстын башына берилген класстын 
топторунун жана топчолорунун тизмеси жайгаштырылган. Классын жана тобун аныктоо 
менен, кызыктырган объектинин аталышынын жана касиеттеринин ушул топто жана бири-
бирине багынган топчолордо камтылган товарлардын (кызмат көрсөтүүлөрдүн) 
аталыштарына ылайыктуулук даражасын баалашат.  

ТКАЛЕКСИнин айрым класстарында түрдүк топтордун бирине дагы киргизүүгө 
болбой турган айрым бир товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр кездешет. Бул товарлардын 
(кызмат көрсөтүүлөрдүн) аталыштары класстын ичинде “резервдик” топторго чогултулган, 
мисалы: 

09.16. Башка топторго киргизилбеген жабдуу. 
Мындай топтор түрдүк болуп эсептелбейт. 
Ошол эле “резервдик” топтордогу товарлардын (кызмат көрсөтүүлөрдүн) түрүндөгү 

жаңы товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү ТКАЛЕКСИге киргизүүдө, алар 
ТКАЛЕКСИнин кийинки редакцияларында аныктоочу баш аталышы менен жаңы түрдүк 
топторго бириктирилип берилет. “Резервдик” топтордун баш аталыштары товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн тукумун же түрүн идентификациялабагандыктан, алар товарлардын 
жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин түзүүдө пайдаланышы мүмкүн эмес.  

3. ТКАЛЕКСИде товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топторун коддоонун 
иерархиялык тутуму кабыл алынган. Код чекиттер менен бөлүнгөн эки орундуу сандардан 
турат.  

Ар бир сан тиешелүү деңгээлдеги иерархиялык бөлүүнүн түрдүк тобунун номерин 
билдирет. Биринчи эки орундуу сан дайыма ТКЭЖдин классынын номерине туура келет: 

 
Мисалы: 
03-класс 

03.03. Санитардык-гигиеналык каражаттар 
03.03.02. Тазалоо, жылмалоо жана жыйноо үчүн каражаттар 
03.03.02.01. Тазалоо үчүн каражаттар 
ТКЭЖ-10дун товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн аталыштары жеке базалык 

номерлер менен коддолот, аларда биринчи эки сан ошондой эле дайыма класстын номерине 
туура келет:  

030071..........Косметикалык кремдер 
 
ТКЭЖ-10го киргизилбеген жана ТКЭЖдин базалык номерине ээ болбогон товарлардын 

жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарын коддоо айырмаланат. ТКЭЖдин номеринен 
кийин “Т” тамгасы кетет, андан ары – үч нөл белгилери: 

03Т000..........Табигый анар 
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4. ТКАЛЕКСИнин айрым аталыштарынан кийин топтордун коддору төрт бурчтук 
кашааларда көрсөтүлгөн: 

030080...............Жугушсуздандыруучу самындар [05.04.02] 
 Бул, ТКЭЖ-10дун 03-классына тиешелүү болгон ушул товар, ошондой эле 05-
классынын тиешелүү (ушул товар үчүн “кошумча”) тобунун товары катары каралышы 
мүмкүн жана бул топто ошол эле түрдөгү товарлар да бар дегенди билдирет.  
 Ошол эле бир товар ТКАЛЕКСИнин бир нече “кошумча” топторуна же ТКЭЖ-
10дун класстарына тиешелүү болгон учурларда, колдонуу тармактарына жараша, 
шилтемелер төмөндөгүдөй болот. 
 Башка “негизги” топтордон же класстардан алынган бардык окшош товарлар 
тиешелүү болгон топто, алар ушул “негизги” топтордун коддорун көрсөтүү менен, бирок, 
товарлардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын астында жеке коддорсуз саналат, 
анткени, бул товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн коддор “негизги” топтордогу аталыштардын 
астында көрстүлгөн:  

01.01.06. Оксиддер, пероксиддер, альдегиддер 
010414............Суутек пероксиди 
................Косметикалык максаттар үчүн суутек пероксиди [03.02.01] 
................Медициналык максаттар үчүн суутек пероксиди [05.01.18.01] 

“Негизги” топто, бир нече “кошумча” топторго тиешелүү болгон товар үчүн, анын 
төрт бурчтук кашаадагы аталышынан кийин үтүрлүү чекит аркылуу окшош товарларды 
камтыган бардык “кошумча” топтордун коддору саналат:  

03.02.01. Косметикалык каражаттар 
030112.......Косметикалык максаттар үчүн суутек пероксиди [01.01.06;05.01.18.01]. 
5. Айрым товарлардын (баарынан мурда химиялык заттардын) өзгөчөлүгүнө 

байланыштуу ар түрдүү класстардагы товарлардын бүтүндөй топтору касиеттери же 
арналыштары боюнча дал келиши мүмкүн. Мындай учурларда артыкчылыктары боюнча 
жалпы касиеттеги же арналыштагы товарлар таандык болгон класста (“негизги” класста), 
ушул белгилери бар башка класстардын бардык товарларын бириктирүүчү атайын топчо 
бөлүнүп көрсөтүлгөн.  

Төмөндө мындай атайын топчолордун тизмеси келтирилди: 
01.01.01.01. Башка класстарга кирген металлдар 

01.03.04.01. Башка класстарга тиешелүү болгон тамак-аш өнөр жайында пайдалануу 
үчүн заттар 
01.03.05.01. Башка класстарга кирген жеңил өнөр жайында пайдалануу үчүн 
препараттар жана химиялык заттар 
01.03.06.03. Башка класстарга тиешелүү болгон, айыл чарбасында пайдалануу үчүн 
химиялык препараттар 
02.03.03.01. Башка класстарга тиешелүү болгон сырдоо заттары 
04.04.02.01. Башка класстарга тиешелүү болгон техникалык максаттар үчүн майлар 
06.01.01.01. Башка класстарга кирген металлдар 
Саналып өткөн атайын топчолордо ар бир товар “негизги” класстын түрдүк тобуна шилтеме 
менен коштолот. 
01.01.01.01. Башка класстарга кирген металлдар 

Алюминий [06.01.01] 
Бериллий [06.01.01] 
Ванадий [06.01.01] 
ж.б.у.с. 

06.01.01.01. Башка класстарга кирген металлдар 
Висмут [01.01.01] 
Лантан [01.01.01] 
ж.б.у.с. 
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Башка класстарда, саналып өткөн “негизги” класстын топчолоруна шилтеме 
көрсөтүлбөйт: 
01.01.01. Металлдар жана металлоиддер 

010125........Висмут 
010375........Лантан 

ж.б.у.с. 
06.01.01. Металлдар  
  060017...... Алюминий 
  060043.......Бериллий 
  060259....... Ванадий  

ж.б.у.с. 
7. Түрдүк мамилелер жөнүндөгү маалымат товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 
иерархиялык тутумунда жакшы багыт алууга жана алардын бир түрдүүлүгү жөнүндө 
жакшыраак түшүнүк алууга жардам берет.  
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ТОВАРЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН 
КЛАССТАРЫНЫН МАЗМУНУНУН КӨРСӨТКҮЧҮ 

 
 

01-класс 
Класс 02-05-класстарына киргизилгенден тышкары, адам ишмердүүлүгүнүн бардык 

тармактарында пайдалануу үчүн арналган химиялык өнүмдөрдү камтыйт 

01.01. Химиялык элементтер, алардын кошулмалары жана изотоптор 
01.01.01. Металлдар жана металлоиддер 
01.01.01.01. Башка класстарга тиешелүү металлдар  
01.01.02 Газдар жана галогендер 
01.01.03 Кычкылдыктар (химиялык кошулмалар) 
01.01.04 Негиздеме 
01.01.05 Туздар (химиялык кошулмалар) 
01.01.06 Оксиддер, пероксиддер, альдегиддер 
01.01.07 Эфирлер 
01.01.08 Углеводороддор 
01.01.09 Спирттер (органикалык кошулмалар) 
01.01.10 Белоктор 
01.01.11 Углеводдор (органикалык кошулмалар) 
01.01.12 Минералдар 
01.01.13 Изотоптор 
01.01.14 Өсүмдүк жана мал заттары жана материалдары 
01.01.15 Башка топчолорго киргизилбеген, химиялык кошулмалар  
01.02. Ар кандай багыттагы заттар жана материалдар 
01.02.01 Өндүрүштүк максаттар үчүн желим заттар  
01.02.02 Ийлөө үчүн заттар 
01.02.03 Чыпкалоочу материалдар 
01.02.04 Коргоочу, алдын ала коргоочу, консервалоочу заттар 
01.02.05 Биологиялык активдүүлүккө ээ препараттар 
01.02.06 Агартуучу химикаттар 
01.02.07 Химиялык замазкалар жана мастикалар 
01.02.08 Химиялык эриткичтер 
01.02.09 Башка топчолорго киргизилбеген, ар кандай багыттагы заттар жана 

материалдар 
01.03. Ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүндө пайдалануу үчүн 

заттар жана материалдар 
01.03.01. Металлургияда жана металлдарды иштетүүдө пайдалануу үчүн заттар 
01.03.02. Каңдоо жана ширетүү үчүн заттар жана материалдар  
01.03.03. Курулушта жана курулуш материалдарын өндүрүүдө 

пайдалануу үчүн заттар 
01.03.04. Тамак-аш өнөр жайында пайдалануу үчүн заттар  
01.03.04.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, тамак-аш өнөр жайында 

пайдалануу үчүн заттар  
01.03.05. Жеңил өнөр жайында пайдалануу үчүн препараттар жана 

химиялык заттар 
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01.03.05.01.  Башка класстарга тиешелүү болгон, жеңил өнөр жайында пайдалануу 
үчүн препараттар жана химиялык заттар  

01.03.06. Айыл чарбасында, багбанчылыкта жана токой чарбасында 
пайдалануу үчүн заттар жана материалдар 

01.03.06.01. Азыктуу кыртыштар, айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер 
семирткичтер жана өсүүнүн стимуляторлору  

01.03.06.02. Айыл чарбасында пайдалануу үчүн коргоо каражаттары 
01.03.06.03. Башка класстарга тиешелүү болгон, айыл чарбасында пайдалануу 

үчүн химиялык препараттар 
 

01.03.07. Айнекти, эмалды жана керамиканы өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар 
жана материалдар 

01.03.08. Резинанын жана пластмассаны өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар 
жана материалдар  

01.03.09. Ядролук энергияны өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар жана 
материалдар 

01.03.10. Илимий жана лабораториялык изилдөөлөрдө пайдалануу үчүн заттар 
жана материалдар  

 

01.03.10.01. Химиялык максаттар үчүн заттар 
01.03.10.02. Илимий жана диагностикалык максаттар үчүн заттар  
01.03.11. Ишмердүүлүктүн башка түрлөрүндө пайдалануу үчүн заттар жана 

материалдар 
01.04. Фото- жана киноөндүрүү жана көчүрүү иштери үчүн заттар жана 

материалдар 
01.04.01. Жарыкты сезгич материалдар  
01.04.02. Фотографияда пайдалануу үчүн химиялык препараттар 
01.05.01.05. Машиналарда жана механизмдерде пайдалануу үчүн 

препараттар  
 
 

02-класс 
Класс боегуч заттарды, бузулуудан жана коррозиядан коргоо  

каражаттарын камтыйт 
  

02.01. Лак-сыр материалдары 

02.01.01. Сырлар (жабуу) 
02.01.02. Жабуу 
02.02. Лак-сыр материалдары үчүн чийки зат, пигменттер жана материалдар  
02.02.01. Чийки зат 
02.02.02. Жогорку дисперстүү заттар (пигменттер)  
02.02.03. Көмөкчү заттар 
02.03. Түстүү органикалык кошулмалар  
02.03.01. Накта боегучтар 
02.03.02. Тамак-аш өнөр жайы үчүн боегучтар 
02.03.03. Сырдоо материалдары 
02.03.03.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, сырдоо заттары 
02.04. Чайырлар, чыраштар 
02.05. Коргоо каражаттары 
02.06. Көркөм-декоративдик максаттар үчүн материалдар 
02.07. Басмакана жана көчүрүү иштери үчүн, кагаздан тышкаркы 
 чыгымдоо материалдары 
02.08. Лак-сыр иштери үчүн көмөкчү материалдар 
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03-класс 
Класс парфюмердик-косметикалык жана гигиеналык каражаттарды камтыйт 

03.01. Абразивдик материалдар, буюмдар жана препараттар 
03.01.01. Табигый абразивдер 
03.01.02. Абразивдик буюмдар 
03.01.03. Абразивдик материалдар 
03.01.04. Абразивдик препараттар 
03.02. Косметика жана парфюмерия, гримдөө үчүн каражаттар 
03.02.01. Косметикалык каражаттар 
03.02.01.01. Жаныбарларга кам көрүү үчүн парфюмердик-косметикалык каражаттар 
03.02.02. Чачка кам көрүү үчүн каражаттар 
03.02.03. Декоративдик косметика жана гримдөө үчүн каражаттар 
03.02.04. Косметикалык максаттар үчүн шаймандар 
03.02.05. Гигиеналык максаттар үчүн парфюмердик-косметикалык препараттар 
03.02.06. Сакал алуу жана сакал алгандан кийин териге кам көрүү товарлары 
03.02.07. Тиштин жана ооз көңдөйүнүн гигиенасы үчүн каражаттар 
03.02.08. Парфюмердик товарлар 
03.03. Санитардык-гигиеналык каражаттар  
03.03.01. Ар кандай багыттагы самындар 
03.03.02. Тазалоо, жылмалоо жана жыйноо үчүн каражаттар 
 

03.03.02.01 Тазалоо үчүн каражаттар 
03.03.02.02 Жылмалоо үчүн каражаттар 
03.03.02.03 Жыйноо үчүн каражаттар жана буюмдар 
03.03.03. Жуу үчүн каражаттар 
03.04. Текстиль жана булгары буюмдарына кам көрүү каражаттары  
03.04.01 Бут кийимге жана булгары буюмдарына кам көрүү препараттары  
03.04.02 Кездемелерге жана алардан жасалган буюмдарга кам көрүү үүчүн  

препараттар 
03.04.03 Агартуу үчүн препараттар 
03.05. Жыпар жыт берүүчү каражаттар 
03.05.01. Жыттуу заттар 
03.05.02. Эфир майлары 
03.05.03. Жыпар жыттандыруу үчүн препараттар жана буюмдар  
03.06. Башка топторго тиешелүү болбогон товарлар 
 
 

04-класс 
Класс отун, күйүүчү жана жарыктандыруучу материалдарды камтыйт 

04.01. Отун жана күйүүчү заттар  
04.01.01. Минералдык отундар 
04.01.02. Мунай отундары 
04.01.03. Өсүмдүк отундары 
04.01.04. Күйүүчү заттар 
04.01.05. Башка топчолорго киргизилбеген, отундун түрлөрү 
04.02. Жарыктандыруу максаттары үчүн материалдар жана буюмдар 
04.02.01. Шамдар, фитилдер 
04.02.02. Жарыктандыруу максаттары үчүн материалдар 
 

04.03. Майлоо жана чаңды кетирүү үчүн курамдар 
04.04. Майлоо үчүн материалдар 
 

04.04.01. Техникалык максаттар үчүн тоң майлар 
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04.04.02. Техникалык максаттар үчүн майлар 
04.04.02.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, техникалык максаттар үчүн майлар 
04.04.03. Башка топчолорго киргизилбеген, майлоо үчүн материалдар 
04.05. Момдор 
04.06. Күйүүчү-майлоочу материалдарга карата кошулмалар жана кошумдар  

 
 

05-класс 
Класс фармацевтикалык каражаттарды, жеке максаттар үчүн гигиеналык  

каражаттарды жана зыяндуу организмдер менен күрөшүү үчүн каражаттарды камтыйт 

05.01. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн препараттар, 
каражаттар жана заттар 

05.01.01. Курамында туздар бар препараттар 
05.01.02. Жумшак дары түрлөрү 
05.01.03. Тундурмалар жана дары тундурмалары  
05.01.04. Дары майлар жана тоң майлар 
05.01.05. Дарылык бальзамдар 
05.01.06. Чөп чайлар жана медициналык максаттар үчүн маңыздар 
05.01.07. Суу терапиясы үчүн каражаттар 
05.01.08. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн ферменттер 
05.01.09. Фармацевтикалык максаттар үчүн эфирлер 
05.01.10. Радиоизотоптук изилдөөлөр үчүн заттар  
05.01.11. Баңги препараттары 
05.01.12. Курамында уу бар препараттар 
05.01.13. Жаныбарлар үчүн фармацевтикалык препараттар 
05.01.14. Медициналык жана ветеринардык максаттар үчүн препараттар 
05.01.15. Ароматерапия үчүн каражаттар 
05.01.16. Фармацевтикалык препараттар жана каражаттар 
05.01.16.01. Антибактериалдык жана вируска каршы каражаттар 
05.01.16.02. Сезгенүүгө каршы каражаттар 
05.01.16.03 Ооруну басуучу каражаттар 
05.01.16.04. Дем алуу системасы үчүн каражаттар 
05.01.16.05. Борбордук нерв системасы үчүн каражаттар 
05.01.16.06. Тамак сиңирүү системасы үчүн каражаттар 
 

05.01.16.07. Жүрөк жана кан айлануу үчүн каражаттар  
05.01.16.08. Эндокриндик жана заара-тукум системасы үчүн каражаттар 
05.01.16.09. Көзгө арналган каражаттар 
05.01.16.10. Салмакты азайтуу үчүн каражаттар 
05.01.16.11. Териге арналган препараттар 
05.01.16.12. Башка топчолорго киргизилбеген, медициналык препараттар жана 

каражаттар 
 

05.01.17. Фармацевтикалык максаттар үчүн буюмдар 
05.01.18. Фармацевтикалык препараттар үчүн активдүү заттар жана көмөкчү 

каражаттар 
 

05.01.18.01. Фармацевтикалык препараттар үчүн активдүү заттар  
05.01.18.02. Фармацевтикалык препараттар үчүн көмөкчү каражаттар  
05.01.19. Ар кандай багыттагы медициналык жана фармацевтикалык 

максаттар үчүн каражаттар 
05.02. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн өсүмдүк чийки 

заттары 
05.03. Медициналык максаттар үчүн тирүү ткандар жана суюктуктар 
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05.03.01. Кан, анын компоненттери жана канды алмаштыргычтар 
05.03.02. Медициналык жана ветеринардык максаттар үчүн биоматериалдар 
05.04. Гигиена буюмдары, препараттары жана каражаттары  
05.04.01. Гигиена максаттары үчүн буюмдар 
05.04.02. Санитардык-гигиеналык препараттар жана каражаттар 
05.04.03. Жаныбарлар үчүн гигиена каражаттары 
05.05. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн диета 

азыктары, тамак-аш кошулмалары 
05.05.01. Медициналык максаттар үчүн тамак-аш кошулмалары  
05.05.02. Тамак-аш кошулмалары 
05.05.03. Башка топчолорго киргизилбеген, медициналык жана фармацевтикалык 

максаттар үчүн диета азыктары  
05.06. Өсүмдүк жана жаныбар дйүнөсүнүн зыяндуу түрлөрү менен күрөшүү 

үчүн каражаттары  
05.06.01. Дератизация үчүн препараттар  
05.06.02. Курт-кумурскалар менен күрөшүү үчүн препараттар жана каражаттар 
05.06.03. Өсүмдүктү коргоо үчүн каражаттар 
05.06.04. Жаныбарларды коркутуу үчүн каражаттар 
05.06.05. Мителерге каршы каражаттар жана буюмдар 
05.06.06. Зыяндуу өсүмдүктөр, жаныбарлар жана козу карындар менен күрөшүү 

үчүн каражаттар 
 

05.07. Таңма материалдары жана буюмдары 
05.08. Жараатарды жабуу жана таңмаларды кармап туруу үчүн буюмдар 
05.09. Стоматологиялык материалдар жана медикаменттер 
05.10. Көмөкчү багыттагы буюмдар жана каражаттар 
 

05.10.01. Көмөкчү багыттагы буюмдар  
05.10.02. Көмөкчү каражаттар 

 
 

06-класс 
Класс иштетилбеген же жарым-жартылай иштетилген жөнөкөй металлдарды жана 

алардан жасалган жөнөкөй буюмдарды камтыйт 
 

06.01.  Иштетилбеген же жарым-жартылай иштетилген металлдар 
06.01.01. Металлдар 
06.01.01.01. Башка класстарга тиешелүү болгон металлдар 
06.02. Куймалар 
06.03. Кендер 
06.04. Металл өндүрүшүнүн буюмдары 
06.05. Зым жана андан жасалган буюмдар  
06.06. Металл калдыктар 
06.07. Түтүктөр, кубур түтүктөр жана алар үчүн буюмдар 
 

06.07.01. Металл түтүктөр, кубур түтүктөр 
06.07.02. Түтүктөр жана кубур түтүктөр үчүн металл буюмдар 
06.08. Ар кандай багыттагы металл буюмдар 
06.08.01. Курулуш үчүн буюмдар 
06.08.01.01. Курулуш иштери үчүн көмөкчү буюмдар 
06.08.02. Конструкциялар жана курулмалар  
06.08.02.01. Причалдык курулмалар 
06.08.02.02. Конкреттүү багыттагы конструкциялар жана курулмалар 
 

06.08.03. Терезелер, эшиктер жана алардын бөлүктөрү 
06.08.04. Терезелер жана эшиктер үчүн фурнитура  
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06.08.05. Тепкичтер жана аларга карата себилдегич  
06.08.06. Жаныбарлар жана канаттуулар үчүн буюмдар 
06.08.07. Бекиткичтер, таянычтар 
06.08.08. Сактоо жана ташуу үчүн буюмдар 
06.08.09. Жердеги байланыш жолдору үчүн буюмдар  
06.08.10. Таануу-кабарлоо буюмдары 
06.08.11. Каңдоо жана ширетүү үчүн буюмдар 
06.08.12. Кулпу жана темирден жасалган буюмдар 
06.08.13. Функционалдык багыттагы буюмдар 
06.08.14. Жалпы багыттагы буюмдар 
06.08.15. Чарба-тиричилик багытындагы буюмдар 
06.08.16. Көркөм буюмдар 
 

06.09. Мемориалдык металл курулмалар жана буюмдар 
06.10. Такелаждык жана чырмоочу металл каражаттар 
06.11. Атайын багыттагы металл фурнитура  
06.12. Курулуш металл материалдары 
 

06.12.01. Башка топчолорго киргизилбеген, курулуш металл материалдары 
06.12.02. Чатыр материалдары 
06.12.03. Каптоо материалдары, каптам 

 
 

07-класс 
Класс машиналарды, станокторду, кыймылдаткычтарды жана алардын 

 бөлүктөрүн жана шаймандарын камтыйт 

07.01. Айыл чарба, токой чарба, багбанчылык жабдуулары 
07.01.01. Айыл чарбасы үчүн машиналар 
07.01.02. Айыл чарба машиналарынын деталдары жана куралдары 
07.01.03. Башка топчолорго киргизилбеген, айыл чарбасы үчүн түзүлүштөр Токой 
07.01.04. чарбасы үчүн машиналар жана бакча техникасы 
07.02. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуу, аларга карата 

деталдар 
07.02.01. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуу  
07.02.02. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуунун 

деталдары 
 

07.03. Металлургия өнөр жайы үчүн жабдуу  
07.04. Каңдоо, ширетүү, термикалык кесүү үчүн жабдуу 
07.05. Текстиль жана булгары буюмдарын өндүрүү үчүн жабдуу, ага карата 

деталдар 
 

07.05.01. Текстиль жана булгары буюмдарын өндүрүү үчүн машиналар 
07.05.02. Текстиль жана булгары буюмдарын өндүрүү үчүн машиналардын 

деталдары 
07.06. Тамак-аш өнөр жайы үчүн жабдуу 
07.06.01. Тамак-аш өнөр жайы үчүн машиналар жана аппараттар 
07.06.02. Тамак-аш өнөр жайы үчүн түзүлүштөр жана куралдар 
 

07.07. Тамеки өнөр жайы үчүн машиналар 
07.08. Полиграфия үчүн жабдуу 
 

07.08.01. Полиграфия машиналары 
07.08.02. Полиграфия түзүлүштөрү жана куралдары 
07.09. Көтөрүү-транспорттук жабдуу, аларга карата бөлүктөр 
07.09.01. Көтөрүү түзүлүштөрү жана механизмдери, такелаж 
07.09.02. Ар кандай багыттагы транспортерлор 
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07.09.03. Көтөрүү-транспорттук жабдуунун бөлүктөрү 
07.10. Соргуч-компрессордук жана пневматикалык жабдуу, аларга карата 

бөлүктөр 
07.10.01. Соргуч-компрессордук жабдуу жана ага карата бөлүктөр  
07.10.02. Пневматикалык машиналар жана орнотмолор 
 

07.11. Салуу-таңгактоо жабдуусу  
07.12. Жол техникасы 
 

07.12.01. Жол-курулуш техникасы 
07.12.02. Жол-тазалоо техникасы 
07.13. Ашкана тиричилик техникасы 
07.14. Жуу жана үтүктөө үчүн машиналар 
07.15. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана түзүлүштөр, 

аларга карата бөлүктөр 
 

07.15.01. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана түзүлүштөр  
07.15.02. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналардын бөлүктөрү 
 

07.16. Жуугуч жабдуу 
07.17. Майдалоочу машиналар жана механизмдер 
07.18. Ылгоочу-элөөчү жабдуу  
07.19. Пресстөө-штамптоо жабдуусу, ага карата бөлүктөр 
07.20. Сырдо машиналары жана түзүлүштөрү 
07.21. Чыпкалооочу жабдуу 
07.22. Копшутуу жана аралаштыруу үчүн машиналар жана түзүлүштөр 
07.23. Берүүчү машиналар жана түзүлүштөр 
07.24. Кесүү үчүн машиналар, аларга карата деталдар 
 

07.24.01. Кесүү үчүн машиналар  
07.24.02. Кесүү үчүн машиналардын деталдары  
 

07.25. Казан жабдуусу жана ага карата деталдар 
07.26. Ар кандай багыттагы станоктор, аларга карата деталдар жана түйүндөр 
 

07.26.01. Ар кандай багыттагы станоктор  
07.26.02. Станоктордун деталдары жана түйүндөрү 
 

07.27. Ар кандай багыттагы кол машиналары 
07.28. Ар кандай багыттагы өнөр жай машиналары 
07.29. Атайын багыттагы жабдуу 
07.30. Ар кандай багыттагы машиналар жана жабдуулар үчүн деталдар жана 

бөлүктөр  
 

07.30.01. Ар кандай багыттагы кыймылдаткычтар 
07.30.02. Кыймылдаткычтардын бөлүктөрү 
07.30.03. Кыймылдаткычтар үчүн түзүлүштөр жана куралдар 
07.30.04. Генераторлор 
07.30.05. Кыймылдаткычтар жана генераторлор үчүн чыгымдоо материалдары  
07.30.06. Подшипниктер жана алардын бөлүктөрү   
07.30.07. Айлантуу кыймылынын деталдары  
07.30.08. Трансмиссия деталдары жана элементтери 
07.30.09. Илме деталдары, пружиналар 
07.30.10. Жөндөөчтөр жана бекитүүчү-жөндөөчү арматура 
 

07.30.10.01. Жөндөөчтөр 
07.30.10.02. Бекитүүчү-жөндөөчү арматура  
 

07.30.11. Щетка механизмдеринин деталдары 
07.30.12. Тормоз механизмдеринин деталдары 
07.30.13. Машиналардын таяныч бөлүктөрү  
07.30.14. Башка топчолорго киргизилбеген, машиналардын жана жабдуулардын 

деталдары жана бөлүктөрү 
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08-класс 
Класс кыймылдаткычтар менен аракетке келтирилүүчү,  

кол куралдарын камтыйт 

08.01. Атылбас курал-жарак жана ага карата шаймандар  
08.01. Кол куралдары 
08.02.01. Кесүүчү кол куралдары 
08.02.01.01. Ар кандай багыттагы бычак буюмдары 
08.02.01.02. Ар кандай багыттагы кайчылар 
08.02.01.03. Араалар жана алардын бөлүктөрү 
 

08.02.02. Оймолоп кесүүчү курал  
08.02.03. Тешүү жана тешиктерди иштетүү үчүн курал 
08.02.04. Ар кандай багыттагы балкалар 
08.02.05. Кайроо жана жылмалагыч курал, түзөткүчтөр 
08.02.06. Атайын багыттагы курал 
08.02.06.01. Малды союу жана тушту иштетүү үчүн курал  
08.02.07. Кол куралдары үчүн кармагычтар, саптар, туткалар  
08.02.08. Атайын багыттагы кол куралдары 
08.03. Айыл чарба жана бакча-огород куралдары 
08.03.01. Чабуу үчүн куралдар жана алардын бөлүктөрү  
08.04. Ашкана жана тамак жей турган буюмдар 
08.04.01. Ашкана приборлору 
08.04.0. Ашкана куралдары жана шаймандары 
08.05. Жеке пайдалануу үчүн даараткана куралдары 
08.05.01. Чач кыркуу жана сакал алуу үчүн шаймандар 
08.05.02. Маникюр, педикюр куралдары жана топтомдору 
08.05.03. Чачты тармалдоо жана түздөө үчүн куралдар 
08.05.04. Башка топчолорго киргизилбеген, башка куралдар 

 
 

09-класс 
Класс ишмердүүлүктүн ар кандай жааттарында пайдалануу үчүн илимий-техникалык 

жана лабораториялык жабдууну жана аларга карата шаймандарды камтыйт 

09.01. Контролдоочу, өлчөөчү жана ишараттык жабдуу 
09.01.01. Өлчөө приборлору жана индикаторлору 
09.01.02. Ар кандай багыттагы өлчөө куралдары, алардын бөлүктөрү жана 

шаймандары  
09.01.03. Салмакты өлчөөчү жабдуу 
09.01.04. Ишарат жабдуусу 
09.01.05. Контролдоо үчүн жабдуу 
09.01.05.01. Көрсөткүчтөр 
09.02. Оптикалык жабдуу 
09.02.01. Ар кандай багыттагы оптикалык приборлор, оптикалык приборлордун 

бөлүктөрү  
09.02.01.01. Оптикалык приборлор үчүн шаймандар жана аксессуарлар  
09.02.02. Көз айнектер, линзалар, алар үчүн шаймандар жана аксессуарлар 
09.02.03. Фото- жана кино жабдуу 
09.02.03.01. Фото- жана кино жабдуу үчүн шаймандар жана аксессуарлар  
09.03. Маалыматты жазуу жана ойнотуу үчүн жабдуу  
09.03.01. Микроэлектрондук түзүлүштөр 
09.03.02. Үндү жана сүрөттү жазуу жана кайталап көрсөтүү үчүн жабдуу 
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09.03.02.01. Үндү жана сүрөттү жазуу жана кайталап көрсөтүү үчүн жабдууга 
карата бөлүктөр, шаймандар жана аксессуарлар  

09.03.03. Маалыматты алып жүрүүчүлөр 
09.04. Автоматтар жана эсептөөчү жабдуу   
09.04.01. Автоматтык түзүлүштөр 
09.04.02. Эсептик жана эсептөөчү жабдуу  
09.05. Компьютердик жабдуу 
09.05.01. Компьютердик жабдуу үчүн бөлүктөр, шаймандар жана аксессуарлар 
09.05.02. Программалык өнүмдөр 
09.06. Аралык байланышты камсыздоо үчүн жабдуу 
09.06.01. Аралык байланышты камсыздоо түзүлүштөрү үчүн шаймандар жана 

аксессуарлар  
09.07. Электр- жана радио техникалык жабдуу 
09.07.01. Электровакуумдук жана газ разряддык приборлор 
09.07.02. Аккумуляторлор, аккумулятордук батареялар 
09.07.03. Ар кандай багыттагы электр техникалык жабдуу  
09.07.04. Электр- жана радио техникалык жабдуулардын бөлүктөрү, шаймандары 

жана аксессуарлары 
09.08. Башка топчолорго киргизилбеген, электр жабдуусу 
09.09. Илимий максаттар үчүн жабдуу 
09.09.01. Лабораториялык жабдуу 
 

09.09.02. Физикалык изилдөөлөр үчүн жабдуу 
09.09.03. Метеорология жабдуусу 
09.09.04. Геодезия куралдары жана приборлору 
09.09.05. Астрономия куралдары жана приборлору 
09.09.06. Башка топчолорго киргизилбеген, илимий максаттар үчүн жабдуу 
09.10. Коргоо жана куткаруу жабдуусу  
09.10.01. Жекече коргонуу каражаттары 
09.10.02. Куткаруу иштери үчүн жана коргоочу жабдуу 
09.10.03. Өрттү өчүрүү үчүн жабдуу 
09.10.04. Сүзүү жана суунун астына чумкуу үчүн жабдуу, жеке каражаттар  
 

09.11. Башкаруу жана жөнгө салуу үчүн жабдуу 
09.12. Навигациялык приборлор 
09.13. Рентгенография үчүн жабдуу 
09.14. Окутуу үчүн приборлор жана каражаттар 
09.15. Басма жана көчүрүү жабдуусу 
09.16. Башка топторго киргизилбеген жабдуу 

 
 

10-класс 
Класс медициналык жабдууну жана каражаттарды, анын ичинде жекече  

пайдалануу буюмдарын камтыйт 

10.01. Рентген жабдуусу 
10.02. Аудиологиялык жабдуу 
10.03. Стоматологиялык жана ооз көңдөйүнө кам көрүү үчүн жабдуу 
10.04. Хирургия аппараттары, куралдары жана материалдары 
 

10.04.01. Хирургия аппараттары жана куралдары 
10.04.02. Хирургия материалдары 
10.05. Медициналык техника 
10.06. Ар кандай багыттагы медициналык аппаратура  
10.06.01. Калыбына келтирүүчү медициналык аппаратура  
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10.07. Медициналык приборлор 
10.08. Медициналык куралдар 
10.08.01. Гинекологиялык куралдар 
10.09. Анализдер жана диагностика үчүн аппаратура 
10.10. Ветеринардык максаттар үчүн жабдуу 
10.11. Медициналык максаттар үчүн эмерек 
10.12. Медициналык максаттар үчүн төшөк шаймандары 
10.13. Оорулууларды жылдыруу жана ташуу үчүн каражаттар 
10.14. Протездер 
10.15. Дарылоочу колдоочу буюмдар  
10.16. Ортопедиялык буюмдар жана бут кийим  
10.17. Санитардык-гигиеналык медициналык буюмдар 
10.18. Оорулууларга кам көрүү үчүн буюмдар 
10.19. Балдарга кам көрүү үчүн буюмдар 
10.20. Башка топторго киргизилбеген, атайын багыттагы медициналык буюмдар 
 
 

11-класс 
Класс жарыктандыруу жана жылуулук техникалык, суу бөлүштүрүү жана  

санитардык-техникалык жабдууларды жана буюмдарды камтыйт 
 

11.01. Жарык жабдуусу 
11.01.01. Жарыктандыргычтар  
11.01.01.01. Жарыктандыргычтар үчүн шаймандар 
11.01.02. Жарыктын булактары 
11.01.03. Шамчырактар жана алар үчүн шаймандар 
11.01.04. Чырактар 
11.01.05. Чырактар үчүн шаймандар 
11.01.06. Функционалдык багыттагы чырактар 
11.02. Жылуулук техникалык жабдуу 
11.02.01. Жылытуу үчүн приборлор жана шаймандар 
11.02.02. Жылытуу жабдуусу жана анын шаймандары 
11.02.03. «Жумшак» жылуулук приборлору 
11.02.04. Функционалдык жылуулук техникалык жабдуу 
11.03. Муздатуу үчүн орнотмолор жана приборлору 
11.04. Дистилляциялоо үчүн жабдуу 
11.05. От алуу жана кармап туруу үчүн жабдуу 
11.05.01. От  алуу жана кармап туруу үчүн курал 
11.05.02. Күймөлөр жана аларга карата шаймандар 
11.05.03. Мештер жана алар үчүн шаймандар 
11.06. Тамак-аш азыктарын даярдоо үчүн жабдуу жана анын шаймандары 
11.06.01. Тамак-аш азыктарын даярдоо жана иштетүү үчүн орнотмолор 
11.06.02. Тамак-аш азыктарын даярдоо жана иштетүү үчүн функционалдык 

куралдар 
11.07. Кургатуу үчүн жабдуу 
11.08. Тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн жабдуу 
11.09. Абаны тазалоо жана кондициялоо үчүн жабдуу 
11.10. Санитардык-техникалык жабдуу жана анын шаймандары 
11.11. Суу-буу газ жабдуусу жана приборлору жана алар үчүн шаймандар 
11.12. Башка топторго киргизилбеген жабдуу 
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12-класс 
Класс транспорт каражаттарын жана бөлүктөрүн жана алар үчүн  

шаймандарды камтыйт 

12.01. Аба транспорт каражаттары 
12.02. Суу транспорт каражаттары 
12.03. Жерде жүрүүчү транспорт каражаттары 
 

12.03.01. Автомобиль каражаттары 
12.03.02. Чиркегичтер 
12.03.03. Тачке, араба 
12.03.04. Рельстик транспорт каражаттары 
12.03.05. Тамандуу транспорт каражаттары 
12.03.06. Башка топчолорго киргизилбеген, жерде жүрүүчү транспорт каражаттары  
12.04. Транспортерлор 
12.05. Башка топторго киргизилбеген транспорт каражаттары 
12.06. Транспорт каражаттары үчүн функционалдык шаймандар 
 

12.06.01. Суу транспорт каражаттары үчүн функционалдык шаймандар 
12.06.02. Рельстик транспорттук каражаттар үчүн функционалдык 

шаймандар 
12.06.03. Транспортерлор үчүн функционалдык шаймандар 
12.06.04. Багаж буюмдары 
12.06.05. Тайгаланууга каршы куралдар 
12.06.06. Ар кандай багыттагы каптама 
12.06.07. Башка топчолорго киргизилбеген, транспорт каражаттары үчүн 

функционалдык шаймандар 
12.07. Транспорт каражаттарынын себилдегич түйүндөрү, бөлүктөрү жана 

деталдары 
12.07.01. Кыймылдаткычтар жана аларга карата бөлүктөр 
12.07.02. Кузовдор жана кузов бөлүктөрү 
12.07.03. Отургучтар жана пассивдүү коопсуздуктун элементтери 
12.07.04. Тормоз түзүлүштөрү жана алардын бөлүктөрү 
12.07.05. Ишарат түзүлүштөрү 
12.07.06. Кыймылдама бөлүгүнүн элементтери 
 

12.07.06.01.. Дөңгөлөктөр жана алардын бөлүктөрү 
12.07.06.02. Илме элементтери 
12.07.06.03. Трансмиссия жана рулдук башкаруу элементтери, аларга карата бөлүктөр 
12.07.06.04. Башка топчолорго киргизилбеген, кыймылдама бөлүгүнүн элементтери  
12.08. Транспорт каражаттарын оңдоо жана тейлөө үчүн куралдар жана 

материалдар 
 
 

13-класс 
Класс ок атуучу куралдарды жана ал үчүн шаймандарды,  

жардыргыч заттарды камтыйт 

13.01. Куралдануу каражаттары 
13.01.01. Кол куралдары, пулеметтор 
13.01.02. Оор куралдар 
13.01.03. Бронетанк техникасы  
13.01.04. Жеке коргонуу каражаттары 
 

13.02. Куралдануу каражаттарынын деталдары жана аларга карата себилдегич  
13.03. Куралдануу каражаттары үчүн атайын шаймандар 
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13.04. Куралдануу каражаттары үчүн ок-дарылар, миналар 
13.05. Жардыруу түзүлүштөрү жана алардын элементтери 
13.06. Жардыргыч жана өзүнөн өзү жалыңдоочу заттар  
13.07. Ишараттык пиротехникалык каражаттар, фейерверктер 

 
 
14-класс  

Класс башка калсстарга киргизилбеген, баалуу материалдарды жана алардан 
жасалган буюмдарды, убакытты өлчөө үчүн приборлорду камтыйт 

14.01. Баалуу металлдар жана баалуу металлдардын куймалары  
14.02. Табигый жасалма материалдар 
14.03. Убакыт приборлору жана аларга карата шаймандар 
 

14.03.01. Убакытты эсептөө үчүн приборлор 
14.03.02. Сааттар 
14.03.03. Сааттардын деталдары 
14.03.04. Сааттар үчүн аксессуарлар 
14.04. Ар кандай багыттагы кооздоо предметтери 
14.04.01. Кийим жана бут кийим үчүн кооздуктар 
14.04.02. Зер буюмдар жана бижутерия 
14.05. Ар кандай багыттагы көркөм буюмдар 
14.05.01. Каада-салттык жана табынуу предметтери  
14.05.02. Декоративтик көркөм буюмдар 
14.06. Тыйындар, медалдар 
 

 
15-класс 

Класс музыкалык аспаптарды, бөлүктөрүн жана аларга карата  
шаймандарды камтыйт 

15.01. Музыкалык аспаптар жана аларга карата шаймандар 
15.01.01. Кыл музыкалык аспаптар 
15.01.01.01. Кылдуу таякча аспаптары жана аларга карата шаймандар  
15.01.01.02. Ышкырма аспаптар жана аларга карата шаймандар  
 

15.01.02. Үйлөмө музыкалык аспаптар жана аларга карата шаймандар  
15.01.03. Урма аспаптар жана аларга карата шаймандар  
15.01.04. Клавиша музыкалык аспаптары жана аларга карата шаймандар  
 

15.01.04.01. Үйлөмө клавиша аспаптары 
15.01.04.02. Кыл клавиша аспаптары жана аларга карата шаймандар 
 

15.01.05. Электрондук музыкалык аспаптар 
15.01.06. Механикалык музыкалык аспаптар 
15.01.07. Башка топчолорго киргизилбеген музыкалык аспаптар 
 

15.02. Музыкалык аспаптар үчүн шаймандар жана аксессуарлар  
15.03. Тескөө үчүн приборлор 

 
 

16-класс 
Класс кагаз материалдары жана ар кандай алардан жасалган буюмдарды,  

кеңсе жабдуусун жана канцелярдык товарларды камтыйт 

16.01. Кагаз жана картон 
16.02. Кагаз жана картон буюмдар 
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16.03. Гигиеналык максаттар үчүн кагаз буюмдар 
16.04. Жазууга арналган буюмдар 
16.05. Полиграфия продукциялары 
 

16.05.01. Басма буюмдары 
16.05.02. Көркөм-графикалык басма буюмдары  
 

16.06. Жабдуу жана окуу колдонмосу  
16.07. Жазуу, тартуу жана чийүү үчүн шаймандар 
16.08. Көркөм чыгармачылык үчүн шаймандар жана материалдар  
16.09. Кеңсе жабдуусу 
 

16.09. 01. Кеңсе оргтехникасы жана аларга карата шаймандар 
16.09.02. Канцелярдык буюмдар 
16.10. Басылма-полиграфия ишмердүүлүгү үчүн жабдуу жана шаймандар 
16.10.01. Мукабалоо иштери үчүн материалдар 
16.10.02. Басмакана жабдуусу 
 

16.11. Таңгактоо материалдары жана буюмдары 
16.12. Желим жана желимдөө материалдары  
16.13. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 

 
 
17-класс 

Класс изоляциялык жана коргоо материалдарын жана алардан  
жасалган буюмдарды камтыйт 

17.01. Коргоо каражаттары жана материалдары 
17.02. Тыгыздоо жана тыгындоо үчүн каражаттар жана материалдар 
17.03. Изоляциялык материалдар жана алардан жасалган буюмдар 
 

17.03.01. Ар кандай багыттагы изоляциялык материалдар  
17.03.02. Изоляциялык материалдардан жасалган буюмдар 
 

17.04. Синтетикалык чайырлар, пластмассалар жана алардан жасалган буюмдар  
17.05. Латекстер [каучуктар], аларды иштетүү өнүмдөрү жана алардан жасалган 

буюмдар 
 

17.05.01. Латекстер [каучуктар] жана алардан жасалган буюмдар 
17.05.02. Резинадан жасалган буюмдар 
 

17.06. Асбест жана андан жасалган буюмдар 
17.07. Ийкемдүү түтүктөр, арматура жана кубур түтүктөрдүн деталдары  

 
 

18-класс 
Класс аңтерини, булгарыны, анын имитациясын жана алардан жасалган буюмдарды,  

жол жүк буюмдарын, кол чатырларды, ичке таяктар жана аларга окшош  
буюмдарды камтыйт 

 
18.01. Булгарыдан жана булгарыны алмаштыргычтан жасалган буюмдар 
18.02. Кол чатырлар, аларга карата шаймандар 
18.03. Сумкалар 
18.04. Сактоо жана ташуу үчүн буюмдар, аларга карата шаймандар 
18.05. Ар кандай жаныбарлардын териси 
18.06. Ар кандай багыттагы булгарыдан жана булгарыны алмаштыргычтан 

жасалган буюмдар  
18.07. Ичке таяктар, чыбыктар, камчылар 
18.08. Жаныбарлар үчүн буюмдар 
18.09. Жылкылар үчүн аксессуарлар 
18.10. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 
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19-класс 
Класс курулуш материалдарын, металл эмес конструкцияларды  

жана курулмаларды камтыйт 

19.01. Конструкциялар жана курулмалар 
19.02. Бекиткичтер, таянычтар 
19.03. Түтүктөр, кубур түтүктөр 
19.04. Түтүктөр жана кубур түтүктөр үчүн буюмдар 
19.05. Курулуш үчүн буюмдар 
19.06. Курулуш иштери үчүн көмөкчү буюмдар 
19.07. Терезелер, эшиктер, аларга карата себилдегич  
19.08. Тепкичтер жана аларга карата себилдегич 
19.09. Атайын курулуш буюмдары 
19.10. Таануу-кабарлоо буюмдары 
19.11. Жаныбарлар үчүн буюмдар 
19.12. Мемориалдык курулмалар жана буюмдар 
19.13. Көркөм буюмдар 
19.14. Жарым-жартылай иштетилген курулуш материалдары жана чийки заттар 
 

19.14.01. Курулуш кагазы жана картону 
19.14.02. Ар түрдүү курулуш айнектери 
19.14.03. Жыгач жана андан жасалган буюмдар 
19.14.04. Чатыр жана каптоо материалдары, каптам 
19.14.05. Иштетилген курулуш материалдары 
19.14.06. Табигый курулуш материалдары 
19.14.07. Башка топчолорго киргизилбеген, табигый материалдар  
19.15. Жол каптамдары, материалдары 

20-класс 
Класс эмеректи, ал үчүн фурнитураны, башка класстарга кирбеген,  

мал жана өсүмдүк материалдарын жана алардан жасалган буюмдарды камтыйт 

20.01. Ар кандай багыттагы эмерек 
20.01.01. Жатуу жана отуруу үчүн эмерек жана буюмдар 
20.01.02. Ар кандай багыттагы үстөлдөр 
20.01.03. Балдар эмеректери 
20.01.04. Предметтерди жайгаштыруу, сактоо жана экспонирлөө үчүн эмерек 

буюмдары  
20.01.05. Атайын багыттагы эмерек буюмдары 
20.01.05.01. Койгучтар 
20.02. Эмерек элементтери жана фурнитурасы 
20.03. Ар кандай багыттагы фурнитура 
20.04. Төшөк буюмдары 
20.05. Ар кандай багыттагы жана түрдөгү идиштер жана таралар 
20.06. Каада-салттык буюмдар 
20.07. Кыскыч, бекиткич буюмдар 
20.08. Тешиктерди тыгындоо жана жабуу үчүн куралдар  
20.09. Жаныбарлар үчүн ар кандай багыттагы буюмдар 
20.10. Өсүмдүк жана жаныбар материалдары жана алардан жасалган буюмдар 
 

20.10.01. Табигый материалдар 
20.10.02. Мал материалдарынан жасалган буюмдар 
20.10.03. Өсүмдүк материалдарынан жасалган буюмдар 
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20.11. Интерьер жана декор предметтери  
20.12. Күзгүлөр жана алар үчүн буюмдар 
20.13. Ар кандай функционалдык багыттагы жабдуу жана буюмдар  
 

20.13.01. Жүктөө-түшүрү иштери үчүн жабдуу 
20.13.02. Металл эмес причалдык курулмалар 
20.13.03. Маалыматты жайгаштыруу үчүн буюмдар 
20.13.04. Каттоо буюмдары 
20.13.05. Туризм  үчүн буюмдар 
20.13.06. Жарнама-тариздөө иштери үчүн буюмдар 
20.13.07. Чарба жана тиричилик багытындагы буюмдар 

 
 

21-класс 
Класс үй, ашкана жана даараткана буюмдарын, башка класстарга кирбеген,  

айнектен жана фарфордон жасалган буюмдарды камтыйт 

21.01. Ашкана буюмдары жана аксессуарлары 
21.01.01. Ашкана үчүн буюмдар 
21.01.01.01. Ашкана буюмдары үчүн аксессуарлар 
21.01.02. Ашкана инвентары 
21.01.02.01. Бычак буюмдары 
21.01.02.02. Батыныс (поднос) жана ар кандай койгучтар 
21.02. Тамак-аш азыктарын даярдоо, иштетүү жана кайра иштетүү үчүн жабдуу 
21.02.01. Үй же ашкана куралдары жана түзүлүштөрү 
21.02.02. Тамак даярдоо үчүн идиш 
21.03. Ашкана идиши 
21.03.01. Ар кандай чийки материалдардан идиш 
21.03.02. Сервиздер 
21.03.03. Ичүү үчүн идиш 
21.03.04. Үстөлдү сервировкалоо предметтери  
21.03.04.01. Үстөлдү сервировкалоо көмөкчү предметтери  
21.03.05. Бир жолу пайдаланылуучу ашкана идиши 
21.04. Ар кандай функционалдык багыттагы идиштер 
21.04.01. Тамак-аш азыктары үчүн идиштер 
21.04.02. Термоизоляциялык тамак-аш азыктары үчүн идиштер 
21.04.03. Ар кандай багыттагы тиричилик идиштери 
21.05. Үй тиричилик буюмдары 
21.05.01. Үй тиричилик үчүн ар кандай багыттагы буюмдар 
21.05.02. Тиричилик сугаргычтары жана аларга карата аксессуарлар 
21.05.03. Шамдар үчүн аксессуарлар 
21.05.04. Курт-кумурскалар жана келемиштер менен күрөшүү үчүн шаймандар 
21.05.05. Кийимге жана бут кийимге кам көрүү үчүн шаймандар 
21.05.06. Туалеттик буюмдар  
21.05.06.01. Косметикалык кам көрүү үчүн предметтер  
21.06. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн жабдуу 
21.06.01. Тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана шаймандар 
21.06.02. Тазалоо, жыйноо жана жылмалоо үчүн шаймандар  
21.06.02.01. Тазалоо үчүн ар кандай чүпүрөктөр 
21.07. Түк-щетка буюмдары жана аларды даярдоо үчүн материалдар 
21.08. Фарфор, фаянс, айнек жана алардан жасалган буюмдар 
 

21.08.01. Айнек жана айнек материалдар, алардан жасалган буюмдар 
21.08.02. Фарфордон, керамикадан же айнектен жасалган буюмдар 
21.09. Жаныбарлар үчүн буюмдар 
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22-класс 
Класс текстиль чийки затын жана аркан-жип жана парус буюмдарын камтыйт 
 

22.01. Аркан-жип буюмдары 
22.02. Кайчылашпаган жиптерден буюмдар 
22.03. Кездемелер 
22.04. Текстиль чийки заты 
22.05. Өсүмдүктүн текстилдик чийки заты 
22.06. Малдын текстилдик чийки заты 
22.07. Төшөө жана толтуруу үчүн материалдар 
22.08. Текстиль калдыктары 
22.09. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 
 
 

23-класс 
Класс жиптерди жана химиялык жана накта жиптерди камтыйт 

 
23.01. Химиялык жиптер 
23.02. Накта жиптер 
23.03. Ар кандай багыттагы жиптер 
23.04. Токуу менен алынган жиптер 

 
 

24-класс 
Класс башка класстарга тиешелүү болбогон, кездемелерди жана текстиль  

буюмдарын камтыйт 
 

24.01. Кездеме материалдары 
24.01.01. Пахта кездемелер 
24.01.02. Зыгыр кездемелер 
24.01.02. Жибек кездемелер 
24.02. Кездеме эмес материалдар 
24.03. Конкреттүү колдонуу үчүн кездемелер 
24.04. Ич кийим жана төшөк буюмдары 
24.05. Дасторкон 
24.06. Тиричилик багытындагы текстиль буюмдары 

24.07.      Башка топторго киргизилбеген, текстиль буюмдары 
 
 

25-класс 
Класс кийимди, бут кийимди жана баш кийимдерди, алардын бөлүктөрүн  

жана аларга карата толуктоолорду камтыйт 
 

25.01. Кесиптик кийимдер 
25.02. Чиркөө кийими 
25.03. Спорттук кийимдер 
25.04.        Ар кандай багыттагы кийимдер 
25.05. Даяр үстүңкү кийимдер 
25.06. Шымдар 
25.07.  Конкреттүү материалдардан кийимдер 
25.08. Улуттук кийим 
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25.09. Балдар үчүн кийимдер 
25.10. Ымыркайлар үчүн кийимдер 
25.11. Кийимдин элементтери 
25.12. Ич кийим 
25.13. Байпак буюмдары 
25.14. Кийимге толуктоолор 
25.15. Спорт үчүн бут кийим 
25.16. Улуттук бут кийим 
25.17.  Ар кандай багыттагы бут кийим 
25.18. Бут кийимдин бөлүктөрү 
25.19. Баш кийимдер жана алардын деталдары 

 
 

26-класс 
Класс галантереялык жана басондук буюмдарды жана кол өнөрчүлүк үчүн  

куралдарды, галантереялык фурнитураны камтыйт 

26.01. Кийим жана бут кийим үчүн кооздуктар 
26.02. Кийим үчүн фурнитура  
26.03. Бут кийим үчүн фурнитура 
26.04. Жалпы багыттагы фурнитура  
26.05. Декоративдик буюмдар 
26.06. Кооздук үчүн текстиль буюмдары 
26.07. Чач үчүн галантерея буюмдары 
26.08. Ар кандай багыттагы галантерея буюмдары 
26.09. Адамдын же жасалма чачтан буюмдар 
26.10. Тигүү жана кол өнөрчүлүк үчүн куралдар жана шаймандар 
26.11. Ар кандай багыттагы ийнелер 

 
 

27-класс 
Класс полдорду жана дубалдарды жабуу үчүн материалдарды камтыйт 

27.01. Чаптоо материалдары 
27.01. Пол жабуулары 
27.01. Килем буюмдары 
27.01. Башка топторго киргизилбеген жабдуулар 

 
 

28-класс 
Класс оюндар үчүн буюмдарды, спорт, аңчылык жана балыкчылык үчүн  

жабдууларды камтыйт 
 

28.01. Оюндар жана аларга карата буюмдар 
28.02. Автоматтык оюндар 
28.03. Оюн жабдуусу 
28.04. Бильярд үчүн жабдуу 
28.05. Куурчактар жана аларга карата шаймандар 
28.06. Оюнчуктар жана аларга карата шаймандар 
28.07. Дөңгөлөктүү оюнчуктар 
28.08. Майрамдык аксессуарлар 
28.09. Аңчылык жана балыкчылык үчүн шаймандар 
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28.10. Спорттук инвентарь жана шаймандар 
28.10.01. Ар кандай багыттагы спорттук инвентарь 
28.10.02. Спорттун суудагы түрлөрү үчүн спорттук инвентарь 
28.10.03. Спорттун кышкы түрлөрү үчүн спорттук инвентарь 
28.10.04. Спорттук көмөкчү  инвентарь  
28.11. Коргонуу жарак-жабдыгы 
28.12. Аба ашкере жеңил учуучу аппараттар 

 
 

29-класс 
Класс пайдаланууга даяр же консервацияланган, мал жана өсүмдүк тамак-аш  

азыктарын камтыйт 
 

29.01. Мал азыктары 
29.01.01. Эт жана эт азыктары 
29.01.01.01. Колбасалар жана колбаса азыктары  
29.01.02. Сүт жана сүт азыктары 
29.01.03. Жумуртка жана жумуртка азыктары 
29.01.04. Балык жана балык азыктары 
29.01.05. Деңиз азыктары, балыктан тышкары 
29.01.06. Башка топчолорго киргизилбеген, мал азыктары 
29.01.07. Кыйыр мал товарлары  
29.01.08. Ферменттер 
29.02. Өсүмдүк азыктары 
29.02.01. Иштетилген же консервацияланган жемиштер 
29.02.02. Жемиштерден даяр азыктар  
29.02.03. Иштетилген же консервацияланган жашылчалар 
29.02.04. Жашылчалардан даяр азыктар 
29.02.05. Жаңгактар 
29.02.06. Козу карындар 
29.02.07. Башка топчолорго киргизилбеген, өсүмдүк азыктары 
29.03. Тамак-аш майлары жана тоң майлары  
29.03.01. Өсүмдүктөрдүн майлары жана тоң майлары 
29.03.02. Жаныбарлардын тоң майлары 
29.03.03. Башка топчолорго киргизилбеген майлар жана тамак-аш тоң майлары 
 

29.04. Шорполор жана бульондор, аларды даярдоо үчүн курамдар 
29.05. Белоктор 
29.06. Башка топторго киргизилбеген, даяр азыктар 

 
 
30-класс 

Класс тамак-аш азыктарын жана даам кошулмаларын камтыйт 

30.01. Ун-акшак азыктары 
30.02. Ун азыктары 
 

30.01.01. Ар кандай макарон азыктары 
30.01.02. Нан азыктары 
30.01.03. Камыр жана андан жасалган азыктар, ун негизиндеги тамактар 
30.03. Кондитердик азыктар, таттуулар 
30.03.01. Ун кондитердик азыктары 
30.03.02. Канттуу кондитердик азыктар 
30.03.03. Декоративдик кондитердик азыктар 
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30.03.04. Башка топчолорго киргизилбеген, кондитердик азыктар 
 

30.04. Кант, кант өндүрүшүндөгү азыктар 
30.05. Чай, кофе, какао, алардын алмаштыргычтары жана алардын негизиндеги 

ичимдиктер 
 

30.05.01. Чай, кофе, какао жана алардын негизиндеги ичимдиктер 
30.05.02. Кофе жана кофе ичимдиктери 
30.05.03. Какао жана какао азыктары 
30.05.04. Накта кофенин алмаштыргычтары 
 

30.06. Муз, балмуздак 
30.07. Тамак-аш кошулмалары 
 

30.07.01. Тамак-аш жыт бергичтери 
30.07.02. Ар кандай багыттагы тамак-аш кошулмалары 
 

30.08. Ачытуу үчүн азыктар, ферменттер 
30.09. Татымалдар, жыттуу татымалдар, кошулмалар 
 

30.09.01. Тамак-аш соусу 
30.09.02. Тамак-аш туздары 
30.09.03. Жыттуу татымалдар 
30.09.04. Жашылча татымалдары 
30.09.05. Башка топчолорго киргизилбеген татымалдар 
 

30.10. Крахмал жана крахмал азыктары 
30.11. Балчылык азыктар 
30.12. Даяр кулинардык азыктар 

 
 

31-класс 
Класс тирүү жаныбарларды, өсүмдүктөрдүн эч кандай иштетүүгө кабылбаган, өсүмдүк 

жана мал азыктарын, жаныбарлар үчүн жемди жана буюмдарды камтыйт 
 

  

31.01. Жаныбарлар 
31.01.01. Сууда жашаган жаныбарлар 
31.01.02. Жерде жашаган жаныбарлар 
31.01.03. Башка топчолорго киргизилбеген жаныбарлар 
31.02. Иштетилбеген мал азыктары 
31.03. Жаныбарлар үчүн жем жана кошулмалар 
31.04. Жаныбарларга кам көрүү үчүн материалдар 
31.05. Иштетилбеген жашылчалар, жемиштер, козу карындар жана 

 31.05.01. Жемиштер жана мөмөлөр 
31.05.02. Жашылчалар жана картошка 
31.05.03. Жаңгак мөмөлөрү 
31.05.04. Козу карын өстүрүү продукциялары 
31.05.05. Жакшы жыттуу жана жашыл өсүмдүктөр 
31.06. Иштетилбеген дан жана дан-буурчак өсүмдүктөрү 
31.06.01. Дан өсүмдүктөрү 
31.06.02. Чанактуу дан өсүмдүктөрү 
31.07. Өсүмдүк 
31.08. Отургузуу материалы 
31.09.    Башка топторго киргизилбеген, дыйканчылык өнүмдөрү 
31.10. Флористика буюмдары 
31.11. Токой чарба продукциялары 
31.12. Чийки зат жана калдыктар 
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32-класс 
Класс алкоголсуз жана алкоголу аз суусундуктарды камтыйт 

 

32.01. Курамында алкоголь жок суусундуктар 
32.01.01. Ар кандай суулар 
32.01.02. Сүттүн негизиндеги суусундуктар 
32.01.03. Ширелер жана курамында шире бар суусундуктар 
32.01.04. Башка суусундуктар 
32.02. Суусундуктарды даярдоо үчүн ингредиенттер жана курамдар 
32.03. Сыра жана курамында сыра бар суусундуктар 

 
 

33-класс 
Класс алкоголдук ичимдиктерди камтыйт 

33.01. Күчтүү алкоголдук ичимдиктер 
33.02. Ар кандай алкоголдук ичимдиктер 
33.03. Тундурмалар 
33.04. Шараптар жана шарап ичимдиктери 
33.05. Спирттер 
33.06. Алкоголдук ичимдиктерди даярдоо үчүн ингредиенттер жана курамдар 

 
 

34-класс 
Класс тамеки түрлөрүн жана чылым чегүү аспаптарын камтыйт 

 

34.01. Тамеки продукциясы 
34.02. Тамекини алмаштыргычтары бар продукциялар 
34.03. Тамеки буюмдары жана алардын бөлүктөрү 
34.04. Тамекини жана тамеки буюмдарын сактоо үчүн идиштер 
34.05. Мүштөктөр  
34.06. Чылым чегүү аспаптары 
34.07. Тутандыруучу каражаттар 

 
 

35-класс 
Керектөөчүлөргө товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногунун абалы жөнүндө 

маалымдаган, коммерциялык ишканалардын жана жарнама мекемелеринин 
ишмердүүлүгүндө юридикалык жана жеке жактарга кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт 

35.01. Жарнама жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
35.01.01. Жарнама материалдарын тааныштырууну даярдоо боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
35.01.02. Жарнаманы жайылтуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.01.03. Жарнаманы жайгаштыруу жана жарнама каражаттарын кирелөө боюнча 

кызмат көрсөтүүлөр 
35.01.04. Демонстрацияларды, көргөзмөлөрдү уюштуруу боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
 

35.02. Товарларды жылдыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.03. Рынокту изилдөө жана коомдук пикирди изилдөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
 

35.03.01. Рынокту изилдөө 
35.03.02. Коомдук пикирди изилдөө жаатындагы изилдөөлөр 
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35.04. Контора кызмат көрсөтүүлөрү 
35.05. Бухгалтердик эсеп жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
35.06. Кадр кызмат көрсөтүүлөрү 
35.07. Бизнес чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 
 

35.07.01. Бизнес чөйрөсүндөгү консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 
35.07.02. Бизнес чөйрөсүндөгү менеджердик кызмат көрсөтүүлөр 
 

35.08. Баалоо кызмат көрсөтүүлөрү 
35.09. Малыматтык-маалымдама кызмат көрсөтүүлөрү 
 

35.09.01. Компьютердик технологиялар базасындагы маалыматтык кызмат 
көрсөтүүлөр 

35.09.02. Башка топчолорго киргизилбеген, маалыматтык-маалымдама кызмат 
көрсөтүүлөрү 

 

35.10. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.11. Ортомчулук кызмат көрсөтүүлөрү 

 
 

36-класс 
Класс финансылык жана кыймылсыз мүлк менен операциялар  

жана камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөрүн камтыйт 
 

36.01. Кыймылсыз мүлк менен операциялар 
36.02. Финансылык операциялар 
36.02.01. Акча каражаттарын тартуу 
36.02.02. Акча каражаттарын жайгаштыруу 
36.02.03. Кредиттик операциялар 
36.02.04. Камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо 
36.02.05. Эсептик операциялар 
36.02.06. Башка топчолорго киргизилбеген, финансылык операциялар 
36.03. Башка топторго киргизилбеген, финансылык кызмат көрсөтүүлөр 
36.04. Биржа кызмат көрсөтүүлөрү 
36.05. Баалуулуктарды сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
36.06. Баалоо кызмат көрсөтүүлөрү 
36.07. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 
 
 

37-класс 
Класс объекттерди куруу, калыбына келтирүү, орнотуу жана тейлөө  

жаатындагы кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт 

37.01. Курулуш иштери 
37.01.01. Курулуш участогун даярдоо 
37.01.02. Жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.01.03. Жол-куруу иштерин жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.01.04. Атайын багыттагы объекттерди куруу жана техникалык тейлөө 
37.01.05. Өнөр жай объекттерин куруу жана техникалык тейлөө 
 

37.02. Адистештирилген иштер 
37.03. Тоо-кен казуу өнөр жайынын кызмат көрсөтүүлөрү 
37.04. Оңдоо-жасалгалоо иштери 
37.05. Калыбына келтирүү кызмат көрсөтүүлөрү 
37.06. Транспорт каражаттарын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
37.07. Автожуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү 
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37.08. Санитардык-тазалоо иштери 
37.09. Тиричилик буюмдарын жана жеке пайдалануу предметтерин оңдоо 
37.10. Кийимге кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.11. Металл оңдоо 
37.12. Эмерекке кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.13. Ар кандай багыттагы жабдууну орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө 
37.14. Медициналык жабдууну орнотуу, оңдоо жана техникалык 

тейлөө 
37.15. Ишараттоону орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө 
37.16. Телекоммуникациялык, фото- жана киноаппаратураны орнотуу жана 

техникалык тейлөө 
37.17. Кире боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.18. Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 

 
 

38-класс 
Класс байланыш каражаттарын, анын ичинде визуалдык коммуникацияларды  

берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт 
  

38.01. Байланыштын түрлөрү 
38.02. Байланыш кызматтарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
38.03. Маалымат берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
38.04. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 
38.05. Байланышты камсыздоо үчүн жабдууну кирелөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
 
 

39-класс 
Класс адамдарды жана жүктөрдү ташуу, товарларды сактоо жана таңгактоо боюнча 

кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт 

39.01. Жер үстүндө жүрүүчү транспорт каражаттарын пайдалануу менен 
көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөр 

39.02. Суу транспорт каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 

39.03. Башка транспорт каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 

39.04. Ар кандай транспорт каражаттарынын жардамы менен көрсөтүлүүчү 
кызматтардын түрлөрү 

39.05. Авариялык-куткаруу кызмат көрсөтүүлөрү 
39.06. Транспорт каражаттарын ижаралоо жана кирелөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
39.07. Суу астындагы жарак-жабдыкты кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
39.08. Турак эмес фонддун объекттеринин ижарасы же лизинги боюнча кызмат 

көрсөтүүлөрү 
39.09. Жеткирүү кызматтарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
39.10. Жүктөрдү транспорттук жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
39.11. Жүктөрдү сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
39.12. Саякаттарды уюштуруу жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
39.13. Суу жана энергетика ресурстарын бөлүштүрүү 
39.14. Транспорт каражаттары менен байланыштуу көмөкчү кызмат 

көрсөтүүлөр 
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40-класс 
Класс коммерциялык баасын өзгөртүүнү караган, предметтерди иштетүү  

жана кайра түзүү боюнча үчүнчү жактар үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт 

40.01. Кездемелерди жана текстилдик буюмдарды иштетүү боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

40.02. Булгары-аңтери чийки затын жана алардан жасалгаларды иштетүү 
боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

40.03. Металлдарды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.04. Металл каптамдарды жабуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.05. Жыгачты иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.06. Айнекти иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.07. Тамак-аш азыктарын, чийки заттарды иштетүү жана кайра иштетүү 

боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.08. Конкреттүү материалдарды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.09. Материалдарды иштетүү боюнча адистештирилген кызмат көрсөтүүлөр 
40.10. Булгары жана кездемелер менен иштөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.11. Басылма кызмат көрсөтүүлөрү 
40.12. Экологиялык максатта санитардык тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.13. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.14. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 

 
 

41-класс 
Класс билим берүү жана тарбиялоо, спорттук жана маданий-көңүл ачуучу кызмат 

көрсөтүүлөрдү камтыйт 

41.01. Тарбиялоо-билим берүү кызмат көрсөтүүлөр 
41.02. Дене тарбия жана спорт жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
41.03. Ишкер иш-чараларды уюштуруу 
41.04. Маданий-агартуучулук ишмердүүлүк жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
41.05. Маданий-көңүл ачуучу иш-чараларды уюштуруу боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
41.06. Спорттук иш-чараларды уюштуруу 
41.07. Парктардын жана зоологиялык бакчалардын кызмат көрсөтүүлөрү 
41.08. Оюн бизнеси менен байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр 
41.09. Жабдууну кирелөө жана берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
41.10. Кино-, аудио- жана видеожазууларды өндүрүү жаатындагы кызмат 

көрсөтүүлөр 
41.11. Редакциялык-басма кызматтары [жарнамалыктан тышкары] 
41.12. Фотография жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
41.13. Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 
41.14. Башка топторго киргизилбеген кызмат көрсөтүүлөр 
 
 

 
42-класс 

Класс илимий-изилдөө жана технологиялык жааттардагы кызмат көрсөтүүлөрдү,  
анын ичинде өндүрүштүк талдоону жана компьютердик иштелмелерди камтыйт 

42.01. Илимий изилдөөлөр 
42.01.01. Мунайды жана газды казуу жаатындагы изилдөөлөр жана контроль 
42.01.02. Медицина жана фармакология жаатындагы изилдөөлөр 
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42.01.03. Ар кандай жааттардагы илимий изилдөөлөр 
42.02. Ар кандай жааттардагы илимий кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.01. Геология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.02. Экология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.03. Курулуштагы жана курулуш технологиялары жаатындагы илимий 

кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.04. Техникалык сыноолор жана контролдор боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.05. Дизайн жана өндүрүштүк эстетика жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.06. Компьютердик технологиялар жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
 

42.02.06.01. Компьютердик технологиялар жаатындагы ар кандай кызмат 
көрсөтүүлөр 

42.02.06.02. Компьютердик технологиялар жаатындагы кеңеш берүүлөр 
42.02.06.03. Компьютердик техниканы жана программалык камсыздоону кирелөө 

боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
 

42.02.07. Метеорология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.08. Башка топчолорго киргизилбеген, адистештирилген кызмат көрсөтүүлөр 

 
 

43-класс 
Класс адамдар жана жаныбарлар үчүн тамак-аш азыктары менен жана убактылуу жашап 

туруу менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт 

43.01. Убактылуу келип турууну камсыздоо 
43.01.01. Убактылуу жашап туруу орундарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
43.01.02. Убактылуу жашап турууну камсыздоо боюнча көмөкчү кызмат 

көрсөтүүлөр 
 

43.02. Социалдык камсыздоо мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
43.03. Жашоо үчүн зарыл болгон, предметтерди кирелөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
43.04. Тамак менен камсыздоо 
43.05. Кесиптик кеңеш берүүлөр 

 
 

44-класс 
Класс адамдар жана жаныбарлар үчүн медициналык жана косметикалык кызмат 

көрсөтүүлөрдү жана жаратылышты пайдалануу жаатындагы кызмат  
көрсөтүүлөрдү камтыйт 

44.01. Жалпы медициналык жана дарылоо-профилактикалык кызмат 
көрсөтүүлөр 

44.01.01. Жалпы медициналык кызмат көрсөтүүлөр 
44.01.02. Дарыгер-адисттердин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.01.03. Фармацевтикалык кызмат көрсөтүүлөрү 
44.01.04. Медицина мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.01.05. Дарылоо-алдын алуу мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02. Сулуулук жана ден соолук борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02.01. Сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02.02. Эстетикалык косметология кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02.03. Сауналардын жана мончолордун кызмат көрсөтүүлөрү 
 

44.03. Жаныбарлар үчүн кызмат көрсөтүүлөр 
44.04. Айыл чарбасы жана багбанчылык жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
 

44.04.01. Дыйканчылык жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
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44.04.02. Мал чарбачылыгы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
44.04.03. Ландшафттык дизайн боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
 

44.05. Флористтердин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.06. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
 

45-класс 
Класс жеке жактардын жекече жана социалдык керектөөлөрүн канааттандыруу боюнча 

кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт 
 
45.01  Коопсуздукту камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
45.02  Иликтөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
45.03  Кире чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 
45.04  Каада-салттык кызмат көрсөтүүлөр 
45.05  Юристтердин кызмат көрсөтүүлөрү 
45.06  Кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
45.07  Башка топторго киргизилбеген кызмат көрсөтүүлөр 
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ТОВАРЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТТАРДЫН ПРЕДМЕТТИК КӨРСӨТКҮЧҮ 

01-класс 

01.01.  Химиялык элементтер, алардын кошулмалары жана изотоптору 
01.01.01. Металлдар жана металлоиддер 
01.01.01.01. Башка класстарга кирген металлдар 
01.01.2. Газдар жана галогендер 
01.01.3. Кычкылдыктар (химиялык кошулмалар) 
01.01.4. Негиздеме 
01.01.5. Туздар (химиялык кошулмалар) 
01.01.6. Оксиддер, пероксиддер, альдегиддер 
01.01.7. Эфирлер 
01.01.8. Углеводороддор 
01.01.9. Спирттер (органикалык кошулмалар) 
01.01.10. Белоктор 
01.01.11. Углеводдор (органикалык кошулмалар) 
01.01.12. Башка топчолорго киргизилбеген химиялык кошулмалар 
01.01.13. Изотоптор 
01.01.14. Өсүмдүк жана мал заттары жана материалдары 
01.01.15. Минералдар 
01.02.  Ар кандай багыттагы заттар жана материалдар 
01.02.1. Өндүрүштүк максаттар үчүн чаптоочу заттар 
01.02.2. Ийлөө үчүн заттар 
01.02.3. Чыпкалоочу материалдар 
01.02.4. Коргоочу, алдын ала коргоочу, консервалоочу заттар 
01.02.5. Биологиялык активдүүлүккө ээ препараттар 
01.02.6. Агартуучу химикаттар 
01.02.7. Химиялык замазкалар жана мастикалар 
01.02.8. Химиялык эриткичтер 
01.02.9. Башка топчолорго киргизилбеген, ар кандай багыттагы заттар жана материалдар 
01.03. Ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүндө пайдалануу үчүн заттар жана 

материалдар 
01.03.1. Металлургияда жана металлдарды иштетүүдө пайдалануу үчүн заттар 
01.03.2. Каңдоо жана ширетүү үчүн заттар жана материалдар 
01.03.3. Курулушта жана курулуш материалдарын өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар 
01.03.4. Тамак-аш өнөр жайында пайдалануу үчүн заттар 
01.03.04.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, тамак-аш өнөр жайында пайдалануу үчүн 

заттар 
01.03.05. Жеңил өнөр жайында пайдалануу үчүн препараттар жана химиялык заттар 
01.03.05.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, жеңил өнөр жайында пайдалануу үчүн 

препараттар жана химиялык заттар  
01.03.06. Айыл чарбасында, багбанчылыкта жана токой чарбасында пайдалануу үчүн 

заттар жана материалдар 
01.03.06.1. Азыктуу кыртыштар, айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер жана өсүүнүн 

стимуляторлору 
01.03.06.2. Айыл чарбасында пайдалануу үчүн коргоо каражаттары 
01.03.06.3. Башка класстарга тиешелүү болгон, айыл чарбасында пайдалануу үчүн 

химиялык препараттар 
01.03.7. Айнекти, эмалды жана керамиканы өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар 

жана материалдар 
01.03.8. Резинаны жана пластмассаны өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар жана 

материалдар 
01.03.9. Ядролук энергияны өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар жана материалдар 
01.03.10. Илимий жана лабораториялык изилдөөлөрдө пайдалануу үчүн заттар 

жана материалдар 
01.03.10.1. Химиялык максаттар үчүн заттар 
01.03.10.2. Илимий жана диагностикалык максаттар үчүн заттар 
01.03.11. Ишмердүүлүктүн башка түрлөрүндө пайдалануу үчүн заттар жана материалдар 
01.04. Фото- жана киноөндүрүү жана көчүрүү иштери үчүн заттар жана материалдар 
01.04.1. Жарыкты сезгич материалдар  
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01.04.2. Фотографияда пайдалануу үчүн химиялык препараттар 
01.05. Машиналарда жана механизмдерде пайдалануу үчүн препараттар 

01.01. Химиялык элементтер, алардын кошулмалары жана изотоптору 
01.01.01. Металлдар жана металлоиддер 

010018   Актиний 
010054  ..............  Америций 
010086  ..............  Астатин 
010101  ..............  Барий 
010115  ..............  Беркелий 
010125  ..............  Висмут 
010318  ..............  Гадолиний 
010321  ..............  Галлий 
010345  ..............  Гольмий 
010305  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн графит  
 ...........................  Майлоочу графит      

[04.04.03] 
010250  ..............  Диспрозий 
010287  ..............  Европий 
010392  ..............  Шакарлуу топурак 
010552   Иттербий 
010553 ...............  Иттрий 
010447  ..............  Калий 
010142  ..............  Калифорний 
010153  ..............  Кассиопий [лютеций] 
010483  ..............  Кремний 
010226  ..............  Кюрий 
010375  ..............  Лантан 
010379  ..............  Литий 
010390  ..............  Металлоиддер 
010039  ..............  Жегич топурак    

металлдары 
010560  ..............  Жегич металлдар 
010084  ..............  Мышьяк 

010485  ..............  Натрий 
010400  ..............  Неодим 
010402  ..............  Нептуний 
010442 ...............  Плутоний 
010443 ...............  Полоний 
010449 ...............  Празеодим 
010450 ...............  Прометий 
010451 ...............  Протактиний 
010463  ..............  Рений 
010387  ..............  Сымап 
010466  ..............  Рубидий 
010470  ..............  Самарий 
010479  ..............  Селен 
010493  ..............  Күкүрт 
010473  ..............  Скандий 
010498  ..............  Стронций 
010074  ..............  Сурьма 
010532  ..............  Таллий 
010517  ..............  Теллур 
010519  ..............  Тербий 
010516  ..............  Технеций 
010535  ..............  Торий 
010534  ..............  Тулий 
010542  ..............  Уран 
010159  ..............  Фермий 
010430  ..............  Фосфор 
010314  ..............  Франций 
010163  ..............  Цезий 
010161  ..............  Церий 
010276  ..............  Эрбий 

01.01.01.01. Башка класстарга кирген металлдар 
 ...........................  Алюминий [06.01.01] 
 ...........................  Бериллий [06.01.01] 
 ...........................  Ванадий [06.01.01] 
 ...........................  Вольфрам [06.01.01] 
 ...........................  Иштетилбеген же чекме 

алтын [14.01] 
 ...........................  Иридий [14.01] 
 ...........................  Магний [06.01.01] 
 ...........................  Марганец [06.01.01] 
  Молибден [06.01.01]  
  Жөнөкөй, иштетилбеген 

же жарым-жартылай  
иштетилген металлдар 
[06.01.01] 

  Никель [06.01.01]  
  Коргошун [06.01.01]  
  Осмий [14.01]  
  Палладий [14.01]  
  Платина [14.01] 
 ...........................  Родий [14.01] 
 ...........................  Рутений [14.01] 
 ...........................  Иштетилбеген же чекме 

күмүш [14.01] 
  Титан [06.01.01]  
  Хром [06.01.01] 
  Цинк[06.01.01] 

01.01.02. Газдар жана галогендер 

010092  ..............  Азот 
010061  ..............  Аммиак* 
010082  ..............  Аргон 

010012  ..............  Ацетилен 
010359  ..............  Суутек 
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010026  ..............  Аэрозолдор үчүн газдар-
пропиллиенттер 

010328  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн катуу газдар  

010344  ..............  Гелий 
010368  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн йод  
 ...........................  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн йод 
[05.01.18.01] 

  Химиялык максаттар 
үчүн йод [01.03.10.01] 

010413   Кычкылтек 
010372   Криптон 
010551   Ксенон 
010394   Метан 
010401   Неон 
010457   Радон 
010302   Фтор 
010183   Хлор 
010280   Этан

01.01.03. Кычкылдыктар (химиялык кошулмалар) 
010095  ..............  Азот кычкылдыгы 
010070  ..............  Антранил кычкылдыгы 
010112  ..............  Бензой кычкылдыгы 
010135  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн бор кычкылдыгы 
010515  ..............  Шарап кычкылдыгы 
010541  ..............  Вольфрам кычкылдыгы 
010320  ..............  Сыя өндүрүү үчүн  

галл кычкылдыгы  
 ...........................  Фармацевтикалык 

максаттар  
үчүн галл кычкылдыгы 
[05.01.18.01] 

010323*  ............  Галлодубилдик 
кычкылдык 

010323*  ............  Танин 
010367  ..............  Йоддуу кычкылдык 
010426  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн карбол кычкылдыгы 
010199  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн лимон кычкылдыгы 
010373  ..............  Сүт кычкылдыгы 
010310   Кумурска кычкылдыгы 
010425  ..............  Күкүрт  үстүндөгү 

кычкылдыгы 
010407  ..............  Олеин кычкылдыгы 
010437   Пикрин кычкылдыгы 

010453  ...............  Пирогалл кычкылдыгы 
010468   Салицил кычкылдыгы 
010474   Себацин кычкылдыгы 
010503   Күкүрт кычкылдыгы 
010502   Күкүртүү кычкылдык 
010185   Туздуу кычкылдык 
010497   Стеарин кычкылдыгы 
010150   Көмүр кычкылдыгы 
010277   Уксус 

кычкылдыгы 
010433   Фосфор кычкылдыгы 
010304   Фтор-суутек кычкылдыгы 
010186   Өт кычкылдыгы 
010191   Хром кычкылдыгы 
010412   Козу кулак кычкылдыгы 
010014   Кычкылдыктар 
010110   Бензол катарындагы 

кычкылдыктар  
010340   Май кычкылдыктары 
010085   Мышьяктуу 

кычкылдыктар 
01Т000  ..............  Нафтен кычкылдыктары 
010396   Минералдык 

кычкылдыктар 
010501   Сульфокычкылдыкта 

01.01.04. Негиздеме 
010558  ..............  Өнөр жай  

максаттары үчүн  
аммиак [учуучу шакар]  

010489  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн каустиктер 

 ...........................  Фармацевтикалык 
максаттар 
үчүн каустиктер 
[05.01.18.01] 

 

 
010106   Негиздеме [химиялык 

заттар] 
010037   Шакарлар 
010038   Жегич шакарлар 

01.01.05. Туздар (химиялык кошулмалар) 
010083  ..............  Коргошун арсенаты  
010440  ................  Коргошун ацетаты 
010119  ..............  Калий бихроматы 
010120  ..............  Натрий бихроматы  
010123  ..............  Калий биоксалаты 
 
 

010134  ..............  Бура 
010361  ..............  Гипосульфиттер  
010118 ...............  Калай дихлориди  
010051  ..............  Алюминий йодиди 
010559  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн шакар 
металлдардын йодиддери  
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 ...........................  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн шакар 
металлдардын йодиддери 
[05.01.18.01] 

010410  ..............  Козу кулак кычкылдык 
калийи 

010514   Шарап ташы 
фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

010172  ..............  Кальций карбонаты 
010147  ..............  Магний карбонаты 
010146  ..............  Карбонаттар 
010152  ..............  Кальций карбиди 
010151  ..............  Карбиддер 
010052  ..............  Квасцтар 
010063  ............... Алюминий-

аммоний квасцтары 
010047  .............. Алюминий квасцтары 
 Алюминийквасцтары 

[илээшкек зат] [03.02.05] 
010188  ..............  Хром квасцтары 
010384  ..............  Манганаттар 
010472   Өнөр жай максаттары 

үчүн металл самындары 
010360  ..............  Натрий гипохлорити 
010057  ..............  Нашатырь 
010405  ..............  Уран нитраты 
010572  ..............  Нитраттар 
010411  ..............  Оксалаттар 
010421  ..............  Натрий пербораты 
010422  ..............  Перкарбонаттар 
010424  ..............  Персульфаттар 
010423  ..............  Перхлораттар 
010446  ..............  Поташ 
010448  ..............  Суу поташы 
010469  ..............  Селитралар 
010569  ..............  Азот кычкыл күмүшү 
010100  ..............  Күлдөн жасалган сода 
010488   Кальцинацияланган сода 
010490   Өнөр жай максаттары 

үчүн кауст содасы 
010397   Өнөр жай максаттар 

үчүн туздар 
010475   Туздар [химиялык 

препараттар 
010060   Аммиак 

туздары 
010567   Аммоний 

туздары 

010391   Өнөр жай максаттар 
үчүн асыл металлдардын 
туздары 

010290   Темир туздары 
010409   Алтын туздары 
010366   Йод туздары 
010510   Кальций 

туздары 
010491   Натрий туздары 

[химиялык кошулма] 
010476   Иштетилбеген туздар 

[чийки зат] 
010162   Сейрек жер 

металлдарыны
н туздары 

010388   Сымап туздары 
010190   Хром туздары 
010477   Хромдуу 

туздар 
01Т000   Цирконий туздары 
010561   Шакар металлдарынын 

туздары 
  Тамак-аш азыктарын 

консервациялоо  
  Үчүн туздар [30.09.02] 
 ...........................  Мал үчүн туздар [31.03] 
010331   Таш туз  
  Тамак-аш тузу [30.09.02] 
010574   Барий сульфаты 
010555   Сульфаттар 
010076   Сурьма 

сульфиди 
010486   Сульфиддер 
010668   Өнөр жай 

максаттары 
үчүн калий 
тартраты 

010219   Химиялык максаттар 
үчүн кычкыл калий 
тартраты 

010182   Хлораттар 
010050   Алюминий хлориди 
010383   Магний хлориди 
010415   Палладий хлориддери 
010187   Хроматтар 
010228   Цианиддер [синил 

кычкылдыгынын 
туздары] 

 

 

01.01.06. Оксиддер, пероксиддер, альдегиддер 
010220  ..............  Кротон альдегиди 
010042  ..............  Альдегиддер* 
010046  ..............  Глинозем 
010124  ..............  Марганец диоксиди  
010536  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн титан диоксиди  
 ...........................  Титан диоксиди 

[пигмент] [02.02.02] 

010556  ..............  Цирконий диоксиди 
010526  ..............  Сейрек жерлер 
  Сейрек жер элементтери 
010392*  Кычкыл жерлер 
010392*  Кычкыл жерлүү 

темирлер 
010333  Кургак муз [көмүртек 

диоксиди] 
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010093  ..............  Азот кычкылы 
010102   Барий кычкылы  
010543   Уран кычкылы  
01T000   Цинк кычкылы  
010378   Литий 

кычкылы 
010441   Коргошун оксиди  
010075   Сурьма оксиди 
010189   Хром оксиди  
010599   Кобальт оксиди  

010389   Өнөр жай максаттары 
үчүн сымап оксиддери 

010414  ..............  Суутек пероксиди 
 ...........................  Косметикалык максаттар 

үчүн суутек 
пероксиди[03.02.01] 

  Медициналык 
максаттар үчүн суутек 
пероксиди  
[05.01.18.01] 

01.01.07. Эфирлер 
010336  ..............  Глицериддер 
010284  ..............  Жөнөкөй метил эфири  
 ...........................  Петролей эфири 

[04.01.02] 
010285  ..............  Күкүрт эфири 
010282  ..............  Этил эфири 
010283  ..............  Жөнөкөй гликоль 

эфирлери  
010281  ..............  Жөнөкөй эфирлер 
 ...........................  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн жөнөкөй 
эфирлер[05.01.09] 

010279   Татаал эфирлер* 
  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн татаал 
эфирлер 
[05.01.09] 

  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн жөнөкөй 
целлюлоза эфирлери  
[05.01.09] 

010593   Өнөр жай максаттары 
үчүн жөнөкөй целлюлоза 
эфирлери  

010590   Өнөр жай максаттар 
үчүн татаал целлюлоза 
эфирлери 

   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн татаал 
целлюлоза эфирлери 
[05.01.09] 

01.01.08. Углеводороддор 

01T000  .............  Полиальфаолефиндүү 
суюктуктар 

010638  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн камфора 

 ...........................  Медициналык максаттар 
үчүн 
камфора [05.01.18.01] 

010576   Метилбензол 
010577   Метилбензен 
010399   Нафталин 
010538   Толуол 
010230   Цимол

01.01.09. Спирттер (органикалык кошулмалар) 
010252  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн глицерин 
 ...........................  Медициналык максаттар 

үчүн глицерин 
[05.01.18.02] 

010040  ..............  Спирттер* 
010065  ..............  Амил спирти 
010547  ..............  Шарап спирти 
010131  ..............  Жыгач спирти 

010058  ..............  Нашатырь спирти 
  Медициналык максаттар  

үчүн нашатырь 
спирти[05.01.18.01] 

  Нашатырь спирти 
[жуучу, тазалоочу 
каражат] 

[03.03.02.03] 
010041   Этил спирти [33.05] 

01.01.10. Белоктор 

01T000  .............  Техникалык альбумин 
010069  ..............  Жаныбарлар белоктору 

[чийки зат]  
010033  ..............  Белоктор 

[жаныбарлардын же 
өсүмдүктөрдүн, чийки 
зат] 

010034  ..............  Йоддуу белоктор 

010035  ..............  Угут белоктору 
010591   Өнөр жай максаттары 

үчүн казеин  
   Тамак-аш өнөр жайы 

үчүн казеин [01.03.04; 
29.01.07] 

010452   Протеиндер 
[иштетилбеген] 
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01.01.11. Углеводдор (органикалык кошулмалар) 
010614  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн глюкоза  
 ...........................  Тамак-аш өнөр 

жайы үчүн 
глюкоза [01.03.04] 

 ...........................  Медициналык 
максаттар үчүн  
глюкоза [05.01.18.02] 

 ...........................  Кулинардык максаттар 
үчүн глюкоза [30.04] 

010055   Өнөр жай максаттары 
үчүн крахмал  

  Крахмал [аппрет] 
[03.04.02] 

  Диета же фармацевтика 
максаттары үчүн крахмал 
[05.05.03]  

  Тамак-аш крахмалы 
[30.10] 

010673   Өнөр жай максаттары 
үчүн лактоза 

  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн лактоза  

[01.03.04] 
  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн лактоза 
[05.05.03] 

010674  ..............  Лактоза [чийки зат] 
010666   Өнөр жай максаттары 

үчүн пектин  
[01.03.04; 01.04.02] 

  Кулинардык максаттар 
үчүн пектин [29.02.07] 

  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
пектиндер [05.01.18.02] 

010357   Углеводдор  
010155  Целлюлоза 

01.01.15. Башка топчолорго киргизилбеген химиялык кошулмалар 

010562  ..............  Алкалоиддер* 
01T000  .............  Альфа-олефины 
010064   Амилацетат 
010062 ...............  Альдегидаммиак 
010066  ..............  Суюк суусуз аммиак 
010010  ..............  Уксус кычкылдыгынын 

ангидриди 
010067  ..............  Ангидридддер 
010565  ..............  Алюминий ацетаты* 
 ...........................  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
алюминий ацетаты 
[05.01.18.01] 

010171  ..............  Кальций ацетаты 
010008  ..............  Иштетилбеген 

целлюлоза ацетаты 
010007  ..............  Ацетаттар [химиялык 

заттар]* 
010011  ..............  Ацетон 
010518  ..............  Сырткы-активдүү 

заттар 
010157  ..............  Вискоза 
010247  ..............  Дистиллирленген суу 
010253  ..............  Оор суу 
010126  ..............  Негизги висмут галлаты  
010358*  ............  Гидразин 
010358*  ............  Диамид 
010048  ..............  Алюминий гидраты 
010356  ..............  Гидраттар 
010337  ..............  Гликолдор 
010335  ..............  Глюкозиддер 
010173  ..............  Хлор акиташы 
010164  ..............  Кетондор 
010206  ..............  Коллодий* 
 ...........................  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн коллодий 
[05.08] 

010588  ..............  Лецитин [чийки зат]  
010664  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн лецитин  
 ...........................  Медициналык максаттар 

үчүн лецитин 
[05.01.18.01] 

 ...........................  Тамак-аш өнөр 
жайы үчүн 
лецитин 
[01.03.04] 

 ...........................  Кулинардык максаттар 
үчүн лецитин [29.03.03] 

010225*  ............  Көк таш 
010225*  ............  Жездин сульфаты 

[күкүрт кычкылдуу жези] 
01T000 ..............  Мономерлер 
010408   Оливин [силикаттуу 

минерал] 
01T000   Полимерлер 
010165   Жаныбарлар көмүрүнөн 

препараттар 
010582   Жыгач спиртин 

дистилляциялоо 
өнүмдөрү 

010111   Бензолдун туундулары 
010592   Целлюлоза туундулары 

[химиялык заттар] 
010597   Өнөр жай максаттары 

үчүн газ ышы 
  Газ ышы [пигмент] 

[02.02.02] 
010316   Өнөр жай максаттар 

үчүн чырак ышы 
   Чырак ышы 

[пигмент] [02.02.02] 
010114   Сахарин 
010149   Күкүрт көмүртеги 
010481   Силикаттар 
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010049   Алюминий силикаттары 
010484   Силикондор 
01T000   Силоксандар 
010104   Барий кошулмалары 
010303   Фтор кошулмалары 
010544   Суюк айнек [эрүүчү] 
010113   Ортобензой 

кычкылдыктын 
сульфимиди 

01T000   Сурфактанттар 
010506   Тальк [магний 

силикаты] 
010529   Тетрахлориддер 
010528   Тетрахлорметан 

010013   Тетрахлорэтан 
010533      Тиокарбонилид 
010537   Титаниттер 
010148   Көмүртек 
010133   Жыгач уксусу 

[чайырланган суу] 
010229   Ферроцианиддер 
010429   Фосфатиддер 
010176   Өнөр жай химиаттары 
010184   Хлоргидраттар 
010554   Хлориддер 
010496   Шпинелдер [оксид 

минералы] 

01.01.13. Изотоптор 

010369   Өнөр жай максаттар үчүн изотоптор 

01.01.14. Өсүмдүк жана мал заттары жана материалдары 

010029  ..............  Агар-агар 
01T000  .............  Белокторду тазалоо үчүн 

агароза  
010343  ..............  Олиф, лактарды даярдоо 

үчүн гурьюндан жасалган 
бальзам [02.02.01] 

 ...........................  Медициналык максаттар 
үчүн гурьюн-бальзам 
[05.01.05]  

010330  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн желатин  

 ...........................  Желатин* [29.01.07] 
 ...........................  Фотографияда пайдалануу 

үчүн желатин [01.04.02] 
 ...........................  Медициналык максаттары 

үчүн желатин [05.01.18.02] 
010385  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн мангр багынын 
кабыгы 
  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн мангр 
багынын кабыгы[05.02] 

010132  ..............  Жыгач массасы 
010156  ..............  Кагаз массасы 
010460  ..............  Өнөр жай максаттар үчүн 

дан өсүмдүктөрүнүн 
иштетилген кыйыр 
азыктары  

  ............................  Медициналык максаттар 
үчүн пайдаланылган дан 
өсүмдүктөрүнүн 
иштетилген кыйыр 
азыктары [05.05.03] 

 .............................  Дан өсүмдүктөрүнүн 
иштетилген жем азыктары 
[31.03]  

010289  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн ун 

010512   Өнөр жай максаттар үчүн 
тапиок уну  

   Тамак-аш тапиок уну 
[30.01] 

010444  ...............  Өнөр жай максаттар үчүн 
картошка уну 

010499   Өнөр жай же айыл чарба 
максаттары үчүн көө 

010658  ..............  Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн пайдалангандан 
тышкары, биологиялык 
ткандардан алынган 
өсүмдүктөр  

010024  ...............  Өнөр жай максаттар үчүн 
трагант [трагакант] 

010025  ...............  Активдештирилген көмүр 
010166   Чыпкалар үчүн 

активдештирилген көмүр  
010068   Жыгач көмүрү 

[04.01.03; 05.01.18.01] 
010568   Жаныбар көмүрү 
010167   Жаныбардын сөөк көмүрү 
010168   Кан көмүрү

01.01.12. Минералдар 
010495  ..............  Бариттер 
010109  ..............  Бентонит 
010108  ..............  Бокситтер 
010550  ..............  Витерит 

010370  ..............  Фарфор чопосу [ак] 
[19.14.06] 

010371*  ............  Диатомит 
010371*  ............  Кизельгур 
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010248   Өнөр жай максаттары 
үчүн доломит 

010632   Диатом топурагы 
010140   Каинит 

010382   Магнезиттер 
010467   Калыптык кум 

01.02. Ар кандай багыттагы заттар жана материалдар 

01.02.01. Өндүрүштүк максаттар үчүн чаптоочу заттар 
010002  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн чаптоочу заттар 
жана материалдар  

010671  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн глютен  

01T000  .............  Өнөр жай максаттары 
үчүн чайыр [клей] [02.04]  

010078  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн сенегаль чайыры 
[02.04] 

010028  ..............  Афишалар үчүн жели  
010222   Булгаары үчүн желимдер 
010573   Каптама плиталар үчүн 

желимдер 
010203   Тушкагаздар үчүн 

желимдер 
010600   Өнөр жай максаттары 

үчүн желимдер 
010194   Сындан буюмдарды 

оңдоо үчүн желимдер 
01T000  ..............  Шпон, жыгач, металл, 

пластмасса  
010334   Курт-кумурскалар менен 

күрөшүү үчүн 
өсүмдүкжелимдер үчүн 
желимдер 

010616   Канцелярдык же 
тиричилик желиминен 
тышкары, табигый 
желимдер [чаптоочу 
заттар] 

010618   Канцелярдык, тамак-аш 
же тиричилик 
желимдеринен тышкары, 
балык желимдери [16.12; 
29.01.07] 

010615   Канцелярдык же 
тиричилик желиминен 
тышкары Клейковина 
[клей] [30.07.02] 

010566   Канцелярдык же 
тиричилик желиминен 
тышкары, крахмал 
клейстери [клей][16.12] 

010022   Хирургиялык таңма 
материалдар үчүн 
жабышкаак курамдар 

010170   Бут кийим үчүн 
чаптоочу каражаттар 

01.02.02. Ийлөө үчүн заттар 

010509  ..............  Ийлөө заттары 
010325  ..............  Гамбир [ийлөө заты] 
010130  ..............  Ийлөө жыгачы 
010139   Катеху [ийлөө экстракты] 

[05.01.18.01] 

010454  ..............  Өндүрүштүк 
максаттарүчүн квебрахо [05.02] 
010511  ...............  Ийлөө кычкылдыгы 
010507   Ийлөө кабыгы  
010319   Сыя [ийлөө] 

жаңгактары 
010508  Таниндер 

01.02.03. Чыпкалоочу материалдар 
010610  ..............  Чыпкалоочу материалдар 

[иштетилбеген 
пластмассалар] 

010611  .............  Чыпкалоочу материалдар 
[химиялык заттар] 

010612 .............  Чыпкалоочу 
материалдар 
[органикалык эмес 
заттар] 

010613  ..............  Чыпкалоочу материалдар 
[өсүмдүк заттары] 

010621   Чыпкалоочу каражат 
катары пайдалануу үчүн 
бөлүкчөлөр түрүндөгү 
керамикалык материалдар 

01.02.04. Коргоочу, алдын ала коргоочу, консервалоочу заттар 
010240  ..............  Антинакипиндер 
010260  ..............  Тиричилик 

антистатиктеринен 
тышкаркы, антистатиктер  

010210  ..............  Фармацевтикалык 
препараттарды 
консервациялоо үчүн 
заттар  
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010209  ..............  Гүлдөрдү соолуп 
калуудан алдын ала 
коргоочу заттар 

01T000  .............  Коррозия ингибиторлору 
 ...........................  Датка каршы препараттар 

[02.05] 
 ...........................  Металлдар үчүн 

коргоочу препараттар 
[02.05] 

010377  ..............  Линзалардын 
тунаруусунун алдын алуу 
үчүн препараттар 

010522  ..............  Айнектин  тунаруусунун 
алдын алуу үчүн 
препараттар 

 ...........................  Унаа каражаттарына кам 
көрүү үчүн препараттар 
[02.05] 

010145  ..............  Каучук үчүн алдын ала 
коргогучтар 

010073   Кебээрге каршы 
препараттар  

010003   Тамак даярдоо 
үчүн 
пайдаланылуучу 
туздан тышкары, 
консервациялоо 
үчүн туздар 

  Жыгачты алдын ала 
коргоо үчүн каражаттар 
[02.05] 

  Металлдардын 
тунаруусунун алдын алуу 
үчүн курамдар [02.05]  

  Даттан алдын ала коргоо 
үчүн курамдар [02.05]  

01.02.05. Биологиялык активдүүлүккө ээ препараттар 
010244  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн диастаздар   
 ...........................  Медициналык максаттар 

үчүн диастаздар 
[05.01.08] 

010122  ..............  Биохимиялык 
катализаторлор 

010657  ..............  Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары, өзөк 
клеткалары 

01Т000  .............  Микроорганизмдердин 
культурасы 

010594  ..............  Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн эмес бактериалдык 
препараттар  

  Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн бактериалдык 
препараттар [05.01.14] 

 Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары, 
микроорганизмдер  

010595   Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн эмес 
бактериологиялык 
препараттар 

  Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн бактериологиялык 
препараттар[05.01.14] 

010579   Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн эмес биологиялык 
препараттар  

 ...........................  Медициналык максаттар 
үчүн биологиялык 
препараттар  
[05.01.18.01]  

010596  ............... Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары, 
микроорганизмдерден 
препараттар 

010009  ..............  Ацетификациялоо үчүн 
бактериологиялык 
препараттар 

010272   Өнөр жай максаттары 
үчүн ферментативдүү 
препараттар  

010273   Өнөр жай максаттары 
үчүн ферменттер 

010676   Өнөр жай максаттары 
үчүн сүт 
ферменттери[01.03.04] 

01.02.06. Агартуучу химикаттар 

010254   Жарык бергичтер 
010128  ..............  Момдор үчүн 

агарткычтар 

010339   Майлар үчүн агарткычтар 
010129   Органикалык заттар үчүн 

агарткычтар 
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01.02.07. Химиялык замазкалар жана мастикалар 
010651  ..............  Айнек замазкалары 

[17.02] 
 ...........................  Замазкалар [02.08; 17.02] 
010193  ..............  Шиналар үчүн 

мастикалар 
010649   Кузовдун мастикалары 

010649   Автомобилдик май 
шыбактар 

010655   Май мастикалары 
[май шыбак] 

01.02.08. Химиялык эриткичтер 
010606  ..............  Лактар үчүн эриткичтер 
01T000  .............  Желимдер үчүн 

эриткичтер 
01T000  .............  Чайырлар үчүн 

эриткичтер 

01T000  ..............  Өндүрүштө 
колдонулуучу 
чайырларды, сырларды, 
лактарды жана эмалдарды 
эриткичтер  

010180   Ажыратуучу 
химиялык элементте 

01.02.09. Башка топчолорго киргизилбеген,                                                                         
ар кандай багыттагы заттар жана материалдар 

010564  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн альгинаттар 

 ...........................  Кулинардык максаттар 
үчүн альгинаттар 
[29.02.07] 

 ...........................  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн альгинаттар 
[01.03.04] 

 ...........................  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
альгинаттар [05.01.18.01] 

010416  ..............  Селитрен кагазы 
010636  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн деңиз суусу 
 ...........................  Тамак-аш даярдоо үчүн 

деңиз суусу [30.07.02] 
 ...........................  Дарылык ванналар үчүн 

деңиз суусу [05.01.07] 
 ...........................  Жардыргыч 

заттар [13.06] 
010275  ..............  Газ тазалоо үчүн заттар 
010238  ..............  Күңүртөө үчүн заттар 
010604  ..............  Майларды бөлүү жана 

ажыратуу үчүн заттар  
01Т000   Жуучу заттар 
010332   Газ жуткучтар[химиялык 

активдүү заттар] 
01T000   Силикаттуу гель 
010650   Медициналык же 

ветеринардык максаттар 
үчүн эмес электр 
форетикалык гель  

010004   Абразивдер менен 
пайдалануу үчүн көмөкчү 
суюктуктар 

010642   Өнөр жай максаттары 
үчүн магниттик суюктук  

010620   Майларды абсорбциялоо 
үчүн синтетикалык 
материалдар  

 

010403  ..............  Токсикалык газдардын 
нейтрализаторлору 

010241   Өндүрүштүк 
процесстерде 
пайдаланылуучу 
детергенттер 

010255   Ион алмаштыргычтар 
[химиялык препараттар] 

010154   Катализаторлор 
010587   Коагулянттар 
010587   Флокулянттар 
010609   Өнөр жай максаттары 

үчүн жумшарткычтар  
01T000  ..............  Катыткычтар 
010143  ..............  Пластификаторлор 
01T000  ..............  Сууну түртүүчү 

препараттар 
010232  ..............  Бөлүү жана чаптоо үчүн 

препараттар  
01T000  ..............  Көбүктөнүүнү басуу 

үчүн препарат  
010635  ..............  Кебээрди кетирүү үчүн 

препараттар, тиричилик 
максаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

010221  ..............  Криогендүү препараттар 
010214  ..............  Коррозиялык 

препараттар 
01T000   Майды түртүүчү 

препараттар  
010239   Өнөр жай максаттар үчүн 

суусуздандыруучу 
препараттар 

010231   Өндүрүш 
процесстеринде 
пайдаланылуучу 
майсыздандыруучу 
препараттар  
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010257   Отунду үнөмдүү 
пайдаланууну 
камсыздоочу препараттар 

010169   Көмүрдү үнөмдүү 
пайдаланууну 
камсыздоочу препараттар  

010234  ..............  Желимсиздендирүүчү 
препараттар 

010580   Өнөр жай максаттар үчүн 
түсүн өчүрүүчү 
препараттар 

010353   Майлар үчүн түсүн 
өчүрүүчү препараттар  

010015   Конденсация үчүн 
химиялык препараттар  

 

01Т000   Кычкыл-шакар 
балансын жөнгө салуу 
үчүн химиялык 
препараттар  

010016   Кычкылдыкка чыдамдуу 
химиялык курамдар 

010294   Отко чыдамдуу 
курамдар  

010233   Майларды бөлүү жана 
ажыратуу үчүн 
химикаттар 

010138   Конденсациянын алдын 
алуу үчүн химикаттар 

010459   Муздаткыч агенттер  
010268   Эмульгаторлор 

01.03. Ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүндө пайдалануу үчүн заттар жана 
материалдар 

01.03.01. Металлургияда жана металлдарды иштетүүдө пайдалануу үчүн заттар 
010306  ..............  Куюучу өндүрүш үчүн 

байланыштыруучу заттар 
010158  ..............  Карбюризаторлор 

[металлургия] 
010249  ..............  Металлдарды чыңалтуу 

үчүн препараттар 
010393  ..............  Металлдарды чыйралтуу 

үчүн препараттар  
010017  ..............  Болотту тазалоо үчүн 

препараттар 
010324*  ............  Цинктөө үчүн 

препараттар 
010324*  ............  Гальванизациялоо үчүн 

препараттар 
010045   Металлдарды 

маңыздоону жеңилдетүү 
үчүн препараттар 

010633   Металлдар үчүн 
протравалар 

010098*  Цинктөө үчүн эритме 
010098*  Гальванизациялоо үчүн 

эритме 
010081   Күмүштөө үчүн күмүш 

туздарынын эритмеси 
010307   Куюу калыптарын 

даярдоо үчүн калыптооч 
аралашмалары 

010207   Металлдарды сырдоо 
үчүн туздар [02.03.03.01] 

010682  ..............  Металлдароды бошотуу 
үчүн препараттар 

010261  ..............  Гальваникалык 
элементтер үчүн туздар 

01.03.02. Каңдоо жана ширетүү үчүн заттар жана материалдар 
010326  ..............  Ширетүү үчүн коргоочу 

газдар 
010137  ..............  Каңдоо үчүн материалдар 
010584  ..............  Каңдоо үчүн флюстар 

010583   Катуу каңдоо үчүн 
флюстар  

010487*   Каңдоо үчүн препараттар 
010487*   Ширетүү  үчүн 

препараттар 
01.03.03. Курулушта жана курулуш материалдарын өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар 

010030   Бетон үчүн агглютивдик 
заттар 

010116  ...............  Бетонду көбүктөнтүү 
үчүн химиялык заттар 

010380  ..............  Таш коймосун 
консервациялоо үчүн 
сактагычтар, сырлардан 
жана майлардан тышкары 

010381  ..............  Кыш коймосун 
консервациялоо үчүн 
сактагычтар, сырлардан 
жана майлардан тышкары 

010195  ..............  Цементке суу 
өткөрбөгүчтүктү берүү 
үчүн препараттар, сырдан 
тышкары 

010617  ..............  Кыш же таш коймосун 
нымдуулуктан сактоочу 
препараттар, сырлардан 
тышкары 

010196   Цемент үчүн 
сактагычтар, сырлардан 
жана майлардан тышкары  
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010540   Черепица үчүн 
сактагычтар, сырлардан 
жана майлардан тышкары  

 
 

010117   Бетон үчүн 
консервациялоочу 
каражаттар, сырлардан 
жана майлардан тышкары 

01.03.04. Тамак-аш өнөр жайында пайдалануу үчүн заттар 

010669  ..............  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн альгинаттар 
[01.02.09; 29.02.07; 
30.07.02] 

01T000  .............  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн антикоагулянттар 

010096  ..............  Энологиялык 
бактерициддер 
[шараптарды өндүрүүдө 
пайдаланылучу химиялык 
препараттар] 

010607   Жасалма таттууланткыч 
заттар [химиялык 
препараттар] 

010044   Тамак-аш азыктарын 
консервациялоо үчүн 
химиялык заттар  

01T000   Шарапты ачытуу 
процессин тездетүү үчүн 
химиялык заттар  

010662   Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн глюкоза [01.01.11; 
05.01.18.02; 30.04] 

010670  ..............  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн глютен  

01T000  .............  Кофе үчүн агарткычтар 
010677  ..............  Тамак-аш өнөр жайы 

үчүн казеин [01.01.10; 
29.01.07] 

010619  ..............  Сыра үчүн консерванттар 
[32.02] 

 ...........................  Ликерлор үчүн боегучтар 
[02.03.02; 33.06] 

 ...........................  Суусундуктар үчүн 
боегучтар[02.03.02; 32.02] 

010672  ..............  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн лактоза [01.01.11; 
05.05.03: 29.01.07]  

010663   Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн лецитин [01.01.15; 
05.01.18.01; 29.03.03] 

010348   Тамак-аш азыктарын 
сактоо үчүн майлар  

010205   Шараптар үчүн жарык 
бергичтер [33.06] 

010200   Сусло жарык бергичтери 
[32.02] 

010121   Сыра үчүн жарык 
бергичтер жана 
консерванттар [32.02] 

010665  ...............  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн пектин [01.01.11] 

01Т000  .............  Нан азыктарынын 
сапатын жакшыртуу үчүн 
препараттар 

010545   Этти тендеризациялоо 
үчүн өнөр жай 
препараттары 
[жумшартуу] 
[30.07.02] 

010557   Тамак-аш азыктарын 
даярдоо процессин 
тездетүүчү өнөр жай 
препараттары 

010660   Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн ферментативдүү 
препараттар  

010296   Суусундуктардын 
өнөр жай өндүрүшү үчүн 
чыпкалоочу препараттар 

010317   Этти ыштоо үчүн 
химиялык препараттар  

010667   Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн кычкыл калий 
тартраты  

010661   Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн ферменттер 
[29.01.06; 30.08] 

010675   Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн сүттүү ферменттер 

01.03.04.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, тамак-аш өнөр жайында пайдалануу 
үчүн заттар 

 ...........................  Тамак-аш жыт 
бергичтери [30.07.01] 

 ...........................  Колбаса азыктары үчүн 
байланыштыруучу заттар 
[30.07.02] 

 ...........................  Тамак-аш музу үчүн 
байланыштыруучу заттар 
[30.07.02] 

 
 

 ..........................  Тамак-аш азыктары үчүн 
коюланткычтар [30.07.02] 

  Камыр үчүн ферменттер 
[30.08] 

  Тамак-аш эссенциялары, 
эфир эссенцияларынын 
жана эфир майларынан 
тышкары [30.07.02] 

  Суусундуктарды даярдоо 
үчүн эссенциялар  
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[32.02] Жеңил өнөр жайында пайдалануу үчүн препараттар жана химиялык заттар 

010077  ..............  Аппреттер 
010105  ..............  Байпактын илмегинин 

чыгып кетүүсүнүн алдын 
алуу үчүн заттар 

010223  ..............  Булгаарыны ийлөө үчүн 
химиялык заттар 

010242  ..............  Декстрин [аппрет] 
010525  ..............  Текстиль өнөр жайы үчүн 

фуллер жерлери 
010350  ..............  Булгаарыны ийлөө үчүн 

май 
010349  ..............  Булгаарыны даярдоо 

процессинде аны иштетүү 
үчүн майлар  

010601  ..............  Ийленген булгаарыны 
иштетүү үчүн майлар 

010192  ..............  Булгаары үчүн 
мастикалар 

010208  ..............  Булгаарыны 
жумшарткычтар 
майлардан тышкары 

010091  ..............  Текстиль буюмдары үчүн 
жарык бергичтер  

010215  ..............  Булгаарыны ийлөө үчүн 
препараттар 

010216  ..............  Терини ийлөө үчүн 
препараттар 

  Кездемени жылтыратуу 
үчүн препараттар 
[крахмалдоо] [03.04.02] 

010312   Басууда пайдаланылуучу 
текстиль өнөр жайы үчүн 
препараттар 

010270   Баттоо үчүн препараттар 

010530  ............  Текстиль максаттары 
үчүн нымдоочу 
препараттар 

010398   Боеодо пайдаланылуучу 
нымдоочу препараттар 

010313  ............  Басууда пайдаланылуучу 
препараттар 

010504  ..............  Ийлөөдө пайдаланылуучу 
сумах [02.02.01] 

010175   Булгаарыны жаңылоо 
үчүн химикаттар 

010362  ............  Текстиль буюмдарына 
суу өткөрбөгүчтүктү 
берүү үчүн химикаттар 

010224   Булгаарыга сиңдирүү 
үчүн химикаттар  

010363   Текстиль буюмдарына 
сиңдирүү үчүн 
химикаттар  

010364  ............  Булгаарыга суу 
өткөрбөгүчтүктү берүү 
үчүн химикаттар 

010286  ............  Кездемелерде тактардын 
пайда болуусунун алдын 
алуу үчүн химикаттар 

010570  ............  Боекторду [түстөрдү] 
жандандыруу үчүн өнөр 
жай химикаттары 

010202   Бат 

01.03.05.01. Башка класстарга кирген жеңил өнөр жайында пайдалануу үчүн 
препараттар жана химиялык заттар 

  Булгаары үчүн боегучтар 
[02.03.03] 

  Бут кийим үчүн 
боегучтар [02.03.03] 

  Тери үчүн боегучтар 
[02.03.03] 

  Кездемелерди, текстиль 
жана трикотаж 
буюмдарын тиричилик 
боео үчүн боектор 
[02.03.03] 

01.03.06. Айыл чарбасында, багбанчылыкта жана токой чарбасында пайдалануу үчүн 
заттар жана материалдар 

01.03.06.01. Азыктуу кыртыштар, айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер жана өсүүнүн 
стимуляторлору 

010043  ..............  Деңиз балырлары [жер 
семирткич] 

010656   Айыл чарба өндүрүшү 
үчүн уруктардын гендери  

010346   Жемиштердин бышуусун 
тездетүү үчүн гормондор 

 

010445   Багбанчылык жана 
огородчулук үчүн 
чиритилген чым көң 
карапалар 

010652   Гидрозой өсүмдүктөрү 
үчүн көптүрүлгөн топурак 
[субстрат] 
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010342   Гуано 
010355   Гумус  
010622   Компост 
010641   Топуракты семиртүү 

үчүн чиринди 
010524   Өсүмдүктөрдү өстүрүү 

үчүн кыртыш 
010634   Өсүмдүктөрдүн өсүшүн 

жөнгө салуу үчүн 
препараттар 

010637   Өсүмдүктөр үчүн 
микроэлементтери бар 
препараттар  

010478   Өстүрүү туздары [жер 
семирткич] 

010589   Топураксыз өстүрүү үчүн 
субстанциялар 
[төшөмөлөр] [айыл 
чарбасы] 

010431   Суперфосфаттар [жер 
семирткич] 

010539   Чым көң [жер 
семирткич] [04.01.03; 
31.04] 

010293   Жер семирткич 
010094   Азот жер 

семирткичи 
010271  ..............  Айыл чарбасы үчүн жер 

семирткичтер  
010659  ..............  Балык унунан жер 

семирткичтер  
010427  ..............  Фосфаттар [жер 

семирткич] 
010053  ..............  Кыртышты семиртүү 

үчүн химикаттар  
010141   Кальцийдин цианомиди 

[азот жер семирткичи] 
010527   Кара топурак 
010428   Шлактар[жер семирткич] 

 

 

 

01.03.06.02. Айыл чарбасында пайдалануу үчүн коргоо каражаттары 
010480  ..............  Уруктарды сактоого 

шарт түзгөн заттар 
010236  ..............  Дефолианттар 
01T000  .............  Гербициддер үчүн 

химиялык кошулмалар 
010308  ..............  Инсектициддер үчүн 

химиялык кошулмалар 
010309  ..............  Фунгициддер үчүн 

химиялык кошулмалар 
010080  ..............  Бактардагы жараңкалар 

үчүн замазкалар [токой 
чарбасы] 

010198*  ............  Бактарды эмдөө үчүн 
мом замазкалары 

010198*  ............  Бакча вары 
010586  ..............  Өсүмдүктөрдү коргоо 

үчүн антрацендүү 
хлорлошкон май 

010341  ..............  Бактарды эмдөө үчүн 
мастика 

01T000  .............  Бактардагы кармоочу 
илгичтер 

010571  ..............  Жашылча өсүмдүтөрүнүн 
өнүп чыгуусуна 
тоскоолдук кылуучу 
препараттар 

010404   Дан өсүмдүктөрүн кара 
көсөөдөн коргоо үчүн 
химиялык препараттар  
[05.06.03] 

010395  ............  Милдьюдан жүзүмдү 
коргоо үчүн химиялык 
препараттар 

010546   Жүзүмдү оорулардан 
коргоо үчүн химиялык 
препараттар  
[05.06.03] 

010079   Бактарды эмдөө үчүн 
илээшкек курамдар  

010347   Токой чарбасы үчүн 
химикаттар, 
фунгициддерден, 
гербициддерден, 
инсектициддерден жана 
паразитициддерден 
тышкары 

010031  ..............  Багбанчылык жана 
огородчулук үчүн 
химикаттар, 
фунгициддерден, 
гербициддерден, 
инсектициддерден жана 
паразитициддерден 
тышкары 

010505  ............  Айыл чарбасы үчүн 
химикаттар, 
фунгициддерден, 
гербициддерден, 
инсектициддерден жана 
паразитициддерден 
тышкары
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01.03.06.03. Башка класстарга тиешелүү болгон, айыл чарбасында пайдалануу үчүн 
химиялык препараттар 

 ...........................  Инсектициддер [05.06.02] 
 
 ...........................  Жыгачты сактоо үчүн 

карбонил [02.05] 
 ...........................  Жаныбарларды 

тоюндуруу үчүн 
препараттар [31.03] 

 ...........................  Үй канаттууларынын 
жумуртка туушун 
жогорулатуу үчүн 
препараттар  
[31.03]  

 ...........................  Топуракты 
стерилизациялоо үчүн 
препараттар [05.06.06] 

 ..........................  Филлоксерлерге каршы 
дарылоо үчүн химиялык 
препараттар [05.06.02] 

 ..........................  Кара көсөө жабыркаткан 
дан өсүмдүктөрүн 
дарылоо үчүн химиялык 
препараттар [05.06.03] 

  Жабыркаган жүзүмдү 
дарылоо үчүн 
химиялык препараттар 
[05.06.03]  

  Милдьюгага каршы  
дарылоо үчүн 
химиялык препараттар 
[05.06.03] 

  Фунгициддер 
[05.06.06 

01.03.07. Айнекти, эмалды жана керамиканы өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар 
жана материалдар 

010160  ..............  Керамика үчүн 
жалтыркаптар [02.06] 

010263  ..............  Айнекти караңгылоо 
үчүн препараттар 

010264  ..............  Айнекти же эмалды 
караңгылоо үчүн 
препараттар  

010262  ..............  Эмалдарды караңгылоо 
үчүн препараттар  

010631   Техникалык керамиканы 
өндүрүү үчүн курамдар  

010386   Айнекти күңүрттөө үчүн 
химикаттар 

010520   Айнектерди жана 
эмалдарды сырдоо үчүн 
химикаттар 
[02.03.03.01] 

010521   Айнекти сырдоо үчүн 
химикаттар [02.03.03.01] 

010265  ..............  Эмалдарды сырдоо үчүн 
химикаттар [02.03.03.01] 

010523  ..............  Терезе айнектеринин 
бозоруусунун алдын алуу 
үчүн химикаттар  

010107   Эмалды өндүрүү үчүн 
химикаттар, сырлардын 
пигменттеринен тышкары  

01.03.08. Резинаны жана пластмассаны өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар жана 
материалдар 

010605  ..............  Пластмасса 
дисперсиялары 

010439  ..............  Пластизолдор 
010438  ..............  Иштетилбеген 

пластмасса 
010549  ..............  Вулканизациялоочу 

препараттар 
010461  ..............  Иштетилбеген акрил 

чайырлары  
010462   Иштетилбеген жасалма 

чайырлар 

010455   Иштетилбеген 
синтетикалык чайырлар 

010274   Иштетилбеген 
эпоксиддик чайырлар 

01Т000   Синтетикалык чайырлар 
үчүн аралашмалар 

010005   Вулканизациялоону 
тездеткичтер

01.03.09. Ядролук энергияны өндүрүүдө пайдалануу үчүн заттар жана материалдар 
010297  ..............  Ядролук энергияны алуу 

үчүн ажыратуучу заттар  
010179  ..............  Ядро реакторлору үчүн 

жайлаткычтар 
010087   Атом реакторлору үчүн 

отун [04.01.05] 
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01.03.10. Илимий жана лабораториялык изилдөөлөрдө пайдалануу үчүн заттар жана 
материалдар 

01.03.10.01. Химиялык максаттар үчүн заттар 
010578  ..............  Химиялык максаттар 

үчүн натрий бикарбонаты 
010585  ..............  Химиялык максаттар 

үчүн бром [05.01.18.01] 
010494  ..............  Химиялык максаттар 

үчүн азот-кычкыл 
висмуту 

010365  ..............  Химиялык максаттар 
үчүн йод [01.01.02; 
05.01.16.02] 

010602  ..............  Химиялык максаттар 
үчүн креозот  

[02.05; 05.01.18.01] 
010291   Химиялык максаттар 

үчүн ферменттер 

010311   Химиялык максаттар 
үчүн үчүн формальдегид 
[05.01.18.01] 

010374   Химиялык максаттар 
үчүн сүттүү ферменттер  

01T000  .............  Химиялык максаттар 
үчүн  полимераз 
ферменттери  

010299   Химиялык максаттар 
үчүн күкүрт түсү 
[05.01.18.01] 

 

01.03.10.02. Илимий жана диагностикалык максаттар үчүн заттар 
010419  ..............  Реактивдүү лакмус 

кагазы  
010458  ..............  Илимий максаттар үчүн 

радий [05.01.10] 
010178  ..............  Химиялык реактивдер, 

медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн арналгандан 
тышкары [05.01.14] 

010243  ..............  Медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн эмес 
диагностикалык 
препараттар  

010177  ...............  Илимий максаттар үчүн 
химиялык препараттар, 
медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн арналгандан 
тышкары 

010181   Лабораториялык 
анализдер үчүн химиялык 
препараттар, 
медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн арналгандан 
тышкары 

010456   Илимий максаттар үчүн 
радиоактивдүү 
элементтер 

01.03.11. Ишмердүүлүктүн башка түрлөрүндө пайдалануу үчүн заттар жана 
материалдар 

01T000   Чатыр жабууларына 
атайын визуалдык эффект 
берүү үчүн заттар, 
сырлардан жана 
лактардан тышкары 

010023  ..............  Сууну жумшартуу үчүн 
заттар 

010301..............  Флуатирлөө үчүн заттар 
010575  Сырларды даярдоо үчүн 

химиялык заттар 
[02.02.03] 

01T000  .............  Тамеки өнүмдөрүндөгү 
никотиндин же чайырдын 
курамын азайтуу үчүн 
химиялык заттар 

 

010056  ..............  Крахмалды суюлтуу үчүн 
химиялык заттар 
[жабыштырбоочу заттар 

01T000  ..............  Сууну тазалоо үчүн 
химиялык заттар 

01T000  ..............  Иштетилген муздатылган 
суюктуктарды тазалоо 
жана калыбына келтирүү 
үчүн химиялык заттар 

010251  ..............  Аккумуляторлорду 
кайрадан дүрмөттөө үчүн 
кычкылданган суу 

010352  ..............  Майлар үчүн 
диспергаторлор  

010351  ..............  Мунай үчүн 
диспергаторлор 

010021  ..............  Бензин үчүн тазалоочу 
кошулмалар  
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010646  ..............  Күйгүзүүдө 
пайдаланылуучу 
керамикалык кошулмалар 
[гранулдар жана 
күлмайда] 

010019  ..............  Бургулоо эритмелери 
үчүн химиялык 
кошулмалар  

010654  ..............  Майлар үчүн химиялык 
кошулмалар  
[04.06] 

010020  ..............  Мотор майы үчүн 
химиялык кошулмалар 

010500  ..............  Электр 
аккумуляторлорун 
десульфаттоо үчүн 
суюктуктар 

010001  ..............  Кычкылдантуучулар 
[мотор майлары үчүн 
химиялык кошулмалар] 

010246  ..............  Грампластинкаларды 
калыбына келтирүү үчүн 
препараттар  

010653  ..............  Тушкагаздарды сыйруу 
үчүн препараттар  

010127   Агартууда 
пайдаланылуучу 
нымдоочу препараттар 

010006   Электр аккумуляторлор 
көбүктөргө каршы 
эритмелер 

010136   Бура эритмелери 
010237   Буюмдарды алууну 

жеңилдетүү максатында 
калыпты майлоо үчүн 
антиадгезиондук 
курамдар [04.04.03] 

010603   Грампластинкаларды 
өндүрүү үчүн курамдар 

010032   Шиналардын 
камераларын оңдоо үчүн 
курамдар 

010465   Шиналарды оңдоо үчүн 
курамдар 

010288   Өрт өчүргүчтөр үчүн 
курамдар  

010295   Сайларды кесүүдө 
пайдаланылуучу 
курамдар  
[мылтыктын] 

010471   Тамекини жыттуу кылуу 
үчүн соустар 

01Т000   Суунун катуулугун 
туруктандыргычтар 

010639   Кагаз үчүн химиялык 
күчөткүчтөр 

010640   Каучук үчүн химиялык 
күчөткүчтөр [резина] 

01T000   Суунун сапатын талдоо 
үчүн химикаттар  

01T000   Скважиналарды 
кычкылдык менен тазалоо 
үчүн химикаттар  

010608   Сууну тазалоо үчүн 
химикаттар 

010354   Майларды тазалоо үчүн 
химикаттар 

010648   Радиаторлорду чайкоо 
[тазалоо] үчүн 
химикаттар 

01T000   Пласттарды ажыратуу 
үчүн химикаттар 

010174   Түтүн түтүктөрүн, 
каминаларды тазалоо үчүн 
химикаттар  

 

01.04. Фото- жана киноөндүрүү жана көчүрүү иштери үчүн заттар жана 
материалдар 

01.04.01. Жарыкты сезгич материалдар  
010036  ..............  Альбумин кагазы 
010103  ..............  Барит кагазы 
010245  ..............  Диазокөчүрүү үчүн кагаз 
010432  ..............  Жарык көчүрүү үчүн 

кагаз 
010278  ..............  Химиялык индикатор 

кагазы 
010259  ..............  Реактивдик кагаз, 

медициналык же 
ветеринардык максаттар 
үчүн  
пайдаланылгандан 
тышкары 

010090  ..............  Өзү вирирлөөчү кагаз 
[фотография] 

 

010418  ..............  Сенсибилизирленген 
кагаз 

010417  ..............  Фотометрикалык кагаз 
010598   Экспонирленбеген 

сенсибилизирленген 
кинопленкалар 

010406   Офсеттик басылма үчүн 
сенсибилизирленген 
пластинкалар 

010292   Ферротиптүү 
пластинкалар 
[фотография] 

010464   Экспонирленбеген 
рентген 
сенсибилизирленген 
пленкалары 

19 
 



010434   Жарык көчүрүү үчүн 
кездеме  

010212   Фотографияда 
пайдалануу үчүн 
сенсибилизирленген 
кездеме [полотно] 

010322   Фотокагаз 
 

010269  ............  Сенсибилизирленген 
фотопластинкалар 

010292  ..............  Ферротиптүү 
фотопластинкалар 

010213   Фотопластинкалар 
010581   Экспонирленбеген 

сенсибилизирленген 
фотопленкалар 

01.04.02. Фотографияда пайдалануу үчүн химиялык препараттар 
010329  ..............  Фотографияда 

пайдалануу үчүн желатин 
[01.01.14; 05.01.18.02; 
29.01.07] 

010027  ..............  Фотография 
бошоңдоткучтар  

010420  ..............  Фотографияда 
пайдалануу үчүн  
пектиндер [01.01.11] 

010097  ..............  Бекемдөө үчүн 
препараттар [фотография] 

010256  ..............  Фотожарк этүүлөр үчүн 
препараттар 

010099   Күңүртөөчү эритмелер 
[фотография] 

010227   Цианотипия үчүн 
эритмелер 

010548   Күңүртөөчү туздар 
[фотография] 

010298   Фиксаж [фотография] 
010435   Фотоөңүнө чыгаргычтар 
010436   Фотосенсибилизаторлор 
010211   Фотохимикаттар 
010267   Фотоэмульсия 

 
01.05. Машиналарда жана механизмдерде пайдалануу үчүн препараттар 

010071  ..............  Ички күйүү 
кыймылдаткычтарынын 
отуну үчүн 
антидетонаторлор 

010072  ..............  Антифриздер 
010197  ..............  Гидравликалык тутумдар 

үчүн суюктуктар  
010643  ..............  Рулдук башкарууну 

күчөтүү үчүн суюктуктар  
010315  ..............  Тормоз суюктуктары 
010644  ..............  Трансмиссиялык суюктук 

010645   Кыймылдаткычтарда 
суюктуктардын кайнап 
кетүүсүнө тоскоолдук 
кылуучу курамдар үчүн 
препараттар  

01T000  .............  Муз тоңууга каршы 
препараттар  

010089  .............  Кыймылдаткычтардагы 
кеберди кетирүү үчүн 
химиялык препараттар  

01T000  ..............  Октан санын 
жөндөгүчтөр 

010647   Унаа каражаттарынын 
кыймылдаткычтары үчүн 
муздаткыч агенттер  
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Класс 02 
02.01. Лак-сыр материалдары 
02.01.1. Сырлар (жабуу) 
02.01.2. Жабуу 
02.02. Лак-сыр материалдары үчүн чийки зат, пигменттер жана 

материалдар  
02.02.1. Чийки зат 
02.02.2. Жогорку дисперстүү заттар (пигменттер) 
02.02.3. Көмөкчү заттар 
02.03. Түстүү органикалык кошулмалар 
02.03.1. Накта боегучтар 
02.03.2. Тамак-аш өнөр жайы үчүн боегучтар 
02.03.3. Сырдоо материалдары 
02.03.03.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, сырдоо заттары 
02.4. Чайырлар, чыраштар 
02.5. Коргоо каражаттары 
02.6. Көркөм-декоративдик максаттар үчүн материалдар 
02.7. Басмакана жана көчүрүү иштери үчүн, кагаздан тышкаркы 

чыгымдоо материалдары 
02.8. Лак-сыр иштери үчүн көмөкчү материалдар 

02.01. Лак сыр материалдары 

02.01.01. Сырлар (жабуу) 
020109  ..............  Акс сыр (сырлар, 

сырдагычтар) 
020038  ..............  Коргошун ак сыры 
020001  ..............  Сырлар* 
020007  ..............  Алюминий сырлары 
020009  ..............  Асбест сырлары 
020019  .............. Бактерициддик сырлар 
020028  ..............  Жыгач үчүн сырлар 
020067  ..............  Жаныбарларга эн басуу 

үчүн сырлар 
020037  ..............  Керамикалык буюмдар 

үчүн сырлар 

020062*   Желим сырлары 
020062*   Темперлер 
020085   Отко чыдамдуу сырлар 
020065   Эмаль сырлар 
020036   Гудрондолгон картон 

үчүн жабуу [сырлар] 
020026   Жыгач үчүн жабуу 

[сырлар]  
020070   Жабуу [сырлар] 
020029   Күрөң боек 
020095   Коргошун жошосу

02.01.02. Жабуу 
020075   Жалтыркаптар [жабуу] 
020125  ..............  Жылдырма жамак-

сырлар  
020115  ..............  Лактар* 
020017*  ............  Асфальт лагы 
020017*  ............  Кара лак 

020025  ..............  Битум лактары 
020031   Кололоо үчүн лактар 
020114   Копал лактары 
020003   Политурлар* 
020072   Фиксаторлор [лактар] 
020064   Эмалдар [лактар] 

02.02. Лак-сыр материалдары үчүн чийки зат, пигменттер жана материалдар 
02.02.01. Чийки зат 

 ...........................  Олиф, лактарды даярдоо 
үчүн гурьюндан бальзам 
[01.01.14; 05.01.05] 

020022   Канада бальзамы 
020102   Лактар үчүн сумах 

[01.03.05] 
020077*   Гуммилак 
020077*   Шеллак 

02.02.02. Жогорку дисперстүү заттар (пигменттер) 
020089  ..............  Коргошун глети 
020106  ..............  Титан диоксиди 

[пигмент] [01.01.06]  

02T000   Крона 
020081   Цинк оксиди [пигмент] 
020059   Пигменттер 
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020039  ..............  Газ ышы [пигмент] 
[01.01.15] 

020073  ..............  Чырак ышы [пигмент] 
[01.01.15] 

020015   Күмүш эмульсиясы 
[пигменттер] 

 

02.02.03. Көмөкчү заттар 
 ...........................  Сырларды даярдоо үчүн 

химиялык заттар 
[01.03.11] 

02T000  .............  Боегучтарды 
бекемдегичтер  

 ............................  Сырлар үчүн майлар 
[04.04.02]  

020055  ..............  Сырлар үчүн 
коюуланткычтар 

020087  ..............  Сырлар үчүн 
байланыштыруучу заттар  

020002  ..............  Күйдүргүч кычкылдык* 
020027  ..............  Жыгач үчүн күйдүргүч 

кычкылдыктар  
020057  ..............  Булгаары үчүн күйдүргүч 

кычкылдыктар  
 

020053  ..............  Сырлар үчүн 
суюлткучтар 

020054   Лактар үчүн 
суюлткучтар 

020068   Сырлар үчүн 
сиккативдер [кургоону 
тездеткичтер] 

02T000   Сырлардын жана 
лактардын керектөө 
касиеттерин жакшыртуу 
үчүн курамдар 

020124   Терпентин [сырлар үчүн 
суюлткучтар] 

020011   Акварель боектору үчүн 
фиксативдер 
[фиксаторлор] 

02.03. Түстүү органикалык кошулмалар 

02.03.01. Накта боегучтар 
020098  ..............  Аннато [боегуч] 
020086  ..............  Индиго [боегуч] 
020045  ..............  Кызыл боек кармини 
020111  ..............  Жыгачтан боегучтар 
020048  ..............  Угуттан боегучтар 
020060  ..............  Куркума [боегуч] 

[30.09.03] 

020101   Көө [боегуч]  
020099  Шафран [боегуч]  
020074  Фустин [боегуч] 
020112  Жыгачтан боеочу 

экстракттар 

02.03.02. Тамак-аш өнөр жайы үчүн боегучтар 
020034  ..............  Карамель [тамак-аш 

боегучу] 
020088  ..............  Ликерлор үчүн боегучтар 

[01.03.04; 33.06] 
020004   Суусундуктар үчүн 

боегучтар [01.03.04; 
32.02] 

020024  ..............  Сыра үчүн боегучтар 
[01.03.04; 32.02] 

020023  ...............  Каймак майы үчүн 
боегучтар 

020005   Тамак-аш боегучтары 
020035   Карамелденген угут 

[тамак-аш боегучу] 
02.03.03. Сырдоо материалдары 

020018  ..............  Аурамин 
02T000  .............  Индулиндер 
020047  ..............  Боегучтар* 
020006  ..............  Ализарин 
020052  ..............  Анилин боегучтары 
02T000  .............  Кездемелерди, текстиль 

жана трикотаж 
буюмдарын тиричилик 
боео үчүн боектор 
[01.03.05.01] 

020033  ..............  Булгаары үчүн боегучтар 
[01.03.05.01] 

020041   Бут кийим үчүн боегучтар 
[01.03.05.01] 

020069   Терилер үчүн боегучтар 
[01.03.05.01] 

020044   Кобальт оксиди [боегуч] 
020058  ..............  Сырдоо заттары 

боегучтары 
02T000  .............  Нигрозиндер 
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02.03.03.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, сырдоо заттары 
 ...........................  Металлдарды сырдоо 

үчүн туздар [01.03.01] 
 ...........................  Айнекти жана эмалды 

сырдоо үчүн химикаттар 
[01.03.07] 

   Айнекти сырдоо үчүн 
химикаттар [01.03.07] 

  Эмалды сырдоо үчүн 
химикаттар 
[01.03.07]02.04. 

Чайырлар, чыраштар 
020046  ..............  Канифоль 
 ...........................  Атлеттер пайдалануучу 

канифоль [28.10.04] 
020078  ..............  Камедь чайыры 
 ...........................  Сенегаль 

камеду[01.02.01] 
 ...........................  Канцелярдык же 

тиричилик максаттары 
үчүн чайыр [желимдер] 
[16.12] 

020050   Копал [өсүмдүк чайыры] 
020091   Мастиктер [табигый 

чайырлар] 
020100   Сандарак 
020061   Иштетилбеген табигый 

чайырлар 

02.05. Коргоо каражаттары 
02T000  .............  Металлдарды эскирүүдөн 

сактоочу заттар  
020113  ..............  Жыгачты алдын ала 

сактоо үчүн карбонил 
[05.06.05] 

020056  ..............  Жыгачты алдын ала 
сактоо үчүн креозот 
[01.03.10.01; 05.01.18.01] 

020021  ..............  Датка каршы тасмалар 
020083  ..............  Датка каршы майлар 

[04.04.02.01] 
020082  ..............  Жыгач үчүн коргоочу 

майлар [04.04.02.01] 
020040  ..............  Рамалар, унаа 

каражаттарынын 
шассилери үчүн коргоочу 
топурак каптамдар  

02T000  .............  Металл беттер үчүн 
коргоочу каптамдар  

020122  ..............  Кураштырылбоочу 
каптамдар 

020010  ..............  Датка каршы 
препараттар 
[01.02.04] 

02T000  .............  Унаа каражаттарына кам 
көрүү үчүн препараттар  
[01.02.04] 

020094   Металлдар үчүн 
коргоочу препараттар 
[01.02.04] 

020079   Датка каршы 
консистенттүү 
майлоочтор [04.04.03] 

020107   Даттан алдын ала коргоо 
үчүн курамдар [01.02.04] 

020093   Металлдардын 
бозорушунун алдын алуу 
үчүн курамдар [01.02.04] 

02T000  .............  Датка каршы каражаттар 
020049   Жыгачты алдын ала 

коргоо үчүн каражаттар 

[01.02.04] 

02.06. Көркөм-декоративдик максаттар үчүн материалдар 

020096  ..............  Пасха жумурткаларын 
боео үчүн кагаз 

 ...........................  Керамика үчүн 
жалтыркаптар 
[01.03.07] 

020076  .............. Живопись үчүн гуммигут 
[05.02] 

020014  ..............  Күмүш паста 
020063  ..............  Алтындын буусу 
020008  ..............  Көркөм-декоративдик 

максаттар үчүн 
алюминий күлмайдасы 

020032   Кололоо үчүн күлмайда 
020090   Көркөм-декоративдик 

максаттар жана басма 
үчүн металл күлмайдасы 

020016   Күмүштөө үчүн 
күлмайда 

020092   Көркөм-декоративдик 
максаттар жана басма 
үчүн металл фольга 

020013   Күмүш фольга [листтик]  
02T000  .............  Декоративдик шыбактар 
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02.07. Басмакана жана көчүрүү иштери үчүн, кагаздан тышкаркы чыгымдоо 
материалдары 

020123  ..............  Принтерлер жана 
фотокөчүрүү 
аппараттары үчүн  
толтурулган 
картридждер  

020066  ..............  Басмакана боектору 

020080  ..............  Клиширлөө үчүн 
басмакана боектору 

020121   Көчүрүү аппараттары 
жана машиналары үчүн 
боектор [тонерлер] 

020043   Басмакана пасталары 
[сыялар] 

02.08. Лак-сыр иштери үчүн көмөкчү материалдар 
020108  ..............  Тегиздегичтер 
 ...........................  Замазкалар [01.02.07; 

17.02] 
02T000  .............  Акриль мастикалары 

020042  ..............  Акиташ сүтү 
020110   Актоо үчүн эритмелер 
020020   Ички жасалгалоо үчүн 

курамдар  
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03-класс 

03.01. Абразивдик материалдар, буюмдар жана препараттар 
03.01.1. Табигый абразивдер 
03.01.2. Абразивдик буюмдар 
03.01.3. Абразивдик материалдар 
03.01.4. Абразивдик препараттар 
03.02. Косметика жана парфюмерия, гримдөө үчүн каражаттар 
03.02.01. Косметикалык каражаттар 
03.02.01.01. Жаныбарларга кам көрүү үчүн парфюмердик-косметикалык 

каражаттар 
03.02.2. Чачка кам көрүү үчүн каражаттар 
03.02.3. Декоративдик косметика жана гримдөө үчүн каражаттар 
03.02.4. Косметикалык максаттар үчүн шаймандар 
03.02.5. Гигиеналык максаттар үчүн парфюмердик-косметикалык 

препараттар 
03.02.6. Сакал алуу жана сакал алгандан кийин териге кам көрүү 

товарлары 
03.02.7. Тиштин жана ооз көңдөйүнүн гигиенасы үчүн каражаттар 
03.02.8. Парфюмердик товарлар 
03.03. Санитардык-гигиеналык каражаттар  
03.03.1. Ар кандай арналыштагы самындар 
03.03.2. Тазалоо, жылмалоо жана жыйноо үчүн каражаттар 
03.03.02.1. Тазалоо үчүн каражаттар 
03.03.02.2. Жылмалоо үчүн каражаттар 
03.03.02.3. Жыйноо үчүн каражаттар жана буюмдар 
03.03.03. Жуу үчүн каражаттар 
03.04. Текстиль жана булгаары буюмдарына кам көрүү каражаттары  
03.04.1. Бут кийимге жана булгаары буюмдарына кам көрүү препараттары  
03.04.2. Кездемелерге жана алардан жасалган буюмдарга кам көрүү үүчүн 

препараттар 
03.04.3. Агартуу үчүн препараттар 
03.05. Жыпар жыт берүүчү каражаттар 
03.05.1. Жыттуу заттар 
03.05.2. Эфир майлары 
03.05.3. Жыпар жыттандыруу үчүн препараттар жана буюмдар  
03.06. Башка топторго тиешелүү болбогон товарлар 

03.01. Абразивдик материалдар, буюмдар жана препараттар 

03.01.01. Табигый абразивдер 
03T000  .............  Табигый анар 
030062  ..............  Корунд [абразив] 

030094   Кумкагаз 
030145   Пемз

03.01.02. Абразивдик буюмдар 
030144  ..............  Жылмалоо үчүн 

кайрактар  
030166  ..............  Абразивдик кагаз 
030084  ..............  Кумкагаз кагазы 
030139  ..............  Жылмалоочу кагаз 
030002  ..............  Жылмалоочу таштар 
 
 

030160   Абразивдик полотно 
030161   Айнек абразиви менен 

кумкагаз полотносу 
030086   Кумкагаз кездемеси 
030140   Айнек кабыкчасы 
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03.01.03. Абразивдик материалдар 
030165   Абразивдер* 
030036   Кремний карбиди 

[абразивдик материал] 
030035   Металлдардын 

карбиддери [абразивдик 
материалдар] 

030164   Жылмалоо үчүн кизельгур 
030011   Жылмалоо үчүн кызыл крокус 
030082   Алмаз чаңы [абразив] 
03T000  .............  Майдаланган айнек 

[абразив] 

03.01.04. Абразивдик препараттар 
03T000  .............  Абразивдик пасталар 
030073  ..............  Сакал алгычтарды 

курчутуу үчүн курлар 
үчүн пасталар  

030003   Куралдарды курчутуу 
үчүн препараттар 

030198   Тиш протездерин 
жылмалоо үчүн 
препараттар  

03.02. Косметика жана парфюмерия, гримдөө үчүн каражаттар 

03.02.01. Косметикалык каражаттар 
030222  ..............  Бальзамдар, 

медициналык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары 

030109  ..............  Косметикалык вазелин 
[05.01.18.02; 04.04.01] 

030097  ..............  Чачты алып салуу үчүн 
мом  

030220  ..............  Укалоо үчүн гелдер, 
медициналык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары 

030111  ..............  Косметикалык максаттар 
үчүн тоң майлар 

030071  ..............  Косметикалык кремдер 
030023  ..............  Агартуучу косметикалык 

кремдер 
030122  ..............  Косметикалык максаттар 

үчүн лосьондор 
030020  ..............  Косметикалык беткаптар 
030114  ..............  Косметикалык майлар 
030169  ..............  Косметикалык максаттар 

үчүн бадам майы 
 [05.05.03] 

030123  ..............  Даараткана молочкосу 
030064  ..............  Косметикалык топтомдор 
030112   Косметикалык максаттар 

үчүн өтө кычкыл суутек 
[01.01.06; 05.01.18.01] 

030146   Косметикалык максаттар 
помадалар 

030016   Ванналар үчүн 
косметикалык 
препараттар 

030177   Арыктоо үчүн 
косметикалык 
препараттар 

030137   Тырмактарга кам көрүү 
үчүн препараттар 

030225   Күндөн коргоочу 
препараттар 

030219   Косметикалык максаттар 
үчүн алоэ вера менен 
препараттар 

030191   Косметикалык максаттар 
үчүн куруштуруучу 
каражаттар 

030131   Каш үчүн косметикалык 
каражаттар  

030171   Тотугуу үчүн 
косметикалык каражаттар 

030043   Кирпиктер үчүн 
косметикалык каражаттар 

030096  ..............  Депиляториялар 
030142   Териге кам көрүү үчүн 

косметикалык каражаттар 
030065   Косметикалык 

каражаттар 
030192   Косметикалык максаттар 

үчүн түсүн өчүрүүчү 
каражаттар 
[деколораторлор]  

03.02.01.01. Жаныбарларга кам көрүү үчүн парфюмердик-косметикалык каражаттар 
030217  ..............  Үй жаныбарлары үчүн 

дезодоранттар 
030063  ..............  Жаныбарлар үчүн 

косметикалык каражаттар  

030196   Бөлмө жаныбарларын 
жуундуруу үчүн 
шампундар [05.04.03] 
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03.02.02. Чачка кам көрүү үчүн каражаттар 
03T000   Бриллиантиналар 
030052   Муруттар үчүн мом 
030201  ..............  Чачка арналган лактар 
030034  ..............  Чачка арналган 

лосьондор 
030041  ..............  Чачты тармалдоо үчүн 

препараттар  
 

030040   Чачты бое үчүн 
каражаттар 

030133   Перманенттик тармалдоо 
үчүн нейтралдаштыруучу 
каражаттар 

030134   Шампундар 
030223   Кургак шампундар 

03.02.03. Декоративдик косметика жана гримдөө үчүн каражаттар 
030221  ..............  Эриндер үчүн жылтырлар 
030102  ..............  Грим 
03T000  .............  Гуммоздор 
030181   Косметикалык максаттар 

үчүн котормо 
декоративдик 
сүрөттөлүштөр 

030154   Каштар үчүн 
карандаштар 

030069   Косметикалык 
карандаштар 

030176  ..............  Сакал жана мурут үчүн 
боегучтар  

030156  ..............  Косметикалык боегучтар 
030032  ..............  Тырмактар үчүн лактар 
030224  ..............  Тырмактар үчүн 

чаптагычтар 
030136  ..............  Жасалма тырмактар 
030229  ..............  Эрин помадалары үчүн 

пеналдар 
030018  ..............  Эрин помадалары 
030078  ..............  Макияжды кетирүү үчүн 

препараттар 
030147   Макияж үчүн упа 
030042   Жасалма кирпиктер 
03T000   Эңдик 
030033   Гримдөө үчүн 

каражаттар  
030202   Кирпиктерди жана 

каштарды бое үчүн 
косметикалык каражаттар  

030227   Хна [косметикалык 
боегуч] 

03.02.04. Косметикалык максаттар үчүн шаймандар 
030066  ..............  Косметикалык максаттар 

үчүн кебез [05.07; 22.09] 
030199  ..............  Косметикалык максаттар 

үчүн илээшкек заттар 
030019  ..............  Косметикалык максаттар 

үчүн кебез таякчалар 
030178  ..............  Жасалма кирпиктерди 

чаптоо үчүн желимдер 
030001   Жасалма чачты бекитүү 

үчүн желимдер 
03T000  .............  Бет үчүн косметикалык 

пакеттер 

  Гримди тазалоо үчүн 
кагаз майлыктар [16.03] 

  Косметикалык кагаз 
майлыктар [16.03]  

  Косметикалык текстиль 
майлыктары [24.06] 

  Гримди тазалоо үчүн 
текстиль майлыктары 
[24.06] 

030197   Косметикалык лосьон 
сиңирилген майлыктар  

03.02.05. Гигиеналык максаттар үчүн парфюмердик-косметикалык препараттар 
030180  ..............  Адам же жаныбар үчүн 

дезодоранттар 
030168  ..............  Алюминий квасцылар 

[куруштуруучу каражат] 
[01.01.05] 

03T000  .............  Гигиеналык максаттар 
үчүн лосьондор 

030120  ..............  Даараткана майы 
03T000  .............  Бетти тазалоочу 

көбүктөр 
030125  ..............  Парфюмердик-

косметикалык 
категорияга киргизилген 
гигиеналык максаттар 
үчүн буюмдар  

030218  .............  Интимдик гигиена үчүн 
препараттар 
дезодоранттар 

030175   Ванналар үчүн 
туздар, 
медициналык 
максаттар үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

03T000  .............  Дезодарациялоочу 
каражаттар 

030162  .............  Тердөөгө каршы 
туалеттик каражаттары 
[туалеттик шаймандары] 

030155  Даараткана талькы 
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03.02.06. Сакал алуу жана сакал алгандан кийин териге кам көрүү товарлары 

030005   Сакал алуу үчүн 
квасцтык таш 
[куруштуруучу каражат] 

030148   Сакал алуу үчүн 
препараттар 

030200   Сакал алгандан кийин 
колдонулуучу лосьондор 

030017   Сакал алуу үчүн самын 

03.02.07. Тиштин жана ооз көңдөйүнүн гигиенасы үчүн каражаттар 
030204  ..............  Ооз көңдөйүн сергитүү 

үчүн аэрозоль  
030210  ..............  Тиштерди агартуу үчүн 

гель 
030079*  ............  Тиш пасталары 
030079*  ............  Тиш күлмайдалары 
030216  ..............  Дем алууну сергитүү 

үчүн чайкагычтар 

030031   Оозду чайкоо үчүн 
препараттар, 
медициналык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары 

030194   Тиш протездерин тазалоо 
үчүн препараттар 

03.02.08. Парфюмердик товарлар 
030091  ..............  Жыпар жыттуу суу 
030090  ..............  Лаванда суусу 
030092  ..............  Туалеттик суу 

030135   Атырлар 
030141   Парфюмердик буюмдар 
030058   Одеколон 

03.03. Санитардык-гигиеналык каражаттар 

03.03.01. Ар кандай багыттагы самындар 

030012  ..............  Самындар 
030149  ..............  Жыпар жыттуу самындар 
030080  ..............  Жугушсуздандыруучу 

самындар [05.04.02] 
030013  ..............  Кездемелердин түстөрүн 

жаңыртүү үчүн самындар 
030152 .............  Даараткана кесинди 

самындары 

030130   Дарылык самындар 
030163   Тердөөгө каршы 

самындар 
030143  ............  Буттун тердешине каршы 

самындар 
030007   Бадам самыны 

03.03.02. Тазалоо, жылмалоо жана жыйноо үчүн каражаттар 

03.03.02.01. Тазалоо үчүн каражаттар 

03T000  .............  Тазалоо үчүн 
абсорбенттер 

030081  ..............  Тиричилик кебээрге 
каршы препараттар 

030126  ..............  Айнектерди, анын 
ичинде желдетүү 
айнектерин тазалоо үчүн 
суюктуктар  

030038  ..............  Тазалоо үчүн вулкан  
күлү  

030117  ..............  Тазалоочу каражат 
катары пайдаланылуучу 
майлар 

030067  ..............  Тазалоо үчүн бор 
[03.03.02.03; 16.07; 28.04] 

030087  ..............  Түсүн өчүрүү үчүн 
препараттар 

030205  ..............  Кургак тазалоо үчүн 
препараттар 

030179  ..............  Сырларды кетирүү үчүн 
препараттар 

030085  .............  Лактарды кетирүү үчүн 
препараттар 

030206   Паркет момун кетирүү 
үчүн препараттар 
[тазалоочу препараттар] 

030088   Политураны кетирүү 
үчүн препараттар  

030170   Датты кетирүү үчүн 
препараттар  

030104   Тазалоо үчүн  
030138   Тушкагаздарды тазалоо 

үчүн препараттар 
препараттар 

030195 .............  Агын суу түтүктөрүн 
тазалоо үчүн препараттар 

030076   Тазалоо үчүн эритмелер 
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03.03.02.02. Жылмалоо үчүн каражаттар 

030053  ..............  Пол үчүн мом 
030207  ..............  Тайгалануудан коргоочу 

пол үчүн мом 
030047  ..............  Эмеректерди жана 

полдорду жылмалоо үчүн 
мом  

030054   Жылмалоо мому 
030070 .............  Жылмалоо үчүн кремдер 
030048   Жалтыратуу үчүн 

өнүмдөр [жылмалоо үчүн]  

030045   Жылмалоо үчүн 
препараттар 

030044   Жалтыратуу үчүн 
препараттар 

030212   Өсүмдүктөрдүн 
жалбырактарын 
жалтыратуу үчүн 
каражаттар 

03.03.02.03. Жыйноо үчүн каражаттар жана буюмдар 

030209  ..............  Чаңды тазалоо жана 
кетирүү үчүн кысылган 
аба менен баллондор 

030214  ..............  Идиш жуучу машиналар 
үчүн нымды соруучу 
заттар 

030208  ..............  Тайгалануудан коргоочу 
пол үчүн суюктуктар 

030060  ..............  Дааратканадагы суу үчүн 
боегучтар 

030158  ..............  Майсыздандыруу үчүн 
терпентин майы 
[05.01.04] 

030022  ..............  Актоо үчүн бор [16.07; 
28.04] 

030157  ..............  Майсыздандыруу үчүн 
скипидар [05.01.04] 

030167  .............  Нашатырь спирти 
[жуучу, тазалоочу 
каражат] [01.01.09; 
05.01.18.01] 

030077   Майсыздандыруучу 
каражаттар, өнөр жай 
максаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

030075 .............  Жуучу каражат, өнөр 
жайлык жана 
медициналык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары 

03T000  ..............  Тиричиликтик жуучу 
каражаттар 

030211   Жуучу каражаттар 
сиңирилген тазалоо үчүн 
чүпүрөктөр 

 

 

 

03.03.03. Жуу үчүн каражаттар 
030093  .............. Жуу үчүн самын 

жыгачынын кабыгы 
030098   Кирди чылап коюу үчүн 

препараттар  
030009  ..............  Кирди жалтыратуу үчүн 

препараттар  
030193  ..............  Жууганда кирди 

жумшартуу үчүн 
препараттар  

030028  ..............  Жуу үчүн препараттар 
030124  ..............  Жуу үчүн агартуучу 

препараттар 

030174   Кирди жууганда 
боектордун өңүн ачуу 
үчүн тиричилик 
химиялык препараттар 

030072*  Жуу үчүн сода  
030072*  Тазалоо үчүн сода 
03T000  .............  Самын спирти 
030153  Сода шакары  

03.04. Текстиль жана булгаары буюмдарына кам көрүү каражаттары 

03.04.01. Бут кийимге жана булгаары буюмдарына кам көрүү препараттары 
030228  ..............  Бут кийим үчүн вакса, 

гуталин  
030050  ..............  Өтүк чайыры 
030049  ..............  Бут кийим мому 
030074*  ............  Булгаары үчүн мом 
030074*  ............  Булгаары үчүн кремдер 

030039   Бут кийим үчүн крем 
030061   Булгаарыны коргоо үчүн 

курамдар [жылмалоочу] 
030046   Бут кийимге кам көрүү 

үчүн каражатта 
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03.04.02. Кездемелерге жана алардан жасалган буюмдарга кам көрүү үчүн препараттар 
030083  ...............  Тиричилик 

антистатиктери 
030150  ..............  Кирди жакшы жыттантуу 

үчүн жыпар жыт берүүчү 
заттар 

030051  ..............  Кир үчүн мом 
030010  ..............  Крахмал [аппрет] 

[01.01.11; 05.05.03; 30.10] 
030029  ..............  Кирди жалтыратуу үчүн 

крахмал 

03T000 .............  Кездемелерди 
кондициялоо үчүн 
препараттар 

030127   Жылтыратуу үчүн 
препараттар 
[крахмалдоо] [01.03.05] 

030068  Так кетиргичтер 
030014   Кирди тазалоо үчүн 

синька 

03.04.03. Агартуу үчүн препараттар 
030089  ..............  Жавель суу 
030025  ..............  Булгаарыны жалтыратуу 

үчүн препараттар 

030027   Агартуу үчүн сода 
030026   Агартуу үчүн туздар 

03.05. Жыпар жыт берүүчү каражаттар 

03.05.01. Жыттуу заттар 
030008  ..............  Амбра [парфюмерия] 
03T000  .............  Эфир майларынан 

жыттуу заттар  
030113  ..............  Гелиотропин 
030110  ..............  Гераниол 
030121  ..............  Ионон [парфюмердик] 
030095  ..............  Ладан 
030132  ..............  Мускус [парфюмерия] 
030129  ..............  Парфюмерия үчүн 

жалбыз [05.02; 
30.09.05] 

03Т000   Жыттандыргычтар 

030105   Гүл атырлары үчүн 
негиздер  

030151   Сафрол 
03Т000   Жаныбарлардан алынган 

парфюмердик чийки зат 
03Т000   Косметика үчүн 

экстракттар  
030101   Гүл экстракттары 

[парфюмерия] 
030015   Бадьян эссенциясы 
030099   Эфир эссенциялары 

03.05.02. Эфир майлары 
030107   Ачытылган камырдан 

жасалган кондитер 
азктары үчүн жыт 
беыргичтер  [эфир 
майлары]  

030172  ..............  Жыт бергичтер [эфир 
майлары] 

030173  ..............  Суусундуктар үчүн жыт 
бергичтер [эфир майлары] 

030021  ..............  Бергамот майы 
030108   Гаультерий майы 
030118  ..............  Парфюмери үчүн майлар 
030115   Жасмин майы 
030116   Лаванда майы 

030006   Бадам майы 
030100   Эфир майлары 
030037   Кедрдан эфир майлары 
030056   Лимондон эфир 

майлары 
030226   Цитрондон эфир 

майлары 
030119  ..............  Роза майы 
030159   Терпендер [эфир майлары] 
030128   Жалбыз эссенциясы 

[эфир майы] 

03.05.03. Жыпар жыттандыруу үчүн препараттар жана буюмдар 

030215  ..............  Абаны жыпар 
жыттандыргычтар 

03T000  .............  Автомобилдер үчүн 
жыпар жыттандыргычтар 

030030  ..............  Жыпар жыттуу жыгач 
030213   Фимиамдык таякчалар 

030106   Жыпар жыттуу заттар 
менен түтөтүү үчүн 
курамдар [парфюмердик 
буюмдар] 

030203   Гүлдөрдөн жана 
чөптөрдөн жыпар жытуу 
аралашмалар 

03.06. Башка топторго тиешелүү болбогон товарлар 
030055  ..............  Кийим тигүүчүнүн мому 
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04-класс 

04.01. Отун жана күйүүчү заттар  
04.01.01. Минералдык отундар 
04.01.02. Мунай отундары 
04.01.03. Өсүмдүк отундары 
04.01.04. Башка топчолорго киргизилбеген, отундун түрлөрү  
04.01.05. Күйүүчү заттар 
04.02. Жарыктандыруу максаттары үчүн материалдар жана буюмдар 
04.02.01. Шамдар, фитилдер 
04.02.02. Жарыктандыруу максаттары үчүн материалдар 
04.03. Чогултуу жана чаңды кетирүү үчүн курамдар 
04.04. Майлоо үчүн материалдар 
04.04.01. Техникалык максаттар үчүн тоң майлар 
04.04.02. Техникалык максаттар үчүн майлар 
04.04.02.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, техникалык максаттар үчүн 

майлар 
04.04.03. Башка топчолорго киргизилбеген, майлоо үчүн материалдар 
04.05. Момдор 
04.06. Күйүүчү-майлоочу материалдарга карата кошулмалар жана 

кошумдар 

04.01. Отун жана күйүүчү заттар 
04.01.01.Минералдык отундар 

040008  ..............  Антрацит 
040031  ..............  Кокс 
040072  ..............  Көмүр чаңы [отун] 
04T000  .............  Сланцтар [күйүүчү] 

040032   Минералдык отун 
040023   Таш көмүр 
040016   Брикеттелген таш көмү

04.01.02. Мунай отуну 

040043  ..............  Бензин 
040050 ...............  Газ 
040051  ..............  Газолин 
040059  ..............  Керосин 
040045  ..............  Лигроин 
040064  ..............  Мазут 
04Т000  .............  Күйүүчү-майлоочу 

материалдар 
040066 .............  Нафта 

040071  ............  Мунай, анын ичинде 
кайра иштетүү өнүмдөрү 

04T000 ..............  Мунайды кайра 
иштетилген  

040048 .............  Дизель майы 
04T000 ..............  Мотор отуну  
040044  ..............  Петролей эфири 

[01.01.07] 

04.01.03. Өсүмдүк отундары 
040018  ..............  Жыгачтан брикеттер 
040019  ..............  Отун брикеттери 
040013  ..............  Отундар 
040005  ..............  Күйгүзүү үчүн кагаз 

жгуттар  
04T000  .............  Лигнит [күрөң көмүр] 
040006  ..............  Күйгүзүү үчүн жыгач  

тамызгы 
04T000  .............  Отун катары 

пайдаланылуучу токой 
даярдоо продукциялары 

040017   Брикеттелген чым көң 
[отун] 

040024   Чым көң [отун] 
[01.03.06.01; 31.04] 

040108   Куу 
040062   Күрөң көмүр 
040014   Жыгач көмүрү [отун] 

[01.01.14; 05.01.18.01] 
040007   Тамызгы
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04.01.04. Башка топчолорго киргизилбеген, отундун түрлөрү 

040049  ..............  Отун газы 
040103  ..............  Генератордук газ 
040088  ..............  Катуу газ [отун] 
040003  ..............  Спирт [отун] 
040002  ..............  Метилденген этил 

спирти 

04T000  ..............  Отун  
 ........................  Атом реакторлору үчүн 

отун [01.03.09] 
040004  ...............  Спирт негизиндеги отун 
040106   Электр энергиясы 
040107   Этанол [отун]04.01.05  

 
Күйүүчү заттар 

 
040025   Күйүүчү заттар 
040084   Күйүүчү айлар 
 

040020   Карбюрирленген 
күйүүчү аралашма 

040081   Мотор майы 

04.02. Жарыктандыруу максаттары үчүн материалдар жана буюмдар 

04.02.01. Шамдар, фитилдер 
040076   Кичине чырактар 

[шамдар] 
040105  ..............  Жыпар жыттуу шамдар 
040010  ..............  Жаңы жылдык 

балатылар үчүн шамдар  

040015   Жарыктандыруу үчүн 
шамдар 

040061   Чырактар үчүн фитилдер 
040046   Шамдар үчүн фитилдер 

 
04.02.02. Жарыктандыруу максаттары үчүн материалдар 

 
04T000  .............  Жарыктандыруу 

максаттары үчүн заттар  
040029  ..............  Жарыктандыруу үчүн 

мом  
040040  ..............  Жарыктандыруу үчүн газ 
 

 
040039  .............  Жарыктандыруу үчүн 

тоң майлар 
04T000  .............  Жарыктандыруу 

материалдары 
040041  Жарыктандыруу үчүн 

отун 

04.03. Чогултуу жана чаңды кетирүү үчүн курамдар 
040038  ..............  Чаңды кетирүү үчүн 

препараттар  
040109  ..............  Чаңды соруу үчүн 

курамдар  

040012  .............  Шыпыруу үчүн 
байланыштыруучу 
курамдар  

040079   Чаң үчүн 
байланыштыруучу 
курамдар 

04.04. Майлоо үчүн материалдар 

04.04.01. Техникалык максаттар үчүн тоң майлар 
040047  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн техникалык вазелин  
[05.01.18.02; 03.02.01] 

040057  ..............  Техникалык балык тоң 
майы [05.01.04] 

040074*  ............  Жүн майы 
040074*  ............  Ланолин 
040034  ..............  Булгаарыны майлоо 

үчүн тоң майлар  
040026   Бут кийимди майлоо 

үчүн тоң майлар 

040037   Катуу тоң майлар 
040035   Техникалык тоң майлар 
040090   Булгаарыны алдын ала 

сактоо үчүн майлар 
040068   Олеин 
040086   Булгаарыны алдын ала 

сактоо үчүн каражаттар 
[тоң майлар жана 
майлар] 

04.04.02. Техникалык максаттар үчүн майлар 

040102  ..............  Сырлар үчүн майлар 
[02.02.03] 

040036  ..............  Калыптан чыгарууну 
жеңилдетүү үчүн майлар 
[курулуш] 
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040055  ..............  Таш же кыш коюмун 
алдын ала сактоо үчүн 
майлар 

040080  ..............  Кездемелер үчүн майлар 
040042  ..............  Майлоочу майлар 
040087  ..............  Техникалык майлар 
040056  ..............  Нымдоочу майлар 
040053  ..............  Таш көмүр чайырынан 

майлар 
040054 .............  Таш көмүр майлары 

040089   Техникалык кастор майы 
[05.01.04] 

040067   Өнөр жай максаттар 
үчүн сөөк майы  

040104   Мотор майы 
040075   Өнөр жай максаттар 

үчүн күнкарама майы 
040065   Өнөр жай максаттар 

үчүн кычы майы 

04.04.02.01. Башка класстарга тиешелүү болгон, техникалык максаттар үчүн майлар

  Датка каршы майлар 
[02.05] 

  Жыгач үчүн коргоочу 
майлар [02.05] 

04.04.03. Башка топчолорго киргизилбеген, майлоо үчүн материалдар 
040052  ..............  Майлоочу графит 

[01.01.01] 
040101  ..............  Майлоочу-муздатуучу 

суюктуктар 
04T000  .............  Майланыштыргычтар 
040063  ..............  Майлоочу материалдар 
040058  ..............  Күйүп кетүүнүн алдын 

алуу максатында ашкана 
идиштерин тазалоо үчүн 
соя майынан препараттар  

040009  ..............  Курлардын 
сыйгалануусуна 
тоскоолдук кылуучу 
препараттар 

  Датка каршы 
консистенттүү 
майлоочтор [02.05] 

040060   Консистенттүү 
майлоочтор  

040011   Курал үчүн 
консистенттүү 
майлоочтор  

040033   Курлар үчүн 
консистенттүү 
майлоочтор  

  Буюмдарды чыгарууну 
жеңилдетүү максатында 
калыптарды майлоо үчүн 
антиадгезиондук 
курамдар [01.03.11] 

04.05. Момдор 

040027..............  Мом [чийки зат] 
040069  ..............  Тоо мому [озокерит] 
040030  ..............  Өнөр жай максаттар үчүн 

мом 
040028  ..............  Курлар үчүн мом 
040021  ..............  Карнауб мому 

040001  ..............  Аарынын мому 
040070  ............  Парафин 
040073  ............  Стеарин 
040022   Церезин 

04.06. Күйүүчү-майлоочу материалдарга карата кошулмалар жана кошумдар 
040082  ..............  Бензол 
040083  ..............  Чийки бензол 
04T000  .............  Мотор майлары үчүн 

кошулмалар  
04T000  .............  Майларга, майлоочторго 

кошулмалар [01.03.11] 
040085  ..............  Мотор майы үчүн 

химиялык эмес 
кошулмалар 

040078   Ксилен  
040077   Ксилол 
04T000  .............  Майлоочу материалдарга 

кошум 
04T000  .............  Майга карата кошум 
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05-класс 

05.01. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн препараттар, 
каражаттар жана заттар 

05.01.01. Курамында туздар бар препараттар 
05.01.02. Жумшак дары формалары 
05.01.03. Тундурмалар жана дары тундурмалары  
05.01.04. Дары майлар жана тоң майлар 
05.01.05. Дарылык бальзамдар 
05.01.06. Чөп чайлар жана медициналык максаттар үчүн маңыздар 
05.01.07. Суу терапиясы үчүн каражаттар 
05.01.08. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн ферменттер 
05.01.09. Фармацевтикалык максаттар үчүн эфирлер 
05.01.10. Радиоизотоптук изилдөөлөр үчүн заттар  
05.01.11. Баңги препараттары 
05.01.12. Курамында уу бар препараттар 
05.01.13. Жаныбарлар үчүн фармацевтикалык препараттар 
05.01.14. Медициналык жана ветеринардык максаттар үчүн препараттар 
05.01.15. Ароматерапия үчүн каражаттар 
05.01.16. Фармацевтикалык препараттар жана каражаттар 
05.01.16.01. Антибактериалдык жана вируска каршы каражаттар 
05.01.16.02. Сезгенүүгө каршы каражаттар 
05.01.16.03. Ооруну басуучу каражаттар 
05.01.16.04. Дем алуу системасы үчүн каражаттар 
05.01.16.05. Борбордук нерв системасы үчүн каражаттар 
05.01.16.06. Тамак сиңирүү системасы үчүн каражаттар 
05.01.16.07. Жүрөк жана кан айлануу үчүн каражаттар  
05.01.16.08. Эндокриндик жана заара-тукум системасы үчүн каражаттар 
05.01.16.09. Көзгө арналган каражаттар 
05.01.16.10. Салмакты азайтуу үчүн каражаттар 
05.01.16.11. Териге арналган препараттар 
05.01.16.12. Башка топчолорго киргизилбеген, медициналык препараттар жана 

каражаттар  
05.01.17. Фармацевтикалык максаттар үчүн буюмдар 
05.01.18. Фармацевтикалык препараттар үчүн активдүү заттар жана көмөкчү 

каражаттар 
05.01.18.01. Фармацевтикалык препараттар үчүн активдүү заттар  
05.01.18.02. Фармацевтикалык препараттар үчүн көмөкчү каражаттар  
05.01.19. Ар кандай багыттагы медициналык жана фармацевтикалык 

максаттар үчүн каражаттар 
05.02. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн өсүмдүк 

чийки заттары 
05.03. Медициналык максаттар үчүн тирүү ткандар жана суюктуктар 
05.03.01. Кан, анын компоненттери жана канды алмаштыргычтар 
05.03.02. Медициналык жана ветеринардык максаттар үчүн биоматериалдар 
05.04. Гигиена буюмдары, препараттары жана каражаттары  
05.04.01. Гигиена максаттары үчүн буюмдар 
05.04.02. Санитардык-гигиеналык препараттар жана каражаттар 
05.04.03. Жаныбарлар үчүн гигиена каражаттары 
05.05. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн диета 

азыктары, тамак-аш кошулмалары 
05.05.01. Медициналык максаттар үчүн тамак-аш азыктары  
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05.05.02. Тамак-аш кошулмалары 
05.05.03. Башка топчолорго киргизилбеген, медициналык жана 

фармацевтикалык максаттар үчүн диета азыктары  
05.06. Өсүмдүк жана жаныбар дүйнөсүнүн зыяндуу түрлөрү менен 

күрөшүү үчүн каражаттары  
05.06.01. Дератизация үчүн препараттар  
05.06.02. Курт-кумурскалар менен күрөшүү үчүн препараттар жана 

каражаттар 
05.06.03. Өсүмдүктү коргоо үчүн каражаттар 
05.06.04. Жаныбарларды коркутуу үчүн каражаттар 
05.06.05. Мителерге каршы каражаттар жана буюмдар 
05.06.06. Зыяндуу өсүмдүктөр, жаныбарлар жана козу карындар менен 

күрөшүү үчүн каражаттар 
05.07. Таңма материалдары жана буюмдары 
05.08. Жарааттарды жабуу жана таңмаларды кармап туруу үчүн буюмдар 
05.09. Стоматологиялык материалдар жана медикаменттер 
05.10. Көмөкчү багыттагы буюмдар жана каражаттар 
05.10.01. Көмөкчү багыттагы буюмдар  
05.10.02. Көмөкчү каражаттар 

050130  ..............  Минералдык суулардын 
курамына кирген туздар  

050137  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн туздар 

050251  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн калий туздары 

050274   Медициналык максаттар 
үчүн натрий туздары 

050224   Жыттоочу туздар

05.01.02. Жумшак дары түрлөрү 
05T000  .............  Медициналык максаттар 

үчүн гелдер 
050408  ..............  Интимдик максаттар 

үчүн лубриканттер 
050196  ..............  Маздар 
050225  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн маздар 
050301  ..............  Күнгө күйүп калууларга 

каршы маздар 

050023   Тоңуп калуудан алдын 
ала коргоочу маздар, 
фармацевтикалык 
максаттар үчүн  

050211   Сымап маздары 
050280*  Медициналык свечалар 
050280*  Суппозиторийлер 

05.01.03. Тундурмалар жана дары тундурмалары 
050208  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн тундурмалар 
050179  ..............  Йод тундурмасы 
050148  ..............  Дары тундурмалары 

050141  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн эвкалипт 
тундурмасы 

050133  ..............  Эликсирлер 
[фармацевтикалык 
препараттар] 

05.01.04. Дары майлар жана тоң майлар 
050150  ..............  Балыктын тоң майы 

[04.04.01] 
050167  ..............  Дары майлар 
050172  ...............  Медициналык максаттар 

үчүн горчица майы  

050308  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн камфор майы 

050344  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн кастор майы 
[04.04.02]  

05.01. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн препараттар, 
каражаттар жана заттар 

05.01.01. Курамында туздар бар препараттар 
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050283   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн терпентин 
майы 
[03.03.02.03] 

050018  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн ашкөк майы 

050282   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн скипидар 
[03.03.02.03] 

05.01.05. Дарылык бальзамдар 

050050  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн бальзамдар 

050342   Медициналык максаттар 
үчүн гурьюн 
бальзам[01.01.14; 
02.02.01] 

050046   Медициналык максаттар 
үчүн бальзам 
Препараттары 

05.01.06. Чөп чайлар жана медициналык максаттар үчүн маңыздар 
050109  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн маңыздар 
050022  ..............  Астмага каршы чай 

топтому 

05T000 ..............  Ден соолукту чыңдоочу 
чайлар  

050149  ..............  Дарылык чайлар 
050240   Медициналык максаттар 

үчүн чөп чайлар 
05.01.07. Суу терапиясы үчүн каражаттар 

050043  ..............  Кычкылтек ванналары 
050044  ..............  Дарылык ванналар үчүн 

деңиз суусу [30.07.02; 
01.02.09] 

050059  ..............  Ванналар үчүн баткактар 
050045  ..............  Дарылык ванналар үчүн 

препараттар 
05T000  .............  Бут ванналары үчүн 

препараттар 

050041  ..............  Медициналык 
максаттарда ванналар 
үчүн препараттар  

050042   Минералдык суулардан 
ванналар үчүн туздар 

050302   Медициналык 
максаттарда ванналар 
үчүн туздар 

05.01.08. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн ферменттер 
050366   Медициналык максаттар 

үчүн диастаза [01.02.05] 
050187  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн сүт 
ферменттери 

050370  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн ферментативдүү 
препараттар 

050368   Медициналык максаттар 
үчүн ферменттер 

050333   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
ферменттер 

05.01.09. Фармацевтикалык максаттар үчүн эфирлер 
050139  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн жөнөкөй 
эфирлер [01.01.07] 

050138  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн татаал 
эфирлер [01.01.07] 

050318   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
целлюлозалык татаал 
эфирлер [01.01.07] 

050320   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
целлюлозалык жөнөкөй 
эфирлер [01.01.07] 
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05.01.10. Радиоизотоптук изилдөөлөр үчүн заттар 
050096  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн контрасттык 
радиологиялык заттар  

050258  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн радиоактивдүү 
заттар 

050349   Медициналык максаттар 
үчүн изотоптор  

050259   Медициналык максаттар 
үчүн радий [01.03.10.02] 

05.01.11. Баңги препараттары 
050086  ..............  Кокаин 
050197  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн люпулин  

050223   Баңгилер 
050227   Апийим 
050226   Апийим препараттары 

05.01.12. Курамында уу бар препараттар 
050002  ..............  Аконитин 
050123  ..............  Дигиталин 
050106  ..............  Кураре 
050276  ..............  Стрихнин 

050256   Медициналык максаттар 
үчүн хинин 

050249   Уулар 
050038   Бактериалдык уулар 
050216   Келемиш уусу 

05.01.13. Жаныбарлар үчүн фармацевтикалык препараттар 
050377   Ветеринардык максаттар 

үчүн 
аминокычкылдыктар 

050329   Ветеринардык максаттар 
үчүн медикаменттер 

050361   Ветеринардык максаттар 
үчүн биологиялык 
препараттар 

050287  ..............  Ветеринардык 
препараттар 

050371  ..............  Ветеринардык максаттар 
үчүн ферментативдүү 
препараттар 

050363  ............  Ветеринардык максаттар 
үчүн химиялык 
препараттар  

050164   Ветеринардык максаттар 
үчүн  майлоочтор 

050165   Сааганда 
пайдаланылуучу 
майлоочтор  

050369  Ветеринардык максаттар 
үчүн ферменттер 

05.01.14. Медициналык жана ветеринардык максаттар үчүн препараттар 
050437   Медициналык жана 

ветеринардык максаттар 
үчүн реактивдик кагаздар 

050212  ..............  Микроорганизмдер үчүн 
азыктандыруу заттары 

050213  ..............  Медициналык жана 
ветеринардык максаттар 
үчүн микроорганизмдер 

050039  ..............  Медициналык жана 
ветеринардык максаттар 
үчүн бактериалдык 
препараттар [01.02.05]  

050037  ............  Медициналык жана 
ветеринардык максаттар 
үчүн бактериологиялык 
препараттар [01.02.05] 

050375   Адам же жаныбарлар 
үчүн микроэлементтери 
бар препараттар  

050364   Медициналык жана 
ветеринардык максаттар 
үчүн химиялык 
реактивдер [01.03.10.02] 

05.01.15. Ароматерапия үчүн каражаттар 
050337  ..............  Түтөтүү үчүн 

медициналык препараттар  
050085   Түтөтүү үчүн шамдар 
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05.01.16. Фармацевтикалык препараттар жана каражаттар  

05.01.16.01. Антибактериалдык жана вируска каршы каражаттар 
050388  ..............  Антибиотиктер 
050159  ..............  Бактерициддер 
050270  ..............  Серотерапия үчүн 

медикаменттер 
05T000  .............  Антивирустук 

препараттар 

05T000   Антибактериалдык 
каражаттар 

050279  ..............  Сульфамиддик 
препараттар [дары 
препараттары] 

05.01.16.02. Сезгенүүгө каршы каражаттар 
050346  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн йод  
[01.03.10.01] 

050181  ..............  Йодоформ 
050030  ..............  Антисептикалык 

каражаттар 
050146   Дене табын төмөндөтүүчү 

каражаттар  

050290   Ириңди жаруучу 
каражаттар 

05T000   Антисептикалык 
күлмайда 

050054   Коргошун чыланма 
дарысы 

05.01.16.03 Ооруну басуучу каражаттар 
050124   Анальгетиктер 
050017  ..............  Анестетиктер 
050101   Баш ооруга каршы 

карандаштар  

050027   Баш ооруга каршы 
каражаттар 

 

05.01.16.04. Дем алуу системасы үчүн каражаттар 
050390  ..............  Бронхаларды кеңейтүү 

үчүн препараттар  
050303  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн кызыл 
мыя таякчалары  

050184*  Жөтөлгө каршы 
таблеткалар 

050184*   Ююба

05.01.16.05. Борбордук нерв системасы үчүн каражаттар 
050152   Нервди чыңдоочу 

каражаттар 
050273  ..............  Уктатуучу каражаттар 
05T000  .............  Неврологиялык 

бузулууларды дарылоо 
үчүн дары каражаттары 

050268*  Седативдик каражаттар 
050268*  Транквилизаторлор 

05.01.16.06. Тамак сиңирүү системасы үчүн каражаттар 
050064  ..............  Каломель 
050093  ..............  Ичтин катышына каршы 

дарылар  
050277  ..............  Куруштуруучу 

каражаттар 
050156   Ичти жумшартуучу 

каражаттар 

050122   Тамак сиңирүүнү 
шарттаган 
фармацевтикалык 
каражаттар  

050143  ..............  Тазалоочу каражаттар 
[ичти жумшартуучу] 

05.01.16.07. Жүрөк жана кан айлануу үчүн каражаттар 
050168  ..............  Гематоген 
050117  ..............  Канды тазалоочу 

каражаттар 

050104   Гемостатикалык 
карандаштар 
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05.01.16.08. Эндокриндик жана сийдик-тукум тутуму үчүн каражаттар 
05T000   Антиандрогендик 

препараттар 
050032   Антидиуретикалык 

препараттар 

050411  ..............  Жыныстык 
активдүүлүктү 
төмөндөтүү үчүн 
препараттар 

05T000   Эндокриндик 
050095   Бойго бүтүрүүгө каршы 

химиялык каражаттар  
05.01.16.09. Көзгө арналган каражаттар 

050414  ..............  Көздү жуу үчүн 
препараттар 

050088  ..............  Көз чыланма дарылары 

05T000  .............  Көздү дарылоо үчүн 
каражаттар 

05T000  .............  Глаукомага каршы 
каражаттар

05.01.16.10. Салмакты азайтуу үчүн каражаттар 
050389  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн пайдаланылуучу, 
табитти басуу үчүн 
каражаттар  

050317  ..............  Арыктоо үчүн 
медициналык каражаттар 

050415  ..............  Табитти басуу үчүн 
таблеткалар 

050416   Арыктоо үчүн 
таблеткалар 

05.01.16.11. Териге арналган препараттар 
050033  ..............  Сөөлдөрдү дарылоо 

үчүн карандаштар 
050098  ..............  Чорду кетирүү үчүн 

препараттар  
050241  ..............  Какачты кетирүү үчүн 

фармацевтикалык 
препараттар  

050239   Териге кам көрүү үчүн 
фармацевтикалык 
препараттар  

050100   Күнгө күйүп калууга 
каршы фармацевтикалык 
препараттар  

05T000  .............  Дерматологиялык 
каражаттар 

050417   Тотугуу үчүн 
таблеткалар 

 

05.01.16.12. Башка топчолорго киргизилбеген, медициналык препараттар жана 
каражаттар 

050107  ..............  Вакциналар 
05T000  .............  Фармацевтикалык 

заттар 
050128  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн мелисса 
суусу 

050125  ..............  Медикаменттер 
050328  ..............  Адам үчүн 

медикаменттер 
050210  ..............  Ментол 
050332  ..............  Микстуралар 
050053  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн висмут 
препараттары 

050090  ..............  Витамин препараттары 
05T000  .............  Чачты дарылоо үчүн 

препараттар 
050025  ..............  Геморройду дарылоо 

үчүн препараттар 
050063  ..............  Сөөк чорлорун дарылоо 

үчүн препараттар 
 

050229  ..............  Органотерапия үчүн 
препараттар 

050116  ..............  Тиштердин 
жарылуусун 
жеңилдетүү үчүн 
препараттар 

050061  ..............  Күйүктөрдү дарылоо 
үчүн препараттар 

050074  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн акиташ 
препараттары 

050394   Чачты өстүрүү үчүн 
медициналык 
препараттар 

050409   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн алоэ 
вера менен 
препараттар 

050069   Фармацевтикалык 
препараттар 
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050077   Химиялык-
фармацевтикалык 
препараттар   

050103   Үшүк алганда 
пайдаланылуучу 
препараттар 

050065   Алагүлүктөрдүн 
күлмайдасы 050103 

05Т000 ..............  Аллергияга каршы 
каражаттар 

05Т000   Булчуң дистониясын 
дарылоо үчүн 
каражаттар 

050383   Ооз көңдөйүнө кам 
көрүү үчүн медициналык 
каражаттар 

 
 
 

05Т000  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
алкоголго каршы 
каражаттар  

05Т000  Сезгенүүгө каршы 
каражаттар  

05Т000  Шишикке каршы 
каражаттар 

050262   Сергитүүчү 
каражаттар [дары 
препараттары] 

050067   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн сироптор 
[32.02] 

050395   Стероиддер 
050418  ..............  Таблетка-

антиоксиданттар 
050284   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн тимол 
05.01.17. Фармацевтикалык максаттар үчүн буюмдар 

050271  ..............  Горчичниктер 
050102  ..............  Каустикалык 

карандаштар 
050057  ..............  Дары момпосуйлар 
050310  ..............  Дары набаттар 
050214   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
төшөмөлөр 

050207   Медициналык 
помадалар 

050198   Медициналык 
максаттар үчүн чайнама 
резина 

050081   Курамында тамеки жок 
сигареттер, 
медициналык максаттар 
үчүн 

05.01.18. Фармацевтикалык препараттар үчүн активдүү заттар жана көмөкчү 
каражаттар 

05.01.18.01. Фармацевтикалык препараттар үчүн активдүү заттар 
050009  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
альдегиддер 

050433   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
альгинаттар [01.02.09] 

050291  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн ацетаттар 

050299  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
алюминий ацетаты 
[01.01.12]  

050296  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн алкалоиддер 

050376  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн 
аминокычкылдыктары  

050306  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн бром 
[01.03.10.01] 

050263  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн негизги 
азоткычкыл висмуту 

050153  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн гваякол  

050174 ...............  Гидрастин 
050175  ..............  Гидрастинин 
050314  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн газдар 
050160  ..............  Глицерофосфаттар 
050171  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн гормондор 
050347  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн йодиддер 
050348  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн шакар 
металлдарынын 
йодиддери [01.01.05] 

050325  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн кычкыл 
шарап ташы 

050281  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн шарап 
ташы 

050309  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн камфора [01.01.08] 

050319  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
каустиктер [01.01.04] 
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050062  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн [01.02.02] 

  Алюминий квасцтары 
[куруштуруучу каражат] 
[03.02.05] 

050399   Медициналык максаттар 
үчүн кычкылтек  

050338   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн галл 
кычкылдыгы [01.01.03] 

050292  ................  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
кычкылдыктар 

050326  ................  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн креозот 
[01.03.10.01; 02.05] 

050313   Медициналык максаттар 
үчүн лецитин [01.01.15; 
01.03.04; 29.03.03] 

050316   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
аарынын энелик сүтү 
[30.11] 

050228  ................  Оподельдок 
050242   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
пепсиндер 

050180  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
пептондор 

050007  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн белок препараттары 

050305  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн биологиялык 
препараттар [01.02.05] 

050345   Медициналык максаттар 
үчүн өтө кычкыл суутек 
[01.01.06;03.02.01] 

050362   Медициналык максаттар 
үчүн химиялык 
препараттар  

050323   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн химиялык 
препараттар 

050079   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн хлорал 
суу эритмелер 

050393   Вагиналдык эритмелер  
050304   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн ичүүчү 
сода [30.07.03] 

050438   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн спирт  

050008   Медициналык спирт 
05T000   Медициналык максаттар 

үчүн нашатырь спирти 
[01.01.09; 03.03.02.03] 

050056  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн жыгач 
көмүрү 

[01.01.14; 04.01.03] 
050236  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн фенолдор  
050335  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
формальдегид 
[01.03.10.01] 

050245  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
фосфаттар  

050257  Медициналык максаттар 
үчүн хинолин  

050080   Хлороформ 
050334   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн күкүрт 
түсү [01.03.10.01] 

050343   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн хмель 
экстракттары [32.02] 

 
 

05.01.18.02. Фармацевтикалык препараттар үчүн көмөкчү каражаттар 

050339  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн вазелин [03.02.01; 
04.04.01] 

050331  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн глицерин [01.01.09] 

050340  .............. Медициналык максаттар 
үчүн глюкоза  
[01.01.11; 01.03.04; 30.04] 

050157  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн желатин [01.01.14; 
01.04.02; 29.01.07] 

050127   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн магнезия  

050190   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн зыгыр 
уругунан ун 

050381   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн балык 
уну [29.01.07; 31.03] 

050231   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
пектиндер 
[01.01.11; 29.02.07] 
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05.01.19. Ар кандай багыттагы медициналык жана фармацевтикалык максаттар 
үчүн каражаттар 

 
050131  ..............  Термалдык суу 
 
050169  ..............  Гемоглобин 
050058  ..............  Дарылык баткактар 
050191  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
лосьондор 

050266  ..............  Медициналык сүлүк 
курттар 

050330  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн диагностикалык 
препараттар 

050166  ..............  Кош бойлуулукту 
диагностикалоо үчүн 
химиялык препараттар 

050426  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
прополис  

 
050410   Медициналык 

максаттар үчүн 
бермет упасы 

050373   Медициналык максаттар 
үчүн сиккативдер 
[кургатууну тездетүү үчүн 
заттар] 

05T000  .............  Жасалма көз жаш 
050163   Медициналык максаттар 

үчүн майлоочтор 
050407   Медициналык 

максаттар үчүн 
муздатуучу спрейлер 

050396   Медициналык 
максаттар үчүн көмөкчү 
каражаттар [10.20] 

05.02. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар                                                          
үчүн өсүмдүк чийки заттары 

050367  ..............  Тамак-аш буласы 
050158  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
горечавка 

050219  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн горчица 

05T000  .............  Гуарана 
050341  ..............  Медициналык 

максаттар үчүн 
гуммигут 
[02.06] 

050254  ..............  Медициналык 
максаттар үчүн квассия 

050253  ..............  Медициналык 
максаттар үчүн 
квебрахо [01.02.02] 

050020  ..............  Медициналык 
максаттар үчүн 
ангустурa кабыгы 

050132  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
дарактын кабыгы 

050092   Медициналык 
максаттар үчүн 
кондураг кабыгы 

050105  ..............  Кротон кабыгы 
050199   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн мангра 
дарагынын кабыгы 
[01.02.07] 

050221   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
миробалан кабыгы  

 
 

050255  Медициналык 
максаттар үчүн хина 
дарагынын кабыгы 

050260   Дары тамырлар 
050261   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
ышкын тамыры  

050185   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
лакричник  

050182   Медициналык 
максаттар үчүн ирланд 
моху 

050201  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн жалбыз 
[03.05.01; 30.09.05] 

050264   Медициналык 
максаттар үчүн 
сассапариль 

050162  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн зыгыр 
уруктары 

050269  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн кара 
көсөө 

050402   Медициналык 
максаттар үчүн 
вагиналдык 
спринцовкалоо үчүн 
каражаттар 

050336   Дарылык максаттарда 
чегүүчү чөптөр  

050170   Дары чөптөр 
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050147   Медициналык 
максаттар үчүн ашкөк 
[фенхель]  

 

050142   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
эвкалипт  

050183   Ялапа 

05.03. Медициналык максаттар үчүн тирүү ткандар жана суюктуктар 

05.03.01. Кан, анын компоненттери жана канды алмаштыргычтар 
05T000  .............  Канды алмаштыргычтар 
050265  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн кан 
050248  ..............  Кандын плазмасы 

05T000  .............. Плазманы 
алмаштыргычтар 

050209  .............. Сары суусу 

05.03.02. Медициналык жана ветеринардык максаттар үчүн биоматериалдар 
050404  ..............  Ветеринардык 

максаттар үчүн өзөк 
клеткалары 

050403  ..............  Медициналык 
максаттар үчүн өзөк клеткалары 
050177.................  Жасалма уруктандыруу 

үчүн эрендик 

050406  ..............  Ветеринардык 
максаттар үчүн 
биологиялык ткандар 

050405  ............  Медициналык 
максаттар үчүн 
биологиялык ткандар 

050397   Хирургиялык 
трансплантаттар [тирүү 
ткандар] 

05.04. Гигиена буюмдары, препараттары жана каражаттары 

05.04.01. Гигиена максаттары үчүн буюмдар 
05T000   Сиңирүүчү 

медициналык буюмдар 
[10.18] 

050351  Заарасын кармана 
албагандар үчүн 
гигеналык төшөмөлөр  

 ...........................  Целлюлозадан же 
кагаздан бир жолу 
пайдаланылуучу 
жалаяктар 
[16.03] 

05T000  .............  Гигиеналык таңмалар 
050412  ..............  Жалаякшымдар [балдар 

жалаяктары] 
 ...........................  Целлюлозадан же 

кагаздан бир жолу 
пайдаланылуучу 
жалаякшымдар [16.03] 

050378  ..............  Бала эмизгенде 
пайдаланылуучу 
жаздыкчалар [10.19] 

050233  ............  Аялдардын гигеналык 
төшөмөлөрү 

050315   Ар күндүк төшөмөлөр 
[гигиеналык] 

050234   Гигеналык төшөмөлөр 
050232   Аялдар үчүн 

гигиеналык тампондор  
050372   Заарасын кармана 

албагандар үчүн 
гигеналык трусылар 

050200   Аялдардын гигиеналык 
трусылары  

050413   Трусы-жалаякшымдар 

05.04.02. Санитардык-гигиеналык препараттар жана каражаттар 

050119  ..............  Дезодоранттар, адам же 
жаныбарлар үчүн 
арналгандан тышкары 

050400  ..............  Кийим же текстиль 
буюмдары үчүн 
дезодораторлор 

050401  ..............  Абаны сергитүү үчүн 
дезодоранттар 

 ...........................  Жугушсуздандыруучу 
самындар [03.03.01] 

 

050205  ..............  Күкүрт таякчалары 
[жугушсуздандыруучу 
каражаттар] 

050005 .............  Абаны тазалоо үчүн 
препараттар 

 
050275  Стерилдештирүү үчүн 

препараттар 
05T000   Санитардык препараттар  
050118   Гигиеналык максаттар 

үчүн дезинфекциялоочу 
каражаттар 
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050380   Химиялык туалеттер 
үчүн дезинфекциялоочу 
каражаттар  

050108   Медициналык 
максаттар үчүн жуучу 
каражаттар 

050441*  ............  Жугушсуздандыруучу  
каражаттар 

 
050285  Тердөөгө каршы 

каражаттар 
050247   Буттун тердешине 

каршы каражаттар 
 
 

050441*  ............  Дезинфектанттар 
05.04.03. Жаныбарлар үчүн гигиена каражаттары 

050220  ..............  Ветеринардык максаттар 
үчүн лосьондор 

050322  ..............  Иттер үчүн лосьондор 
050440  ..............  Үй жаныбарлары үчүн 

жалаякшымдар 
050189  ..............  Жаныбарлар үчүн жуучу 

каражаттар  

050051   Мал үчүн жуучу 
каражаттар  

050075   Иттер  үчүн жуучу 
каражаттар  

  Бөлмө жаныбарларын 
жуу үчүн шампундар 
[03.02.01.01] 

05.05. Медициналык жана фармацевтикалык максаттар үчүн диета азыктары,             
тамак-аш кошулмалары 

05.05.01. Медициналык максаттар үчүн тамак-аш азыктары 
050298  ..............  Балдар тамагы 
050278   Медициналык максаттар 

үчүн кант [30.05]  
050121   Медициналык максаттар 

үчүн диабетикалык нан 
[30.02.02 

050006  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн белоктук тамак-аш 
азыктары 

050297  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн диеталык тамак-аш 
азыктар 

05.05.02. Тамак-аш кошулмалары 
050384  ..............  Тамак-аш кошулмалары 
050420  ..............  Белоктук тамак-аш 

кошулмалары 
050419   .............  Жаныбарлар үчүн тамак-

аш кошулмалары 
050432  ..............  Альгинаттан тамак-аш 

кошулмалары 
050430  ..............  Глюкозадан тамак-аш 

кошулмалары  
050434  ..............  Казеинден тамак-аш 

кошулмалары 
050431   Лецитинден тамак-аш 

кошулмалары  
050422  ..............  Зыгыр уругунун майынан 

тамак-аш кошулмалары 
050427 .............  Прополистен тамак-аш 

кошулмалары 
050435   Протеинден тамак-аш 

кошулмалары 

050436 .............  Жаныбарлар үчүн 
протеинден тамак-аш 
кошулмалары 

050425   Аарынын энелик 
сүтүнөн тамак-аш 
кошулмалары  

050428  Өсүмдүктүн 
чаңчаларынан тамак-аш 
кошулмалары 

050423  ............  Өндүрүлгөн буудайдан 
тамак-аш кошулмалары 

050421   Зыгыр үрөнүнөн тамак-
аш кошулмалары  

050429  Ферменттик тамак-аш 
кошулмалары 

050382   Минералдык тамак-аш 
кошулмалары 

050424  ..............  Ачыткы тамак-аш 
кошулмалары

5.05.03. Башка топчолорго киргизилбеген, медициналык жана фармацевтикалык 
максаттар үчүн диета азыктары 

050350  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн диета азыктары 

050129  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн минералдык суулар 

050194  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
ачыткылар [30.08] 

050013   Диеталык же 
фармецевтикалык 
максаттар үчүн крахмал 
[01.01.11; 30.10; 
03.04.02] 
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050192  ..............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн лактоза 
[01.01.11: 01.03.04: 
29.01.07] 

050300   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн бадам 
сүтү [03.02.01; 32.01.02] 

050144  .............  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн ун 

050307  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн диеталык 
суусундуктар 

 

050188   Медициналык максаттар 
үчүн угут унунан 
суусундуктар 

050321   Диеталык жана 
медициналык максаттар 
үчүн дан өсүмдүктөрүн 
иштетүү кыйыр азыктары 
[01.01.14; 31.03] 

050145   Балдар тамагы үчүн 
кургак сүт аралашмалары 

050203   Фармацевтикалык 
максаттар үчүн угут 
[30.08; 31.09] 

05.06. Өсүмдүк жана жаныбар дүйнөсүнүн зыяндуу түрлөрү менен күрөшүү үчүн 
каражаттар 

05.06.01. Дератизация үчүн препараттар 
050120  ..............  Чычкандарды жок кылуу 

үчүн препараттар 
05T000  ............  Дератизациялык 

каражаттар 

05.06.02. Курт-кумурскалар менен күрөшүү үчүн препараттар жана каражаттар 
050286  ..............  Күбөгө каршы өзгөчө 

сиңирүүчү кагаз 
050035  ..............  Чымындарга каршы 

илээшкек кагаз 
050055  ..............  Инсектициддер 

[01.03.06.03] 
050217  ..............  Илээшкек чымын 

кармагычтар 
050252  ..............  Пиретрум күлмайдасы 
050246   Филлоксерлерге каршы 

тазалоо үчүн химиялык 
препараттар  
[01.03.06.03] 

050028   Күбөдөн алдын ала 
коргоочу препараттар  

050193  ..............  Курт-кумурскалардын 
личинкаларын жок кылуу 
үчүн препараттар 

050218  ..............  Чымындарды жок кылуу 
үчүн препараттар 

05T000  .............  Дезинсекциялык 
каражаттар 

050186 .............  Тамекинин экстракттары 
[инсектициддер] 

05.06.03. Өсүмдүктү коргоо үчүн каражаттар 

050312   Альгициддер 
050439   Пестициддер 
050135  ..............  Спораларга каршы 

препараттар 
050222   Кара көсө баскан дан 

өсүмдүктөрүн дарылоо 
үчүн химиялык 
препараттар  

  Дан өсүмдүктөрүн кара 
көсөдөн коргоо үчүн 
химиялык препараттар  
[01.03.06.02] 

050202   Милдьюга каршы 
дарылоо үчүн  химиялык 
препараттар  

  Жүзүмдү милдьюдан 
коргоо үчүн химиялык 
препараттар 
[01.03.06.02] 

050288  Ооруп калган жүзүмдү 
дарылоо үчүн химиялык 
препараттар  

  Жүзүмдөрдү оорулардан 
коргоо үчүн химиялык 
препараттар [01.03.06.02] 

05.06.04. Жаныбарларды коркутуу үчүн каражаттар 
050379  ..............  Репеллент катары 

пайдаланылган кедр 
дарагынын кабыгы  

050178  ..............  Репелленттер 
050076  ................  Иттер үчүн репелленттер 

050386   Курт-кумурскаларга 
каршы түтөтүү үчүн 
репелленттер 
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05.06.05. Мителерге каршы каражаттар жана буюмдар 
050387  ..............  Акарициддер 
050311  ..............  Карбонил [митеге каршы 

каражат] [02.05.01] 
050087  ..............  Жаныбарлар үчүн 

мителерге каршы 
каргылар 

050289   Мителерди жок кылуу 
үчүн препараттар 

050154   Глистогондук каражаттар 

050238   Мителерди жок кылуу 
үчүн каражаттар 

050029   Мителерге каршы 
каражаттар 

05.06.06. Зыяндуу өсүмдүктөр, жаныбарлар жана козу карындар менен күрөшүү үчүн 
каражаттар 

050052  ..............  Биоциддер 
050272  ..............  Топуракты 

стерилизациялоо үчүн 
препараттар [01.03.06.03] 

050021  ..............  Зыяндуу жаныбарларды 
жок кылуу үчүн 
препараттар 

050204  ..............  Зыяндуу өсүмдүктөрдү 
жок кылуу үчүн 
препараттар 

050026   Үй козу карындарын жок 
кылуу үчүн препараттар 

050195   Жер үстүндөгү 
моллюскаларды жок 
кылуу үчүн препараттар 

05T000   Жугушсуздандыруучу 
каражаттар 

050151   Фунгициддер 
[01.03.06.03] 

05.07. Таңма материалдары жана буюмдары 

 
050049   Таңма бандаждар [10.15] 
050099   Медициналык максаттар 

үчүн пахта кебези 
[03.02.04] 

050031  ..............  Антисептикалык кебез 
050034  ..............  Асептикалык кебез 
050176  ..............  Гигроскопиялык кебез 
050072  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн кебез [03.02.04; 
22.09] 

050073  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн корпия 

050155  ..............  Таңуу үчүн марли 
050114  ..............  Медициналык таңма 

материалдары 
050140 ...............  Хирургиялык таңма 

материалдар 
050392   Медициналык максаттар 

үчүн молескин [24.01] 

050398   Медициналык 
максаттарда 
пайдаланылуучу 
таңмалар  

050089 .............  Компресстер үчүн 
таңмалар 

050070   Ысык компресстер үчүн 
таңмалар 

050267   Хирургиялык ийинге 
асылуучу таңмалар 
[10.15] 

050374   Дары каражаттары 
сиңирилген майлыктар 

050136   Жарааттарды айыктыруу 
үчүн тампондор 

050078   Хирургиялык кездемелер 
[10.04.02] 

05.08. Жараатарды жабуу жана таңмаларды кармап туруу үчүн буюмдар 
050294  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн илээшкек тасмалар 
050324  ..............  Фармацевтикалык 

максаттар үчүн коллодий 
[01.01.15] 

050019   Лейкопластырлар  
050442   Хирургиялык желим

46 
 



05.09. Стоматологиялык материалдар жана медикаменттер 
050230  ..............  Алтындан тиш 

амальгамдары 
050012  ..............  Стоматологиялык 

амальгамдар 
050084  ..............  Стоматологиялык 

максаттар үчүн калып 
мому 

050003  ..............  Тиш протездери үчүн 
желим 

050112  ..............  Тиштер үчүн лактар 
050113 ...............  Тиштер үчүн мастикалар 
050001  ..............  Стоматологиялык 

абразивдик материалдар 
050110..............  Тиштерди пломбалоо 

үчүн материалдар 

050111  ..............  Чапталып жасалган тиш 
үчүн материалдар 

050327  ...............  Стоматологиялык 
медикаменттер 

050066   Стоматологиялык 
максаттар үчүн резина  

050010 .............  Стоматологиялык 
максаттар үчүн асыл 
металлдардын куймасы 

050115  ............  Тиш протездери үчүн 
фарфор 

050082  ............  Тиш цементтери 
 
 

 

05.10. Көмөкчү багыттагы буюмдар жана каражаттар 
05.10.01. Көмөкчү багыттагы буюмдар 

050244  ..............  Толтурулган биринчи 
жардам аптечкалары 

050060  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн билериктер 

050015  ..............  Ревматикага каршы 
бирлериктер 

050237  ..............  Горчичниктер үчүн 
кагаздар 

050068   Дарылар үчүн капсулдар 
050243   Фармацевтикалык 

максаттар үчүн 
капсулалдар 

050016   Ревматизмге каршы 
шакектер 

050040   Буттар үчүн чорго каршы 
шакектер  

050126  ..............  Толтурулган жол 
аптечкалары 

050391   Чорго каршы 
жаздыкчалар 

050071   Аялдардын гигиеналык 

төшөмөлөрү үчүн курлар 

05.10.02. Көмөкчү каражаттар 
050365  ..............  Көз линзаларын тазало 

үчүн препараттар 
050091  .............. Электрокардиографиялык 

электроддор үчүн 
химиялык өткөргүчтөр 

050094   Көз линзалары үчүн 
эритмелер 

050134  ..............  Лейкопластырларды 
чыгаруу үчүн эриткичтер 

050161   Медициналык максаттар 
үчүн резина 

050036   Бактериялар үчүн 
азыктандыруучу чөйрө  

050385   Хирургияда жана 
ортопедия үчүн сөөк 
цементи  

050083   Жаныбарлардын туягы 
үчүн цемент 
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06-класс 

06.01. Иштетилбеген же жарым-жартылай иштетилген металлдар 
06.01.01. Металлдар 
06.01.01.01. Башка класстарга тиешелүү болгон металлдар 
06.02. Куймалар 
06.03. Кендер 
06.04. Металл өндүрүшүнүн буюмдары 
06.05. Сым жана андан жасалган буюмдар  
06.06. Металл калдыктар 
06.07. Түтүктөр, кубур түтүктөр жана алар үчүн буюмдар 
06.07.01. Металл түтүктөр, кубур түтүктөр 
06.07.02. Түтүктөр жана кубур түтүктөр үчүн металл буюмдар 
06.08. Ар кандай багыттагы металл буюмдар 
06.08.01. Курулуш үчүн буюмдар 
06.08.01.01. Курулуш иштери үчүн көмөкчү буюмдар 
06.08.02. Конструкциялар жана курулмалар  
06.08.02.01 Причалдык курулмалар 
06.08.02.02 Конкреттүү багыттагы конструкциялар жана курулмалар 
06.08.03. Терезелер, эшиктер жана алардын бөлүктөрү 
06.08.04. Терезелер жана эшиктер үчүн фурнитура  
06.08.05. Тепкичтер жана аларга карата себилдегич  
06.08.06. Жаныбарлар жана канаттуулар үчүн буюмдар 
06.08.07. Бекиткичтер, таянычтар 
06.08.08. Сактоо жана ташуу үчүн буюмдар 
06.08.09. Жердеги байланыш жолдору үчүн буюмдар  
06.08.10. Таануу-кабарлоо буюмдары 
06.08.11. Каңдоо жана ширетүү үчүн буюмдар 
06.08.12. Кулпу жана темирден жасалган буюмдар 
06.08.13. Функционалдык багыттагы буюмдар 
06.08.14. Жалпы багыттагы буюмдар 
06.08.15. Чарба-тиричилик багытындагы буюмдар 
06.08.16. Көркөм буюмдар 
06.09. Мемориалдык металл курулмалар жана буюмдар 
06.10. Такелаждык жана чырмоочу металл каражаттар 
06.11. Атайын багыттагы металл фурнитура  
06.12. Курулуш металл материалдары 
06.12.01. Башка топчолорго киргизилбеген, курулуш металл материалдары 
06.12.02. Чатыр материалдары 
06.12.03 Каптоо материалдары, каптамалар 

06.01. Иштетилбеген же жарым-жартылай иштетилген металлдар  
06.01.01. Металлдар 

 

060017  ..............  Алюминий 
060043  ..............  Бериллий [глициний] 
060259  ..............  Ванадий 
060257  ..............  Вольфрам 
060067  ..............  Гафний [кельтий] 
060147  ..............  Германий 
060115  ..............  Иштетилбеген же 

жарымжартылай 

иштетилген темир 
060154  ..............  Индий 
060061  ..............  Кадмий 
060088  ..............  Иштетилбеген кобальт  
060169  ..............  Магний 
060174  ..............  Марганец 
060189  ...............  Молибден 
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060109   Иштетилбеген же жарым-
жартылай иштетилген жез 

060182  ..............  Иштетилбеген же жарым-
жартылай иштетилген 
жөнөкөй металлдар 

060185   Пирофордук металлдар 
060434   Күлмайда өңдүү 

металлдар 
060193   Никель 
060194   Ниобий 

060373   Калай 
060214   Иштетилбеген же 

жарым-жартылай 
иштетилген коргошун  

060246  ..............  Тантал [металл] 
060251  ..............  Титан 
060079 ...............  Хром 
060223   Цинк 
060264   Цирконий

06.01.01.01. Башка класстарга кирген металлдар 
  Висмут [01.01.01] 
 ...........................  Лантан [01.01.01] 
 ...........................  Неодим [01.01.01] 

  Празеодим [01.01.01] 
  Церий [01.01.01] 

06.02. Куймалар 
060046  ..............  Баббит 
060018  ..............  Коло 
060401*  ............  Керметтер 
060401*  ............  Металл керамика 
060157  ..............  Иштетилбеген же жарым-

жартылай иштетилген 
латунь  

060031  ..............  Мельхиор 
060016  ..............  Нейзильбер 
060027  ..............  Антифрикциялык 

куймалар 
060032  ..............  Күмүш каптамы менен 

калай негизиндеги 
куймалар  

060269  ..............  Жөнөкөй металлдардын 
куймалары 

060002   Маңыздалган 
болот 

060001   Иштетилбеген же 
жарым-жартылай 
иштетилген болот 

060253   Томпак 
06Т000  Феррокуймалар 
060139   Ферровольфрам 
060136   Ферромолибден 
060137   Ферросилиций 
060138   Ферротитан 
060080   Феррохром 
060133   Иштетилбеген же 

жарым-жартылай 
иштетилген чоюн 

06.03. Кендер 
060145   Галенит [кен] 
060163   Лимониттер 
060134  ..............  Темир кендери 

060183   Металл кендер 
060081   Хром кендери 

06.04. Металл өндүрүшүнүн буюмдары 

060168   Блюмдар [металлургия] 
060164  ..............  Жөнөкөй металлдардан 

сомдомолор  
060131  ..............  Тегерек темир 
060374  ..............  Тунукелер 
060052*  ............  Жука болот сомдомдор  
060052*  ............  Болот пластиналары 

060052*  ............  Болот плиталар 
060052*   Болот сомдомдору 
060010   Болот листтери 
060005   Болот куймасы 
060376   Болот тилке 
060003   Калай кагаз 
060375   Станиоль 
060270   Алюминий фольгасы 

06.05. Сым жана андан жасалган буюмдар 

060019  ..............  Алюминий сым 
060132  ..............  Темир сым 
060108  ..............  Жөнөкөй металлдардан 

сым 
060268  ..............  Жөнөкөй металлдардын 

куймаларынан сым, оңой 
эриме бекиткичтер үчүн 
сымдан тышкары 

060041  ............  Тикенектүү сым 
060353  ............  Изоляцияланбаган жез 

сым 
060004  ............  Болот сым 
060184   Сым кездемелер 
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06.06. Металл калдыктар 
060161  ..............  Металл таарындылары 

06.07. Түтүктөр, кубур түтүктөр жана алар үчүн буюмдар 

06.07.01 Металл түтүктөр, кубур түтүктөр 
060258  ..............  Металл кубур түтүктөр 
060415  ..............  Желдетүүчү орнотмолор 

жана абаны кондициялоо 
үчүн орнотмолор үчүн 
металл түтүктөр 

060421  ..............  Оргутма металл кубур 
түтүктөр 

060127  ..............  Металл түтүктөр 
060356  ..............  Суу аккыч металл 

түтүктөр 

060114   Дренаждык металл 
түтүктөр 

060413  ...............  Түтүн чыгуучу металл 
түтүктөр 

060091  ..............  Металл суу түтүктөрү  
060011   Болот түтүктөр 
060076  ...............  Борбордук 

жылытуу 
тутумдары үчүн 
металл түтүктөр  

06.07.02 Түтүктөр жана кубур түтүктөр үчүн металл буюмдар 
060267   Кысылган аба үчүн 

кубур түтүктөр үчүн 
металл арматура 

060331   Түтүн чыгуучу 
түтүктөрдүн металл 
дефлекторлору 

060414  ..............  Металл түтүн чыгуучу 
түтүктөр 

060359  ..............  Суу түтүктөрүнүн металл 
клапандары  

060335  ..............  Дренаждык түтүктөрдүн 
металл клапандары  

060099*  ............  Түтүктөр үчүн металл 
муун  

060099*  ............  Түтүктөр үчүн металл 
бутагы 

060420   Түтүктөр үчүн металл 
коллекторлор 

060318   Түтүн чыгуучу 
түтүктөрдүн металл 
капкактары 

060173   Түтүктөр үчүн металл 
бириктирүүчү муфталар  

060366   Кубур түтүктөр үчүн 
металл бутактама 

060229   Түтүктөр үчүн металл 
бириктиргич 

060054   Металл фланцтар 
06T000 ..............  Түтүктөр үчүн штангдар 
 
 

06.08. Ар кандай багыттагы металл буюмдар 
06.08.01. Курулуш үчүн буюмдар 

060140  ..............  Металл курулуш 
арматурасы 

060316*  ............  Оранжереялар үчүн 
металл каркастар  

060316*  ............  Күнөсканалар үчүн 
металл каркастар  

060328  ..............  Металл курулуш 
каркастары 

060343  ..............  Металл карниздер 
060090  ..............  Конструкциялар үчүн 

металл колонналар  
060123*  ............  Металл курулуш консолдору 
060123*  .............  Металл курулуш 

кронштейндери  
060252  ..............  Металл чатырлар 
060344*  ............  Карниздердин металл молдингдери 
060344*   Карниздердин металл 

сыныктары 

060179   Металл бастырмалар 
[курулуш] 

060098   Чатырларды 
гидроизоляциялоо үчүн 
металл тийиштирүүчү 
коймолор  

060195   Гидроизоляциялоо үчүн 
металл курулуш 
коймолору 

060074   Курулуш металл 
рамалары  

060336   Ички тосмолор  
06Т000   Металл тосмолор 
060210   Металл полдор 
060209   Металл шыптар 

06.08.01.01. Курулуш иштери үчүн көмөкчү буюмдар 
060279  ..............  Курулуш эритмесин 

аралаштыруу үчүн 
идиштер  

060360   Металл курулуш 
жыгачтары  
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060317   Металл төшөмөлөр 
060292  ..............  Бетон үчүн металл дубал 

калыптары 

060381   Металл курулуш 
панелдери  

 

06.08.02. Конструкциялар жана курулмалар 
06.08.02.01. Причалдык курулмалар 

060412  ..............  Причалдык металл 
челектер [19.09; 20.13.02] 

060272   Кемелерди шварттоо 
үчүн калкыма металл 
причалдар 

 

060362   Жүргүнчүлөр үчүн 
кемелердин жылдырма 
металл траптары 
[12.06.01] 

060271  ..............  Шварттык металл 
кнехттер 

06.08.02.02. Конкреттүү багыттагы конструкциялар жана курулмалар 
060290  ..............  Сүзүүчү бассейндер 

[металл конструкциялар] 
060436  ..............  Жашыл өсүмдүктөр 

чырмаган чатырча [металл 
конструкциялар] 

060215  ..............  Сууга секирүү үчүн 
металл секилер 

060439  ..............  Металл курама 
үйлөр [даяр 
топтомдор] 

060308  ..............  Металл кумжээк 
кабинкалары 

060422  ..............  Металл телефон 
кабиналары 

060170  ..............  Жылдырма металл 
конструкциялар 

060159  ..............  Ракеталарды учуруу 
үчүн металл 
платформалар 

060176*  ............  Жүктөрдү ташуу 
үчүн металл 
платформалар 

060176*   Жүктөрдү ташуу 
үчүн металл 
поддондор 

060226   Металл курама 
платформалар 

060325   Металл жүк поддондору 
060175   Жүктөрдү ташуу жана 

жүктөө-түшүрүү иштери 
үчүн металл поддондор  

060411   Кулактандыруулар үчүн 
металл мамылар 

060236   Жылдырма металл 
күнөсканалар 

060255   Металл турникеттер 
060293   Велосипеддерди 

токтотуу үчүн металл 
орнотмолор 

  Айыл чарба 
элеваторлору [07.09.02] 

 

06.08.03. Терезелер, эшиктер жана алардын бөлүктөрү 
060218*   Металл дарбазалар 
060218*   Металл порталдар 
060100  ..............  Металл эшиктер* 
060158*  ............  Тышкы металл 

жалюзилер 
060158*  ............  Тышкы металл терезе 

капкагы 
060394  ..............  Металл эшик 

комплекттери 
060130  ..............  Терезе комплекттери 
06T000  .............  Металл терезе кутулары 

[19.07] 
060329*  ............  Металл эшик кутулары 
060329*  ............  Эшиктин меттал 

рамалары 
060347  ..............  Эшиктер үчүн жээктер 
060106  ..............  Терезелер үчүн 

каптоолор 

060346   Металл терезелер 
060165   Эшик же терезе металл 

тосмолор 
060260   Терезе эки жакка ачылма 

металл мукабалар 
060233   Эшиктин металл 

босоголору  
060315   Терезенин металл 

рамалары  
060197   Металл жээктер 
060219*   Эшиктин металл 

полотносу  
060219*   Эшик металл 

филенкалары 
060428   Чиркейге каршы металл 

торлор 

06.08.04. Терезелер жана эшиктер үчүн фурнитура 
060075*  ............  Терезе блоктору 060075*  ............  Терезе дөңгөлөктөрү 
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060075*  ............  Терезе роликтери 
060125   Терезенин металл тээги 
06T000   Эшиктин бекиткичтери 
060220   Эшиктин металл тээги 
060035*  ............  Терезенин желдеткич 

металл илгичтери 
060035*  ............  Терезенин металл 

чектегичтери 
060035*  ............  Терезенин металл 

тирөөчтөрү 
060036*  ............  Эшиктин металл 

чектегичтери 
060036*  ............  Эшиктин металл 

тирөөчтөрү 
060039  ..............  Капталган металл 

илмектер 
060135  ..............  Эшиктерди жабуу үчүн 

электр эмес шаймандар 

060320   Эшиктерди ачуу үчүн 
электр эмес шаймандар 

060348   Жылдырма эшиктер үчүн 
металл роликтер 

060216   Эшиктин металл 
туткалары 

06Т000   Эшик блоктору үчүн 
фурнитура 

06Т000   Терезе блоктору үчүн 
фурнитура 

060104   Терезе шпингалеттери 
060443   Терезелерди жабуу үчүн 

электр эмес түзүлүштөр 
060444   Терезелерди ачуу үчүн 

электр эмес түзүлүштөр 

 

06.08.05. Тепкичтер жана аларга карата себилдегич 
060162  ..............  Металл косоурлар 

[тепкичтин бөлүгү] 
060124  ..............  Металл тепкичтер 
060361  ..............  Металл коймо тепкичтер 

060355  ...............  Тепкичтин металл 
баскычтары 

060177   Металл шатылар 
[тепкичтер] 

060448   Металл тепкичтер

06.08.06. Жаныбарлар жана канаттуулар үчүн буюмдар 

060280   Канаттуулар үчүн 
ванналар [металл 
конструкциялар] 

060263  ..............  Металл вольерлер 
[конструкциялар] 

060433   Жапайы жаныбарлар 
үчүн металл торлор 

060425   Металл тоокканалар  
060438   Металл чочкоканалар 
060437   Металл малкана 

06.08.07. Бекиткичтер, таянычтар 
060337  ..............  Мунай скважиналары 

үчүн металл айландырма 
колонналар 

060111  ..............  Суу өткөрбөс металл 
бекиткичтер  

060023  ..............  Металл мачталар 
060006  ..............  Болот мачталар 
060365   Электр берүү 

чубалгылары үчүн металл 
таянычтар 

060372   Металл таянычтар 
060188   Шпунттук металл 

түркүктөр 
060205   Металл мамылар 
060222   Металл телеграф 

мамылары 

06.08.08. Сактоо жана ташуу үчүн буюмдар 

060050   Кысылган газдар же 
сюук аба үчүн баллондор 
[металл резервуарлар] 

060354  ..............  Металл бактар 
060093  ..............  Металл консерва 

банкалары 
060289  ..............  Металл челектер 
060287  ..............  Металл кичинекей 

челектер 
060239   Металл силостор  

060231  ..............  Таңгактоо үчүн металл 
идиштер 

060065  ..............  Кычкылдыктарды сактоо 
үчүн металл идиштер  

06T000  ..............  Болот идиштер 
060423   Аспаптар үчүн металл 

кутулар 
060398*   Металл үкөкчөлөр 
060398*   Металл сандыктар 
060094  ..............  Металл контейнерлер 

[сактоо жана ташуу үчүн] 
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060338   Суюк отун үчүн 
резервуарлар  

060112   Кысылган газ же суюк 
аба үчүн металл 
резервуарлар 

060232   Металл резервуарлар 
060340   Калкыма металл 

резервуарлар  
060034   Сейфтер 
060391   Челектер үчүн металл 

стеллаждар 
060119  ..............  Тунукеден таңгактар 
06T000  .............  Цистерналар 
06T000  .............  Кутучалар 
060029  ..............  Акча үчүн металл 

кутучалар 

060066  ..............  Ичиндегилердин 
сакталышын камсыздоо 
менен акча үчүн 
кутучалар  

060392*   Тамак-аш азыктары үчүн 
металл шкафтар  

060392*   Тамак-аш азыктары үчүн 
металл жашиктер 

060424   Аспаптар үчүн металл 
жашиктер 

060295   Жөнөкөй металлдардан 
жашиктер  

060120   Металл почта 
жашиктери 

 

06.08.09. Жердеги байланыш жолдору үчүн буюмдар 
060326  ..............  Темир жол металл 

вагондору үчүн жүктөө 
габариттери [19.01; 
20.13.01] 

060095  ..............  Металл контррельстер 
060212  ..............  Айлануу тегеректери 

[рельс жолдор үчүн] 
060089  ..............  Темир жол рельс 

жолдору үчүн металл 
материалдар 

060330  ..............  Фуникулерлердин рельс 
жолдору үчүн металл 
материалдар  

060116   Рельстер үчүн 
тийиштирүүчү каптамалар 

060397   Металл авариялык жол 
тосмолору  

060129   Металл рельстер 
060013   Темир жол металл жебеси 
060245   Темир жол металл 

шпалдары  
060294   Металл жол каптамдары 
060446   Жол каптамдары үчүн 

металл плиталар 

06.08.10. Таануу-кабарлоо буюмдары 
060282  ..............  Жаркырабаган металл 

бакендер 
060051  ..............  Оорукаа үчүн таануу 

металл билериктери 
060419  ..............  Жөнөкөй металлдардан 

тамгалар жана сандар, 
басмакана сандарынан 
жана тамгаларынан 
тышкары 

060370  ..............  Металл көрнөктөр 
060228  ..............  Жаркырабаган 

механикалык эмес металл 
жол белгилери 

060235   Жаркырабаган 
механикалык эмес металл 
ишарат белгилери 

060400*   Металл каттоо номер 
белгилери 

060400* .............  Металл каттоо номер 
пластиналары 

060196   Үйлөр үчүн 
жаркырабаган металл 
номерлер 

060200   Жаркырабаган 
механикалык эмес металл 
ишарат панелдери 

060399   Таануу металл 
табличкалары  

060155  ............  Унаа каражаттары үчүн 
металл энбелгилер 

06.08.11. Каңдоо жана ширетүү үчүн буюмдар 
060053  ..............  Катуу кандоочтор 
060417  ..............  Алтын кандоочтор 
060030  ..............  Күмүш кандоочтор 
060242  ..............  Кандоочтук металлл сым  
060304   Ширетүү үчүнчыбыктар 

060302   Катуу каңдоо үчүн 
металл чыбыктар  

060303   Катуу каңдоо жана 
ширетүү үчүн металл 
чыбыктар

06.08.12. Кулпу жана темирден жасалган буюмдар 
060273  ..............  Ача буроо 060049  ..............  Металл буроо 
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060143  ..............  Тешиги бар буроо 
060118*  ............  Металл бурамалар 
060118*  ............  Металл бурама мыктар 
060092   Втулкалар [металл 

темирден жасалган 
буюмдар] 

060364   Металл гайкалар 
060085   Мык 
060086*  ............  Каптоочу мык 
060086*  ............  Фиништик мык 
060077  ..............  Така мыгы 
060247  ..............  Жука тээктер 
060102  ..............  Металл кыскычтар 

[темирден жасалган 
буюм] 

060217  ..............  Металл бөрктөгүч 
060062  ..............  Илме кулпулар 
060237  ..............  Унаа каражаттары үчүн 

металл кулпулар 
[12.06.07] 

060144*  ............  Металл кулпулар, электр 
кулпуларынан тышкары 

060144*  ............  Металл илгичтер, электр 
илгичтеринен тышкары 

060048  ..............  Кутуча үчүн металл 
кулпулар  

060153*  ............  Пружиналуу кулпулар 
060153*  ............  Пружиналуу илгичтер 
060012   Машиналардын иштетме 

курлары үчүн металл 
чиркегичтер 

060395  ..............  Контейнерлер үчүн 
металл илгичтер  

060167  ..............  Металл чык бекитме 
060227   Темирден жасалган 

буюмдар* 
060301   Металл сап-нукуурлар  
060038 ...............  Металл бекиткич 

шакектер* 
060083   Ачкычтар 
060351   Шиферди бекитүү үчүн 

илмектер [темирден 
жасалган буюмдар]  

06Т000   Атайын бекиткичтер 
060105   Илмектер [темирден 

жасалган металл 
буюмдар] 

060206   Серпилгичтер [темирден 
жасалган металл 
буюмдар] 

060298  ..............  Металл кулпу буюмдары 
[темирден жасалган 
буюм] 

060078*  Металл казыкчалар 
060078*  Металл стержендер 
06Т000   Металл чектегичтер 
060238*   Металл чектер 
060238*   Металл тирөөчтөр 
060082*   Металл тарткычтар 
060082*   Металл шплинттер 
060141   Штифттер [темирден 

жасалган буюмдар]  
060022   Кулпулар үчүн тилдер 
060204   Металл лүкүдандар  
 

06.08.13. Функционалдыкбагыттагы буюмдар 
060357   Ийкемдүү түтүктөр үчүн 

механикалык эмес металл 
түрдүү барабандары 

060191   Металл кыскычтардын 
губкалары [08.02.07] 

060025*  ............  Жапайы жаныбарлар 
үчүн тузактар 

060025*  ............  Жапайы жаныбарлар 
үчүн капкандар 

060025*   Жапайы жаныбарлар 
үчүн кылтактар  

060025*   Жапайы 
жаныбарлар үчүн 
тузактар 

06T000  .............  Металл золотниктер, 
машиналардын 
деталдарынан тышкары 

060332  ..............  Металл суу аккыч кобул 
060441  ..............  Көчөдөгү металл суу 

аккыч кобул 
060310  ..............  Металл сырдоо 

камералары 
060203  ..............  Малалар [металл 

конструкциялар] 
06T000  .............  Монтер тырмактары 

060096  ..............  Калыптар [куюу 
өндүрүшү] 

06T000  ..............  Төшөмө капкактар 
06T000  ..............  Тегеректер 
060349  ..............  Кароо кудуктары үчүн 

металл капкактар 
060430  ..............  Альпинисттик металл 

илмектер 
06T000  ..............  Агломерациялык тасма 
06Т000 ...............  Метиздер 
060097   Дөшүлөр 
060045   Эки мүйүздүү дөшүлөр 
060248   Дөшүлөр [портативдик] 
060181   Кол кишендер 
060021   Металл саптоочтор 
060288*   Челектер үчүн металл 

алкактар 
060288*   Челекчелер үчүн металл 

алкактар 
060028   Бактар үчүн коргоочу 

металл тосмолор 
06Т000 ..............  Керамика плиткаларынын 

жээктерин жумуру кылуу 
үчүн планкалар жана 
бурчтуктар 
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060063   Шынаалоочу металл 
пластинкалар 

060146   Коргошун пломбалар 
060243*   Металл вентилдер, 

машиналардын 
деталдарынан тышкары 

060243*   Металл клапандар, 
машиналардын 
деталдарынан тышкары 

060369   Ийкемдүү түтүктөр үчүн 
металл механикалык эмес 
түрүү шаймандары 

060014   Металл чорго 
060042*   Металл тосмолор 

үчүн чабактар 
060042*   Металл торчолор үчүн 

чабактар  
060432   Канаттууларга каршы 

жел металл түзүлүштөрү  
060384   Куйгуч металл калыптар 
06T000   Металл фосункалар 
060101   Курлар үчүн металл 

кергичтер 

06.08.14. Жалпы багыттагы буюмдар 
060224  ..............  Металл устундар 
060225  ..............  Жазы металл устундар 
060283  ..............  Кыскычтары бар металл 

верстактар 
060418  ..............  Механикалык эмес 

металл куйгучтар 
060368  ..............  Металл кашаалар 
06T000  .............  Темир устачылык 

буюмдар 
06T000  .............  Шынаалар 
060110  ..............  Жез шакектер 
060339  ..............  Металл конструкциялары 
060266  ..............  Болот конструкциялар 
060198   Металл тосмолор 

060256   Металл торчо тосмолор  
060020   Анкердик плиталар 
060037   Металл шайбалар 
06Т000   Болот профилдер 
060152   Металл торлор 
060207   Металл тасма 

дөңгөлөктөр, 
машиналардын 
деталдарынан тышкары 

060327   Металл шарнирлер 
060265*   Болот шариктер 
060265*   Болот шарлар 
060024   Металл шырыктар 
060345   Металл бурчтуктар 

06.08.15. Чарба-тиричилик багытындагы буюмдар 
060240*  ............  Жаныбарлар үчүн 

жылаажындар 
060240*  ............  Жаныбарлар үчүн 

коңгуроолор 
060241*  ............  Жылаажындар 
060241*  ............  Коңгуроолор 
060241*  ............  Кичинекей коңгуроолор* 
060156  ..............  Металл жалюзилер 
060117*  ............  Меш үчүн заслонкалар 
060117*  ............  Меш үчүн коргоочу 

тосмолор 
060117*  ............  Меш үчүн калкандар 
060117*  ............  Меш үчүн экрандар 
060296*  ............  Металл тыгындар 
060296*  ............  Металл капкактар 
060300   Бөтөлкөлөр үчүн металл 

тыгындоо каражаттары  
060087  ..............  Металл дюбелдер 
060121  ..............  Металл, электрдик эмес 

эшиктин коңгуроолору 
060297  ..............  Металл тыгындоо 

капкактары 
060299*  ............  Бөтөлкөлөр үчүн металл 

тыгындоо капкактары 
060299*  ............  Бөтөлкөлөр үчүн металл 

кронен-капкактар 
060299*  ............  Бөтөлкөлөр үчүн металл 

капкактар 
060442  ..............  Бөтөлкөлөр үчүн металл 

бурама капкактар 

060221  ..............  Ачкычтар үчүн металл 
шакектер  

060199  ..............  Металл себеттер 
060103  ..............  Казандар үчүн металл 

илмектер   
060202   Кийим үчүн металл 

илмектер-илгичтер 
060352   Кийим үчүн металл 

илмектердин илгичтери 
060180   Эшиктин металл 

балкалары 
060440   Металл батыныстар* 
060431   Каминдеги отундар үчүн 

металл койгучтар  
06Т000   Майда галантерея 

предметтери  
060390*   Каминдин металл 

торлору  
060390*   Мештин металл торлору 
060113   Бут кийимдин такасынан 

баткакты кетирүү үчүн 
эшиктин алдындагы 
кыргычтар 

  Муз жана муз менен 
суусундуктарды даярдоо 
үчүн металл идиштер  
[21.04.01] 
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060358   Майлыктар же сүлгүлөр 
үчүн стационардык 
металл таратма 
түзүлүштөр 

060148   Металл флюгерлер 
060416   Ороо жана таңгактоо 

үчүн металл фольга  

060150   Муз үчүн металл 
калыптар  

060044   Мал үчүн чынжырлар  
060009   Рулондук болот пардалар 

 

06.08.16. Көркөм буюмдар 

060307   Металл бюсттар 
060056  ..............  Колодон  жасалган 

буюмдар [искусство 
чыгармасы] 

060278  ..............  Жөнөкөй металлдардан 
көркөм буюмдар 

06T000  ..............  Жөнөкөй металлдардан 
оккульттук багыттагы 
предметтер  

060244  Жөнөкөй металлдардан 
статуялар 

060382   Жөнөкөй металлдардан 
статуэткалар 

06.09. Мемориалдык металл курулмалар жана буюмдар 
060254   Металл 

табыттар 
060389  ..............  Металл мемориалдык 

такталар 
060387   Мүрзө үстүндөгү 

металл тактачалар 
060386   Мүрзө үсүтүндөгү 

металл эстеликтер 
060055  ..............  Колодон мүрзө үстүнө 

койгучтар 

060190   Металл эстеликтер 
060385   Мүрзө үстүндөгү металл 

плиткалар 
060367*  ............  Мүрзөлөр үчүн металл 

тосмолор  
060367*  ............  Мүрзө үстү үчүн металл 

тосмолор 
060323   Металл склептер  
060388   Мүрзө үстүндөгү 

металл стелдер 

06.10. Такелаждык жана чырмоочу металл каражаттар 
060341  ..............  Металл аркандар 
060057   Асма жолдор үчүн 

аркандар 
 ...........................  Асма жолдор үчүн 

тростор [12.06.03] 
060285  ..............  Ороо же таңгактоо үчүн 

металл тасмалар  
06T000  .............  Металл тасмалар 
060319  ..............  Айыл чарба максаттары 

үчүн ороочу металл 
жиптер  

060286  ..............  Ороочу металл жиптер  
060026  ..............  Жүктөрдү ташуу жана 

жүктөө-түшүрүү иштери 
үчүн металл байламалар 

060305   Жүктөрдү ташуу жана 
жүктөө-түшүрүү иштери 
үчүн металл курлар 

060059   Тростор үчүн металл 
электр эмес 
туташтыргычтар  

060306   Жүктөрдү ташуу үчүн 
металл строптор  

060363   Боолор үчүн металл 
таңма каражаттар  

060396   Металл таңма 
каражаттар 

060311   Электрдик эмес металл 
тростор 

060427   Болот  тростор 
060068   Металл чынжырлар* 
060071   Алдын ала коргоочу 

металл чынжырлар 

06.11. Атайын багыттагы металл фурнитура 
060149*  ............  Альпинисттердин бут 

кийиминдеги мык  
060149*  ............  Альпинисттердин бут 

кийиминдеги тиштер 
060314  ..............  Аркандар, тростор үчүн 

металл кыскычтар 
060426  ..............  Тормоз кырчыгычтары 

[дөңгөлөктөрдү тосмолоо 
үчүн башмактар] 

060379*  ............  Портфелдер үчүн металл 
кулпулар 

060379*  ............  Сумкалар  үчүн металл 
кулпулар 

060249  ..............  Бириктиргич керме 
тогоолор 

060073  ..............  Чынжырлар үчүн 
бириктирүүчү металл 
тогоолор 
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060166*   Керебеттер үчүн металл 
дөңгөлөктөр  

060166*   Керебеттер үчүн металл 
чыгырыктар 

060187*   Эмерек үчүн металл 
дөңгөлөктөр 

060187*   Эмерек үчүн металл 
чыгырыктар 

060208   Чатырлар үчүн металл 
казыктар 

060262*   Алдын ала коргоочу 
металл шакектер 

060262*   Тыгыздоочу металл 
шакектер 

060172   Туткалар үчүн кысуучу 
металл втулкалар 

060402   Челектер үчүн металл 
крандар 

060058*  ............  Аркандар үчүн металл 
учтар 

060058*  ............  Тростор үчүн металл 
учтар 

060064  ..............  Сейилдеме тростор үчүн 
металл учтар 

060383   Металл тасмаларды 
060230   Сымды кергичтер [керүү 

тогоолору] 
060284   Болот тасмаларды 

кергичтер 

060151   Майлоочу ниппелдер 
060312  ..............  Түтүктөр үчүн кыскыч 

металл шаймандар 
060171  ..............  Куралдар үчүн металл 

туткалар 
060378  ..............  Чалгылар үчүн металл 

саптар  
060281*   Шыпыргылар үчүн 

металл саптар  
060281*  Швабралар үчүн металл 

саптар  
060342   Бычактар үчүн металл 

саптар 
06Т000   Идиштер үчүн саптар 
060324   Табыттар үчүн металл 

фурнитура 
060393  ............  Керебеттер үчүн металл 

фурнитура 
060380  ............  Эмерек үчүн металл 

фурнитура 
060015  ..............  Мелхиордон эмерек же 

курулуш фурнитурасы 
060313   Түтүктөрдү бекитүү үчүн 

металл каамыттар  
060122   Темингилер  

06.12. Курулуш металл материалдары 
06.12.01. Башка топчолорго киргизилбеген, курулуш металл материалдары 

060033   Бетон үчүн армирлөөчү 
металл материалдар 

060275   Түтүктөр үчүн 
армирлөөчү металл 
материалдар 

060277   Иштетме курлар үчүн 
армирлөөчү металл 
материалдар 

060276   Армирлөөчү металл 
курулуш материалдары 

060291   Курулуш металл 
материалдары 

060435   Отко чыдамдуу металл 
курулуш материалдары 

06T000  .............  Металл пластиктер 
 

06.12.02. Чатыр материалдары 
060350  ..............  Чатырдын металл 

жабуулары 
06T000  .............  Чатыр жабуулары үчүн 

материалдар 

060213   Чатырдын металл 
черепицасы 

06.12.03. Каптоо материалдары, каптамалар 
060192  ..............  Дубалдар үчүн металл 

каптамалар [курулуш] 
060201  ..............  Дубалдар үчүн металл 

каптоолор [курулуш] 
060211  ...............  Курулуш металл 

каптамалар 
060160  ..............  Металл торлор 
060274  ..............  Дубалдарды беттөө үчүн 

металл панелдер  

060107 ...............  Брондук плиталар 
060040 .............  Полдун металл 

плиткалары 
060321 .............  Курулуш металл 

каптамалары 
060322  Полдун металл  

плиталары 
06T000  ..............  Металл каптамалар 
060047  Брондук каптамалар 
060445  ..............  Дубалдарды беттөө үчүн 

металл плиткалар
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07-класс 

07.01. Айыл чарба, токой чарба, багбанчылык жабдуулары 
07.01.01. Айыл чарбасы үчүн машиналар 
07.01.02. Айыл чарба машиналарынын деталдары жана куралдары 
07.01.03. Башка топчолорго киргизилбеген, айыл чарбасы үчүн түзүлүштөр  
07.01.04. Токой чарбасы үчүн машиналар жана бакча техникасы 
07.02. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуу, аларга карата 

деталдар 
07.02.01. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуу  
07.02.02. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуунун 

деталдары 
07.03. Металлургия өнөр жайы үчүн жабдуу  
07.04. Каңдоо, ширетүү, термикалык кесүү үчүн жабдуу 
07.05. Текстиль жана булгаары буюмдарын өндүрүү үчүн жабдуу, ага карата 

деталдар 
07.05.01. Текстиль жана булгаары буюмдарын өндүрүү үчүн машиналар 
07.05.02. Текстиль жана булгаары буюмдарын өндүрүү үчүн машиналардын 

деталдары 
07.06. Тамак-аш өнөр жайы үчүн жабдуу 
07.06.01. Тамак-аш өнөр жайы үчүн машиналар жана аппараттар 
07.06.02. Тамак-аш өнөр жайы үчүн түзүлүштөр жана куралдар 
07.07. Тамеки өнөр жайы үчүн машиналар 
07.08. Полиграфия үчүн жабдуу 
07.08.01. Полиграфия машиналары 
07.08.02. Полиграфия түзүлүштөрү жана куралдары 
07.09. Көтөрүү-унаа жабдуу, аларга карата бөлүктөр 
07.09.01. Көтөрүү түзүлүштөрү жана механизмдери, такелаж 
07.09.02. Ар кандай багыттагы транспортерлор 
07.09.03. Көтөрүү-унаа жабдуунун бөлүктөрү 
07.10. Соркыскыч-компрессордук жана пневматикалык жабдууларга 

карата бөлүктөр 
07.10.01. Соркыскыч-компрессордук жабдуу жана ага карата бөлүктөр  
07.10.02. Пневматикалык машиналар жана орнотмолор 
07.11. Салуу-таңгактоо жабдуусу  
07.12. Жол техникасы 
07.12.01. Жол-курулуш техникасы 
07.12.02. Жол-тазалоо техникасы 
07.13. Ашкана тиричилик техникасы 
07.14. Жуу жана үтүктөө үчүн машиналар 
07.15. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана түзүлүштөр, 

аларга карата бөлүктөр 
07.15.01. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана түзүлүштөр  
07.15.02. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналардын бөлүктөрү 
07.16. Жуугуч жабдуу 
07.17. Майдалоочу машиналар жана механизмдер 
07.18. Ылгоочу-элөөчү жабдуу  
07.19. Пресстөө-штамптоо жабдуусу, ага карата бөлүктөр 
07.20. Сырдоо машиналары жана түзүлүштөрү 
07.21. Чыпкалооочу жабдуу 
07.22. Копшутуу жана аралаштыруу үчүн машиналар жана түзүлүштөр 
07.23. Берүүчү машиналар жана түзүлүштөр 
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07.24. Кесүү үчүн машиналар, аларга карата деталдар 
07.24.01. Кесүү үчүн машиналар  
07.24.02. Кесүү үчүн машиналардын деталдары  
07.25. Казан жабдуусу жана ага карата деталдар 
07.26. Ар кандай багыттагы станоктор, аларга карата деталдар жана 

түйүндөр 
07.26.01. Ар кандай багыттагы станоктор  
07.26.02. Станоктордун деталдары жана түйүндөрү 
07.27. Ар кандай багыттагы кол машиналары 
07.28. Ар кандай багыттагы өнөр жай машиналары 
07.29. Атайын багыттагы жабдуу 
07.30. Ар кандай багыттагы машиналар жана жабдуулар үчүн деталдар 

жана бөлүктөр  
07.30.01. Ар кандай багыттагы кыймылдаткычтар 
07.30.02. Кыймылдаткычтардын бөлүктөрү 
07.30.03. Кыймылдаткычтар үчүн түзүлүштөр жана куралдар 
07.30.04. Генераторлор 
07.30.05. Кыймылдаткычтар жана генераторлор үчүн чыгымдоо 

материалдары  
07.30.06. Подшипниктер жана алардын бөлүктөрү   
07.30.07. Айлантуу кыймылынын деталдары  
07.30.08. Трансмиссия деталдары жана элементтери 
07.30.09. Илме деталдары, серпилгичтер 
07.30.10. Жөндөөчтөр жана бекитүүчү-жөндөөчү арматура 
07.30.10.01. Жөндөөчтөр 
07.30.10.02. Бекитүүчү-жөндөөчү арматура  
07.30.11. Щетка механизмдеринин деталдары 
07.30.12. Тормоз механизмдеринин деталдары 
07.30.13. Машиналардын таяныч бөлүктөрү  
07.30.14. Башка топчолорго киргизилбеген, машиналардын жана 

жабдуулардын деталдары жана бөлүктөрү 

07.01. Айыл чарба, токой чарба, багбанчылык жабдуулары 

07.01.01. Айыл чарбасы үчүн машиналар 
070379  ..............  Сапыргыч машиналар 
070268  ..............  Чапкыч машиналар 
070269  ..............  Чапкыч-боолагыч 

машиналар 
070270  ..............  Дан жыйноочу 

комбайндар 
070051  ..............  Чөп чабуучу машиналар 
070138  ..............  Культиваторлор 

[машиналар] 
07T000  .............  Жер семирткич чачуу 

үчүн машиналар 
070203*  ............  Данды сиңирүү, 

тыгыздоо жана ташуу 
үчүн аба жибергич 
машиналар 

070089  ..............  Дан өсүмдүктөрүнүн 
дандарын талкалоо үчүн 
машиналар 

070344  ..............  Отоо үчүн машиналар 
070367*  ............  Уй саачу машиналар 

070367*  ............  Уй сааган орнотмолор 
070169  ..............  Данды тазалоочу 

машиналар 
07Т000 ...............  Отургузуу-жулуу 

машиналары 
07Т000 ...............  Топуракты дарылоо үчүн 

өзү жүрүүчү машиналар 
070008   Айыл чарба машиналары 
07Т000  ..............  Тамыр жемиштери үчүн 

оруу-жыюу машиналары 
070043  .............  Эгин басуучу машиналар 
070513  .............  Мотокультиваторлор 
07Т000   Айыл чарба 

чачыраткычтары 
070195   Фураж үчүн 

пресстер 
 070186   Чөп оодарыштыргыч 

машиналар   
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070348   Үрөн сепкич 
машиналар 
[машиналар] 

070052   Оруп-боолагыч 
машиналар  

070210   Саман туурагычтар 
07Т000 ..............  Топуракты майдалагыч 

машиналар 

07.01.02. Айыл чарба машиналарынын деталдары жана куралдары 
070213   Малалар 
070324  ..............  Механикалык тырмоолор 
070100  ..............  Соконун тиши 
070155  ..............  Механикалык жип 

түрүлгүч 

070388   Айыл чарба 
шаймандары,кол менен 
иштетилүүчү 
шаймандардан тышкары 

070028   Соколор 
070368   Уй саачу машиналардын 

стакандары  
07.01.04. Башка топчолорго киргизилбеген, айыл чарбасы үчүн түзүлүштөр 

070442  ..............  Жумурткалар үчүн 
инкубаторлор 

070517  ..............  Жаныбарлар үчүн 
механикалык акырлар 
[20.09; 21.09] 

070058   Чөп таңгагын таңуу үчүн 
түзүлүштөр

07.01.03. Токой чарбасы үчүн машиналар жана бакча техникасы 
07T000  .............  Бензобадал кескичтер 
070201  ..............  Газон чапкычтар 

[машиналар] 
07T000 .............  Көчөттөрдү отургузуу 

үчүн машиналар 

07T000 ............. Бакча участокторун 
дарылоо үчүн 
минитехника 

07.02. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуу, аларга карата деталдар 
07.02.01. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуу 

070264  ..............  Тоо иштери үчүн 
бургулар 

070462  ..............  Калкыма же жер 
үстүндөгү бургулоо 
секилери 

07T000  .............  Тоо шахта жабдуулары 
үчүн гидроаппаратура  

070094  ..............  Көмүр комбайндары 
070397  ..............  Казгычтар[машиналар] 
070229   Термикалык бургулоо 

үчүн кычкылтек 
копьеси[машиналар] 

070342   Тоо машиналары 

070498  Мунайды тазалоо үчүн 
машиналар 

070265*  Кенди кайра иштетүү 
үчүн машиналар 

070265*  Кендерди кайра иштетүү 
үчүн жабдуу  

07T000  .............  Бургулоо жабдуусу 
07T000  .............  Тоо-шахта жабдуусу 
07T000  .............  Мунай-газ жабдуусу 
070299  Бургулоо 

перфораторлору 
070185  Артка жылдыруу үчүн 

түзүлүштөр [тоо иши] 
07.02.02. Тоо-кен казуу жана мунай-газ өнөр жайы үчүн жабдуунун деталдары 

070125  ..............  Бургулоо бөрктөрү 
[машиналардын 
деталдары] 

070449   Көзөөч бөрктөрү 
[машиналардын 
деталдары] 

070107   Машиналар үчүн 
тешкичтер 

07.03. Металлургия өнөр жайы үчүн жабдуу 
070141  ..............  Прокаттык стан валдары 
070003  ..............  Болот эритүү үчүн 

конверттер  
070319  ..............  Пудлингдөө үчүн 

машиналар 
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07T000   Эритилген металлдарды 
чаңдатып себүү үчүн 
машиналар  

070196  ..............  Куюучу машиналар 
070353  ..............  Бөлүп-бөлүп куюучу 

машина 
070351   Темир устачылык 

көөрүктөрү 

070250   Барскандар [кичирээк 
көлөмдөгү] 

070183   Созуучу стандар 
070228   Прокаттык стандар 
070276   Куюучу калыптар 

[машиналардын 
деталдары] 

07.04. Каңдоо, ширетүү, термикалык кесүү үчүн жабдуу 
070349  ..............  Ширетүү электр 

агрегаттары  
070503  ..............  Газ менен ширетүү 

аппараттары 
070541  ..............  Пластмасса таңгактарды 

ширетүү үчүн электр 
аппараттар 

070531  ..............  Электр жаа менен кесүү 
үчүн аппараттар 

070530  ..............  Электр жаа менен 
ширетүү үчүн аппараттар 

070526  ..............  Электр менен ширетүү 
үчүн аппараттар 

07Т000  ..............  Ширетүүчү электр эмес 
аппараттар 

070528   Ширетүүчү электр 
аппараттар 

070504   Ширетүүчү газ 
күймөлөр 

070522   Каңдоочу газ 
күймөлөр 

070532   Каңдоо чырактары  
070505   Газ каңдоочтор  
070529   Электр кандоочтор  
070486   Газ кескичтер 
070525   Ширетүү машиналары 

үчүн электроддор 

07.05. Текстиль жана булгары буюмдарын өндүрүү үчүн жабдуу, ага карата деталдар 
07.05.01. Текстиль жана булгары буюмдарын өндүрүү үчүн машиналар 

070374  ..............  Токуу машиналары 
070057  ..............  Трикотаж полотно 

даярдоо үчүн машиналар 
070151  ..............  Токума даярдоо үчүн  

машиналар 
070329  ..............  Тордоо үчүн машиналар 
070119  ..............  Булагаары чылбырын 

даярдоо үчүн машиналар  
070136  ..............  Булгаарыны иштетүү 

үчүн машиналар  
070157*  ............  Булгаарыны кесүү үчүн 

машиналар 
070157*   Булгаарыны жылмалоо 

үчүн машиналар 
070240  ..............  Жалтыраткыч машиналар 
070166  ..............  Челдөөчү машиналар  
070283  ..............  Тордоочу тигүү 

машиналары 

070190   Ийрүүчү машиналар 
070361   Согончок бөлүгүн 

калыпка салуу үчүн 
машиналар 

070325   Ратиндөөчү машиналар 
070128   Тегиздөөчү тигүү 

машиналары 
070122   Кыркуучу машиналар 
070260   Эшүүчү машиналар 
070259  Текстиль машиналары 
070044  Тытуучу машиналар 
070403  Тытуучу электр 

машиналар 
070364  Тарагыч машиналар 
070440   Тигүү машиналары 
070496*  ............  Текстиль өнөр жайы үчүн 

машиналар 
070496*   Текстиль өнөр жайы үчүн 

станоктор  

07.05.02. Текстиль жана булгары буюмдарын өндүрүү үчүн машиналардын деталдары 
070079  ..............  Ийне гарнитуралары 

[кард машиналарынын 
бөлүктөрү] 

070323  ..............  Тырмоочу 
машиналардын тиштери 

070097  ..............  Токуу машиналарынын 
кареткалары  

070352  ..............  Бут кийим калыптары 
[машиналардын 
деталдары] 

070111   Тигүү машиналары үчүн 
педаль иштеткичтер 

070191   Жип ийрүүчү чарыктар 
070067   Сайма саюу машиналары 

үчүн тегерек пяльца 
070280   Чөлмөктөр 

[машиналардын 
деталдары] 
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07.06. Тамак-аш өнөр жайы үчүн жабдуу 

07.06.01. Тамак-аш өнөр жайы үчүн машиналар жана аппараттар 
070056  ..............  Газдалган 

суусундуктарды өндүрүү 
үчүн аппараттар 

070012  ..............  Сыра берүү үчүн басым 
астындагы аппараттар 

070163  ..............  Газдалган сууну өндүрүү 
үчүн аппараттар  

070168  ..............  Жиреп бөлгүчтөр 
[машиналар] 

070222  ..............  Сүттү иштетүү үчүн 
машиналар  

070288   Нан кесүү үчүн 
машиналар  

070296  ................  Макарон азыктарын 
өндүрүү үчүн машиналар 

070346  ..............  Сосискаларды даярдоо 
үчүн машиналар 

070046   Май даярдоо үчүн 
машиналар 

070066   Сыра бышыруу үчүн 
машиналар 

070356   Кант өндүрүү үчүн 
машиналар  

07T000  ..............  Балыкты жана этти 
иштетүү жана кайра 
иштетүү үчүн 
машиналар  

070454  ..............  Мөмөлөрдү жана 
жашылчаларды тазалоо 
үчүн машиналар 

070266  ...............  Ун тартуучу машиналар 
070295  ...............  Камыр жууручу 

механикалык машиналар 
070307  ...............  Калемпир үчүн 

тегирмендер, кол менен 
иштетилүүчү 
тегирмендерден тышкары 

070211   Эт туурагычтар 
[машиналар]  

070083   Сүт сепараторлору 

07.06.02. Тамак-аш өнөр жайы үчүн түзүлүштөр жана куралдар 
070038  ..............  Май бышкычтар 
07T000  .............  Сөөктөрдү кесүү үчүн 

араалар 
070102  ..............  Шарап үчүн  пресстер 
070533  ..............  Жүзүм үчүн пресстер 
070315   Суусундуктарды даярдоо 

үчүн электр механикалык 
түзүлүштөр 

070423   Тамак-аш азыктарын 
даярдоо үчүн электр 
механикалык түзүлүштөр 

070164  ..............  Минералдык сууну 

өндүрүү үчүн орнотмолор 

07.07. Тамеки өнөр жайы үчүн машиналар 
070255   Тамеки иштетүү үчүн 

машиналар 
070103   Сигареттерди даярдоо 

үчүн өнөр жай 
машиналары 

07.08. Полиграфия үчүн жабдуу 

07.08.01. Полиграфия машиналары 
070175  ..............  Басма машиналар үчүн 

боеочу аппараттар 
070216  ..............  Металл листтерде басып 

чыгаруу үчүн машиналар 
070355  ..............  Стереотиптерди даярдоо 

үчүн машиналар 
070327  ..............  Мукабалоо иши үчүн 

өнөр жай машиналары 
жана түзүлүштөрү  

070076   Терүү машиналары 
[басма иши] 

070218   Басма машиналар 
070334   Ротациялык басма 

машиналар 
070378   Басмакана машиналары 
070112   Терүүчү басмакана 

машиналары 
[фототерүүчү] 

070120   Шрифт куюу 
машиналары 

07.08.02. Полиграфия түзүлүштөрү жана куралдары 
070220  ..............  Машиналар үчүн басма 

валдары  
 

070377  ..............  Декелдер [басма 
машиналардын 
деталдары] 
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070081  ..............  Полиграфия 
матрицалары үчүн 
кутулар [басма иши] 

070436   Полиграфия матрицалары  
070219  ..............  Басма пресстери 
070303  ..............  Басмакана пресстери 
07T000  .............  Текстти ныгыруу үчүн 

приборлор  

070246   Полиграфиялык өзү 
төшөмөлөр [кагаз берүүчү 
түзүлүштөр] 

070217   Басма калыптары 
070140   Басма цилиндрлери 

 

07.09. Көтөрүү-унаа жабдуу, аларга карата бөлүктөр 
07.09.01. Көтөрүү түзүлүштөрү жана механизмдери, такелаж 

070145  ..............  Өзү түшүрүүчү бункерлер 
[механикалык] 

070271  ..............  Вагон көтөргүчтөр 
070135  ..............  Домкраттар [машиналар] 
070132  ..............  Тактай домкраттары 
070072  ..............  Кабестандар 
070404  ..............  Копралар [машиналар] 
070313  ..............  Көпүрө крандары 
070453  ..............  Крандар [көтөрүүчү жана 

жүк көтөрүүчү 
механизмдер] 

070373  ..............  Көтөргүлөр 
070478  ..............  Торлорду чыгаруу үчүн 

машиналар [балык 
улоочулук] 

070096  ..............  Жүктөөчү аянттар 
070024  ................  Көтөргүчтөр [лифттер] 
070095  ..............  Жүк көтөргүчтөр 

070023   Көтөргүчтөр, лыжа 
көтөргүчтөрүнөн 
тышкары 

070099   Полиспасттар* 
070251   Жүк стрелалары 

[көтөрүүчү] 
07Т000   Электр көтөргүлөр 
070237   Көтөрүү орнотмолору 
070540   Лифттерди башкаруу 

үчүн түзүлүштөр 
070245   Жүктөө-жүктү түшүрүү 

түзүлүштөрү 
070172   Көтөрүү түзүлүштөрү 
070491   Жүк көтөрүүчү 

чынжырлар 
[машиналардын 
деталдары] 

07.09.02. Ар кандай багыттагы транспортерлор 
070518  ..............  Кыймылдуу жөө жүрүүчү 

жолчолор [тротуарлар] 
070037  ..............  Тасма конвейерлери 
070371                 Конвейерлер 

[машиналар] 
070304   Пневмотранспортерлер 

070129   Жүктөрдү жылдыруу 
үчүн аба 
жаздыкчасындагы 
түзүлүштөр 

070009   Айыл чарба 
элеваторлору 
[06.08.02.02] 

070178   Эскалаторлор 
07.09.03. Көтөрүү-унаа жабдуунун бөлүктөрү 

070036  ..............  Конвейерлер үчүн 
тасмалар 

070127   Көтөрүү курлары 

07.10. Соркыскыч-компрессордук жана пневматикалык жабдуу, аларга карата 
бөлүктөр 

07.10.01. Соркыскыч-компрессордук жабдуу жана ага карата бөлүктөр 
07T000  .............  Бензин соркыскычтары  
070350  ..............  Аба жибергичтер 

[машиналар] 
070257*  ............  Соркыскычтар үчүн 

диафрагмалар 
070257*  ............  Соркыскычтар үчүн 

мембраналар 
070310  ..............  Аба компрессорлору 

[гараждар үчүн 
орнотмолор] 

070437  ..............  Муздаткычтар үчүн 
компрессорлор 

070113  ..............  Компрессорлор 
[машиналар] 

070534  ..............  Аба жибергич машиналар 
070199  ..............  Газды соруу, кысуу жана 

ташуу үчүн аба жибергич 
машиналар 

07T000  ..............  Газ баллондорун толтуру 
үчүн машиналар  
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070358  ..............  Шыкагычтар 
07T000  .............  Аэрациялык 

соркыскычтар 
070005  ..............  Аквариумдар үчүн 

аэрациялоочу 
соркыскычтар  

070312  ..............  Вакуумдук соркыскычтар 
[машиналар] 

07T000  .............  Суу соркыскычтары 
070393   Аба соркыскычтары 
070311   Жылытуу орнотмолору 

үчүн соркыскычтар 
070390   Сыра берүү үчүн 

соркыскычтар  
070205   Май соркыскычтары 
070543   Автоматтык жөндөгүчү 

менен май 
соркыскычтары  

070542   Техникалык тейлөө 
станциялары үчүн май 
берүүчү соркыскычтар 

070088   Борбордон качма 
соркыскычтар 

070309   Соркыскычтары 
[машиналар] 

070179   Соркыскычтар 
[машиналардын же 
кыймылдаткычтардын 
бөлүктөрү] 

070114   Турбокомпрессорлор 
070282   Соруучу өнөр жай 

орнотмолору  
070398   Абаны соруучу 

түзүлүштөр 

07.10.02. Пневматикалык машиналар жана орнотмолор 
070392  ..............  Пневматикалык 

машиналар 
070249  ..............  Пневматикалык балкалар 

070370   Кубур түтүк унаасы үчүн 
пневматикалык түзүлүш 

07.11. Салуу-таңгактоо жабдуусу 
070412   Бөтөлкөлөрдү 

герметизациялоо үчүн 
машиналар 

070064   Бөтөлкөлөрдү толтуруу 
үчүн машиналар 

070411   Капкактар менен 
бөтөлкөлөрдү тыгындоо 
үчүн машиналар 

070410   Капкактар менен 
бөтөлкөлөрдү тыгындоо 
үчүн машиналар 

070499   Таңгактоо үчүн 
машиналар 

070177   Бурап бекитүүчү 
машиналар  

070294   Таңгактоо машиналары 
07T000  ..............  Салуучу машиналар 
07T000  ..............  Өлчөмдөөчү түзүлүштөр 

07.12. Жол техникасы 

07.12.01. Жол-курулуш техникасы 
07T000  ..............  Бетон төшөгүчтөр 
070069  ...............  Бульдозерлор 
070045  ...............  Бетон аралаштыргычтар 

[машиналар] 
070202  ...............  Гудронаторлор 
070148  ...............  Дернорездер 
070458  ...............  Арык казуучу соко 

[соколор] 
070014  ...............  Жол малалары 
070417  ...............  Жер иштери үчүн 

машиналар 

070340   Жол куруу үчүн 
машиналар 

070383  Темир жолду куруу үчүн 
машиналар 

070322   Рельстерди төшөө үчүн 
машиналар  

07T000  .............  Таптагычтар [машиналар] 
07T000  .............  Түтүк төшөгүчтөр 
070184   Экскаваторлор 
070070  Бир сузгучтуу эксковаторлор 

07.12.02. Жол-тазалоо техникасы 
070034  ..............  Жолду шыпыруу үчүн 

машиналар[өзү жүрүүчү] 
[12.03.06] 

  Суу чачуучу машиналар 
[12.03.01] 

070502   Кар тазалагыч 
машиналар 

07T000  ..............  Кум чачуу үчүн 
түзүлүштөр 

07T000  .............  Жолдордон 
жалбырактарды тазалоо 
үчүн түзүлүштөр 
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07.13. Ашкана тиричилик техникасы 
07T000  .............  Блендерлер 
070256  ..............  Электр ашкана 

талкалагычтары 
070287  ..............  Электр консерва 

ачкычтары 
070415  ..............  Кофе жанчыгычтар, кол 

жанчыгычтарынан 
тышкары 

070445  ..............  Электр ашкана 
машиналары* 

070455  ..............  Жашылча 
майдалоочу машиналар 

070277   Тиричилик 
тегирмендери, кол менен 
иштетилүүчү 
тегирмендерден тышкары 

070444   Эмульгациялоо үчүн 
тиричилик электр 
аралаштыргычтары  

07T000  .............  Миксерлер 
070475   Электр ашкана 

процессорлору  
070459   Электр тиричилик 

чалгычтар  
070460   Электр тиричилик шире 

сыккычтар 
070553  ..............  Электр ашкана 

майдалагычтары 

07.14. Жуу жана үтүктөө үчүн машиналар 
070328  ..............  Үтүктөө машиналары 
070239  ..............  Кирди сыгуучу 

машиналар  
070236   Алдын ала төлөө менен 

кир жуучу машиналар 

070234   Кир жуучу машиналар 
[ич кийимдер үчүн ] 

07.15. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана түзүлүштөр, аларга 
карата бөлүктөр 

07.15.01. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана түзүлүштөр 
070495  ..............  Жогорку басым астында 

тазалоо үчүн аппараттар 
07T000  .............  Боулинг жолдорун 

тазалоо үчүн машиналар 
070281  ..............  Тазалоо үчүн электр 

машиналар жана 
түзүлүштөр 

070481  ..............  Килемдерди тазалоо үчүн 
электр машиналар жана 
түзүлүштөр 

070308  ..............  Жылмалоочу машиналар 
жана түзүлүштөр [электр] 

07T000  .............  Килемдерди тазалоо үчүн 
электр машиналар 

07T000  .............  Бассейндерге кам көрүү 
үчүн жабдуу 

070485   Буу менен тазалоо үчүн 
шаймандар 

070508   Чаң соргучтар 
070483   Вакуумдук тазалоо 

борбордук орнотомолор 
070487   Чаң соруу үчүн 

орнотмолор [тазалоо 
орнотмолору] 

070488   Чаңды кетирүү үчүн 
орнотмолор [тазалоо 
орнотмолору] 

070501   Бут кийимди тазалоо 
үчүн электр түзүлүштөр 

070510   Мом менен сүртүү үчүн 
электр түзүлүштөр жана 
шаймандар 

070500   Электр полотерлер 

07.15.02. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналадын бөлүктөрү 
070521  ..............  Чаң соргучтар үчүн 

каптар 
070506  ..............  Жыпар жыттуу жана 

жугушсуздандыруучу 
заттарды чачуу үчүн чаң 
соргучтарга карата 
саптоолор 

070507   Чаң соргучтардын 
шлангдары 
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07.16. Жуугуч жабдуу 
070065  ..............  Бөтөлкөлөрдү жуу үчүн 

машиналар  
070231  ..............  Идиш жуу үчүн 

машиналар  
070063  ..............  Жуучу машиналар 

070235   Унаа каражаттарын жуу 
үчүн орнотмолор 

070233   Жуу үчүн түзүлүштөр 

07.17. Майдалоочу машиналар жана механизмдер 
070153  ..............  Дезинтеграторлор 
070262  ..............  Тегирмен ташы 
070419  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн майдалагычтар 
[машиналар]  

 ...........................  Кагаздарды 
майдалагычтар [16.09.01] 

070414   Калдыктарды, 
таштандыларды, акыр-
чикирди майдалоо үчүн 
машиналар  

070263   Майдалоо үчүн 
машиналар 

07T000  .............  Майдалоочу электр 
тегирмендер 

070087   Борбордон качма 
тегирмендер 

070042   Тегирмендер 
[машиналар]  

 

07.18. Ылгоочу-элөөчү жабдуу 
07T000  .............  Майдалагычтар 
070187  ..............  Калбырлар [машиналар 

же машиналардын 
деталдары] 

070082*  ............  Күлдү элөө машиналары  
070082*  ............  Кесек күлдү элөө 

машиналары  
070013  ..............  Калибрдөө 

машиналары 
070143   Өнөр жай максаттары 

үчүн ылгоочу машиналар 

070142   Сепараторлор 
070152   Буу жана май фазаларын 

бөлүү үчүн сепараторлор 
070133   Элөө үчүн орнотмолор 
070086   Центрифугалар 

[машиналар] 
07T000   Экстракторлор 

07.19. Пресстөө-штамптоо жабдуусу, ага карата бөлүктөр 

07T000  .............  Тыгыздоо жана пресстөө 
үчүн титириткеч стенддер 

070292  ..............  Каландрлар 
070480  ..............  Кездемелер үчүн 

портативдик каландрлар 
07T000  .............  Маркалоо үчүн 

машиналар 
070181  ..............  Штамптоо үчүн 

машиналар 
070180  Штемпелдөө үчүн 

машиналар  

070418  ..............  Калдыктарды 
[таштандыларды] 
тыгыздоо үчүн 
машиналар 

070306   Тамгалоо машиналары 
070332  ..............  Бөрктөп кадоочу 

машиналар 
070345  ............  Сатиндөө машиналары 
070173   Штамптоо пресстери 
070316  Пресстер [өнөр жай 

машиналары]  
070305 .............  Тешкич пресстердин 

пуансондору 
07.20. Сырдоо машиналары жана түзүлүштөрү 

070298  ..............  Сыр чачкычтар 
070362  ..............  Сырдоо үчүн машиналар 
070297  ..............  Сырдоо иштери үчүн 

машиналар  

070030   Актоо үчүн машиналар  
070514   Сырды чачкычтар 

[машиналар] 

07.21. Чыпкалооочу жабдуу 
070059  ..............  Кирди кармагычтар 

[машиналар] 
070192  ..............  Чыпкалоочу машиналар 
070109   Чыпка пресстер 
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07.22. Копшутуу жана аралаштыруу үчүн машиналар жана түзүлүштөр 
070432  ..............  Аэроторлор 
07T000  .............  Копшутуучу чимириктер  
070007  ..............  Силкигичтер 
07T000  .............  Гомогенизаторлор 
070026   Аралаштыруучу 

машиналар 

070267   Аралаштыргычтар 
[машиналар] 

070170   Эжекторлор 

07.23. Берүүчү машиналар жана түзүлүштөр 
07T000  .............  Боулингде шарларды 

ташуу жана берүү үчүн 
машиналар 

070176   Берүүчү механизмдер 
[машиналардын 
деталдары] 

07T000  .............  Титиреткич 
азыктандыргычтар 

07T000  .............  Товарды автоматтык 
түрдө берүү үчүн 
түзүлүштөр  

070004   Илээшкек тасмаларды 
берүү үчүн түзүлүштөр 
[машиналар] 

07.24. Кесүү үчүн машиналар, аларга карата деталдар 

07.24.01. Кесүү үчүн машиналар 
070208  ..............  Чатыр черепицасын 

кесүү үчүн машиналар 
070146  ..............  Кесүүчү машиналар 

070123  ............  Кескич машиналар 
070341  ...............  Араалар [машиналар] 

07.24.02. Кесүү үчүн машиналардын деталдары 
070286  ..............  Машиналардын, 

станоктордун кесүүчү 
куралдары үчүн 
кармагычтар 

070285 ............... Кесүүчү куралдар 
[машиналардын 
деталдары] 

070188  ..............  Чөп чабуучу 
машиналардын бычактары 

070223  ..............  Саман туурагыч 
машиналардын 
бычактары 

070189  ..............  Бычактар [машиналардын 
деталдары] 

070226  ............  Араа полотнолору 
[машиналардын, 
станоктордун деталдары] 

070080   Кескичтер 
[машиналардын 
деталдары] 

070227   Кескичтерди 
кармагычтар 
[машиналардын 
деталдары] 

070494   Алмаз айнек кескичтер 
[машиналардын 
деталдары] 

07.25. Казан жабдуусу жана ага карата деталдар 
070493  ..............  Кеңейтүүчү бактар 

[машиналардын 
бөлүктөрү] 

070416  ..............  Буу казандарынын түтүн 
чыккычтары 

070165  ..............  Суу жылыткычтар 
[машиналардын 
бөлүктөрү] 

070147  ..............  Ичүүчү суу үчүн 
деаэраторлор 
[дегазаторлор] 

070154  ..............  Редукциялык клапандар 
[машиналардын 
деталдары] 

070110   Машиналардын буу 
казандарында кебээрден 
коргоо үчүн 
коллекторлор 

070101   Машиналардын буу 
казандары үчүн арматура 

070006  ...............  Аба конденсаторлору 
070115   Конденсаторлор [жуп] 

[машиналардын 
деталдары] 

070429   Буу машиналарынын 
казандары  

070430   Машиналардын 
казандары үчүн 
азыктандыргычтар 
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070357   Жылыткычтар 070471   Буу казандарынын 
түтүктөрү [машиналардын 
бөлүктөрү] 

07.26. Ар кандай багыттагы станоктор, аларга карата деталдар жана түйүндөр 

07.26.01. Ар кандай багыттагы станоктор 
070420  ..............  Карапа айланасы 
070243  ..............  Станоктор 
070055  ..............  Жыгачты иштетүүчү 

станоктор 
070387  ..............  Курчутуу үчүн станоктор 
070167  ..............  Гайкага сай түшүрүүчү 

станоктор 
070326   Жылмалоочу станоктор 
07T000  .............  Деталдарды кесүү үчүн 

станоктор  
070512  ..............  Велосипеддерди куроо 

үчүн станоктор  
070071  ..............  Оюучу станоктор 

070301   Ташты 
иштетүүчү 
станоктор 

070258   Металлды 
иштетүүчү 
станоктор 

070062   Сай кескич станоктор 
070321   Сүргүч станоктор 
070098   Токарь станоктору 
07Т000  Калып станоктору 
070090   Фрезердик станоктор 
07Т000   Электр эрозиондук 

станоктор 

07.26.02. Станоктордун деталдары жана түйүндөрү 
070054  ..............  Токуу станоктору үчүн 

чыгырыктар 
070209  ..............  Багыттоочу машиналар 
070224  ..............  Токуу станокторунун 

кичине ремизасы 

070212   Токуу станокторунун 
ремизасы  

070365   Станоктордун 
суппорттору 
[машиналардын 
деталдары] 

07.27. Ар кандай багыттагы кол машиналары 
07T000  .............  Бензин бурамалары 
070300  ..............  Электр кол бургулары  
07T000  .............  Тиш протездерин 

тазаалоо үчүн куралдар 
[10.03] 

07T000  .............  Бөрктөп кадоочу 
куралдар 

070284   Кол куралдары, кол 
менен иштетилүүчү 
куралдардан тышкары  

070431   Жаныбарларды кыркуу 
үчүн машинкалар  

070131   Электр бычактар 
070105  ..............  Слесардык электр 

бычактар  

070106  ..............  Электр кайчылар 
07T000  ..............  Электр перфораторлору 
070484  ..............  Чынжырлуу араалар 
070476  ..............  Желимди сүртүү үчүн 

электр пистолеттери  
070456   Мастикаларды 

экструдирлөө үчүн 
пневматикалык 
пистолеттер 

070477   Пистолеттер [жардыргыч 
заттарды пайдалануу 
менен куралдар] 

07T000  .............  Шуруп бурагычтар 

07.28. Ар кандай багыттагы өнөр жай машиналары 
070509  ..............  Өнөр жай максаттары 

үчүн вибраторлор 
[машиналар] 

070421  ..............  Автоматтык 
манипуляторлор 
[машиналар] 

070293  ..............  Кагаз жасоочу 
машиналар 

070536  ..............  Гальванизациялоо 
машиналары 

070104  ..............  Ийүүчү машиналар 
070535  ..............  Гальванопластиктер үчүн 

машиналар 

070207  ..............  Оюу машиналары 
070206*  ............  Гофрлөө үчүн машиналар 
070206*  ............  Ныгыра басуу 

машиналары 
070347  ..............  Герметизациялоо үчүн 

өнөр жай машиналары 
070193*  ............  Жетилтүү машиналары 
070193*  ............  Жасалгалоо машиналары 
070225*  ............  Лезвияларды курчутуу 

үчүн машиналар  
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070225*  ............  Кескичтерди курчутуу 
үчүн машиналар 

07T000  .............  Пластмасса даярдоо үчүн 
машиналар 

07T000  .............  Пластмасса иштетүү үчүн 
машиналар 

070382..............  Айнекти иштетүү үчүн 
машиналар 

070544   Пластмассаны кайра 
иштетүү үчүн машиналар 

070050   Битум өндүрүү үчүн 
машиналар 

070291   Кагаз өндүрүү үчүн 
машиналар 

07T000   Тара жана таңгак 
өндүрүү үчүн машиналар  

070158   Дренаждык машиналар 
07T000   Түрүүчү машиналар 
070372   Торлогуч машиналар 
070159   Түзөөчү машиналар 
070084   Кургатуучу машиналар 

[11.07] 
070278   Калып машиналары 
070490   Химиялык өнөр жай үчүн 

электр механикалык 
машиналар  

070182   Этикеткалоочу 
машиналар  

070422   Роботтор [машиналар] 

07.29. Атайын багыттагы жабдуу 
070537  ..............  Соода автоматтары  
070384  ..............  Вулканизациялоо үчүн 

аппараттар 
070002  ..............  Ацетиленди тазалоо үчүн 

аппараттар 
070511  ..............  Теннис ракеткаларында 

кылдарды тартуу үчүн 
машиналар 

07T000  .............  Спорт талааларын жана 
аянттарын белгилөө үчүн 
машиналар 

07T000  .............  Боулингде кеглдерди 
коюштуруу үчүн 
машиналар  

070248  ..............  Түркүк барскандары 
070320  ..............  Буу сепараторлору 
070149  ..............  Майсыздандыруу үчүн 

орнотмолор [машиналар] 
070116  ..............  Конденсациялык 

орнотмолор 

070448   Бөлүүчү түзүлүштөр 
070273   Моторлордон жана 

кыймылдаткычтардан 
булгануунун алдын алуу 
үчүн түзүлүштөр 

070331   Пардаларды жылдыруу 
үчүн электр түзүлүштөр 
[09.07.03] 

070435   Машиналарды же 
кыймылдаткычтарды 
башкаруу үчүн 
түзүлүштөр [09.11] 

070489   Электр барскандар 
07Т000 ..............  Экструдерлер 
070073   Кичинекей автоматтык 

деңиз кеме казыктары 
[12.06.01]  

  Кеме казыктары 
[12.06.01] 

07.30. Ар кандай багыттагы машиналар жана жабдуулар үчүн деталдар жана бөлүктөр 

07.30.01. Ар кандай багыттагы кыймылдаткычтар 
070433   Кыймылдаткычтар, жер 

үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070461  ..............  Гидравликалык 
кыймылдаткычтар 

070386  ..............  Учуучу аппараттар үчүн 
кыймылдаткычтар 
[12.07.01] 

070029  ..............  Учактар үчүн 
кыймылдаткычтар 
[12.07.01] 

070380   Унаа каражаттары үчүн 
аба жаздыкчасындагы 
кыймылдаткычтар 
[12.07.01] 

070391   Пневматикалык 
кыймылдаткычтар 

070272  ..............  Реактивдик 
кыймылдаткычтар, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070401  ..............  Кеме кыймылдаткычтары 
[12.07.01] 

070241  ..............  Тарткыч 
кыймылдаткычтар, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

070252  ..............  Козгогучтар, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  
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070242   Буу машиналары  
070402   Кайык моторлору 

[12.07.01]  
070375   Турбиналар, жер 

үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

070523   Жел турбиналары 

070215   Гидравликалык 
турбиналар 

07T000  .............  Буу күч орнотмолору  
070452  .............  Электр 

кыймылдаткычтар, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

07.30.02. Кыймылдаткычтардын бөлүктөрү 
070137  ..............  Кыймылдаткычтардын 

цилиндрлеринин бөрктөрү 
070474  ..............  Моторлордун жана 

кыймылдаткычтардын 
картерлери  

070032  ..............  Поршень шакектери 
070274  ..............  Кыймылдаткычтар 

поршендери 
070197  ..............  Цилиндрлер поршендери 
070302  ..............  Поршендер 

[машиналардын же 
кыймылдаткычтардын 
деталдары] 

07T000 ..............  Роторлор 

070354  .............. Статорлор[машиналардын 
бөлүктөрү] 

070048   Кыймылдаткычтар үчүн 
бириктирүүчү 
тарткычтар  

070118   Тыгыздоочу 
бириктиргичтер 
[кыймылдаткычтардын 
бөлүктөрү]  

070446   Кыймылдаткычтардын 
цилиндрлери 

07T000  .............  Кыймылдаткычтар үчүн 
шатундар  

07.30.03. Кыймылдаткычтар үчүн түзүлүштөр жана куралдар 
070381  ..............  Кыймылдаткычтар үчүн 

желдеткичтер 
070451  ..............  Кыймылдаткычтар үчүн 

чыгарма тутумдар 
070472  ..............  Машиналар, моторлор 

жана кыймылдаткычтар 
үчүн гидробашкаруу 

070519  ..............  Кыймылдаткычтар үчүн 
үн басаңдаткычтар 

070077  ..............  Кыймылдаткычтар үчүн 
инжекторлор 

070078  ..............  Карбюраторлор 
070244  ..............  От алдыруу магнето 
070473  ..............  Машиналарды, 

моторлорду жана 
кыймылдаткычтарды 
пневматикалык башкаруу 

070497  ..............  Кыймылдаткычтар үчүн 
пайдаланылып бүткөн 
газды чыгаруучу 
келтетүтүктөр 

070463   Ичинен күймө 
кыймылдаткычтар үчүн 
майды өзгөрткүчтөр 

070464   Кыймылдаткычтар үчүн 
радиаторлор [муздатуу] 

070150   Кыймылдаткычтар үчүн 
стартерлер 

070016   Ичинен күймө 
кыймылдаткычтардагы от 
алдыруу үчүн түзүлүштөр 

070400   Кыймылдаткычтар үчүн 

май экономайзерлери

07.30.04. Генераторлор 
07T000  .............  Шамал энергиясынын 

генераторлору 
070492  ..............  Авариялык азыктандыруу 

генераторлору 
070018  ..............  Өзгөрүлмөлүү ток 

генераторлору 
070160  ..............  Туруктуу ток 

генераторлору 

070047 ...............  Велосипеддер үчүн 
туруктуу ток 
генераторлору 

070124   Ток генераторлору  
070171   Электр генераторлор
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07.30.05. Кыймылдаткычтар жана генераторлор үчүн чыгымдоо материалдары 
070441  ..............  Кыймылдаткычтар үчүн 

желдетикичтердин 
иштеткич курлары 

070126  ..............  Туруктуу ток 
генераторлору үчүн 
иштеткич курлар 

070343  ..............  Кыймылдаткычтар үчүн 
иштеткич курлар 

070394  ..............  Ичтен күймө 
кыймылдаткычтар үчүн 
от алдыруу шамдары 

070061  .............  Дизель 
кыймылдаткычтары үчүн 
иштетүү алдында 
жылытуу шамдары 

070010   Кыймылдаткычтарда 
муздатуучу абаны тазалоо 
үчүн чыпкалар 

070457   Чыпкалар 
[машиналардын же 
кыймылдаткычтардын 
деталдары] 

070033   Туруктуу ток 
генераторлорунун 
щеткалары 

 
 
 

07.30.06. Подшипниктер жана алардын бөлүктөрү 

070130  ..............  Подшипниктер 
ичмектери 
[машиналардын 
деталдары]  

070339 .............  Подшипниктер 
сепараторлору 

070091  ..............  Машиналар үчүн 
подшипник таянычтары 

070396  ..............  Машиналар үчүн 
антифрикциялык 
подшипниктер 

070338  ............  Роликтүү подшипниктер 
070027   Өзү майлоочу 

подшипниктер 
07T000  ..............  Кеме подшипниктери 
070290  ...............  Трансмиссиялык 

подшипниктер  
070049  ............  Шариктүү подшипниктер 
070289  ..............  Валдын ичке жери үчүн 

буксалары 
[машиналардын 
деталдары] 

07.30.07. Айлантуу кыймылынын деталдары 
070376  ..............  Шлангдар үчүн 

механикалык барабандар 
070039  ..............  Барабандар 

[машиналардын 
деталдары] 

070408*  ............  Чыгырыктар 
[машиналардын 
деталдары] 

070408*  ............  Түрмөктөр 
[машиналардын 
деталдары] 

070021  ..............  Тизелүү валдар 
070022  ..............  Трансмиссиялык валдар, 

жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

070336  ..............  Машиналардын 
дөңгөлөктөрү 

070279  ..............  Эркин жүрүш 
дөңгөлөктөрү, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

070230   Ийри муунактар 
[машиналардын 
деталдары] 

070337   Машиналардын 
күүлөнткүчтөрү 

070020   Машиналардын октору 
070426   Толгоо учурун 

өзгөрткүчтөр, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070366   Цапфалар 
[машиналардын 
деталдары] 

070139   Машиналардын 
цилиндрлери 

070479   Универсалдуу 
шарнирлер [кардан 
шарнирлери] 

070117   Тасма дөңгөлөктөр 
[машиналардын 
деталдары] 
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07.30.08. Трансмиссия деталдары жана элементтери 

07T000  .............  Дифференциалдар, унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070409  ..............  Кыймыл берүү кутулары, 
жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070335  ..............  Машиналардын тиштүү 
механизмдери  

070174  ..............  Илиштирүү муфталары, 
жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070443  ..............  Тиштүү бергичтер, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070447  ..............  Төмөндөтүүчү 
редукциялык бергичтер, 
жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

070369  ..............  Машиналар үчүн 
трансмиссиялар 

070074  ..............  Машиналар үчүн курлар 

070314   Тасма дөңгөлөктөр үчүн 
фрикциялык курлар 

07T000   Синхронизаторлор, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070385   Илиштиргич, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

070253   Трансмиссиялар, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары Текстиль өнөр 
жайы үчүн станоктор 

070425   Иштетме чынжырлар, 
жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

070427   Трансмиссиялык 
чынжырлар, жер 
үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

07.30.09. Илме деталдары, серпилгичтер 

070092  ..............  Илмектер 
[машиналардын 
деталдары] 

070395  ..............  Амортизаторлор 
поршендери 
[машиналардын 
деталдары  

070330   Серпилгичтер 
[машиналардын 
деталдары] 

07T000  .............  Рессорлор 
[машиналардын 
деталдары] 

07.30.10. Жөндөөчтөр жана бекитүүчү-жөндөөчү арматура  

07.30.10.01. Жөндөөчтөр 

070317  ..............  Басымды жөндөөчтөр 
[машиналардын 
деталдары] 

070161  ..............  Ичүүчү сууну 
жөндөөчтөр 

070275   Машиналар жана 
кыймылдаткычтар үчүн 
ылдамдыкты жөндөөчтөр 
[09.11] 

070254   Жөндөөчтөр 
[машиналардын 
бөлүктөрү] 
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07.30.10.02. Бекитүүчү-жөндөөчү арматура 
070019*  ............  Сарп жөндөгүчтөр 

[машиналардын 
деталдары] 

070019*  ............  Клапандар 
[машиналардын 
деталдары] 

070318  ..............  Басым клапандары 
[машиналардын 
деталдары] 

070108  ..............  Кайтарым клапандар 
[машиналардын 
деталдары] 

070439   Агызуучу крандар [сууну 
агызуу] 

070333   Крандар [машиналардын 
же кыймылдаткычтардын 
деталдары] 

07.30.11. Щетка механизмдеринин деталдары 

070413  ..............  Электр өткөргүчү менен 
щеткалар 
[машиналардын 
деталдары] 

070093   Бурчтук щеткалар 
[электр] 

070068   Щеткалар 
[машиналардын 
деталдары] 

07.30.12. Тормоз механизмдеринин деталдары 
07T000  .............  Тормоз дисктери, унаа 

каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070406  ..............  Тормоз башмактары, 
унаа каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070524  ..............  Тормоз калыптары, унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070405   Тормоз коймолору, унаа 
каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

070407   Тормоз сегменттери, 
унаа каражаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

07.30.13. Машиналардын таяныч бөлүктөрү 

070035  ..............  Араалоочу верстактар 
[машиналардын 
бөлүктөрү] 

070041   Машиналардын 
станиналары 

070359   Машиналар үчүн 
үстөлдөр 

07.30.14. Башка топчолорго киргизилбеген, машиналардын жана жабдуулардын 
деталдары жана бөлүктөрү 

07T000  .............  Адаптерлер 
070011  ..............  Аба бууландыргычтары 
070434  ..............  Машиналарды же 

кыймылдаткычтарды 
башкаруу кабелдери 

070075  ..............  Каптоочтор 
[машиналардын 
деталдары] 

070031  ..............  Майлоочу шакектер 
[машиналардын 
деталдары] 

070204  ..............  Майлоочу кутулар 
[машиналардын 
деталдары] 

070040  ..............  Машиналардын 
корпустары 

 

070389*  ............  Курчутуу тегеректери 
[машиналардын 
деталдары] 

070389*  ............  Жылмалоочу тегеректер 
[машиналардын 
деталдары] 

070085*  ............  Лубрикаторлор 
[машиналардын 
деталдары] 

070085*  ............  Май куйгучтар 
[машиналардын 
деталдары] 

070247  ..............  Барскандар 
[машиналардын 
деталдары] 

070214  ..............  Сугаргычтар [машиналар] 
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070428   Көзөөчү патрондор 
[машиналардын, 
станоктордун деталдары] 

070194  ..............  Патрондор 
[машиналардын 
деталдары] 

070015   Карбюраторлор үчүн 
азыктандыргычтар 

070482   Каталитикалык 
иштетилген газдарды 
өзгөрткүчтөр 

070162  .............  Агын суулар үчүн 
чачыраткычтар 

070134   Тор 
070516   Мотоциклдын бут 

стартеринин рычагдары  
070198   Жылчык тыгындар 

[машиналардын 
деталдары] 

070001   Валдарды 
бириктиргичтер 
[машиналардын] 

070450   Жылуулук 
алмаштыргычтар 
[машиналардын 
бөлүктөрү] 

070538  ..............  Эшиктерди жабуу үчүн 
электр түзүлүштөр 

070539  ..............  Эшиктерди ачуу үчүн 
электр түзүлүштөр 

070515  ..............  Эшиктерди ачуу же 
жабуу үчүн 
гидравликалык 
түзүлүштөр 

070520  ..............  Эшиктерди ачуу же 
жабуу үчүн 
пневматикалык 
түзүлүштөр 

070360   Суппорттор 
алжапкычтары 
[машиналардын 
деталдары] 

07T000   Пульверизациялык 
жабдуу үчүн бөлүктөр 
жана гарнитуралар 

070424   Чыпкалоочу 
машиналар үчүн 
алмаштырма 
элементтер  
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08-класс 

08.1. Атылбас курал-жарак жана ага карата шаймандар  
08.2. Кол куралдары 
08.02.01. Кесүүчү кол куралдары 
08.02.01.1. Ар кандай багыттагы бычак буюмдары 
08.02.01.2. Ар кандай багыттагы кайчылар 
08.02.01.3. Араалар жана алардын бөлүктөрү 
08.02.2. Оймолоп кесүүчү курал  
08.02.3. Тешүү жана тешиктерди иштетүү үчүн курал 
08.02.4. Ар кандай багыттагы балкалар 
08.02.5. Кайроо жана жылмалагыч курал, түзөткүчтөр 
08.02.06. Атайын багыттагы курал 
08.02.06.01. Малды союу жана тушту иштетүү үчүн курал  
08.02.7. Кол куралдары үчүн кармагычтар, саптар, туткалар  
08.02.8. Атайын багыттагы кол куралдары 
08.03. Айыл чарба жана бакча-огород куралдары 
08.03.01. Чабуу үчүн куралдар жана алардын бөлүктөрү  
08.04. Ашкана жана тамак жей турган буюмдар 
08.04.1. Тамак жей турган приборлор 
08.04.2. Ашкана куралдары жана шаймандары 
08.05. Жеке пайдалануу үчүн даараткана куралдары 
08.05.1. Чач кыркуу жана сакал алуу үчүн шаймандар 
08.05.2. Маникюр, педикюр куралдары жана топтомдору 
08.05.3. Чачты тармалдоо жана түздөө үчүн куралдар 
08.05.4. Башка топчолорго киргизилбеген, башка куралдар 

08.01. Атылбас курал-жарак жана ага карата шаймандар 
080140   Гарпундар 
080170   Балык улоо үчүн 

гарпундар 
080130  ..............  Полиция келтеги 
080015  ..............  Темирмуштар 
080246  ..............  Канжарлар 
080150  ..............  Кылычтын мизи 
080208*  ............  Кылыч 
080208*  ............  Шпагалар 

080125   Атылбас курал-жарак 
үчүн бычактар 

080022   Атылбас курал-жарак 
080209*   Оор кылычтар 
080209*   Кылычтар 
080209*   Шашкалар 
080137   Эки миздүү кыска 

кылычтар 
080025   Найзалар 

08.02. Кол куралдары 

08.02.01. Кесүүчү кол куралдары 
080089  ..............  Айнек кесүү үчүн 

алмаздар [кол 
куралдарынын 
бөлүктөрү] 

080027  ..............  Белги салуучу барлар 
080135  ..............  Зензубелдер 
080159  ..............  Кескичтер 
080198  ..............  Түтүктөрдү кесүү үчүн 

куралдар 
080192  ..............  Кесүүчү буюмдар [кол 

куралдары] 
08T000  .............  Калевоктор 
080149  ..............  Лезвия [кол куралдары] 
080048  ..............  Оймоо араалар 

080005  ..............  Надфилдер 
080227  ..............  Өгөөлөр [куралдар] 
080257  ..............  Кумкагаз өгөөлөрү 
08T000 ..............  Перкалар 
08Т000   Созгучтар 
080178   Ири тиштүү өгөөлөр [кол 

куралдары] 
080077   Бычактар-миздүү 

балкалар 
080039   Тазалоо үчүн кескичтер 

[кол куралдары] 
080043   Оюу кескичтери [кол 

куралдары] 
080076   Кесүүчү куралдар* 
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080071   Чоң сүргүлөр 
080146   Серпеткалар 
080075   Түтүк кескичтер [кол 

куралдары] 

080237   Шаберлер [кол 
куралдары] 

08Т000   Кесүүчү штангалар 

08.02.01.01. Ар кандай багыттагы бычак буюмдары 
080078  ..............  Бычак буюмдары* 
080230  ..............  Кесүүчү куралдар [кол 

куралдары] 
080119  ..............  Калевок үчүн лезвия  
080177  ..............  Чоң сүргүлөр үчүн 

лезвия 
080205  ..............  Бычактар* 
080248  ..............  Сүрбыштак кесүү үчүн 

электр эмес бычактар  
080251  ..............  Жумуртка  кесүү үчүн 

электр эмес бычактар  
080249  ..............  Пицца үчүн электр эмес 

бычактар  
080095  ..............  Кабыгын аарчуу үчүн 

бычактар  
080264  ..............  Чыгармачылык иш үчүн 

бычактар [скальпелдер] 

080120   Калевок бычактары 
080169   Консерва электр эмес 

бычактары  
080132   Туяк бычактары 
080099   Улоо бычактары 
080053   Аңчылык бычактар 
080046   Макилер 
080134   Эмдөө бычактары [кол 

куралдары 
080161   Роликтүү бычактар [кол 

куралдары] 
080061   Кесүүчү полотно 
080188   Кыйшык бакча 

бычактары  
080133   Өтүкчүлүк бычактары

08.02.01.02. Ар кандай багыттагы кайчылар 
080100  ..............  Бадал кескичтер 
080040  ..............  Кайчылар* 
080060*   Калың материалдарды 

кесүү үчүн кайчылар 
080060*   Слесарь кайчылары 

080033   Малды кыркуу үчүн 
кайчылар  

080098   Кыйшык бакча 
кайчылары 

080112  Бакча кайчылары 
080164  ..............  Фитилдерди кесүү үчүн 

кайчылар

08.02.01.03. Араалар жана алардын бөлүктөрү 
080055  ..............  Араалар [кол куралдары] 
080021   Керме кол араалар 
080151  ..............  Араа полотнолору [кол 

куралдарынын 
бөлүктөрү] 

080054   Кол араалар же бир 
туткалуу кол араалар 
үчүн алкактар 

080186   Араа рамалары

08.02.02. Оймолоп кесүүчү курал 
08T000  .............  Бурама кескич куралдар 
080020  ..............  Клупптар 
080193  ..............  Белгилегичтер [кол 

куралдары] 

080066   Плашоктор [кол 
куралдары] 

080065   Храповиктер [кол 
куралдары] 

08.02.03. Тешүү жана тешиктерди иштетүү үчүн курал 

080194  ..............  Бургулар [кол 
куралдары] 

080028  ..............  Кол бургулары [кол 
куралдары] 

080124  ..............  Бурамалар [кол 
куралдары] 

080104  ..............  Жыгач устачылык иштер 
үчүн бургулар  

080036*  ............  Бучарддар 

080036*  ............  Таш сомдоочу 
тешкичтер 

080094  ..............  Кичинебургулар 
080196  ..............  Тешкичтер [кол 

куралдары] 
08T000  ..............  Зенкерлер 
080228   Көзөгүч аттиштер [кол 

куралдары] 
080199  ..............  Коловороттор 
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080250  ..............  Ломдор 
080197   Алмаштырма учуна 

сайгычтар [кол 
куралдары] 

080062   Перфораторлор [кол 
куралдары] 

080180   Көзөгүчтөр 
080050   Шплинттерди тешүү 

үчүн көзөгүчтөр 
080010   Тешикти кеңейткичтер 

080108   Көңдөйлөр үчүн 
көзөөчтөр [кол 
куралдарынын 
бөлүктөрү] 

080016   Көзөөчтөр [кол 
куралдарынын 
бөлүктөрү] 

080029   Стамескалар 
080129   Жарым тегерек 

стамескалар [кол 
куралдары]

08.02.04. Ар кандай багыттагы балкалар 
080158   Таш сомдоочу балкалар 
080038  ..............  Бөрктөп кадоочу 

балкалар [кол куралдары] 

080156   Балкалар [кол 
куралдары] 

08.02.05. Кайроо жана жылмалагыч курал, түзөткүчтөр 
080201  .............  Курчутуучу тегеректер 

[кол куралдары] 
080115  ..............  Чалгылар үчүн 

курчутуучу кайрактар 
080037  ..............  Курчутуучу кайрак 
080002  ..............  Абразивдик куралдар 

[кол куралдары] 
080092  ..............  Курчутуу үчүн куралдар 
080093  ..............  Кесүүчү жээктерди 

курчутуу үчүн куралдар 
080118  ..............  Жылмалоо үчүн 

куралдар 

080003  ..............  Курчутуу ташы 
080226   Кумкагаз тегеректери 
080091   Бүлөөлөр 
080082   Сакал алгычтарды 

курчутуу үчүн курлар 
080006   Сакал алгычтарды 

курчутуу үчүн булгаары 
курлар 

080085   Фрезердик тиштер [кол 

куралдары] 

08.02.06. Атайын багыттагы курал 
080256  ..............  Татуировка үчүн 

аппараттар 
080254  ..............  Гольф-жолдоруна кам 

көрүү үчүн тырмоолор 
080056  ..............  Бут кийимдин калыбы 

[колго тигүү үчүн] 
080212  ..............  Билет компостерлери  
080004  ..............  Ийнелер үчүн жип 

саптагычтар  
08T000  .............  Желимди сүртүү үчүн 

шаймандар 
080162  ..............  Тыйындарды топтоо 

үчүн шаймандар 

080121  ..............  Кездемелерди гофрелөө 
үчүн шаймандар  

080187   Тароочу шаймандар [кол 
куралдары] 

08T000   Араалар үчүн матоочу 
аспап 

080103  ..............  Деңиз түркүкчөлөрү 
080253  ...............  Стуслолор [кол 

куралдары] 
080160   Металл тасмаларын 

жана металл өткөргүчтөр 
үчүн кергич түзүлүштөр 
[кол куралдары]

08.02.06.01. Малды союу жана тушту иштетүү үчүн курал 
080032 ………... Ири мүйүздүү малдын 

эсин оодаруу үчүн 
түзүлүштөр 

080001 ............... Малды союу үчүн 
түзүлүштөр жана 
шаймандар 

080018  ..............  Жаныбарлардын тушун 
бөлүү үчүн куралдар 
жана шаймандар  

080019   Жаныбарлардын 
терисин сыйруу үчүн 
шаймандар 

08.02.07. Кол куралдары үчүн кармагычтар, саптар, туткалар 
 ...........................  Кыскычтардын металл 

губкасы [06.08.13] 
080068  ..............  Бүлөөлөрдү кармагычтар 

08T000  ..............  Арааларды кармагычтар 
080009  ..............  Кесүүдө пайдаланылуучу 

кармагычтар 
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08T000  .............  Буроочу кыскычтар 
080147  ..............  Жыгач устачылык иштер 

үчүн кыскычтар 
08T000  .............  Октук кесүүчү куралды 

бекитүү үчүн патрондор 
080011  ..............  Тегереткичтер үчүн 

патрондор 
080218   Көзөөчү патрондор [кол 

куралдары] 

080247   Кол куралдарын 
кармоочу-курлар  

08T000   Саптар, туткалар 
080244   Бүлөөлөр 
080012   Белгилегичтер үчүн 

чыгырык 
узарткычтары

08.02.08. Атайын багыттагы кол куралдары 
080172  ..............  Асма балкалар [кол 

куралдары] 
080153  ..............  Чоң таразалар 
080051   Жылмалоо балкалары 

[кол куралдары] 
080023  ..............  Мык сууругучтар 
08T000  .............  Үтүктөгүчтөр 
08T000  .............  Кесүү үчүн күймөлөр 
080024  ..............  Кол тиккөтөргүчтөр  
080131   Оюу ийнелери 
08T000  .............  Тиштүү курал 
08T000  .............  Кыскыч куралдар 
08T000  .............  Деформациялоочу кол 

куралдары 
080167  ..............  Номерлерди кагуу үчүн 

куралдар 
080117  ..............  Гофрлөө үчүн куралдар 
080191  ..............  Суюктукту 

декантациялоо үчүн 
куралдар [кол 
куралдары] 

08T000  ............. Лепнина даярдоо үчүн 
куралдар 

080031  ..............  Малга эн тамгалоо үчүн 
куралдар  

08T000  .............  Рихттөө үчүн куралдар 
08T000  .............  Түтүктөрдү чогултуу 

үчүн куралдар  
080259  ..............  Изоляцияны алуу үчүн 

куралдар [кол куралдары] 
08T000  .............  Бөрктөп кадоочу 

куралдар 
080182  ..............  Бөрктөп кадоочу 

куралдар [кол куралдары] 
080090  .............. Вальцалагыч куралдар 

[кол куралдары] 
080072  ..............  Кол менен 

башкарылуучу кол 
куралдары  

080084  ..............  Мөөрлөөчү куралдар 
[кол куралдары] 

080171  ..............  Керкилер [кол 
куралдары] 

080087  ..............  Кельмалар 
080175  ..............  Кернерлер [кол 

куралдары] 
080044  ..............  Чукулдуктар 
080155  ..............  Киянкалар [кол 

куралдары] 
080206   .............  Аттиштер 

080063  ..............  Гайка ачкычтары [кол 
куралдары] 

080064  ..............  Ачкычтар [кол 
куралдары] 

080081  ..............  Сузгулар [кол 
куралдары] 

080176  ..............  Куйгуч сузгулар [кол 
куралдары] 

080204  ..............  Казгычтар [кол 
куралдары] 

080211  ..............  Копралар [кол 
куралдары] 

080181  ..............  От жагуу көсөөлөрү 
080157  .............. Барскандар 
080034  ..............  Мык таманы  [кол 

куралдары] 
080128  ..............  Муз жаргычтар 
08T000  ..............  Ломдор 
080110  ..............  Күрөктөр [кол 

куралдары] 
080013*  ............  Мастехиндер 
080013*  ............  Шпателдер 
08T000  ..............  Матрицалар 
080222   Жаныбарларды кыркуу 

үчүн машинкалар [кол 
куралдары] 

080255   Камин үчүн мештер [кол 
куралдары] 

080047   Таш менен иштөө үчүн 
балкалар 

  Шиналардын 
камераларын оңдоо үчүн 
куралдардын жана 
шаймандардын топтому 
[12.08] 

080245   Кол соркыскычтары* 
080195   Бурагычтар 
08Т000   Пазниктер 
080042   Пинцеттер 
080174   Пистолеттер [кол 

куралдары] 
080232   Мастикаларды басуу 

үчүн кол пистолеттери 
080258   Созмо сым [кол 

куралдары] 
080229   Пуансондор [кол 

куралдары] 
080067   Көзөөчтөр 
080049   Ийри бычактар 
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080235   Кыргычтар [кол 
куралдары] 

080045   Тыгындоо үчүн 
стамескалар 

08Т000   Серпилгичтерди 
чыгаргычтар 

080122   Тамга салгычтар 
080141   Теслолор [куралдар] 
080139   Кичинекей балталар 

[кол куралдары] 
080069   Балталар 
080030   Паздарды [мыктарды] 

уруу үчүн балталар 
080017   Бурчтуктар [кол 

куралдары] 
080105   Ныгыра басуу үчүн 

түзүлүштөр [кол 
куралдары] 

080224   Үтүктөр 
080116   Үтүктөр [электр эмес, 

кол куралдары] 
080008   Шибегелер 
080014   Шпателдер [кол 

куралдары] 
08Т000   Шпунтовкалар 
080207   Кыпчуурлар 
080265   Кол менен иштелме аба 

соркыскычтары  
080262*   Тигиштерди 

бүтөө үчүн электр 
эмес пистолеттер 

080262*   Тигиш 
герметикасы үчүн 
электр эмес 
пистолеттер

08.03. Айыл чарба жана бакча-огород куралдары 
080185  ..............  Кетмендер [кол 

куралдары] 
080220  ..............  Айрылар 
080184  ..............  Айрылар [кол 

куралдары] 
080109   Тырмооктор [кол 

куралдары] 
080111   Темир күрөктөр [кол 

куралдары] 
080145   Кол менен 

башкарылуучу бакча-
огород шаймандары 

080096   Чоң отоолорду жулуу 
үчүн культиваторлор [кол 
куралдары] 

080086*  ............  Күрөктөр [багбанчылык] 
080086*  ............  Калактар[багбанчылык] 
080154  ..............  Мачете 
080142  ..............  Кетмендер 
080234   Жүзүм бактарын 

иштетүү үчүн кетмендер 
[кол куралдары] 

  Чачкычтар [21.05.02] 
080200   Кол менен 

башкарылуучу айыл 
чарба куралдары 

080079   Мөмөнү үзгүчтөр [кол 
куралдары] 

080144  ...............  Инсектициддер үчүн 
пульверизаторлор [кол 
куралдары] 

080202   Инсектициддерди 
чачкычтар 

080097   Секаторлор 
080052  ............  Таптагычтар [кол 

куралдары] 
080083  ..............  Кыртышты тыгыздоо 

үчүн таптагычтар[кол 
куралдары] 

080088  ............  Өсүмдүктөрдүн 
зыянкечтерин жок кылуу 
үчүн түзүлүштөр 

08.03.01. Чабуу үчүн куралдар жана алардын бөлүктөрү 
080127  ..............  Газон чапкычтар [кол 

куралдары] 
080114  ..............  Чалгылар үчүн шакектер 

080113   Чалгылар 
080183   Сабы кыска чалгылар  
080189   Ороктор 

08.04. Ашкана жана тамак жей турган буюмдар 

08.04.01. Тамак жей турган приборлор 
080070  ..............  Тамак жей турган 

айрылар 
080059  ..............  Тамак жей турган 

приборлор [бычактар, 
айрылар жана кашыктар] 

080203   Тамак жей турган күмүш 
приборлор [бычактар, 
айрылар жана кашыктар] 

080173   Кант үчүн кыпчуур 
080215   Жаңгактарды чагуу үчүн 

кыпчуур 
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08.04.02. Ашкана куралдары жана шаймандары 
080143  ..............  Устрицаларды ачуу үчүн 

куралдар 
080260  ..............  Шарап үчүн сузгуч 

[21.01.01] 
080080  ..............  Кашыктар* 
080236  ..............  Эт туурагычтар [21.02.01] 

080073  ..............  Жашылча кескичтер 
[21.02.01] 

080136   Жашылча кесүү үчүн 
шаймандар  

080163   Сүртүү үчүн жанчуурлар 
[21.02.01] 

080138   Туурагычтар [бычактар] 
[21.02.01] 

08.05. Жеке пайдалануу үчүн туалеттик куралдары 

08.05.01. Чач кыркуу жана сакал алуу үчүн шаймандар 

080179  ..............  Электр же электр эмес 
сакал алгычтар 

080148  ..............  Сакал алгыч лезвиялары 
080026  ..............  Сакалды кыркуу үчүн 

машинкалар  
080219  ..............  Жеке пайдалануу үчүн 

электр же электр эмес чач 
кыруу үчүн машинкалар 

080166   Сакал алуу шаймандары 
үчүн несессерлер 

080223   Кыркуу кайчылары [кол 
куралдары] 

080107   Сакал алгычтар үчүн 
футлярлар 

08.05.02. Маникюр, педикюр куралдары жана топтомдору 

080221  ..............  Тырмактарды кесүү үчүн 
электр же электр эмес 
куралдар  

080074*  ............  Тырмак алгычтар 
080074*  ............  Тырмактар үчүн 

кыпчуурлар 
080231   Маникюр куралдарынын 

топтому 
080243   Электр маникюр 

куралдарынын топтому 
080106   Педикюр куралдарынын 

топтому 

080168   Тырмак өгөөлөгүчтөр 
080213  ..............  Электр тырмак 

өгөөлөгүчтөр 
080214   Тырмактарды 

жылтыратуучу электр же 
электр эмес шаймандар 

080101   Чамынды 
кабырчыктарды алуу 
үчүн кыпчуурлар 

08.05.03. Чачты тармалдоо жана түздөө үчүн куралдар 
08T000  .............  Чачты түздөгүчтөр 
080126  ..............  Чачты тармалдоо үчүн 

кол электр эмес 
шаймандары 

080058   Чачты тармалдоо үчүн 
кыпчуурлар  

080252   Кирпикти ийүү үчүн 
кыпчуурлар 

08.05.04. Башка топчолорго киргизилбеген, башка куралдар 

080242  ..............  Депиляция үчүн электр 
эмес жана электр 
куралдары  

080241   Кулак тешүү үчүн 
куралдар 

080102   Эпиляциялык пинцеттер 
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09-класс 

09.01. Контролдоочу, өлчөөчү жана ишараттык жабдуу 
09.01.01. Өлчөө приборлору жана индикаторлору 
09.01.02. Ар кандай багыттагы өлчөө куралдары, алардын 09.01.
 бөлүктөрү жана шаймандары  
09.01.03. Салмакты өлчөөчү жабдуу 
09.01.04. Ишарат жабдуусу 
09.01.05. Контролдоо үчүн жабдуу 
09.01.05.01. Көрсөткүчтөр 
09.02. Оптикалык жабдуу 
09.02.01. Ар кандай багыттагы оптикалык приборлор, оптикалык 

приборлордун бөлүктөрү 
09.02.01.01. Оптикалык приборлор үчүн шаймандар жана аксессуарлар 
09.02.02. Көз айнектер, линзалар, алар үчүн шаймандар жана аксессуарлар 
09.02.03. Фото- жана кино жабдуу 
09.02.03.01. Фото- жана кино жабдуу үчүн шаймандар жана аксессуарлар  
09.03. Маалыматты жазуу жана ойнотуу үчүн жабдуу  
09.03.01. Микроэлектрондук түзүлүштөр 
09.03.02. Үндү жана сүрөттү жазуу жана кайталап көрсөтүү үчүн 

жабдуу 
09.03.02.01. Үндү жана сүрөттү жазуу жана кайталап көрсөтүү үчүн 

жабдууга карата бөлүктөр, шаймандар жана аксессуарлар  
09.03.03. Маалыматты алып жүрүүчүлөр 
09.04. Автоматтар жана эсептөөчү жабдуу 
09.04.01. Автоматтык түзүлүштөр 
09.04.02. Эсептик жана эсептөөчү жабдуу  
09.05. Компьютердик жабдуу 
09.05.01. Компьютердик жабдуу үчүн бөлүктөр, шаймандар жана 

аксессуарлар 
09.05.02. Программалык өнүмдөр 
09.06. Аралыктык байланышты камсыздоо үчүн жабдуу 
09.06.01. Аралыктык байланышты камсыздоо түзүлүштөрү үчүн 

шаймандар жана аксессуарлар  
09.07. Электр- жана радио техникалык жабдуу 
09.07.01. Электровакуумдук жана газ разряддык приборлор 
09.07.02. Аккумуляторлор, аккумулятордук батареялар 
09.07.03. Ар кандай багыттагы электр техникалык жабдуу  
09.07.04. Электр- жана радио техникалык жабдуулардын бөлүктөрү, 

шаймандары жана аксессуарлары 
09.08. Башка топчолорго киргизилбеген, электр жабдуусу 
09.09. Илимий максаттар үчүн жабдуу 
09.09.01. Лабораториялык жабдуу 
09.09.02. Физикалык изилдөөлөр үчүн жабдуу 
09.09.03. Метеорология жабдуусу 
09.09.04.  Геодезия куралдары жана приборлору 
09.09.05. Астрономия куралдары жана приборлору 
09.09.06. Башка топчолорго киргизилбеген, илимий максаттар үчүн 

жабдуу 
09.10. Коргоо жана куткаруу жабдуусу  
09.10.01. Жекече коргонуу каражаттары 
09.10.02. Куткаруу иштери үчүн жана коргоочу жабдуу 
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09.10.03. Өрттү өчүрүү үчүн жабдуу 
09.10.04. Сүзүү жана суунун астына чумкуу үчүн жабдуу, жеке 

каражаттар  
09.11. Башкаруу жана жөнгө салуу үчүн жабдуу 
09.12. Навигациялык приборлор 
09.13. Рентгенография үчүн жабдуу 
09.14. Окутуу үчүн приборлор жана каражаттар 
09.15. Басма жана көчүрмөлөө жабдуусу 
09.16. Башка топторго киргизилбеген жабдуу 

09.01. Контролдоочу, өлчөөчү жана ишараттык жабдуу 

09.01.01. Өлчөө приборлору жана индикаторлору 
090018  ..............  Актинометрлер 
090033  ..............  Альтиметрлер 
090036  ..............  Амперметрлер 
090039  ..............  Анемометрлер 
090050  ..............  Апертометрлер 

[оптикалык] 
090387*  ............  Кычкылдыктар үчүн 

ареометрлер  
090387*  ............  Ацидометрлер 
090389  ..............  Туз эритмелеринин 

тыгыздыгын аныктоо 
үчүн ареометрлер  

090010  ..............  Аккумулятордук 
батаеялар үчүн 
ацидометрлер  

090020  ..............  Аэрометрлер 
090079  ..............  Барометрлер 
090302  ..............  Вакуумметрлер 
090493  ..............  Вариометрлер 
090496  ..............  Вискозиметрлер 
090500  ..............  Вольтметрлер 
090369  ..............  Толкун өлчөгүчтөр 
090279  ..............  Газометрлер [өлчөө 

куралдары] 
090092  ..............  Гальванометрлер 
090292  ..............  Гигрометрлер 
090011  ..............  Гидрометрлер 
090175  ..............  Денсиметрлер 
090532  ..............  Денситометрлер 
090180  ..............  Детекторлор 
090271  ..............  Галендик кристаллдар 

[детекторлор] 
090173  ..............  Жасалма тыйындардын 

детекторлору 
090203  ..............  Динамометрлер 
090668  ..............   Терең суу зонддору 
090436  ..............  Илимий изилдөө үчүн 

зонддор 
090201  ..............  Өлчөгүчтөр 
090409  ..............  Басымды өлчөгүчтөр 
090410  ..............  Басым индикаторлору 
090477  ..............  Температура 

индикаторлору 
090316  ..............  Лактоденсиметрлер 
090317  ..............  Лактометрлер 
090336  ..............  Манометрлер 

090178  ..............  Өнөр жай же аскердик 
максаттар үчүн металл 
детекторлор 

090139  ..............  Метрономдор [15.02] 
090716   Температуранын 

чаптама-индикаторлору, 
медициналык максаттар 
үчүн эмес 

090368   Омметрлер 
090374   Осциллографтар 
090386   Булгаарынын 

калыңдыгын өлчөө үчүн 
приборлор 

090171   Теринин калыңдыгын 
өлчөө үчүн приборлор 

090187   Аралыкты өлчөө үчүн 
приборлор 

090415   Пирометрлер 
090400   Планиметрлер 
090404   Поляриметрлер 
090202   Өлчөө приборлору 
090214   Электр өлчөө приборлору 
090346   Так өлчөө приборлору 
090250   Рефрактометрлер 
090435   Сахариметрлер 
090455   Сонометрлер 
090303   Спидометрлер 
090027   Спирт өлчөгүчтөр 
090463   Сульфитометрлер 
090458   Сферометрлер 
090683   Жумуртка бышыруу үчүн 

таймерлер [кум сааттар] 
090300   Таксометрлер 
090465   Тахометрлер 
090429   Термометрлер, 

медициналыктан 
тышкары 

090713   Пито трубкалары 
090242   Көрсөткүчтөр 
090299   Жантыкты өлчөгүчтөр 
090492   Урометрлер 
090237   Теңдемдөө үчүн 

түзүлүштөр 
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090453   Зонддор үчүн 
түзүлүштөр жана 
машиналар  

090393   Фотометрлер 

090586   Хронографтар [убакытты 
жазуу үчүн түзүлүш] 

090268   Жыштык өлчөгүчтөр 
090137   Кадам өлчөгүктөр 
090239   Эргометрлер 

 
09.01.02. Ар кандай багыттагы өлчөө куралдары, алардын бөлүктөрү жана 

шаймандары 
090454*  ............  Зонддор үчүн жүктөр 
090454*  ............  Лоттор үчүн жүктөр 
090347  ..............  Өлчөө куралдары 
090339  ..............  Математикалык куралдар 
090363  ..............  Ниверилдөө куралдары 
090512  ..............  Бурч өлчөө куралдары 
090066 .............  Калибрлер 
090104..............  Жылдырма калибрлер 
090466   Сай калибрлери  
090040   Калибрлөө шакектери 
090326   Лагдар [өлчөө 

куралдары] 
090056   Өлчөө тасмалары 
090284   Сызгычтар [өлчөө 

куралдары] 
090327  ..............  Лоттор тилкелери  
090641  ..............  Өлчөө кашыктары 
090343  ..............  Жыгач устачылык иштер 

үчүн метрлер  

090349  ..............  Метрлер [өлчөө 
куралдары] 

090169  ..............  Тигүүчүнүн метрлери 
090379  ..............  Микрометрлер 
090494*  ............  Верньерлер 
090494*  ............  Нониустар 
090490  ..............  Рейсмустар 
090419  ..............  Транспортир [өлчөө 

куралдары] 
090362  ..............  Деңгээлдер [жантыгынан 

абалын аныктоо үчүн 
приборлор] 

090344   Сымап деңгээлдери 
090096   Спирт деңгээлдери 
090200   Циркулдар [өлчөө 

куралдары] 
090105   Үлгүлөр [өлчөө 

куралдары] 
09T000   Оор шиштер 

09.01.03. Салмакты өлчөөчү жабдуу 
090433  ..............  Безмендер [таразалар] 
090074  ..............  Таразалар 
090081  ..............  Платформалык таразалар 
090489  ..............  Прецизиондук таразалар 
090325  ..............  Каттар үчүн контора 

таразалары 

090403   Гиралар 
090080   Салмагын тартуу 

үчүн жабдуу 
090388   Салмагын тартуу үчүн 

приборлор жана куралдар 

09.01.04. Ишарат жабдуусу 
09T000  .............  Авариялык автомобиль 

аксессуарлары [12.07.05] 
090126  ..............  Жарык ишарат 

аппараттары [жарк-журк 
эткен] 

090518  ..............  Ишарат калкымалары 
090513*  ............  Жаркыраган бакендер  
090513*  ............  Жаркыраган калкымалар 
090583  ..............  Көрсөтүүчү калкымалар 
090234*  ............  Механикалык көрнөктөр 
090234*  ............  Механикалык белгилер 
090329*  ............  Жаркыраган көрнөктөр 
090329*  ............  Жаркыраган белгилер 
09T000  .............  Силкинүү билдиргичи 
090623  ..............  Түтүн детекторлору 
090071  ..............  Авариялык электр 

коңгуроолору 
090402  ..............  Коңгуроолор [айгай 

ишараттоо түзүлүштөрү] 
090127  ..............  Ишарат коңгуроолору 
 

090516  ..............  Жаркыраган же 
механикалык жол 
белгилери 

090522  ..............  Зуммерлер 
090093  ..............  Коңгуроолор үчүн 

баскычтар 
090715  ..............  Ишарат жол конустары  
090003  ..............  Унаа аварияларынын 

алдын алуу үчүн, кийимге 
жабыштырылуучу жарык 
чагылдырган тегеректер 

090380  ..............  Жаркыраган же 
механикалык ишарат 
панелдери  

09Т000 ............... Ишараттоо үчүн 
приборлор жана куралдар 

090357   Деңиз ишарат 
приборлору 

090687  ............... Жолчырактар [ишарат 
жабдуусу] 

090445   Ишарат ышкырыгы 
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090508   Иттерге буйрук берүү 
үчүн ышкырыктар  

090068   Өрт ишараттагычтары  
090434   Жарык же механикалык 

ишараттоо  
090449   Сиреналар 
090446   Бузук унаа каражаттары 

үчүн эскертүүчү үч 
бурчтуктар  

090497   Уурдоолордун алдын 
алуу үчүн электр 
түзүлүштөр 

090014   Үн ишарат түзүлүштөрү  
090026   Ишарат түзүлүштөрү 
090524   Туманга каршы ишарат 

түзүлүштөрү, жардыруучу 
түзүлүштөрдөн тышкары  

090511   Коргоо ишараты 
түзүлүштөрү 

090013   Айгай ишарат 
түзүлүштөрү 

090322   Ишарат чырактары 

 
09.01.05. Контролдоо үчүн жабдуу 

090151   Байкоо жана контролдоо 
үчүн электр аппаратура 

090149  ..............  Почта маркалары менен 
төлөөнү контролдоо үчүн 
аппараттар  

090257   Тиктартмалар үчүн 
жүктөр 

090067  ..............  Компараторлор 
090240  ..............  Материалдарды сыноо 

үчүн машиналар жана 
приборлор  

090258  ..............  Тиктартмалар 
090120  ..............  Буу казандары үчүн 

контролдоо-өлчөө 
приборлору  

090152  ..............  Унаа каражаттарынын 
ылдамдыгын контролдоо 
үчүн приборлор 

090478  ..............  Убакытты каттоо үчүн 
приборлор  

090090  ..............  Клапандар үчүн басымды 
көрсөткүч-капкактар 

09T000  .............  Майды таратууну 
контролдоонун 
компьютердик тутуму  

09T000  .............  Видеоконтролдук 
түзүлүштөр 

09T000  .............  Тормоз дисктеринин 
эскирүүсүн контролдоо 
үчүн түзүлүштөр  

[12.07.04] 
090581   Штрих коддорду 

окуучу түзүлүштөр 
090649   Табелдик сааттар 

[убакытты катоо үчүн 
түзүлүштөр] 

09.01.05.01. Көрсөткүчтөр 
090301  ..............  Санды көрсөткүчтөр 
090069  ..............  Шиналардагы төмөнкү 

басымды автоматтык 
көрсөткүчтөр 

090243  ..............  Бензиндин деңгээлин 
көрсөткүчтөр 

090204  ..............  Суунун деңгээлин 
көрсөткүчтөр 

090213  ............  Токтун агып чыгуусун 
электрдик көрсөткүчтөр  

090679   Жарык эмиссиясын 
электрондук 
көрсөткүчтөр 

09.02. Оптикалык жабдуу 

09.02.01. Ар кандай багыттагы оптикалык приборлор, оптикалык приборлордун 
бөлүктөрү 

090189   Дифракциялык 
аппараттар [микроскопия] 

090475   Дүрбүлөр 
090350  ..............  Оптикалык приборлор 

жана куралдар үчүн 
микрометрикалык 
винттер   

090312  ..............  Эшиктин[чоңойтуучу 
линзалар] оптималык 
көзчөлөрү 

090335  ..............  Оптикалык деталдар 
090186  ..............  Диаскоптор 
090307  ..............  Кароо иштери үчүн 

күзгүлөр 
090332  ..............  Оптикалык окулярлары 

менен куралдар 
090193  ..............  Микроскоптор 
090241  ..............  Овоскоптор 
090354  ..............  Чагылдыргычтар [оптика] 
090337  ..............  Перископтор 
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090370   Оптикалык приборлор 
жана куралдар 

090366   Байкоо приборлору 
090365   Призмалар [оптика] 
090509   Ок атуучу куралдар үчүн 

оптикалык мээлегичтер  
090424   Рефракторлор 
090426   Спектрографтар  
090457   Спектроскоптор 
090371   Оптикалык айнектер 

090460   Стереоскоптор 
090714   Стробоскоптор 
090476   Телескоптор 
090615   Белгилерди эсептөө үчүн 

оптикалык түзүлүштөр  
090319   Оптикалык системасы 

менен чырактар 
090321   "Сыйкырдуу" чырактар 
090235   Эпидиаскоптор 

 
09.02.01.01. Оптикалык приборлор үчүн шаймандар жана аксессуарлар 

090128  ..............  Микроскоптордун 
предметтик айнектери 
үчүн футлярлар  

 
 

09.02.02. Көз айнектер, линзалар, алар үчүн шаймандар жана аксессуарлар 
090088  ..............  Бленддер 
090726  ..............  3D көз айнек 
090723  ..............  Жарыктан коргоочу 

объективдердин 
бленддери 

090592  ..............  Линза-конденсорлор 
090554  ..............  Көз линзалары 
090159  ..............  Түзөөчү линзалар 

[оптика] 
090088*  ............  Салма линзалар 
090088*  ............  Макролинзалар 
090324  ..............  Оптикалык линзалар 
090328   Күнтарткылар 
090136   Токуу күнтарткылары 
090160   Объективдер [линзалар] 

[оптика] 
090134   Окулярлар 

090359   Көз айнектер үчүн 
алкактар 

090364   Пенсне үчүн алкактар 
090331   Көз айнек [оптика] 
090654   Спорттук көз айнектер 
090397   Пенсне 
090334   Көз айнектер үчүн 

айнектер 
090555  ..............  Көз линзалары үчүн 

футлярлар 
090248  ..............  Пенсне үчүн футлярлар 
090567  ..............  Көз айнектер үчүн 

футлярлар 
090115 ............. Пенсне үчүн 

чынжырчалар 
090156 ............. Пенсне үчүн боолор 

09.02.03. Фото- и кино жабдуу 
090411  ..............  Проекциялык аппараттар 
090461  ..............  Стереоскопиялык 

аппараттар 
090392  ..............  Фотоаппараттар үчүн түр 

издегичтер 
090107  ..............  Кино тартуу камералары 
090639  ..............  Чырактар-жарк этмелер 

[фотография] 
090318  ..............  Фотолабораториялар үчүн 

чырактар  
090059  ..............  Астрофотография үчүн 

объективдер 
090345  ..............  Ылдамдыкты өлчөө үчүн 

приборлор [фотография] 
090286  ..............  Фототипия үчүн растрлар 
090183  ..............  Диапозитивдерди 

борборлоштуруу үчүн 
түзүлүштөр 

 
 
 
 

090574   Фотографияда 
пайдаланылуучу 
ультракызгыл көк нурлар 
үчүн чыпкалар 

090264   Чыпкалар [фотография] 
09Т000   Фотографиялык чырактар 
090184   Фотоаппараттар 
090283   Фотожалтыраткычтар 
090117   Фотолабораториялар 
090181   Фотожапкычтар 
09Т000   Фотожарыктандыргычтар 
090206   Импульстук 

фотожарыктандыргычтар  
090021   Фоточоңойткучтар 
090211   Экрандар [фотография] 
090208   Флуоресцирациялоочу 

экрандар 
090251   Экспонометрлер 

[жарыктанууну 
өлчөгүчтөр] 
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09.02.03.01. Фото- жана кино жабдуу үчүн шаймандар жана аксессуарлар 
090562  ..............  Диафрагмалар 

[фотография] 
090309  ..............  Фотопластинкалар үчүн 

кассеталар 
090233  ..............  Түрмөктөр [фотография] 
090174  ..............  Түшүрмө жапкычтар 

механизмдери 
[фотография] 

090212  ..............  Фотографияда 
пайдаланылуучу, 
кургатуу үчүн шаймандар 

090099  ..............  Диапозитивдер үчүн 
рамкалар 

090390  ..............  Жуу резервуарлары 
[фотография] 

090391  ..............  Фотоаппараттар үчүн 
мамылар 

090122   Кургаткычтар 
[фотография] 

090262   Пленканы кесүү үчүн 
түзүлүштөр 

090282   Фотографияларды 
кургатуу үчүн 
түзүлүштөр 

090124   Кинофильмдерди 
монтаждоо үчүн 
түзүлүштөр жана 
шаймандар 
[кинопленкалар] 

090246   Фотоаппараттар жана 
фото шаймандар үчүн 
атайын футлярлар 

090577   Фотоаппараттар үчүн 
штативдер 

 
 

09.03. Маалыматты жазуу жана ойнотуу үчүн жабдуу 

09.03.01. Микроэлектрондук түзүлүштөр 

090684   ДНК-чиптер [10.09] 
090584  ..............  Интегралдык схемалар 

үчүн платалар 
090699  ..............  Басма платалар  
090538  ..............  Интегралдык схемалар 
090125  ..............  Басма схемалары 
09T000  .............  Регенеративдик 

күчөткүчтөр 

09T000  .............  Көбөйткүч кайталама 
электрондук түзүлүштөр 
жана алардын бөлүктөрү  

090540   Чиптер [интегралдык 
схемалар] 

09.03.02. Үндү жана сүрөттү жазуу жана кайталап көрсөтүү үчүн жабдуу 
090451  ..............  Үн жазуучу аппаратура 
09T000  .............  Аудиоколонкалар 
090630  ..............  Видеокамералар 
09T000  .............  Видеоплеерлер 
090652  ..............  Видеоэкрандар 
09T000  .............  Ойнотуучу бөрктөр 
09T000  .............  Жазуучу бөрктөр 
090190  ..............  Катуу сүйлөгүчтөр 
090188   Диктофондор 
09Т000   Телевизиондук 

плазмалык дисплейлер 
09Т000   Магнитолдор 
09Т000   Газ разряддык 

индикатордук 
телевизиондук панелдер 

090632   Компакт-
дисктер үчүн 
плеерлер 

090631   Кассеталык плеерлер 
090194   Аралыктан жазуу үчүн 

приборлор 
090289   Кабылдагычтар[аудио-

видео] 
090192  ..............  Ойноткучтар 

09T000  .............  Компакт-дисктерди 
ойноткучтар 

090663  ..............  Портативдик 
стереокабылдагычтар 

090468  ..............  Телевизорлор 
09T000  .............  Телекамералар 
090472  ..............  Телесуфлерлер 
09T000   Баш телефондору 
090536   Видео жазуу үчүн 

түзүлүштөр 
090452 ............... Үндү ойнотуу үчүн 

түзүлүштөр 
090077  ..............  Магниттик тасмага жазуу 

үчүн түзүлүштөр 
09T000  .............  Аралыктан үндү, сүрөттү, 

маалыматты жазуу үчүн 
түзүлүштөр 

090711   Санариптик 
фоторамкалар 

090685   DVD-плеерлер 
090209   Проекциялык экрандар 
090721*  ............  Радио-видео бала баккыч 
090721*  ............  Балага көз салуу үчүн 

аудио-видео түзүлүштөр  
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090722*  ............  Балага көз салуу үчүн 
видеокамералар 

090722*  ............  Видео-бала баккычтар 

09.03.02.01. Үндү жана сүрөттү жазуу жана кайталап көрсөтүү үчүн жабдууга 
карата бөлүктөр, шаймандар жана аксессуарлар 

09T000   Портативдик 
аудиотехника үчүн 
кармагычтар  

090462  ..............  Ойноткучтар үчүн 
ийнелер 

090087  ..............  Катуу сүйлөгүчтөрдүн 
корпустары 

090535  ..............  Окуучу бөрктөрдү 
тазалоо үчүн тасмалар 

090341  ..............  Мегафондор 
090351  ..............  Микрофондор 
090671  ..............  Наушниктер 
090503  ..............  Ойноткучтардагы 

ийнелерди алмаштыруу 
үчүн шаймандар 

090230  ..............  Акустикалык дисктерди 
тазалоо үчүн шаймандар  

09T000 ..............  Көп каналдуу берүү үчүн 
микшердик санариптик 
пульттар  

090486   Ойноткучтар үчүн 
айлануунун санын 
жөндөгүчтөр  

090017   Рупорлор 
090575   Катуу сүйлөгүчтөр үчүн 

рупорлор 
090095   Оноткучтар үчүн 

тонармалар 
090037   Үн күчөткүчтөрү 
09T000 ..............  Портативдик 

аудиотехника үчүн 
футлярлар  

09.03.03. Маалыматты алып жүрүүчүлөр 
090637   Товарлар үчүн 

электондук биркалар 
090692   Идентификациялык 

магниттик билериктер  
090650  ..............  Видеокассеталар 
090291  ..............  Голограммалар 
090185  ..............  Диапозитивдер 

[фотография] 
090534  ..............  Дискеттер 
090016  ..............  Үн жазуу дисктери 
090533  ..............  Магниттик дисктер 
090617  ..............  Оптикалык дисктер 
090643  ..............  Электрондук 

кулактандыруулар 
тактасы 

09T000  .............  Интеллектуалдык 
карточкалар 

090529  ..............  Идентификациялык 
магниттик карточкалар 

090651  ..............  Видеооюндар үчүн 
картридждер 

090599  ..............  Магниттик коду менен 
карталар  

090550  ..............  Экспонирленген 
кинопленкалар  

090628  ..............  Электрондук жазма 
китепчелер 

090587   Компакт-дисктер [аудио-
видео] 

090588   Компакт-дисктер [кайра 
жазылбоочу] 

090078   Магниттик тасмалар 
090495   Видео жазуу үчүн 

магниттик тасмалар  
090111   Үн жазууларды алып 

жүрүүчүлөр 
090607   Маалыматтарды 

магниттик алып 
жүрүүчүлөр 

090616   Маалыматтарды 
оптикалык алып 
жүрүүчүлөр 

090231   Үн жазуу үчүн пленкалар 
090515   Экспонирленген 

пленкалар 
090573   Экспонирленген рентген 

пленкалары 
090640   Смарт-карточкалар 

[микросхемалары менен 
карточкалар] 

09Т000   Фильмдер 
090176   Мультипликациялык 

фильмдер 
090700   Флэш-топтгучтар USB 
090727  ..............  Видеооюн түзүлүштөрү 

үчүн эстутум карталары  
090725  ..............  Коддоштурулган ачкыч-

карталар 

09.04. Автоматтар жана эсептөөчү жабдуу 

09.04.01. Автоматтык түзүлүштөр 

09T000  .............  Накталай акчаны берүү 
үчүн автоматтар 
[банкоматтар] 

090086   Билеттерди сатуу үчүн 
автоматтар  
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 ...........................  Алдын ала төлөө менен 
оюн автоматтары [28.02] 

090062  ..............  Алдын ала төлөө менен  
музыкалык автоматтар 

090686  ..............  Касса-автоматтар 
090064   Жетондор менен аракетке 

келтирилген аппараттар 
үчүн механизмдер 

090063  ..............  Алдын ала төлөө менен 
автоматтар үчүн 
механизмдер   

090340   Телевизорлор үчүн алдын 
ала төлөө механизмдери 

090484   Тотализаторлор 
090252   Эсептерди көчүрүү үчүн 

түзүлүштөр  

09.04.02. Эсептик жана эсептөөчү жабдуу 

090525  ..............  Касса аппараттары 
090101*  ............  Эсептик дисктер 
090101*  ............  Логарифмикалык 

тегеректер 
090101*  ............  Логарифмикалык тегерек 

сызгычтар 
090103  ..............  Калькуляторлор 
090644  ..............  Чөнтөк калькуляторлору 
090102  ..............  Логарифмикалык 

сызгычтар 
090499  ..............  Шайлоолор убагында 

добуштарды саноо үчүн 
машиналар 

090053  ..............  Акчаны эсептөө жана 
сорттоо үчүн машиналар  

09Т000   Эсептик машиналар 
09Т000   Одометрлер 
090627   Түзүлүштөр 
090138   Эсептегичтер 
090383   Автомобилдердин 

токтоочу жайынын акы 
төлөнүүчү убакытын 
эсептегичтер  

090232   Унаа каражаттары үчүн 
басып өткөн аралыкты 
эсептегичтер  

090485   Айлануулардын санын 
эсептегичтер  

090019   Эсептерди жалпылоочу 

09.05. Компьютердик жабдуу 
090609  ..............  Компьютерлер үчүн 

магниттик тасма блоктору  
090603  ..............  Компьютерлер үчүн 

интерфейстер 
090598  ..............  Электрондук 

карандаштар [дисплей 
элементтери] 

090718  ..............  Электрондук китептер 
090372  ..............  Компьютерлер 
090707  ..............  Жылдырма персоналдык 

компьютерлер 
090642  ..............  Портативдик 

компьютерлер 
090724  ..............  Планшеттик 

компьютерлер 
090702  ..............  Портативдик 

медиаплеерлер 
090612  ..............  Мониторлор 

[компьютердик жабдуу 
090636  ..............  Чөнтөк электрондук 

которгучтар 

090622   Сканерлер [дайындарды 
иштетүү үчүн жабдуу] 

090306   Маалыматтарды иштетүү 
үчүн түзүлүштөр 

090594   Коммутациондук 
түзүлүштөр [маалыматты 
иштетүү үчүн түзүлүштөр] 

090590  ..............  Компьютерлердин 
перифериялык 
түзүлүштөрү 

09T000  .............  Объекттери менен 
эсептөөчү машиналардын 
байланыш түзүлүштөрү 

090620  ..............  Окуучу түзүлүштөр 
[дайындарды иштетүү 
үчүн жабдуу] 

090719   Смартфондор 

09.05.01. Компьютердик жабдуу үчүн бөлүктөр, шаймандар жана аксессуарлар 

090342   Компьютерлер үчүн 
эстутум блоктору  

09T000  .............  Программалык 
техникалык каражаттар 
үчүн азыктандыруу 
блоктору  

 
 

090604  ..............  Компьютерлер үчүн 
дисктерди автоматтык 
алмаштыруусу менен 
дисководдор 

090634  ..............  Компьютерлер үчүн 
дисководдор 

090537  ..............  Компьютерлердин 
клавиатуралары  
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090662  ..............  «Чычкан» үчүн 
килемчелер 

09T000  .............  Компьютерлердин 
компоненттери 

090614  ..............  "Чычкан" түрүндөгү 
манипулятор 
[перифериялык жабдуу]  

090610   Микропроцессорлор 
09T000  .............  Компьютерлер менен 

маалыматтарды алып 
жүрүүчүлөр 
стационардык 

090664  ..............  Компьютер менен 
иштегенде алакан үчүн 
таянычтар 

09T000   Жарым өткөргүчтүү 
эстутум түзүлүштөрү  

 
 

090720  ..............  Принтерлер жана 
фотокөчүрүү аппараттары 
үчүн бош картридждер  

090619   Процессорлор 
[маалыматты иштетүүнүн 
борбордук блоктору]  

090709   Жылдырма 
компьютерлер үчүн 
сумкалар  

09T000  .............  Принтерлер үчүн 
алмаштырма түйүндөр  

09T000  .............  Эсептөөчү машиналар 
үчүн байланыштыруу 
түзүлүштөрү 

090710   Жылдырма 
компьютерлер үчүн 
каптоочтор 

09.05.02. Программалык өнүмдөр 
09T000   Сүрөттөрдүн дайындар 

базасы, ЭВМ 
090613  ..............  Мониторлор 

[компьютерлер үчүн 
программалар] 

09T000  .............  Микропрограммалык 
камсыздоо 

090591  ..............  Компьютерлер үчүн 
программалык камсыздоо 

090373  ..............  Компьютерлер үчүн 
программалар 

090670  ..............  Компьютерлер үчүн оюн 
программалары  

090658  ..............  Компьютердик 
программалар 

09T000   Тейлөө [жүктөлүүчү 
программалык 
камсыздоо] 

09T000  .............. Ыкчам компьютерлердин 
программалары  

090589   Операциялык 
программалар 

09Т000   Окуу программалары 
090657   Жүктөлүүчү электрондук 

жарыялар  
090694   Мобилдик 

телефондордун 
коңгуроолору үчүн 
жүктөлүүчү үн файлдары 

090696   Жүктөлүүчү сүрөттөр 
файлдары 

090695   Жүктөлүүчү музыка 
файлдары 

090717  ..............  Компьютердик 
программалык камсыздоо 
үчүн тиркемелер

09.06. Аралыктык байланышты камсыздоо үчүн жабдуу 

090629  ..............  Телефондун автожооп 
бергичтери 

090045  ..............  Антенналар 
09T000  .............  Санариптик 

маалыматтарды берүү 
үчүн аппаратура  

090450  ..............  Үндү берүү үчүн 
аппараттар  

090308  ..............  Сүйлөшүү аппараттары 
090423  ..............  Телефон аппараттары 
090600  ..............  Факсимилдик аппараттар 
090394  ..............  Фото телеграфтык 

аппараттар 
090653  ..............  Видеотелефондор 
09T000  .............  Уюлдук телефондор үчүн 

автомобилдик 
гарнитуралар  

09T000  .............  Радиоаппараттар үчүн 
деталдар  

090015  ..............  Үн өткөргүчтөр 
090611  ..............  Модемдер 
090673  ..............  Пейджерлер 
090488  ..............  Тараткычтар [аралыктык 

байланыш 
090473  ..............  Телефон тараткычтары 
090227  ..............  Электрондук 

ишараттарды тараткычтар 
09T000  .............  Радио жыштык 

өзгөрткүчү 
09Т000................ Аралыктан 

маалыматтарды берүү 
үчүн приборлор 

090416   Радарлар  
090471   Радиомачттар 
090228   Радио тараткычтар 

[аралыктык байланыш]  
090270   Радиоприборлор 
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090417   Унаа каражаттары үчүн 
радиокабылдагычтар 

090677   Поратативдик рациялар 
09Т000 ...............  Ретрансляторлор 
090571   Оптикалык жарык 

тармагы [була] 
090407   Радиотелефондук 

станциялар 
090408   Радиотелеграфтык 

станциялар 

090467   Телеграфтар [аппараттар] 
090464   Телетайптар 
090661   Жылдырма телефондор  
090693   Транспондерлер 

[тараткычтар-жооп 
кайтаргычтар]  

090207   Телефон трубкалары  
090593  ................  Акустикалык байланыш 

түзүлүштөрү 

09.06.01. Аралыктык байланышты камсыздоо түзүлүштөрү үчүн шаймандар жана 
аксессуарлар 

09T000   Мобилдик телефондор 
үчүн кармагычтар 

090688   Телефондор үчүн 
өткөргүчсүз гарнитуралар  

09T000   Уюлдук телефондор үчүн 
футлярлар жана 
каптоочтор  

090703   Мобилдик телефондор 
үчүн боолор 

09.07. Электр- жана радио техникалык жабдуу 

09.07.01. Электр вакуумдук жана газ разряддык приборлор 
090060  ..............  Термоэлектрондук 

чырактар 
090038  ..............  Күчөтүүчү электрондук 

чырактар  
090491  ..............  Вакуумдук чырактар 

[радио] 
090624  ..............  Транзисторлор 

[электроника] 

090559   Газ разряддык электр 
трубкалары, 
жарыктандыруу үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

090330   Көрнөктөр үчүн неондуу 
трубкалар  

09.07.02. Аккумуляторлор, аккумулятордук батареялар 
090361  ..............  Электр аккумуляторлору 
090007  ..............  Унаа каражаттары үчүн 

электр аккумуляторлору 
090044  ..............  Аноддук батареялар 
090272  ..............  Гальваникалык 

элементтердин 
батареялары  

090031   От алдыруу тутумдары 
үчүн батареялар 

090557   Күн батареялары 
090360   Электр батареялары 
090218   Гальваникалык 

элементтер 

09.07.03. Ар кандай багыттагы электр техникалык жабдуу 
090163  ..............  Коммутациялык электр 

аппараттары 
090226  ..............  Электр литикалык 

ванналар 
090166*  ............  Штепселдик айрылар 

[электр туташтыруулар] 
090166*  ............  Штепселдик розеткалар 

[электр туташтыруулар] 
090166*  ............  Штепселдик 

туташтыргычтар [электр 
туташтыруулар] 

090143  ..............  Электр чынжырын 
күйгүзгүчтөр   

09T000  .............  Электр өткөргүчтөр  
 

090131  ..............  Жабык өчүргүчтөр 
[электр] 

090167  ..............  Токту түзөткүч 
090704  ..............  Жарык чачыратуучу 

диоддор [СИД] 
09T000  .............  Электрондук башкаруусу 

менен кулпулар  
090443  ..............  Электр кулпулар 
090310  ..............  Инверторлор [электр] 
090441  ..............  Индуктивдүүлүк 

түрмөктөр [ором] 
090024  ..............  Электр магниттеринин 

түрмөктөрү 
090001  ..............  Электр түрмөктөрү 
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090675  ..............  Соленоиддик клапандар 
[электр магниттик 
которгучтар] 

090129  ..............  Электр коллекторлору 
090132  ..............  Коммутаторлор 
090140  ..............  Электр конденсаторлору 
09T000  .............  Магниттик 

башкарылуучу 
герметикалык контакттар 
[геркондор] 

090054  ..............  Бөлүштүргүч кутулар 
090094  ..............  Тарамдалган кутулар 

(электричество) 
090144  ..............  Бириктирүүчү кутулар 

[электр] 
090145   Бириктирүүчү кутулар 

[электр] 
090142   Электр магистралдык 

чубалгылары 
090165   Чектегичтер [электр] 
090164   Электр которгучтар 
090539   Жарым өткөргүчтөр 
090191   Электр сактагычтар 
090269   Калкыма сактагычтар 
090153   Электр өзгөрткүчтөр 
090474   Аралыктык үзгүчтөр  
090141   Электр өткөргүчтөр 
090198   Бөлүштүрүүчү пульттар 

[электр] 
090676   Ашыкча чыңалуудан 

коргоо үчүн жөндөгүчтөр 
090168   Редукторлор [электр] 
090222   Электр релеси 
090432   Реостаттар 
090219   Электр чубалгылары үчүн 

туташтыргычтар 
090220   Электр туташтыргычтар 
09Т000   Туташтыргычтар 
 
 
 

090672   Жарыктандыруу 
тутумдарынын 
балласттык 
каршылыктары  

090427   Электр каршылыктар 
090706   Жогорулатуучу 

трансформаторлор 
090049   Трансформаторлор 

[электр] 
090705   Триоддор 
090647   Кыймылдаткычтар үчүн 

иштетүү тростору 
09Т000   Тосмолоочу түзүлүштөр 

[электр] 
  Пардаларды жылдыруу 

үчүн электр түзүлүштөр 
[07.29] 

090266  ..............  Аккумулятордук 
батареялар үчүн 
дүрмөттөө түзүлүштөрү 

090083  ..............  Электр аккумуляторлору 
үчүн дүрмөттөө 
түзүлүштөрү 

090412  ..............  Коррозиядан коргоо үчүн 
катоддук түзүлүштөр 

090048  ..............  Тоскоолдуктан коргоочу 
түзүлүштөр [электр] 

09T000  .............  Радио жыштык 
идентификациялоо 
түзүлүштөрү 

09T000  .............  Бөлүштүрүүчү 
автоматтык түзүлүштөр 

090531   Бекиткич катмары менен 
фотоэлементтер 

090146   Коммутациондук 
калкандар 

090197   Бөлүштүргүч 
калкандар [электр] 

09T000  .............  Электроддор 
09T000   Электр кондесаторлору 

09.07.04. Электр- жана радио техникалык жабдуулардын бөлүктөрү, шаймандары жана 
аксессуарлары 

09T000  .............  Адаптерлер 
090043  ..............  Аноддор 
090507  ..............  Антикатоддор 
090008  ..............  Аккумуляторлор 

банкалары 
090293  ..............  Электр өткөргүчтөрү 

үчүн идентификациялык 
тарамдар 

090665  ..............  Коаксиалдык кабелдер 
090666  ..............  Оптика-була кабелдери 
090215  ..............  Электр кабелдери 
090514  ..............  Электр түрмөктөрүнүн 

каркасы 
090543  ..............  Катоддор 
090442  ..............  Клеммдер [электр] 
090148  ..............  Электр контакттары 

090009  ..............  Аккумуляторлордун 
электр корпустары 

090667  ..............  Штепселдик розеткалар 
үчүн коргоочу капкактар 

090553  ..............  Электр берүү тилкелери 
үчүн материалдар 
[өткөргүчтөр, ккабелдер] 

090089 ...............  Уч муфталары [электр] 
090626   Кабелдер үчүн 

бириктирүүчү муфталар  
090294   Электр өткөргүчтөрү 

үчүн идентификациялык 
кабыктар  

090098   Электр кабелдери үчүн 
кабыктар  
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090012   Аккумулятор 
пластиналары 

090256   Магнтиттик өткөргүчтөр 
090469   Телеграф өткөргүчтөрү 
090572   Телефон өткөргүчтөрү 
090255  .............  Электр өткөргүчтөрү 
090558   Изоляцияланган жез сым 
090505   Металл куймаларынан 

оңой эриме сым  
 
 

090287   Электр 
аккумуляторлорунун 
пластиналары үчүн торлор 

090304   Түрмөктөрдүн 
индуктивдүүлүк 
киндиктери [электр] 

090635  ..............  Жарыктын чекиттик 
булактарын куроо үчүн 
шиналар 

090216   Электр өткөргүч 
090305   Кеме казыктар [электр] 

09.08. Башка топчолорго киргизилбеген, электр жабдуусу 
090267  ..............  Жогорку жыштыктагы 

аппаратура  
090566  ..............  Электр эшик 

коңгуроолору 

090121  ..............  Электр жылыткычы 
менен байпактар 

09.09. Илимий максаттар үчүн жабдуу 

09.09.01. Лабораториялык жабдуу 

090025  ..............  Абанын курамынын 
анализи үчүн аппараттар 

090249  ..............  Анализдер үчүн 
аппаратура, 
медициналыктан 
тышкары 

090253  ..............  Ферментациялоо үчүн 
аппараттар 
[лабораториялык 
приборлор] 

090504..............  Лабораториялык тартуу 
аппараттары 

090278   Газ анализаторлору 
090315   Лабораториялар үчүн 

атайын эмеректер  
090563  ..............  Улгүлөрдү даярдоо үчүн 

шаймандардын топтому 
(микроскопия) 

090177  ..............  Лабораториялык 
поддондор 

090158  ..............  Ретортту кармоо үчүн 
шаймандар 

090029  ..............  Тамак-аш азыктарынын 
жана тоюттардын аназили 
үчүн приборлор 

090236 .............  Пробиркалар 
090398   Тамызгычтар 
090285   Градуирлеген айнек идиш 
090568   Лабораториялык мештер 
090157   Реторттор 
090170  ..............  Тиглдар 

[лабораториялык] 
090109  ..............  Капиллярдык трубкалар 
090565  ............  Дозалоочу түзүлүштөр 
090585   Лабораториялык 

хроматографтар 
090698  ............  Лабораториялык 

центрифугалар 
090712  ............  Петри идиштери 

09.09.02. Физикалык изилдөөлөр үчүн жабдуу 
090085  ..............  Бетатрондор 
09T000  .............  Плазмотрондор 
090395  ..............  Физикалык приборлор 

жана куралдар 

090002   Бөлүкчөлөрдү 
тездеткичтер 

090172   Циклотрондор 

09.09.03. Метеорология жабдуусу 
090678  ..............  Шамалдын багытын 

көрсөтүү үчүн конустар 
090348  ..............  Метеорологиялык 

приборлор 

090075   Метеорологиялык 
шарлар-зонддор 

09.09.04. Геодезия куралдары жана приборлору 
090028  ..............  Алидаддар 
090523*  ............  Буссолдор 
090523*  ............  Компастар 
090281*  ............  Көзөмөл таяктар 

[геодезиялык куралдар] 

090281*  ............  Ниверилдик рейкалар 
[геодезиялык куралдар] 

090195  ..............  Алыстыкты өлчөгүчтөр 
090055   Топографиялык куралдар 
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090333   Оптикалык нивелирлер 
090399   Планшеттер 

[геодезиялык куралдар] 

090280   Геодезиялык приборлор 
жана куралдар 

090479   Теодолитт

09.09.05. Астрономия куралдары жана приборлору 
090290  ..............  Гелиографтар 
090161  ..............  Космографиялык 

куралдар 

090384   Астрономиялык 
приборлор жана куралдар  

090437   Илимий изилдөөлөр үчүн 
спутниктер  

09.09.06. Башка топчолорго киргизилбеген, илимий максаттар үчүн жабдуу 
090564   Илимий максаттары үчүн 

дистилляциялык 
аппараттар 

090439   Илимий аппаратура үчүн 
мембраналар 

090633   Диагностика приборлору, 
медициналык максаттар 
үчүн арналгандан 
тышкары 

090549   Химиялык приборлор 
жана аспаптар 

09.10. Коргоо жана куткаруу жабдуусу 

09.10.01. Жекече коргонуу каражаттары 

090431  ..............  Дем алуу аппараттары, 
жасалма дем алдыруу 
аппараттарынан 
тышкары  

090582  ..............  Ок өтпөс жилеттер  
090546  ..............  Куткаруу жилеттери 
090690  ..............  Минип жүрүү үчүн 

каскалар 
090112*  ............  Коргоочу каскалар 
090112*  ............  Коргоочу шлемдер 
090070   Учкучтар үчүн атайын 

коргоочу комбинезондор 
090413   Оттон коргооочу 

костюмдар 
090114   Ширетүүчүлөр үчүн 

беткаптар 
090338   Коргоочу беткаптар* 
090414   Тиштегичтер 
090605   Жумушчулар үчүн тизе 

каптар  
090645   Бөөдө кырсыктардан, 

нурлануудан жана оттон 
коргоо үчүн бут кийим 

090005   Бөөдө кырсыктардан, 
нурлануудан жана оттон 
коргоо үчүн кийимдер 

090288  ..............  Оттон коргоо үчүн кийим  
090035   Оттон коргоо үчүн 

асбест кездемелерден 
кийим 

090691   Атайын лабораториялык 
кийим 

090648  ..............  Күндөн коргоочу көз 
айнектер 

 

090034  ..............  Бөөдө кырсыктардан 
коргоо үчүн асбест 
кездемелерден колкаптар 

090274   Бөөдө кырсыктардан 
коргоо үчүн колкаптар 

090276   Өнөр жай максаттары 
үчүн рентген 
нурлануусунан коргоочу 
колкаптар 

  Изоляциялык 
колкаптар[17.03.02] 

090547  ..............  Куткаруу курлары 
090621   Унаа каражаттары жана 

спорттук жабдуулар үчүн 
арналгандан башка 
коопсуздук курлары 

090430   Абаны чыпкалоо үчүн 
респираторлор 

090113   Респираторлор, жасалма 
дем алдыруу үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

090004  ............  Бөөдө кырсыктардан 
коргоо жекече 
каражаттары 

09T000   Электр магниттик 
нурлануу таасирлеринен 
коргоочу жекече 
түзүлүштөр 

090263  ............  Респираторлор үчүн 
чыпкалар 

090656  ............  Спортчулар үчүн 
коргоочу шлемдер 

090210   Жумушчунун бетин 
коргоо үчүн экрандар 
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09.10.02. Куткаруу иштери үчүн жана коргоочу жабдуу 
090517  ..............  Куткаруу калкытмактары 
090261  ..............  Куткаруу иштери үчүн 

брезент 
090245  ..............  Жалынды өчүргүчтөр 
090047  ..............  Жарыктан коргоочу 

калканычтар 
090205  ..............  Куткаруучу өрт 

тепкичтери  
090381  ..............  Чагылган бургучтар 
090669  ..............  Электрифицирленген 

тосмолор 
090073  ..............  Куткаруу плоттору 
090260  ..............  Куткаруу торлору 
090259  .............  Бөөдө кырсыктардан 

коргоо үчүн торлор 
090046  ..............  Көздү уялтууга каршы 

жарыктан коргоочу 
айнектер 

090224  ..............  Ток жиберилген жабуусу 
бар айнек 

090254  ............  Темир жол унаасында 
коопсуздукту камсыздоо 
үчүн түзүлүштөр 

090422  ............  Рентген нурлануусунан 
коргоо үчүн түзүлүштөр, 
медицинада 
пайдаланылгандан 
тышкары 

090295  ..............  Куткаруу жабдуусу 
090638  ..............  Өрткө каршы коргоо 

каптоочтору 

09.10.03. Өрттү өчүрүү үчүн жабдуу 

090297  ..............  Өрт автомобилдери 
090296  ..............  Брандспойттор 
09T000  .............  Өрт жабдуусу үчүн 

бириктирүүчү бөрктөр 
090041  ..............  Өрт өчүргүчтөр 
090298  ..............  Өрт помпалары 
090082  ..............  Өрттү өчүрүү үчүн 

пайдаланылуучу уруу 
шаймандары 

09T000  .............  Өрт жабдуусу үчүн 
бирикитирүүчү сайлар  

090601   Өрт кемелери 
090646   Өрткө каршы 

чачыраткычтар 
090689   Өрт өчүргүчтөр үчүн 

асбесттик ширмалар  
090708   Өрт шлангалары 

09.10.04. Сүзүү жана суунун астына чумкуу үчүн жабдуу, жеке каражаттар 
090355  ..............  Суу астында сүзүү үчүн 

дем алуу аппараттары 
090655  ..............  Сүзгүчтөр жана 

чумкугучтар үчүн мурун 
кыскычтар 

090595  ..............  Декомпрессиондук 
камералар 

090162  ..............  Суу астына чумкуу үчүн 
костюмдар 

090597   Суу астына чумкуу үчүн 
беткаптар 

090275  ............  Суучулдар үчүн 
колкаптар 

090401 ................  Суу астында сүзүүдө 
пайдаланылуучу кулак 
тампондору 

09.11. Башкаруу жана жөнгө салуу үчүн жабдуу 

090470   Аралыктык башкаруу 
үчүн аппаратура 

090022   Темир жол жебелерин 
аралыктык башкаруу үчүн 
электр динамикалык 
аппаратура 

090447  ..............  Ишараттарды аралыктык 
башкаруу үчүн электр 
динамикалык аппаратура  

090030  ..............  Аралыктык жандыруу 
үчүн электр аппараттары  

09T000  .............  Аралыктык иштетүү үчүн 
электр аппараттары  

 

090448  ..............  Унаа каражаттарын 
башкаруу же текшерүү 
үчүн имитаторлор 

090150  ..............  Жөндөөчү электр 
приборлору 

090217  .............. Башкаруу 
пульттар 
[электр] 

090498   Унаа каражаттары үчүн 
чыңалууну жөндөгүчтөр 

090682   Сахнаны 
жарыктандырууну 
жөндөгүчтөр 
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090606   Жарыктандырууну 
электр жөндөгүчтөр  

  Машиналар жана 
кыймылдаткычтар үчүн 
ылдамдыкты жөндөгүчтөр  
[07.30.10.01] 

090353   Автоматтык убакыт  
релеси 

09T000   Телеүзгүчтөр 
 
 
 

090130  ..............  Өндүрүштүк процесстерди 
аралыктык башкаруу үчүн 
электр орнотмолору 

090396   Унаа каражаттарын 
автоматтык башкаруу 
үчүн түзүлүштөр 

  Машиналарды же 
кыймылдаткычтарды 
башкаруу үчүн 
түзүлүштөр [07.29] 

090116  ............  Жылуулукту жөндөөчү 
түзүлүштөр

09.12. Навигациялык приборлор 
090701   Позициялоо глобалдык 

тутумунун аппараттары 
[GPS] 

090133   Деңиз компастары 
09T000  .............  Азимуталдык тегеректер 
090367  ..............  Октанттар 
090356  ..............  Деңиз приборлору жана 

куралдары  

090358  ..............  Навигациялык приборлор 
жана куралдар 

090659   Унаа каражаттары үчүн 
навигациялык приборлор 
[борттук компьютерлер] 

090674   Навигациялык спутник 
приборлору 

090444   Секстанттар 
090179   Сонарлар 

09.13. Рентгенография үчүн жабдуу 
090420   Рентген нурлануусун 

генерациялоо үчүн 
аппараттар жана 
орнотмолор, медицинада 
пайдаланылгандан 
тышкары  

090418  ..............  Өнөр жай максаттары 
үчүн рентген аппараттары  

090425  ..............  Рентген аппараттары, 
медициналык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары  

090625   Рентгенограммалар, 
медициналык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан 
тышкары 

090421   Рентген трубкалары, 
медицинада 
пайдаланылгандан 
тышкары 

090526   Өнөр жай максаттары 
үчүн рентген 
аппараттарынын 
экрандары  

09.14. Окутуу үчүн приборлор жана каражаттар 
090680  ..............  Жардам көрсөтүүгө 

машыгуулар үчүн 
манекендер [окутуу үчүн 
приборлор] 

090440   Окутуу үчүн приборлор 
090061   Аудиовизуалдык окутуу 

каражаттары

09.015. Басма жана көчүрмөлөө жабдуусу 
090106  ..............  Жарык көчүрүү 

аппараттары 
090596  ..............  Графоп кургучтар 
090618  ..............  Компьютердик 

принтерлер 
09T000  .............  Санараптик жогорку 

ылдамдыктагы көчүрүү 
орнотмолору 

090154   Фотокөчүрүү 
түзүлүштөрү 
[фотографиялык, электр 
статикалык, жылуулук] 

09.16. Башка топторго киргизилбеген жабдуу 
090556  ..............  Бактериалдык өсүмдүктөр 

үчүн инкубаторлор 
 
 

090311   Ионизаторлор, абаны же 
сууну тазалоо үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

95 
 



090608  ..............  Магниттик кодерлер 
090323  ..............  Лазерлер, медициналык 

максаттар үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

090023  ..............  Магниттер 
090660  ..............  Декоративдик магниттер 
090697  ..............  Краш-тесттер үчүн 

манекендер  
090182  ..............  Мембраналар [акустика] 
090352   Микротомдор  
090097  ..............  Перфокарталарды 

пайдалануу менен контора 
жабдуусу 

090378  ..............  Озонаторлор  
090313*   Тигүү буюмдарынын 

ылдый жагын теңдөө үчүн 
шаймандар 

090313*   Жээктерди жана 
бурчтарды тегеректөө 
үчүн  шаймандар 

090072   Суунун жер астындагы 
булактарын аныктоо үчүн 
чыбыктар 

09T000  .............  Жылуулук кармагычтар 
090238   Термостаттар 
090481   Унаа каражаттары үчүн 

термостаттар 
090377   Кислородду куюу [кое 

берүү] үчүн түзүлүштөр 
090076   Магниттик тасмалар үчүн 

магнитсиздөөчү 
түзүлүштөр 
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10-класс 

10.01. Рентген жабдуусу 
10.02. Аудиологиялык жабдуу 
10.03. Стоматологиялык жана ооз көңдөйүнө кам көрүү үчүн жабдуу 
10.04. Хирургиялык аппараттар, куралдар жана материалдар 
10.04.01. Хирургиялык аппараттар жана куралдар 
10.04.02. Хирургия материалдары 
10.05. Медициналык техника 
10.06. Ар кандай багыттагы медициналык аппаратура  
10.06.01. Калыбына келтирүүчү медициналык аппаратура  
10.07. Медициналык приборлор 
10.08. Медициналык куралдар 
10.08.01. Гинекологиялык куралдар 
10.09. Анализдер жана диагностика үчүн аппаратура 
10.10. Ветеринардык максаттар үчүн жабдуу 
10.11. Медициналык максаттар үчүн эмерек 
10.12. Медициналык максаттар үчүн төшөк шаймандары 
10.13. Оорулууларды жылдыруу жана ташуу үчүн каражаттар 
10.14. Протездер 
10.15. Дарылоочу колдоочу буюмдар  
10.16. Ортопедиялык буюмдар жана бут кийим  
10.17. Санитардык-гигиеналык медициналык буюмдар 
10.18. Оорулууларга кам көрүү үчүн буюмдар 
10.19. Балдарга кам көрүү үчүн буюмдар 
10.20. Башка топторго киргизилбеген, атайын багыттагы медициналык 

буюмдар 

10.01. Рентген жабдуусу 
100134  ..............  Нур терапиясы үчүн 

аппараттар 
100131  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн рентген 
аппараттары жана 
орнотмолору 

10T000  .............  Радиациялык нурлантуу 
аппараттары 

100133  ..............  Медициналык 
максаттар 
үчүн 
радиологиялы
к аппараттар 

100024  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн рентген аппараттар 

10T000  ..............  Иондоштуруучу 
нурлануудан коргоо 
жабдуусу  

100136   Медициналык максаттар 
үчүн рентген трубкалары  

100017   Медициналык максаттар 
үчүн радий менен 
трубкалар  

100137   Медициналык максаттар 
үчүн рентген нурларынан 
коргоо үчүн түзүлүштөр 

100083   Медициналык максаттар 
үчүн рентген 
аппараттарынын 
экрандары 

10.02. Аудиологиялык жабдуу 

100147  ..............  Кереңдикти дарылоо 
үчүн аппаратура 

100005  ..............  Начар уккандар үчүн 
угуу аппараттары 

100124   Угуу 
органдарын 
коргоо 
каражаттары 

100006*   Угуу калакчалары 
100006*   Угуу трубкалары  
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10.03. Стоматологиялык жана ооз көңдөйүнө кам көрүү үчүн жабдуу 
100073  ..............  Стоматологиялык 

аппаратура жана 
куралдар 

100179  ..............  Стоматологиялык электр 
аппаратура  

100072  ..............  Стоматологиялык 
борлор 

100078  ..............  Стоматологиялык 
күзгүлөр 

  Тиш протездерин 
тазалоо үчүн куралдар 
[07.27] 

100214  ..............  Ортодонтологиялык 
приборлор 

10T000  ..............  Тиштерди тазалоо үчүн 
атайын приборлор  

10T000  ..............  Тиш протездерин 
тазалоо үчүн шаймандар  

10T000  ..............  Тиштерге кам көрүү 
үчүн медициналык эмес 
шаймандар 

100070   Тилди тазалоо үчүн 
кыргычтар 

10T000  .............. Стоматоскоптор 
 

10.04. Хирургиялык аппараттар, куралдар жана материалдар 

10.04.01. Хирургиялык аппараттар жана куралдар 

100057  ..............  Анестезия үчүн 
аппаратура 

100054  ..............  Хирургиялык аппаратура 
жана куралдар 

100007  ..............  Хирургиялык кыскычтар 
100118  ..............  Хирургиялык күзгүлөр 
100065  ..............  Кесүүчү куралдар 

[хирургиялык] 
100060  ..............  Компрессорлор 

[хирургиялык] 
100077  ..............  Ланцеттер 
10T000  .............  Хирургиялык учуна 

кийгизгичтер жана 
түтүкчөлөр 

100029   Хирургиялык бычактар  
100058   Хирургиялык 

кайчылар  
100140   Хирургиялык араалар  
10T000  ..............  Нейрохирургиялык 

приборлор жана куралдар 
100033   Кеңейткичтер 

[хирургиялык] 
100030   Скальпелдер 
100151   Троакарлар 

10.04.02. Хирургиялык материалдар 
100053   Хирургиялык губкалар 
100035  ..............  Кетгут [15.02] 
100149  ..............  Тигиштерди коюу үчүн 

материалдар 

10T000   Хирургиялык тигүү 
материалдары 

100056   Хирургиялык жиптер 
  Хирургиялык кездемелер 

[05.07] 

10.05. Медициналык техника 
100157  ..............  Керебеттер үчүн 

вибрациялык аппараттар 
100012  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн ысык аба 
вибраторлор 

100100  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн инжекторлор 

100177  ..............  Ымыркайлар үчүн 
инкубаторлор 

100059  ..............  Термоэлектр 
компресстери 
[хирургиялык] 

100106  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн лазерлер 

100108  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн чырактар  

100130   Медициналык максаттар 
үчүн кварц чырактары 

100105   Медициналык максаттар 
үчүн ультра кызгыл көк 
чырактар 

10T000  ..............  Электр миограммаларды 
тартуу үчүн электр 
машиналар 

10T000  ..............  Медициналык 
мониторлор 

100086   Медициналык максаттар 
үчүн соркыскычтар 

100109   Медициналык максаттар 
үчүн пульверизаторлор 

100174  ............... Медицинада колдонуу 
үчүн электроддор 
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10.06. Ар кандай багыттагы медициналык аппаратура 
100011  ..............  Терапевтикалык ысык 

аба аппараттары 
100215  ..............  Медицинада 

пайдаланылуучу, чоюу 
үчүн аппараттар 

10T000  .............  Ткандарды жана терини 
дарылоо үчүн аппараттар 

100220  ..............  Терини микрожылмалоо 
үчүн аппараттар 

100182   Медициналык максаттар 
үчүн түтөтүү үчүн 
аппараттар 

100091   Гальванотерапия үчүн 
аппаратура 

100139   Өпкөнү жасалма 
желдетүү үчүн 
аппаратура 

100135   Реанимациялык 
аппаратура 

100103   Инсуффляторлор 

10.06.01. Калыбына келтирүүчү медициналык аппаратура 

100176  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн дене көнүгүүлөрү 
үчүн аппаратура  

100196  ..............  Физиотерапевтикалык 
аппаратура 

100221  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн денени 
функционалдык 
калыбына келтирүү үчүн 
аппаратура 

100158   Виброукалагычтар 
100063   Косметикалык укалоо 

үчүн приборлор 
100113   Укалоо үчүн приборлор 

10.07. Медициналык приборлор 
100212  ..............  Диализаторлор 
100211  ..............  Жүрөк 

дефибрилляторлору 
100099  ..............  Ингаляторлор 
100203  ..............  Кардиостимуляторлор 
100160  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн аэрозолдук 
приборлор 

10T000  .............  Биостимуляция 
приборлору жана 
куралдары 

10T000  .............  Биокорреляциялоо үчүн 
приборлор жана 
куралдар 

100114   Медициналык приборлор 
жана куралдар 

10T000  .............. Оториноларингологиялык 
приборлор жана куралдар 

100102   Урологиялык  
приборлор жана 
куралдар  

100138   Жасалма дем алдыруу 
үчүн респираторлор 

10T000  .............. Электростимуляторлор 

10.08. Медициналык куралдар 
100199  ..............  Ийне саюу үчүн ийнелер 
100009  .............. Тигиш салуу үчүн 

ийнелер 
100008  ..............  Медициналык ийнелер 
100202  ..............  Электр ийне саюу үчүн 

куралдар  
100042  ..............  Канюлдар 
100015  ..............  Катетерлер 
100104  ..............  Клизмалар 
100213  ..............  Сым агыттагычтар 
100071  ..............  Кулак пинцеттери 
100062  ..............  Чорду кесүү үчүн 

шаймандар 

100055   Медициналык 
куралдардын топтому 
бар сумкалар 

100081   Медициналык максаттар 
үчүн дренаж түтүкчөлөрү 

100164   Медициналык максаттар 
үчүн шприцтер 

100080   Инъекция үчүн 
шприцтер 

100097   Теринин астына 
инъекция үчүн шприцтер 

100154   Уретралдык шприцтер
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10.08.01. Гинекологиялык куралдар 
100120  ..............  Акушердик куралдар 
100218  ..............  Жыныс коңулун 

спринцовкалоо үчүн 
мүшөктөр  

100143   Жыныс коңулуна 
спринцовкалар 

100090   Акушердик кыпчуурлар  
100142   Жатын шприцтери

10.09. Анализдер жана диагностика үчүн аппаратура 

10T000   Медициналык 
анализаторлор 

100201  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн диагностикалык 
аппараттар  

100087  ..............  Кандын анализдери үчүн 
аппаратура  

100180  ..............  Медициналык анализдер 
үчүн аппаратура  

100093  ..............  Гастроскоптор 
100095  ..............  Гематиметрлер 
 ...........................  ДНК-чиптер [09.03.01] 
100085  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн зонддор  
100153  ..............  Уретралдык зонддор 

100122  ..............  Офтальмометрлер 
100123  ..............  Офтальмоскоптор 
100129  ..............  Артериалдык басымды 

өлчөө үчүн приборлор 
100222  ...............  Пульсту өлчөө үчүн 

приборлор 
10Т000  ...............  Манжаны тешүү үчүн 

прибор 
100197   Спирометрлер 

[медициналык 
приборлор] 

100144   Стетоскоптор 
100198   Медициналык максаттар 

үчүн термометрлер  
100084   Электрокардиографтар 

10.10. Ветеринардык максаттар үчүн жабдуу 

100067   Медициналык максаттар 
үчүн инкубаторлор 

100027   Акушердик 
ветеринардык аспаптар  

10T000   Үй канаттууларын 
вакцинациялоону 
өткөрүү үчүн жабдуу  

100156   Ветеринардык 
приборлор жана аспаптар 

100049   Бычуу үчүн кыпчуур 
10.11. Медициналык максаттар үчүн эмерек 

100088  ..............  Медициналык же тиш 
креслолору 

100048   Тиш дарыгер креслолору 
100173   Медициналык максаттар 

үчүн атайын жабдылган 
керебеттер 

 ...........................  Оорукана керебеттери 
[20.01.05] 

100119  ...............  Медициналык максаттар 
үчүн атайын эмерек 

100150   Операциялык үстөлдөр 

10.12. Медициналык максаттар үчүн төшөк шаймандары 
100162*  ............  Медициналык максаттар 

үчүн үйлөмө валиктер 
100162*  ............  Медициналык максаттар 

үчүн үйлөмө 
жаздыкчалар 

100004  ..............  Төрөттөр үчүн 
медициналык матрацтар 
[20.04] 

100096  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн суу толтурулган 
матрацтар [20.04] 

100163  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн үйлөмө матрацтар 
[20.04] 

100191   Медициналык максаттар 
үчүн электр жылыткычы 
бар жууркандар 

100064   Медициналык максаттар 
үчүн жаздыктар 

100195  ..............  Оюлуулардын пайда 
болушунун алдын алуу 
үчүн жаздыктар 

100161  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн үйлөмө жаздыктар 

100101   Уйкусуздукка каршы 
жаздыктар 

100207  ..............  Хирургиялык шейшептер 
100172  ..............  Хирургиялык 

стерилденген шейшептер  
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10.13. Оорулууларды жылдыруу жана ташуу үчүн каражаттар 
100168  ..............  Балдактар 
100037  ..............  Оорулуулар үчүн 

замбилдер 
100036  ..............  Оорулуулар үчүн 

дөңгөлөктүү замбилдер  
 

100204   Майыптарды жылдыруу 
үчүн шаймандар 

100226   Мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдар үчүн 
таяныч шилтегичтер  

10.14. Протездер 

100052   Жасалма тиштер 
100208  ..............  Хирургиялык 

имплантаттар [жасалма 
материалдар] 

100125  ..............  Хирургиялык максаттар 
үчүн жасалма тери  

100194  ..............  Имплантациялоо үчүн 
линзалар [көздүн ичине 
протездер] 

10T000  .............  Остеосинтез үчүн 
материалдар 

100192  ..............  Чач протездери 
100159   Көз протездери 
100141   Эмчек протездери 
100076   Тиш протездери 
100117   Бут протездери 
100111   Жаак протездери 
100223   Стенттер 
100074   Тиш протездөөсү үчүн 

штифттер 
10T000   Эндопротездер

10.15. Дарылоочу колдоочу буюмдар 
100046  ..............  Кош бойлуулар үчүн 

бандаждар 
100039  ..............  Чурку бандаждары 
 ...........................  Таңма бандаждар [05.07] 
100022  ..............  Ийкемдүү бандаждар 
100183  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн корсеттер 
100003  ..............  Ич корсеттери 
100217  ..............  Тасма [колдоочу бандаж] 
 ...........................  Хирургиялык ийин 

таңмалары [05.07] 
100098  ..............  Ич жаздыкчалары 
100045  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн курлар 
100001  ..............  Ич курлары 
100002   Гипогастрикалык курлар 

100023   Медициналык максаттар 
үчүн гальваникалык 
курлар 

100121   Киндик курлары 
100175   Медициналык максаттар 

үчүн электр курлары 
100148  ..............  Колдоочу таңмалар 
100165   Хирургиялык ийкемдүү 

байпактар 
100166   Веналар чоңоюп 

кеткенде пайдаланылуучу 
ийкемдүү байпактар 

100021   Хирургиялык шиналар 

10.16. Ортопедиялык буюмдар жана бут кийим 
100038   Ортопедиялык буюмдар 
100193  ..............  Ортопедиялык тизе 

каптар 
100051  ..............  Ортопедиядык бут кийим 
100146  ..............  Жалпак таманда 

пайдаланылуучу 
таянычтар 

100206  ..............  Ортопедиялык гипс 
таңмалар 

100020   Ортопедиялык муундар 
үчүн таңмалар  

100171   Ортопедиялык батектер 
100047   Ортопедиялык курлар  
100040   Бут кийим үчүн 

супинаторлор 

10.17. Санитардык-гигиеналык медициналык буюмдар 
100216   Медициналык калдыктар 

үчүн атайын идиштер 
100205   Медициналык персонал 

үчүн беткаптар 
100082   Медициналык максаттар 

үчүн суу үчүн мүшөктөр 
10T000   Медициналык жана 

хирургиялык максаттар 
үчүн дренаждык 
мүшөктөр 

100079   Медициналык максаттар 
үчүн манжаларга 
кийгичтер 

100200   Операциялык бөлмө 
үчүн атайын кийим  

100092   Укалоо үчүн колкаптар 

101 
 



100043   Медициналык максаттар 
үчүн колкаптар 

100034   Медициналык максаттар 
үчүн түкүргүчтөр 

10T000  .............. Медициналык жана 
хирургиялык максаттар 
үчүн жеңдер 

10.18. Оорулууларга кам көрүү үчүн буюмдар 
 ...........................  Медициналык сиңирүүчү 

буюмдар [05.04.01] 
100014  ..............  Заарасын кармана 

албагандар үчүн 
клеенкалар 

100013  ..............  Оорукана керебеттери 
үчүн төшөмө клеенкалар 

100110  ..............  Заара чогулткучтар 
[заараны чогултуу үчүн 
идиштер] 

100210   Даарат алуу идиштери 
үчүн отургучтар  

100026   Медициналык максаттар 
үчүн төшөмө даарат 
идиштери 

100025   Санитардык-гигиеналык 
төшөмө даарат идиштери 

10.19. Балдарга кам көрүү үчүн буюмдар 

100028  ..............  Упчулары бар балдар 
бөтөлкөлөрү  

100169  ..............  Упчулары бар 
бөтөлкөлөр үчүн 
капкактар 

100018  ..............  Балдардын тиш 
шакектери  

100107  ..............  Сүт соргучтар 

  Бала эмизүүдө 
пайдаланылуучу 
жаздыкчалар [05.04.01]  

100016   Бала эмизүү үчүн 
шаймандар  

100145   Упчулар [бош упчулар] 
100170   Балдар бөтөлкөлөрү үчүн 

упчулар  
10.20. Башка топторго киргизилбеген, атайын багыттагы медициналык буюмдар 

10T000  .............  Медициналык 
эритмелери бар 
ампулалар  

100155  ..............  Медициналык банкалар 
100061  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн тамчылатмалар 
100089  ..............  Медициналык максаттар 

үчүн көбүктүү 
тамчылатмалар 

100219   Эротикалык 
куурчактар [секс-
куурчактар] 

10T000  .............  Көз кюветтери  
100069  ..............  Дары үчүн кашыктар 
100112  ..............  Наркоз беткаптары 
100225   Медициналык максаттар 

үчүн температура 
чаптагычтары-
индикаторлору 

100126   Балдактар үчүн учуна 
кийгизгичтер 

100031   Медициналык 
максаттар үчүн бут 
кийимдер 

100010   Пессарийлер 
100050   Медициналык 

максаттар үчүн электр 
жаздык-грелкалар 

100128   Презервативдер 
100178   Дене көңдөйүн тазалоо 

үчүн шаймандар  

100044  ..............  Дене көңдөйүн жуу үчүн 
шаймандар 

100094  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн музу бар идиштер 

100132  ..............  Медициналык максаттар 
үчүн рентгенограммалар 

100041  ..............  Жоошутуучу көйнөктөр 
100115  ..............  Медициналык идиштер 
 ...........................  Медициналык 

максаттары үчүн 
көмөкчү каражаттар 
[05.01.19] 

100184  ..............  Бойго бала болтурбас 
химиялык эмес 
каражаттар 

100224  ..............  Кулак тампондору 
[кулактарды коргоо үчүн 
шаймандар] 

100209  .............. Биринчи жардам үчүн 
термокомпресстер 

10T000  .............. Угуу аппараттары үчүн 
атайын таңгактар 

100127  .............. Пилюль киргизүү үчүн 
түзүлүштөр 

100181  .............. Медициналык максаттар 
үчүн ультракызгылт  көк 
нурлар үчүн чыпкалар 

100116  .............. Медициналык аспаптар 
үчүн чемодандар 

10T000  .............. Көз калканчалары  
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11-класс 

11.01. Жарык жабдуусу 
11.01.01. Жарыктандыргычтар 
11.01.01.01. Жарыктандыргычтар үчүн шаймандар 
11.01.02. Жарыктын булактары 
11.01.03. Шамчырактар жана алар үчүн шаймандар 
11.01.04. Чырактар 
11.01.05. Чырактар үчүн шаймандар 
11.01.06. Функционалдык багыттагы чырактар 
11.02. Жылуулук техникалык жабдуу 
11.02.01. Жылытуу үчүн приборлор жана шаймандар 
11.02.02. Жылытуу жабдуусу жана анын шаймандары 
11.02.03. «Жумшак» жылуулук приборлору 
11.02.04. Функционалдык жылуулук техникалык жабдуу 
11.03. Муздатуу үчүн орнотмолор жана приборлор 
11.04. Дистилляциялоо үчүн жабдуу 
11.05. От алуу жана кармап туруу үчүн жабдуу 
11.05.01. От алуу жана кармап туруу үчүн курал 
11.05.02. Күймөлөр жана аларга карата шаймандар 
11.05.03. Мештер жана алар үчүн шаймандар 
11.06. Тамак-аш азыктарын даярдоо үчүн жабдуу жана анын шаймандары 
11.06.01. Тамак-аш азыктарын даярдоо жана иштетүү үчүн орнотмолор 
11.06.02. Тамак-аш азыктарын даярдоо жана иштетүү үчүн функционалдык 

куралдар 
11.07. Кургатуу үчүн жабдуу 
11.08. Тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн жабдуу 
11.09. Абаны тазалоо жана кондициялоо үчүн жабдуу 
11.10. Санитардык-техникалык жабдуу жана анын шаймандары 
11.11. Суу-буу газ жабдуусу жана приборлору жана алар үчүн шайманда 
11.12. Башка топторго киргизилбеген жабдуу 

11.01. Жарык жабдуусу 
11.01.01. Жарыктандыргычтар 

11T000  .............  Сууну 
жарыктандыргычтар  

110130  ..............  Жарыктандыруу 
приборлору жана 
орнотмолору 

110229  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
жарыктандыруу 
приборлору 

110333  ..............  Жарык диоддук 
жарыктандыруу 
приборлору 

110322  ..............  Суу астындагы 
прожекторлор 

110007  ..............  Учуучу аппараттар үчүн 
жарыктандыруу 
тутумдары  

110111  ..............  Жарыктандыруу үчүн 
газ дүрмөтөө электр 
түтүкчөлөрү  

110189  ..............  Жарыктандыруу үчүн 
люминесценттик 
түтүкчөлөр 

110031   Автомобилдер үчүн 
фаралар [12.06.07] 

110200   Унаа каражаттары үчүн 
фаралар 

110256   Автомобилдер үчүн 
чырактар 

110045   Велосипеддер үчүн 
чырактар 

110110   Мотоциклдер үчүн 
чырактар 

110027   Унаа каражаттары үчүн 
чырактар 

110051   Чөнтөк чырактары 
110041   Жарыктандыруучу 

чырактар 
11Т000   Ачкычтар үчүн чырак-

брелоктор  

11.01.01.01. Жарыктандыргычтар үчүн шаймандар 

110190  ..............  Жарыктандыруу 
приборлору үчүн магний 
жиптери 

110212   Унаа каражаттары үчүн 
чагылдыргыч 

110118   Жарыкты жоготкуч 
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11.01.02. Жарыктын булактары 

11T000   Калибрленген жарыктын 
булактары 

11T000   Була-оптикалык 
жарыктын булактары  

11Т000   Галогендик жарыктын 
булактары 

110202   Факелдик жарыктын 
булактары  

110148   Факелдер 

11.01.03. Шамчырактар жана алар үчүн шаймандар 

110133  ..............  Асмачырактар 
110040  ..............  Шамчырактар 
110263  ..............  Полдун үстүндөгү 

шамчырактар 

110136   Шыптагы плафондуу 
шамчырактар  

110185   Майрамдык кооздук үчүн 

кагаз фонариктер 

11.01.04. Чырактар 
110005  ..............  Ацетилен чырактары  
110182  ..............  Жарылуу коркунучу жок 

чырактар  
110163  ..............  Газ толтурулган чырактар  
110023  ..............  Жаа чырактар  
11T000  .............  Инфракызыл чырактар  
110179  ..............  Май чырактар  
11T000  .............  Неондуу чырактар 
11T000  .............  Сымап чырактар 
11T000  .............  Жарык диоддуу чырактар  

11T000  .............  Стробирлөөчү эффекти 
менен чырактар 

110180   Ультракызгыл көк 
нурлануу чырактары, 
медициналыктан 
тышкары  

11T000   Флуоресценттүү 
чырактар 

110024   Электр чырактар 
11.01.05. Чырактар үчүн шаймандар 

110237  ..............  Абажурлар 
110238  ..............  Абажурлар үчүн 

кармагычтар 
110021  ..............  Чырактардын колбалары 
110022  ..............  Электр чырактарынын 

колбалары 
110169  ..............  Чырактар үчүн шар 

капкактар  
110145  ..............  Электр чырактары үчүн 

жиптер 
110183  ..............  Чырактар үчүн 

чагылдыргычтар 
110042  ..............  Чырактар үчүн 

патрондор 
110122  ..............  Электр чырактары үчүн 

патрондор 

110030   Автомобилисттер үчүн 
көздү уялтууга каршы 
шаймандар [чырактар 
үчүн аксессуарлар] 

110249   Унаа каражаттары үчүн 
көздү уялтууга каршы 
шаймандар [чырактар 
үчүн аксессуарлар] 
[12.06.07] 

110091   Чырак айнеги 
110092   Чырактар үчүн 

түтүкчөлөр 
110072   Жаа чырактары үчүн 

бурчтук электроддор 

11.01.06. Функционалдык багыттагы чырактар 
110195  ..............  Жаңы жылдык балатылар 

үчүн чырактар электрдик 
110166  ..............  Абаны тазалоо үчүн 

чырактар бактерициддик 
110132 ...............  Проекциондук 

аппараттар үчүн 
чырактар 

11T000  .............  Стоматологиялык 
максаттар үчүн чырактар  

11T000  .............  Солярийлер үчүн 
чырактар 

110255   Автомобилдер үчүн 
бурулуштарды көрсөүүчү 
чырактар 

110071   Унаа каражаттары үчүн 
бурулушту көрсөтүүчү 
чырактар [12.07.05 

110176   Лабораториялык 
чырактар 

110192   Шахтердук чырактар 
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110158  ..............  Тармалдоо үчүн 
чырактар 

110196  .................  Имараттар үчүн 
жаркырак номерлер 

110309  .................  Аквариумдар үчүн 
асылмалар 

11.02. Жылуулук техникалык жабдуу 
11.02.01. Жылытуу үчүн приборлор жана шаймандар 

110112  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
муз тоңдурбастар 

110211  ..............  Суу жылыткычтар 
[аппараттар] 

110052  ..............  Суу жылыткычтар 
110012  ..............  Аба жылыткычтар 
110067   Калориферлер 
110319   Термостатикалык 

клапандар [ысытуу 
орнотмолорунун 
бөлүктөрү] 

110038   Ванналар үчүн 
жылыткычтар 

110086  ..............  Үтүктөр үчүн 
ысыткычтар 

110090  ..............  Жүктөмө ысыткычтар 
110293  ..............  Электр кызытма жиптери 
110250   Унаа каражаттарынын 

айнектерин жылыткычтар 
110257   Упчусу бар 

бөтөлкөлөрдү электр 
жылыткычтар 

110308  Аквариумдар үчүн 
жылыткычтар  

110100 ............... Желимди жылытуу үчүн 
приборлор 

11T000  ..............  Ысытуучу приборлор  
110303   Электр чайнектери  
110085   Ысытуучу элементтер 

11.02.02. Жылытуу жабдуусу жана анын шаймандары 

110313   Борбордук жылытуу 
тутумдары үчүн 
кеңейтүүчү бактар 

110047  ..............  Бойлерлер, 
машиналардын 
бөлүктөрүнөн тышкары 

110205  ..............  Буу жылытуу 
орнотмолору үчүн 
автоматтык эмес аба 
клапандары  

110269  ..............  Жылуулук күн 
коллекторлору 
[жылытуу] 

11T000  .............  Конвекторлор 
110162  ..............  Газ казандары 
110063  ..............  Кир жуучу жайлар үчүн 

казандар 
110077  ..............  Жылытуу казандары 
110143  ..............  Мештер [жылытуу 

приборлору] 
110273  ..............  Жылытуу казандары 

үчүн азыктандыргычтар 
110201  ..............  Жылытуу үчүн 

пластиналар 
110170  ..............  Жылытуу плиталары 
110080  ..............  Катуу, суюк жана газ 

отуну менен иштеген, 
жылуулук-жылытуу 
приборлору  

110016   Ысык аба менен иштеген 
жылытуу приборлору 

110082   Электр жылытуу 
приборлору 

110050   Радиаторлор үчүн капкактар 
110198   Радиаторлор [жылытуу 

үчүн] 
110083   Борбордук жылытуу 

радиаторлору 
110137   Электр радиаторлору 
110264   Жылытуу казандарынын 

ысытуу түтүктөрү 
110078   Жылытуу казандарынын 

түтүктөрү 
110084   Борбордук жылытуу 

радиаторлору үчүн 
нымдагычтар  

110073   Жылытуу орнотмолору 
110081   Унаа каражаттары үчүн 

жылытуу орнотмолору 
110076   Ысык суу менен иштеген 

жылытуу орнотмолору 
11Т000   Күн жылуулук 

орнотмолору 
110102   Отун экономайзерлери* 

 

 

11.02.03. «Жумшак» жылуулук приборлору 
110302  ..............  Грелкалар 
110087  ..............  Электрдик же электрдик 

эмес бут үчүн грелкалар 

110304  ..............  Төшөк үчүн грелкалар 
110280  ..............  Чөнтөк грелкалары 
 

105 
 



110306  ..............  Төшөктү жылытуу үчүн 
сабы бар грелкалар   

110310   Электр жылыткычы бар 
килемдер 

110088   Бутту жылытуу үчүн 
электр муфталар 

110305   Электр жылыткчы бар 
жууркандар, 
медициналыктан 
тышкары 

110296   Электр жылыткчы бар 
жаздыктар, 
медициналыктан 
тышкары 

11.02.04. Функционалдык жылуулук техникалык жабдуу 

110242   Буу аккумуляторлору 
110002  ..............  Жылуулук 

аккумуляторлору 
110224  ..............  Жыланчалар 

[дистилляциялык 
жылуулук же муздатуу 
орнотмолорунун 
бөлүктөрү] 

11T000  .............  Буунун конденсаторлору 
110268   Жылуулук 

соркыскычтары  

110253  Ядролук реакторлор  
110069   Жылуулук 

регенераторлору 
11T000   Жылуулук  

рекуператорлору  
110129  Машиналардын 

бөлүктөрү болуп 
саналбаган жылуулук 
алмаштыргычтар 

110203   Полимеризациялык 
орнотмолор 

11.03. Муздатуу үчүн орнотмолор жана приборлор 

110119  ..............  Суусундуктарды 
муздатуу үчүн аппараттар 

110106   Тоңдургуч аппараттар 
110155  ..............  Муздаткыч аппараттары 

жана машиналары 
110330   Муздатуучу витриналар 
110294   Газ муздаткычтар, 

машиналардын 
бөлүктөрү болуп 
саналбаган 

110157   Муздаткыч идиштери 
110142  ..............  Бууландыргычтар 
110156  ..............  Муздаткыч камералар 
11T000  .............  Муздаткыч түзүлүштөрү 

жана орнотмолору үчүн 
жабдуу  

110213  ..............  Муздаткыч жабдуулары 
жана орнотмолору  

110214  ..............  Муздатуу үчүн 
приборлор жана 
орнотмолор 

110167  ..............  Муз өндүрүү үчүн 
приборлор жана 
машиналар  

110125  ..............  Сууну муздатуу үчүн 
орнотмолор 

110010   Абаны муздатуу үчүн 
түзүлүштөр  

110188   Суюктуктарды муздатуу 
үчүн орнотмолор 

110177   Сүттү муздатуу үчүн 
орнотмолор 

110227   Тамекини муздатуу үчүн 
орнотмолор  

110209   Муздатуу үчүн 
орнотмолор жана 
машиналар  

110274   Муздаткычтар 
110026   Муздаткыч шкафтар 
110168   Шкаф-тоңдургучтар 

11.04. Дистилляциялоо үчүн жабдуу 

110120  ..............  Дистилляциялык 
аппараттар 

110208  ..............  Дистилляциялоо үчүн 
мунаралар 

110246   Дистилляторлор* 
110101   Дистилляциялык 

колонналар 

11.05. От алуу жана кармап туруу үчүн жабдуу 

11.05.01. От алуу жана кармап туруу үчүн курал 
110020  ..............  Тутандыргычтар* 
110019  ..............  Газ тутандыргычтар 
 

110018  ..............  Газды күйгүзүү үчүн 
фрикаиондук 
күйгүзгүчтөр  
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110267   Бөлмө каминдери 
110149   Портативдик 

темирчинин узангычы 

110140   Жылыткычтар 
110153   Очоктор 
 

11.05.02. Күймөлөр жана аларга карата шаймандар 

110060  ..............  Күймөлөр 
110003  ..............  Ацетилен күймөлөрү 
110248  ..............  Бензин күймөлөрү 
110161  ..............  Газ күймөлөрү 
110044  ..............  Чырактар үчүн күймөлөр 
110061  ..............  Бактерияларды жок 

кылуу үчүн күймөлөр  
110043   Кыздыргыч күймөлөр 

110197   Кычкылтек-суутек 
күймөлөрү  

110058    Лабораториялык 
күймөлөр 

110199    Май күймөлөрү 
110247    Спирт күймөлөрү 
110251    Газ күймөлөрү үчүн сап 

11.05.03. Мештер жана алар үчүн шаймандар 

110025  ..............  Мештердин металл 
арматуралары 

110032  ..............  Мештер үчүн муздатуучу 
бактар 

110094  ..............  Түтүн чыккычтардын 
жапкычы 

110154  ..............  Мештер үчүн күл 
түшүргүчтөр 

110093  ..............  Түтүн чыгуучу каналдар 
110152  ..............  Мештер үчүн оттуктар 
110074  ..............  Мештерди жүктөө үчүн 

жабдуу 
110279  ..............  Бышыруучу мештер үчүн 

жабдуу [таянычтар] 
110008  ..............  Каналдык мештер 
110328 .............  Өнөр жай максаттары 

үчүн микротолкундуу 
мештер 

10173   Таштанды өрттөөчү 
мештер 

11Т000   Муфелдик мештер 
110048   Бышыруучу мештер 
11T000   Эритүүчү мештер 
110270   Күн мештери 
110150   Мештер, 

лабораториялыктан 
тышкары 

110231  .............  Күлдү ташуу үчүн 
автоматтык түзүлүштөр 

110070   Мештер үчүн отко 
чыдамдуу футеровка 

110151   Мештер үчүн фасондук 
фурнитура  

110332   Нан бышыргычтар 

11.06. Тамак-аш азыктарын даярдоо үчүн жабдуу жана анын шаймандары 

11.06.01. Тамак-аш азыктарын даярдоо жана иштетүү үчүн орнотмолор 

110066  ..............  Кофе кууруу үчүн 
аппараттар 

11T000  .............  Ысык суусундуктарды 
даярдоо үчүн электр 
аппараттар 

11T000  .............  Куурма аппараттар 
[куурма] 

110258  ..............  Электр вафли 
бышыргычтар 

110029  ..............  Басым астында тамак 
даярдоо үчүн электр 
кастрюлдар 

110254   Электр тез бышыргычтар 
[автоклавдар] 

110262   Электр кофе 
бышыргычтар 

11T000  .............  Мармиттер [тамакты 
жылытуу үчүн шкафтар] 

110329  ..............  Нан бышыруу үчүн 
машиналар 

 

11T000  .............  Чай даярдоо үчүн электр 
машиналар 

110053  ..............  Нан азыктары үчүн 
мештер 

110317   Микротолкундуу мештер 
[тамак даярдоо үчүн] 

110261  ..............  Кофе үчүн электр 
перколяторлор 

110108   Ашкана плиталары 
110204   Ашкана мештери 

[духовка мештери] 
110107   Тамак даярдоо үчүн 

электр шайман  
110172   Грилдер [ашкана 

аппараттары] 
110109   Тамак-аш азыктарын 

жылуулук менен иштетүү 
приборлору жана 
орнотмолору 

110210   Жылытуу ашкана 
приборлору 
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110089   Тамакты жылытуу үчүн 
шаймандар 

  Табалар [21.02.02] 
110230   Ростерлер 
110171   Тостерлер 
 

110260   Кофе үчүн электр 
чыпкалары 

110266   Электр фритюрницалар 
11Т000  ...............  Духовка шкафтары 
11T000   Жумуртка бышыргычтар 

11.06.02. Тамак-аш азыктарын даярдоо жана иштетүү үчүн функционалдык куралдар 

110057   Шиштер 
110265  ..............  Мангалдар 
110326  ..............  Мангалдарда 

пайдаланыла турган 
лаванын кесиндилери  

110312   Йогурт даярдоо үчүн 
электр шаймандар 

110056  ..............  Шиштерди айлантуу 
үчүн шайман 

110220   Этти кууруу үчүн шиши 
бар шайман  

11.07. Кургатуу үчүн жабдуу 
110117  ..............  Кургактоо үчүн 

аппараттар 
11T000  .............  Сублимациялоо жана 

лиофилдик кургатуу үчүн 
аппараттар  

110223  ..............  Жуунучу бөлмөлөрдө 
колду кургатуу үчүн 
аппараттар  

110222  ..............  Кургатуу  орнотмолору 
жана аппараттары 

110097  ..............  Кургатуу аппараттары 
 ...........................  Кургатуу машиналары 

[07.28] 
11T000  .............  Кийим үчүн электр 

кургатуу аппараттары 
110159  ..............  Жемиштерди кургатуу 

үчүн аппараттар 

11T000  ...............  Электр  кургатуу-
үтүктөө аппараттары  

110311   Стоматологиялык 
мештер 

110321   Тамак-аш калдыктарын 
суусуздандыруу үчүн 
приборлор 

110141   Тоюттарды кургатуу 
үчүн приборлор  

110013  ...............  Аба кургаткычтары 
11T000   Айлануучу кургаткычтар  
110316   Электр кир кургаткычтар  
110095   Чач кургаткычтар 
110191   Угут кургаткычтар 
110228   Тамеки кургаткычтар 
11Т000   Фендер 

11.08. Тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн жабдуу 
110115  ..............  Дезинфекциялоо үчүн 

аппараттар 
110206  ..............  Сууну тазалоо үчүн 

аппараттар жана 
машиналар 

110324  ..............  Стерилизациялоо үчүн 
бир жолу 
пайдаланылуучу 
мүшөктөр  

110178   Пастеризаторлор 
110278   Түтөтүү үчүн приборлор, 

медициналыктан 
тышкары  

110138   Газдарды тазалоо үчүн 
приборлор  

110277   Майларды тазалоо үчүн 
приборлор 

110124   Сууну чыпкалоо үчүн 
приборлору 

110160   Скрубберлер [газ 
орнотмолорунун 
бөлүктөрү] 

110226  ..............  Стерилизаторлор 

110128  ..............  Сууну стерилизаторлор 
110116  ..............  Деңиз суусун 

тузсуздандыруу үчүн 
орнотмолор  

110123  ..............  Сууну тазалоо үчүн 
орнотмолор  

110135   Агын сууларды тазалоо 
үчүн орнотмолор  

110318   Сүзүү бассейндеринде 
сууну хлорлоо үчүн 
орнотмолор  

110243   Сууну жумшартуу үчүн 
орнотмолор жана 
аппараттар  

110307  .................  Аквариумдар үчүн 
чыпкалоо түзүлүштөрү 

110146  ..............  Чыпкалар [өнөр-жай 
жана тиричилик 
орнотмолорунун 
бөлүктөрү] 

110147  .................  Ичүүчү суу үчүн 
чыпкалар 
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11.09. Абаны тазалоо жана кондициялоо үчүн жабдуу 
110009  ..............  Абаны дезодорациялоо 

үчүн аппараттар 
110174  ..............  Абаны же сууну 

иондоштуруу үчүн 
аппараттар 

110315  ..............  Тиричилик электр 
желдеткичтери 

110065  ..............  Желдеткичтер [абаны 
кондициялоо] 

110225  ..............  Желдеткичтер [абаны 
кондициялоо үчүн 
орнотмолордун 
бөлүктөрү] 

110314  ..............  Ашкана үчүн аба 
тазалагычтар  

 ...........................  Тиричилик түтүн 
жуткучтар [21.05.01] 

11T000  .............  Климатизерлор 
110006  ..............  Соруу капкактары 
110244  ..............  Лабораториялык соруу 

капкактары 
110099  ..............  Кондиционерлер 
110079  ..............  Трнаспорт каражаттары 

үчүн кондиционерлер 
11Т000 ................  Абаны дезактивациялоо 

үчүн машиналар жана 
жабдуулар 

110275   Дезодорациялык 
приборлор, жеке 
пайдалануу үчүн 
арналгандан тышкары  

110207   Абаны тазалоо үчүн 
приборлор жана 
машиналар  

110245   Аба стерилизаторлору 
11T000   Нымдагычтар 
110014   Абаны кондициялоо 

үчүн орнотмолор 
110234   Желдеткич 

орнотмолор жана 
аппараттар [абаны 
кондициялоо] 
унаа каражаттары 
үчүн 

110015   Абаны чыпкалоо үчүн 
орнотмолор 

110233   Желдеткич орнотмолор 
жана аппараттар [абаны 
кондициялоо] 

110011   Абаны кондициялоо 
үчүн чыпкалар 

 

 

11.10. Санитардык-техникалык жабдуу жана анын шаймандары 
110075   Дааратканалар үчүн 

жууп кетүүчү челектер 
110046  ..............  Биде  
110033  ..............  Ванналар 
110291  ..............  Гидромассаждык 

ванналар [идиштер] 
110035  ..............  Отуруучу ванналар 
110272  ..............  Даараткана үчүн суу 

агызгычтар  
11T000  .............  Санитардык-

техникалык жабдуунун 
деталдары 

110121  ..............  Чайынмалар 
110298  ..............  Чайынма кабиналар 
110036  ..............  Түрк мончолору үчүн 

жылдырма кабиналар  
11T000  .............  Гидромассаж жабдуусу 
110017  ..............  Ысык аба бар мончолор 

үчүн жабдуу  
110037  ..............  Ванна бөлмөлөрү үчүн 

жабдуу 
110297  ..............  Сауна үчүн жабдуу 
110034  ..............  Ванналар үчүн каптама 
110325  ..............  Стерилденген жай 

[санитардык орнотмолор] 
110301  ..............  Писсуарлар [санитардык 

жабдуу] 

110221  ..............  Санитардык-техникалык 
приборлор жана 
орнотмолор 

11T000  ..............  Ваннада жасалма суу 
тосмосун түзүү үчүн 
шаймандар 

110299   Раковиналар 
110114   Дааратканалар 

үчүн 
дезинфекциялоочу 
каражаттарды 
бөлүштүргүчтөр 

110236   Даараткана үчүн 
отургучтар 

110105   Дааратканалар 
[ватерклозеттер] 

110064   Жылдырма 
дааратканалар 

110186   Жуунгучтар 
[санитардык-техникалык 
жабдуунун бөлүктөрү] 

110235   Даараткана үчүн 
унитаздар 

110039   Ванна бөлмөлөрү үчүн 
санитардык-техникалык 
орнотмолор 

11T000   Жуучу орнотмолор 
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11.11. Суу-буу газ жабдуусу жана приборлору жана алар үчүн шаймандар 
11T000  .............  Автоклавдар 
110334  ..............  Гидромассаждык 

ванналар үчүн аппараттар  
110004  ..............  Ацетилен генераторлор 
110049  ..............  Гидранттар 
110194  ..............  Резервуарларда 

деңгээлди жөндөө үчүн 
клапандар  

110218  ..............  Крандар* 
110068  ..............  Кубур түтүктөр үчүн 

крандар 
110239  ..............  Суу түтүктөрү үчүн 

кран-аралаштыргычтар 
110327  ..............  Куюу жана сугаруу үчүн 

айыл чарба машиналары 
110055  ..............  Чачыратууга каршы 

крандар үчүн саптар 
110331  ..............  Кездемелер үчүн 

бууландыргычтар  
110165  ..............  Буу генераторлору, 

машиналардын 
бөлүктөрүнөн тышкары 

11T000  .............  Жылуулук аба 
пистолеттери 

110276  ..............  Суу топтоо приборлору 
110217  ..............  Суу же газ приборлору 

жана суу түтүктөр же газ 
түтүктөр үчүн сактагыч 
шаймандар 

110259  ..............  Газ приборлору үчүн 
жөндөөчү жана сактагыч 
шаймандар 

110216  ..............  Суу же газ приборлору 
жана суу түтүктөр же газ 
түтүктөр үчүн жөндөөчү 
шаймандар 

110241   Суу түтүк жабдуусу 
үчүн жөндөөчү жана 
сактагыч шаймандар  

110240   Газ түтүктөрү үчүн 
жөндөөчү жана сактагыч 
шаймандар 

110219   Суу түтүк крандарынын 
төшөмөлөрү  

110323   Ирригациялык 
тамчылатма 
чачыраткычтар 
[ирригациялык 
аксессуарлар] 

110127   Басым астында сууну 
сактоо үчүн резервуарлар 

110103   Түтүктөр [санитардык-
техникалык тутумдардын 
бөлүктөрү]  

110104   Суу түтүк орнотмолору 
110001   Сугаруу үчүн 

автоматтык орнотмолор  
110232   Буу өндүрүү үчүн 

орнотмолор  
110096   Сууну бөлүштүрүү үчүн 

орнотмолор  
110252   Суу менен камсыздоо 

тутумдарынын 
орнотмолору  

110320   Суунун толкундуу 
кыймылын жаратуу 
үчүн түзүлүштөр  

110126   Фонтандар  
110175   Декоративдик 

фонтандар

11.12. Башка топторго киргизилбеген жабдуу 

110271   Тотугуу үчүн аппараттар 
[солярий] 

11T000   Нымдоочу косметикалык 
аппараттар  

110300  ..............  Бетке кам көрүү үчүн 
кургак буусу бар 
приборлор [бет үчүн 
сауна] 

11T000  .............  Шамал орнотмолору 
11T000  .............  Вакциналарды 

кристаллдаштыруу үчүн 
орнотмолор 

110193   Ярдолук отунду 
тазалагычтар жана 
ядролук реакцияларды 
жайлаткычтар үчүн 
орнотмолор 

11T000   Түтүндү тазалоо үчүн 
орнотмолор  

11T000  .............  Түтүндү өндүрүү үчүн 
орнотмолор  

110059   Мунай өнөр жайы үчүн 
факелдик орнотмолор  

110292   Өнөр жай максаттары 
үчүн хроматографтар  

110215  .................  Тарткычтарды жөнгө 
салуу үчүн шиберлер 
[жылуулук]  

110335  ..............  Жылуулук витриналары
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12-класс 

12.01. Аба унаа каражаттары 
12.02. Суу унаа каражаттары 
12.03. Жерде жүрүүчү унаа каражаттары 
12.03.01. Автомобиль каражаттары 
12.03.02. Чиркегичтер 
12.03.03. Тачке, араба 
12.03.04. Рельстик унаа каражаттары 
12.03.05. Тамандуу унаа каражаттары 
12.03.06. Башка топчолорго киргизилбеген, жер үстүндөгү унаа каражаттары 
12.04. Транспортерлор 
12.05. Башка топторго киргизилбеген, унаа каражаттары 
12.06. Унаа каражаттары үчүн функционалдык шаймандар 
12.06.01. Суу унаа каражаттары үчүн функционалдык шаймандар 
12.06.02. Рельстик унаа каражаттар үчүн функционалдык шаймандар 
12.06.03. Транспортерлор үчүн функционалдык шаймандар 
12.06.04. Багаж буюмдары 
12.06.05. Тайгаланууга каршы шаймандар 
12.06.06. Ар кандай багыттагы каптоочтор 
12.06.07. Башка топчолорго киргизилбеген, унаа каражаттары үчүн 

функционалдык шаймандар 
12.07. Унаа каражаттарынын себилдегич түйүндөрү, бөлүктөрү жана 

деталдары 
12.07.01. Кыймылдаткычтар жана аларга карата бөлүктөр 
12.07.02. Кузовдор жана кузов бөлүктөрү 
12.07.03. Отургучтар жана пассивдүү коопсуздуктун элементтери 
12.07.04. Тормоз түзүлүштөрү жана алардын бөлүктөрү 
12.07.05. Ишарат түзүлүштөрү 
12.07.06. Кыймылдама бөлүгүнүн элементтери 
12.07.06.01. Дөңгөлөктөр жана алардын бөлүктөрү 
12.07.06.02. Илме элементтер 
12.07.06.03. Трансмиссия жана рулдук башкаруу элементтери, аларга карата 

бөлүктөр 
12.07.06.04. Башка топчолорго киргизилбеген, кыймылдама бөлүгүнүн 

элменеттери 
12.08. Унаа каражаттарын оңдоо жана тейлөө үчүн куралдар жана 

материалдар  

12.01. Аба унаа каражаттары 
120117  ..............  Космостук аппараттар 
120184  ..............  Учуучу аппараттар 
120203  ..............  Аэронавтикада 

пайдаланылуучу 
аппараттар, машиналар 
жана шаймандар  

120006  ..............  Аэростаттар 
120135  ..............  Гидропландар 

120134  ..............  Гидроучактар 
  Дельтапландар [28.12] 
120030   Дирижаблдер 
  Парапландар 

[28.12] 
120027   Учактар 
120012   Учак-амфибиялар 
120005   Аба каражаттары 

12.02. Суу унаа каражаттары 
120237  ..............  Аэроглиссерлер 
120063  ..............  Баржалар  
12T000  .............  Ботиктер 
120105  ..............  Калкыма топурак сузгуч 
машина [кемелер] 
120021  ..............  Катерлер 
120150  ..............  Кемелер 
120028  ..............  Паромдор [кеме] 

120159   Понтондор 
120258   Скутерлер [унаа 

каражаты] 
120149   Суу унаа каражаттары 
120064   Шлюпкалар 
120202   Яхталар
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12.03. Жерде жүрүүчү унаа каражаттары 

12.03.01. Автомобиль каражаттары 

120018   Автобустар 
120019  ..............  Алыска жүрүүчү 

автобустар  
120205  ..............  Автомобилдер  
120213  ..............  Автомобиль-бетон 

аралаштыргычтар 
120199  ..............  Ташуу үчүн ар кандай 

багыттагы автомобилдер  
120128  ..............  Автомобиль-

рефрижераторлор 
12T000  .............  Автомобиль-тарткычтар 
120178  ..............  Спорттук автомобилдер 

120220  ..............  Жылып жүрүүчү 
буфеттер [автомобилдер]  

120022   Жүк унаалары 
12T000  ..............  Катафалкалар 
120052   Кессондор [унаа 

каражаттары] 
120016   Сугаруучу машиналар 

[07.12.02] 
12T000  .............  Өзү төкмө унаа 
120125  ...............  Фургондор [унаа 

каражаттары] 

12.03.02. Чиркегичтер 

120249  ..............  Автоүйлөр 
120056  ..............  Авточиркегичтер 

120057   Трейлерлер [унаа 
каражаттары] 

12.03.03. Тачке, араба 

120218   Тачкелер 
120050  ..............  Эки дөңгөлөктүү 

арабалар 
120068  ..............  Гольф үчүн арабалар 
120255  ..............  Азыктар үчүн арабалар 

120066   Шлангдар үчүн арабалар 
120067   Куюучу арабалар 
120183   Көңтөрө салма арабалар 
120065  ..............  Жүк арабалары 
120001   Көтөргүчү бар арабалар 
120251   Жыйноочу арабалар 

12.03.04. Рельстик унаа каражаттары 

12T000   Автомотристер 
120076  ..............  Вагонеткалар 
120265  ..............  Көңтөрө салма жүк 

вагонеткалары 
120140  ..............  Вагондор [темир жол] 
120172  ..............  Вагон-ресторандар 
120129  ..............  Вагон-рефрижераторлор 

[темир жол унаа] 

120136   Уктоочу вагондор 
120106   Дрезиналар 
120138   Локомотивдер 
120072   Кыймылдуу темир жол 

курамдары  
120047   Темир жол вагондорунун 

арабалары  
120187   Трамвайлар 

12.03.05. Тамандуу унаа каражаттары 
120186  ..............  Чаналар [унаа 

каражаттары] 
120253  ..............  Фин чаналары 
120256   Карда жүргүчтөр 

12.03.06. Башка топчолорго киргизилбеген, жер үстүндөгү унаа каражаттары 

12T000  .............  Айрылуу 
автожүктөгүчтөр 

120044  ..............  Велосипеддер 
12T000  .............  Өзү жүрүүчү 

телескопиялык секилер  
120163  ..............  Балдардын бешик 

арабалары 
120176  ..............  Мотоциклдер үчүн 

арабалар 

120062  ..............  Кресло-каталкалар 
[10.13] 

120137  ..............  Локомобилдер 
 ...........................  Жолду шыпыруу үчүн 

өзү жүрүүчү машиналар 
[07.12.02] 

120196   Мопеддер 
120099   Мотоарабалар 
120147   Мотоциклдер 
120152   Омнибустар 
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120219   Арабалар 
120191   Үч дөңгөлөктүү 

каражаттар 

120162   Жүктөрдү ташуу үчүн үч 
дөңгөлөктүү каражаттар  

120075   Тракторлор 
12.04. Транспортерлор 

120190  ..............  Асма аркан жолдору 
[тельферлер] 

120170  ..............  Тоо лыжачылары үчүн 
көтөргүчтөр  

120180   Кресло көтөргүчтөрү 
120004   Аба транспортерлору  
120189   Фуникулерлер 

12.05. Башка топторго киргизилбеген, унаа каражаттары 

120193  ..............  Жер үстүндөгү, аба, суу 
жана рельс каражаттары  

120233  ..............  Санитардык-унаа 
каражаттар 

120110   Электр унаа каражаттары  

120257   Аралыктык башкаруусу 
менен унаа каражаттары, 
оюнчуктардан тышкары  

120144   Аскердик унаа 

12.06. Унаа каражаттары үчүн функционалдык шаймандар 

12.06.01. Суу унаа каражаттары үчүн функционалдык шаймандар 

120041  ..............  Калактар 
120131  ..............  Кеменин арткы 

бөлүгүндөгү калак 
120153  ..............  Күрөк өңдүү калактар 
12T000  .............  Орундуу буюмдар [кеме 

куруу] 
120252  ..............  Кеме кранцтары 
120036  ..............  Кеме илмектери  
120259  ..............  Кеме мачттары 
120118  ..............  Рангоут [деңиз флоту] 
120039  ..............  Кемелер үчүн илмек 

стапелдер  
 ...........................  Жүргүнчүлөр үчүн 

жылдырма металл кеме 
траптары [06.08.02.01] 

120073  .................  Кемелер үчүн түтүн 
чыгуучу түтүктөр 

120179   Шварт тумбалары [деңиз] 
120182  .................  Уключиналар  
120038   Кемелерди илиштирүү 

үчүн түзүлүштөр 
120037   Кемени башкаруу үчүн 

түзүлүштөр 
120048   Кеме шлюпкалары үчүн 

шлюпбалкалар 
12T000   Кеме казыктары [07.29] 
  Кичинекей автоматтык 

кеме казыктар [шлюпка] 
[07.29] 

12.06.02. Рельстик унаа каражаттар үчүн функционалдык шаймандар 

120078   Темир жол унаа 
каражаттары үчүн 
буферлер 

120002   Темир жол 
илиштиргичтери 

120229   Локомотив түтүктөрү 

12.06.03. Транспортерлор үчүн функционалдык шаймандар 
 ...........................  Асма жолдор үчүн 

аркандар, тростор [06.10] 
120071  ..............  Фуникулерлердин 

кыймылдуу курамдары  

120188   Аркан жолдор үчүн 
түзүлүштөр жана 
шаймандар 

12.06.04. Багаж буюмдары 

120161  ..............  Лыжалар үчүн 
автомобиль багажниктери 

120029  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
багажниктер 

12T000  .............  Камдык дөңгөлөктөрдү 
кармагычтар 

120248  ..............  Велосипеддер үчүн 
себеттер 

120254  ............  Эки дөңгөлөктүү унаа 
каражаттары үчүн 
кофралар  

120123  ............  Унаа каражаттары үчүн 
жол жүк торлор 

120268  ............  Велосипеддер үчүн ээр 
сумкалары 
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12.06.05. Тайгаланууга каршы шаймандар 
120013  ..............  Тайгалануудан коргоочу, 

трнаспорт 
каражаттарынын 
шиналары үчүн 
шаймандар  

120014   Тайгаланууга каршы 
чынжырлар 

120155   Шиналар үчүн тиштер 
 

12.06.06. Ар кандай багыттагы каптоочтор 
120164  ..............  Балдар бешик арабасы 

үчүн каптоочтор 
120264  ..............  Камдык дөңгөлөктөр 

үчүн каптоочтоор 
120232  ..............  Велосипеддердин же 

мотоциклдердин ээрлери 
үчүн каптоочтор 

120132  ..............  Унаа каражаттарынын 
отургучтары үчүн 
каптоочтор 

120260  ..............  Унаа каражаттарынын 
рулдары үчүн каптоочтор 

120224   Унаа каражаттары үчүн 
каптоочтор 

12.06.07. Башка топчолорго киргизилбеген, унаа каражаттары үчүн 
                  функционалдык шаймандар 

12T000  .............  Унаа каражаттары үчүн 
декоративдик 
аксессуарлар 

120209  ..............  Автомобилдердин 
бамперлери 

120077  ..............  Унаа каражаттарынын 
бамперлери 

  Унаа каражаттары үчүн 
металл кулпулар [06.08.12] 

  Унаа каражаттары үчүн 
кулпулар [20.03] 

120173  ..............  Арткы күзгүлөр 
120133  ..............  Иллюминаторлор 
120058  ..............  Жер үстүндөгү унаа 

каражаттарынын 
механизмдери үчүн 
картерлер, 
кыймылдаткычтардан 
тышкары  

120241  ..............  Май бактарынын 
капкактары 

120243  ..............  Жүк көтөрүүчү борттор 
[жер үстүндөгү унаа 
каражаттарынын 
бөлүктөрү] 

120195  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
ички каптоолор 

120198  ..............  Унаа каражаттары 
үчүн терезелер 

120262  ..............  Фараларды 
тазалагычтар 

120113  ..............  Парашюттар 
120141  ..............  Унаа каражаттары үчүн  

бут койгучтар 
120081  ..............  Унаа каражаттары үчүн 

уктоочу текчелер 
120266  ..............  Автомобилдердин 

приборлорунун 
калканындагы чылым 
чеккичтер 

 

120200   Унаа каражаттары үчүн 
уурдап качууга каршы 
шаймандар 

120204  ..............  Унаа каражаттары үчүн  
көздү уялтууга каршы 
шаймандар* 

  Унаа каражаттары 
үчүн көздү уялтууга 
каршы шаймандар 
[чырактар үчүн 
аксессуарлар] 
[11.01.05] 

120245  ...............  Автомобилдер үчүн 
күндөн коргоочу 
шаймандар 

120221   Велосипеддердин 
рамалары 

120122  ..............  Велосипеддер үчүн 
коргоочу торлор 

120079  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
гидравликалык тутумдар 

120261 ..................  Унаа каражаттары үчүн 
спойлерлер 

120121   Шамал айнектери үчүн 
айнек тазалагычтар  

120154   Желдеткич айнектери 
120097  ..............  Велосипеддер үчүн 

мамылар 
120017  ................  Унаа каражаттары үчүн 

чиркегичтердин 
илгичтери 

120046  ..............  Велосипед бут 
койгучтары 
[велосипеддердин бөлүгү]  

  Автомобилдер үчүн 
фаралар [11.01.01] 

120185   Унаа каражаттарынын 
кыймылдуу бөлүктөрү 
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120242   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
шатундар, моторлордун 
жана 
кыймылдаткычтардын 
деталдары болуп 
саналгандан тышкары 

120049   Кирге каршы калкандар  
120087   Велосипеддер үчүн кирге 

каршы калкандар  
120082   Шпангоуттар 

 

12.07. Унаа каражаттарынын себилдегич түйүндөрү, бөлүктөрү жана деталдары 

12.07.01. Кыймылдаткычтар жана аларга карата бөлүктөр 

120151  ..............  Кемелер үчүн сүзүү 
винттер  

120090  ..............  Велосипеддер үчүн 
кыймылдаткычтар 

 ...........................  Учуучу аппараттар үчүн 
кыймылдаткычтар 
[07.30.01] 

120130   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
кыймылдаткычтар 

  Учактар үчүн 
кыймылдаткычтар 
[07.30.01] 

  Аба жаздыгындагы унаа 
каражаттары үчүн 
кыймылдаткычтар 
[07.30.01] 

120145  ..............  Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
реактивдүү 
кыймылдаткычтар  

  Кеме 
кыймылдаткычтары 
[07.30.01] 

120139  ..............  Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
тарткыч 
кыймылдаткчытар 

120166   Винт кыймылдаткычы  
120040   Чакан кемелер үчүн 

винт кыймылдаткычтары 
  Кайык моторлору 

[07.30.01]  
12T000  .............  Чыкма коллекторлор 
120192   Жер үстүндөгү унаа 

каражаттары үчүн 
турбиналар 

120109   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн электр 
кыймылдаткычтары 

12.07.02. Кузовдор жана кузов бөлүктөрү 
120023  ..............  Автомобилдердин үстү 

кайра ачылма сырты  
120165  ..............  Балдар бешик арабасы 

үчүн үстү кайра ачылма 
сырты 

120055  ..............  Унаа каражаттарынын 
үстү кайра ачылма 
сырты 

120160  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
эшиктер 

120051  ..............  Илме аркан жолдору 
үчүн кабиналар 

120054   Унаа каражаттары үчүн 
кыймылдаткычтар 
капоттору 

120035   Кемелердин корпустары 
120222   Унаа каражаттары үчүн 

кузовдор 
120207   Автомобилдер үчүн 

кузовдор 
120042   Жүк ташуучу унаалар 

үчүн кузовдор 
120201   Көңтөрүп салма 

түзүлүштөр, вагондордун 
же вагонеткалардын 
бөлүктөрү 

12.07.03. Отургучтар жана пассивдүү коопсуздуктун элементтери 
120223  ..............  Учуучу аппараттар үчүн 

катапульттанган 
креслолор 

120015  ..............  Унаа каражаттарынын 
отургучтары үчүн баш 
жөлөгүчтөр 

 
 

120247  ..............  Коопсуздук 
жаздыкчалары 
[автомобил үчүн 
коопсуздук  
каражаттары] 

120059   Унаа каражаттарынын 
отургучтары үчүн 
коопсуздук курлары 
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120244  Унаа каражаттарынын 
отургучтары үчүн таңма 
коопсуздук курлары 

120175   Велосипеддер же 
мотоциклдер үчүн ээрлер 

120096   Мотоциклдер үчүн 
ээрлер 

120177   Унаа каражаттары үчүн 
отургучтар 

120112  ............  Унаа каражаттары үчүн 
коопсуз балдар 
отургучтары 

12.07.04. Тормоз түзүлүштөрү жана алардын бөлүктөрү 

120215  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
тормоз комплекттери 

12T000  .............  Унаа каражаттары үчүн 
тормоз барабандары 

120216  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
тормоз башмактары 

120267  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
тормоз дисктери 

12T000  .............  Унаа каражаттары үчүн 
тормоз төшөмөлөрү, 
каптоолор, тасмалар 

120263  ..............  Автомобилдер үчүн 
тормоз калыбы 

120236   Унаа каражаттары үчүн 
тормоз сегменттери 

120086   Велосипеддер үчүн 
тормоздор 

120126   Унаа каражаттары 
үчүн тормоздор 

  Тормоз дисктеринин 
эскиришин көзөмөлдөө 
үчүн түзүлүштөр  
[09.01.05] 

12.07.05. Ишарат түзүлүштөрү 
 ...........................  Автомобилдик 

авариялык аксессуарлар 
[09.01.04] 

120212  ..............  Унаа каражаттары 
үчүн ишарат 
гудоктору 

120098..............  Велосипед коңгуроосу 
120026  ..............  Унаа каражаттары үчүн 

артка жүрүүнүн 
ишараттоосу 

120211 .............  Унаа каражаттары үчүн 
уурдап качууга каршы 
ишараттоо 

120045 .............  Велосипеддер үчүн 
бурулушту көрсөткүчтөр 

120228  ..............  Унаа каражаттары үчүн  
бурулушту көрсөткүчтөр 

  Унаа каражаттары үчүн 
бурулушту көрсөткүчтөр 
үчүн чырактар[11.01.06] 

 ...........................  Велосипеддер үчүн  үн 
эскерткич тутуму 

 ...........................  Мотоциклет коңгуроосу 

12.07.06. Кыймылдама бөлүгүнүн элементтери 

12.07.06.01. Дөңгөлөктөр жана алардын бөлүктөрү 

120114   Покрышкалар 
120031  ..............  Унаа каражаттарынын 

дөңгөлөктөрүнүн 
бандаждары  

120032  ..............  Унаа каражаттарынын 
шиналарынын 
вентилдери  

120033  ..............  Темир жол кыймылдуу 
курамы үчүн 
дөңгөлөктөрдүн 
бандажы үчүн таажылар 

12T000  .............  Дөңгөлөк дисктери 
120214  ..............  Велосипеддердин 

камералары 
120007  ..............  Пневматикалык 

шиналар үчүн камералар 
 

120053  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
дөңгөлөктөр 

120095  ..............  Велосипеддер үчүн 
дөңгөлөктөр 

120043  ..............  Кен тачкелеринин 
дөңгөлөктөрү 

120250   Арабалар үчүн 
дөңгөлөктөр [унаа 
каражаттарынын] 

120174   Унаа каражаттарынын 
дөңгөлөктөрүнүн 
алкактары 

120088   Велосипеддердин 
дөңгөлөктөрүнүн 
алкактары 
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120094   Велосипед 
дөңгөлөктөрүнүн 
чабактары 

120168   Унаа каражаттарынын 
дөңгөлөктөрүнүн 
чабактары 

120234   Велосипеддер үчүн 
камерасыз шиналар 

120084   Велосипеддердин 
шиналары 

120206   Автомобилдер үчүн 
шиналар 

120158   Унаа каражаттары үчүн 
шиналар 

120157   Пневматикалык 
шиналар 

12.07.06.02. Илме элементтер 

120210  ..............  Автомобилдер үчүн 
амортизаторлор 

120010  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
илме амортизаторлор 

120124  ..............  Дөңгөлөктөр үчүн 
капкактар 

120127  ..............  Дөңгөлөктөрдүн күпчөгү 
үчүн бекитме 

120119  ..............  Унаа каражаттары үчүн 
октор 

120011   Унаа каражаттары үчүн 
амортизациялык 
серпилгичтер 

120171   Унаа каражаттары үчүн 
илмек рессорлору 

20060   Унаа каражаттарынын 
дөңгөлөктөрүнүн 
күпчөктөрү 

120091   Велосипеддердин 
дөңгөлөктөрүнүн 
күпчөктөрү  

120034   Унаа каражаттары үчүн 
торсиондор  

120120   Дөңгөлөктөрдүн 
окторунун ичке жери 

12.07.06.03. Трансмиссия жана рулдук башкаруу элементтери, аларга карата бөлүктөр 

120246   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
трансмиссиялык валдар 

12T000   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
гидротрансформаторлор 

12T000  .............  Илиштирүү дисктери 
120217  ..............  Жер үстүндөгү унаа 

каражаттары үчүн берги 
кутулары 

120143  ..............  Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн күч 
механизмдери 

120111  ..............  Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
илиштиргич муфталар 

120148  ..............  Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн куума 
муфталар 

120092  ..............  Велосипеддердин педалдары 
120103   Жер үстүндөгү унаа 

каражаттары үчүн 
тиштүү берги 

120227   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
айлануу учурун 
өзгөрткүчтөр 

120235   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
редукторлор 

120089   Велосипеддер үчүн тизе 
рычагдары 

12Т000   Илиштиргич туткалары 
120230   Унаа каражаттары үчүн 

руль дөңгөлөктөрү  
120070   Рулдар 
120080   Велосипеддердин рулу 
120003   Жер үстүндөгү унаа 

каражаттары үчүн 
илиштиргич  

120142   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
трансмиссиялар 

120225  ..............  Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
иштетме чынжырлар 

120226   Жер үстүндөгү унаа 
каражаттары үчүн 
трансмиссиялык 
чынжырлар  

120061   Велосипеддер үчүн 
чынжырлар 

120024   Автомобилдер үчүн 
чынжырлар 

120085   Велосипеддердин 
тиштүү дөңгөлөктөрү 
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12.07.06.04. Башка топчолорго киргизилбеген, кыймылдама бөлүгүнүн элменеттери 

120074   Унаа каражаттары үчүн 
кырдуу жазы чынжыр 
[кырдуу жазы чынжыр 
тасмалары] 

120069   Унаа каражаттарынын 
шассиси 

120025   Автомобилдердин 
шассиси  

12.08. Унаа каражаттарын оңдоо жана тейлөө үчүн куралдар жана материалдар 
120194  ..............  Шиналардын 

камераларын оңдоо үчүн 
өзү чапталуучу резина 
жамаачылар 

120156  ..............  Шиналарды калыбына 
келтирүү үчүн 
протектордук тасмалар  

120008  ..............  Шиналардын 
камераларын оңдоо үчүн 
аспаптардын жана 
шаймандардын топтому 
[08.02.08] 

120009   Аба соркыскычы [унаа 
каражаттарынын 
буюмдары]  

120093   Велосипеддер үчүн 
соркыскычтар 

120116   Унаа каражаттарынын 
дөңгөлөктөрүн теңдеш 
үчүн каршы салмактар 

120169   Дөңгөлөктөрдүн 
чабактары үчүн кергич 
түзүлүштөр 
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13-класс 

13.01. Куралдануу каражаттары 
13.01.01. Кол куралдары, пулеметтор 
13.01.02. Оор куралдар 
13.01.03. Бронетанк техникасы  
13.01.04. Жеке коргонуу каражаттары 
13.02. Куралдануу каражаттарынын деталдары жана аларга карата 

себилдегич  
13.03. Куралдануу каражаттары үчүн атайын шаймандар 
13.04. Ок-дарылар, миналар 
13.05. Жардыруу түзүлүштөрү жана алардын элементтери 
13.06. Жардыргыч жана өзүнөн өзү жалыңдоочу заттар  
13.07. Ишараттык пиротехникалык каражаттар, фейерверктер 

13.01. Куралдануу каражаттары 
13.01.01. Кол куралдары, пулеметтор 

130022  ..............  Карабиндер 
130008  ..............  Көздөн жаш чыгаруучу 

газы бар курал 
130009  ..............  Ок атуучу куралдар 
130026  ..............  Ок атуучу аңчылык 

куралдары 
130077  ..............  Кол куралдары  

[ок атуучу] 

130049   Пистолеттер [курал] 
130059   Пневматикалык 

пистолеттер [курал] 
130046   Пулеметтор 
130055   Револьверлер 
130036   Мылтык [куралдануу] 
130069   Гарпун мылтыктары 

[куралдануу] 
13.01.02. Оор куралдар 

130047   Минометтер [ок атуучу 
курал] 

130014   Артиллерия 
замбиректери[пушкалар] 

130007   Өзү жүрүүчү замбиректер  
130020   Пушкалар

13.01.03. Бронетанк техникасы 
130071  ..............  Танкалар 

13.01.04. Жеке коргонуу каражаттары 
130073  ..............  Жеке коргонуу үчүн спрей 

13.02. Куралдануу каражаттарынын деталдары жана аларга карата себилдегич 

130070   Курал үчүн үн 
басаңдаткыч 

130038   Ок атуучу курал үчүн 
мээлөө күзгүлөрү 

130031  ..............  Ок атуучу куралдын 
казенниктери  

130028  ..............  Аткыч курал үчүн 
куроктор 

130037  ..............  Мылтыктын кундагы 
130065  ..............  Артиллериялык куралдар 

үчүн мээлеткичтер, 
оптикалыктан тышкары 

130011   Ок атуучу куралдар үчүн 
мээлеткичтер 

130058   Ок атуучу куралдар үчүн 
мээлеткичтер, 
оптикалыктан тышкары 

130040   Ок атуучу куралдар үчүн 
иштетүү илмектерин 
сактагыч тосмолор 

130021   Аткыч куралдын 
стволдору  
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13.03. Куралдануу каражаттары үчүн атайын шаймандар 

130019  ..............  Патрон гильзалары 
130002  ..............  Лафеттер [артиллерия] 
130075  ..............  Автоматтык курал үчүн 

патрон тасмалары 
130057  ..............  Замбирек таянычтары 
130025   Патронташтар 
130029   Мылтыктын дарысын 

салгыч 
130063   Курал үчүн портупейлер 
130010   Ок атуучу куралдын 

стволунун каналдарын 
тазалоо үчүн щеткалар 

130074   Ок-дарылар үчүн 
арналган курлар  

130016   Патронташтарды 
толтуруу үчүн 
түзүлүштөр 

130024  ..............  Патрондорду дүрмөттөө 
үчүн түзүлүштөр 

130056  ..............  Оор куралдардын 
цапфалары  

130033   Ок атуучу куралдын 
каптоочу 

 
 

 

13.04. Ок-дарылар, миналар 
130027  ..............  Ок-дарылар 
130042  ..............  Ок атуучу куралдар үчүн 

ок-дарылар  
130078  ..............  Кол гранаталары 
130041  ..............  Бытыра 
130045  ..............  Миналар [ок-дарылар] 
130003   Жарылуучу патрондор 
130023  ..............  Патрондор 

130052   Снаряддар [курал] 
130048   Артиллериялык 

снаряддар 
130015   Баллистикалык 

снаряддар 
130068   Реактивдик снаряддар 

[октор] 
130076   Торпедалар 

13.05. Жардыруу түзүлүштөрү жана алардын элементтери 
130061  ..............  Жардыргычтар 
130044  ..............  Миналар үчүн 

жардыргычтар 
130006  ..............  Детонаторлор 
130066  ..............  Капсюли-детонаторлор, 

оюнчуктардан тышкары 

130018   Запалдык шамдар 
130060   Запалдык фитилдер  
130062   Запалдык шнурлар 

13.06. Жардыргыч жана өзүнөн өзү жалыңдоочу заттар 
130001  ..............  Ацетилнитроцеллюлоза 
130034  ..............  Жардыргыч заттар 

[01.02.09] 
130005  ..............  Аммоний нитратынын 

негизиндеги жардыргыч 
заттар  

130053   Өзүнөн өзү жалыңдоочу 
заттар 

130032   Динамит 
130050   Кара ок-дары 
130051   Ок-дары 
130030   Пироксилин 

13.07. Ишараттык пиротехникалык каражаттар, фейерверктер 

130017   Бенгаль оттору 
130072  ..............  Петардалар 
130079  ..............  Ишарат пистолеттери 
130043  ..............  Ракеталар 
130035  ..............  Ишарат ракеталары 

130064   Туманда колдонулуучу 
жардыргыч 
сигнализаторлор 

130054   Пиротехника 
каражаттары 

130013   Фейерверктер
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14-класс 

14.01. Баалуу металлдар жана баалуу металлдардын куймалары  
14.02. Табигый жасалма материалдар 
14.03. Убакыт приборлору жана аларга карата шаймандар 
14.03.01. Убакытты эсептөө үчүн приборлор 
14.03.02. Сааттар 
14.03.03. Сааттардын деталдары 
14.03.04. Сааттар үчүн аксессуарлар 
14.04. Ар кандай багыттагы кооздук предметтери 
14.04.01. Кийим жана бут кийим үчүн кооздуктар 
14.04.02. Зер буюмдар жана бижутерия 
14.05. Ар кандай багыттагы көркөм буюмдар 
14.05.01. Ритуалдык жана табынуу предметтери  
14.05.02. Декоративтик көркөм буюмдар 
14.06. Тыйындар, медалдар 

14.01. Баалуу металлдар жана баалуу металлдардын куймалары 

140063   Иштетилбеген же чекме 
алтын 

140045  ..............  Иридий 
140055  ..............  Иштетилбеген же жарым-

жартылай иштетилген 
баалуу металлдар 

140066  ..............  Осмий 
140067  ..............  Палладий 

140075   Платина [металл] 
140083   Родий 
140085   Рутений 
140163   Иштетилбеген же чекме 

күмүш 
140003   Баалуу металлдардын 

куймалары 
140104   Баалуу металлдардын 

куймалары 

14.02. Табигый жасалма материалдар 
140001  ..............  Агаттар 
140035  ..............  Алмаздар 
140167  ..............  Зер буюмдарды жана 

бижутерия даярдоо үчүн 
шурулар  

140048  ..............  Иштетилбеген же жарым-
жартылай иштетилген 
агат  

140070   Бермет [зер буюмдар] 
140074   Асыл таштар 
140073   Жарым асыл таштар 
140062*   Оливин [асыл таш] 
140062*   Перидот 
140095   Шпинелдер [асыл 

таштар] 
  Янтарь [20.10.01] 

14.03. Убакыт приборлору жана аларга карата шаймандар 

14.03.01. Убакытты эсептөө үчүн приборлор 
140082  ..............  Коңгуроолуу саат 
140030  ..............  Хронометрикалык 

приборлор 
140164  ..............  Токтоткучу менен 

секундомерлер 

140027   Хронографтар [кол 
сааттар] 

140028   Хронометрлер 
140029   Хроноскоптор 

14.03.02. Сааттар 

14T000   Сааттар 
140042  ..............  Атомдук сааттар 
140016   Саат-билериктер 
140022   Күн сааттары 
140032   Электр сааттары 

140043   Эталон сааттар 
[ишараттардын берүүчү 
генератору] 

140011  ..............  Сааттар, кол сааттарынан 
тышкары 

140057  ..............  Кол сааттар 
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14.03.03. Сааттардын деталдары 
140106  ..............  Анкерлер [саат 

өндүрүшү] 
140014  ..............  Барабандар [саат 

өндүрүшү] 
140144  ..............  Чөнтөк же кол сааттары 

үчүн корпустар 
140013  ..............  Маятниктер [саат 

өндүрүшү] 
140060  ..............  Сааттар үчүн кыймылдуу 

механизмдер 

140023  ..............  Саат механизмдери 
140058   Кол сааттар үчүн 

серпилгичтер  
140059   Кол сааттар үчүн 

айнектер 
140002   Саат жебелери [саат 

өндүрүшү] 
140021   Циферблаттар [саат 

өндүрүшү] 

14.03.04. Сааттар үчүн аксессуарлар 
140017   Сааттар үчүн билериктер 
140044  ..............  Сааттардын корпустары 
140025   Сааттар үчүн чынжырлар 

140039   Саат өндүрүштөрү үчүн 
футлярлар 

140145  ..............  Сааттар үчүн футлярлар 
[белек] 

14.04. Ар кандай багыттагы кооздук предметтери 

14.04.01. Кийим жана бут кийим үчүн кооздуктар 

140019  ..............  Броштор [зер буюмдар] 
140150  ..............  Төөнөгүчтөр [зер 

буюмдар] 
140069  ..............  Декоративдик 

төөнөгүчтөр 
140151  ..............  Галстуктар үчүн 

төөнөгүчтөр 
140033  ..............  Галстуктар үчүн 

кыскычтар 

140122  ..............  Илмектер 
140152   Баалуу металлдардан 

белгилер  
140119   Баалуу металлдардан бут 

кийим үчүн кооздуктар  
140117   Баалуу металлдардан 

шляпалар үчүн 
кооздуктар 

14.04.02. Зер буюмдар жана бижутерия 
14T000  .............  Бижутерия 
140015  ..............  Билериктер [зер 

буюмдар] 
140018  ..............  Брелоктор [зер буюмдар] 
140162  ..............  Ачкычтар үчүн брелоктор 
140005  ..............  Пресстелген янтардан 

шурулар  
140050  ..............  Зер буюмдар 
140004  ..............  Янтардан зер буюмдар 
140031   Колье [зер буюмдар] 
140107   Шакектер, перстендер 

[зер буюмдар] 
140051   Медальондор [зер 

буюмдар] 

140118   Сөйкөлөр 
140097   Страздар 
140068   Кооздуктар [зер 

буюмдар] 
140047   Гагаттан кооздуктар 
140046  ..............  Пилдин сөөгүнөн зер 

буюмдар 
140024 ............. Чынжырлар [зер 

буюмдар] 
140168 .............  Зер буюмдар үчүн 

топчулуктар 
 
 

14.05. Ар кандай багыттагы көркөм буюмдар 
14.05.01. Ритуалдык жана табынуу предметтери 

140006  ..............  Амулеттер [зер буюмдар] 
14T000  .............  Баалуу металлдардан 

культ жана диний 
багыттагы предметтер  

14T000  .............  Баалуу металлдардан 

оккульттук багыттагы предметтер 

14.05.02. Декоративтик көркөм буюмдар 
140123  ..............  Баалуу металлдар үчүн 

бюсттар 
140165  ..............  Клуазон менен буюмдар 
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140109  ..............  Баалуу металлдардан 
көркөм буюмдар  

140008  ..............  Күмүш канитель 
140113  ..............  Баалуу металлдар үчүн 

кутулар 
140040   Баалуу металлдар үчүн 

жиптер[зер буюмдар] 

140064   Алтын жиптер [зер 
буюмдары] 

140009  ...............  Күмүш жиптер [зер 
буюмдары] 

14T000  .............  Баалуу металлдардан 
идиштер  

140096  ...............  Баалуу металлдардан 
статуялар 

140146   Баалуу металлдардан 
статуэткалар 

140166   Кооздуктар үчүн 
кутучалар 

14.06. Тыйындар, медалдар 

140049  ..............  Жез жетондор  
140052  ..............  Медалдар 

140034   Тыйындар 
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15-класс 

15.01. Музыкалык аспаптар жана аларга карата шаймандар 
15.01.01. Кыл музыкалык аспаптар 
15.01.01.01. Кылдуу таякча аспаптары жана аларга карата шаймандар  
15.01.01.02. Ышкырма аспаптар жана аларга карата шаймандар  
15.01.02. Үйлөмө музыкалык аспаптар жана аларга карата шаймандар  
15.01.03. Урма аспаптар жана аларга карата шаймандар  
15.01.04. Клавиша музыкалык аспаптары жана аларга карата шаймандар  
15.01.04.01. Үйлөмө клавиша аспаптары 
15.01.04.02. Кыл клавиша аспаптары жана аларга карата шаймандар 
15.01.05. Электрондук музыкалык аспаптар 
15.01.06. Механикалык музыкалык аспаптар 
15.01.07. Башка топчолорго киргизилбеген музыкалык аспаптар 
15.02. Музыкалык аспаптар үчүн шаймандар жана аксессуарлар  
15.03. Тескөө үчүн приборлор 

15.01. Музыкалык аспаптар жана аларга карата шаймандар 
15.01.01. Кыл музыкалык аспаптар 

15.01.01.01. Кылдуу таякча аспаптары жана аларга карата шаймандар 

150074   Виола 
150021  ..............  Музыкалык аспаптар 

үчүн шиштер 
150027  ..............  Контрабастар 
150006  ..............  Музыкалык аспаптар 

үчүн кылдуу 
таякчалар үчүн 
таякчалар 

150050  .................  Скрипкалар үчүн ээк 
такагычтар 

150005  ..............  Музыкалык аспаптар 
үчүн кылдуу 
таякчалардын 
калыптары 

150075   Скрипкалар 
150004   Музыкалык аспаптар 

үчүн кылдуу таякчалар  
150081   Хуцинь [кытай 

скрипкасы] 

15.01.01.02. Ышкырма аспаптар жана аларга карата шаймандар 

150041  ..............  Арфа 
15T000  .............  Банджо 
150039  ..............  Гитаралар 
150029  ..............  Кыл музыкалык аспаптар 
150046  ..............  Лиралар 
150049   Мандолиндер 

150048   Кыл аспаптар үчүн 
медиаторлор 

150083   Пиптер [кытай гитарасы] 
150042   Арфа үчүн кылдар 
150022   Цитралар 

15.01.02. Үйлөмө музыкалык аспаптар жана аларга карата шаймандар 

150016  ..............  Букциндер [аскердик 
труба] 

150038  ..............  Варгандар [музыкалык 
аспаптар] 

150051  ..............  Волынкалар 
150043  .............. Гобойлор 
150071  ..............  Горналар 
150023  ..............  Кларнеттер 
150031  ..............  Корнет-а-

пистондор[музыкалык 
аспаптар] 

150064  ..............  Музыкалык аспаптар 
үчүн аңтерилер 

 

150034  ..............  Үйлөмө аспаптар үчүн 
мундштуктар  

150056  ..............  Окариндер 
150030   Чоорлор [музыкалык 

аспаптар] 
150085   Суона [кытай трубасы] 
150089   Саксофондор 
150065   Музыкалык аспаптар 

үчүн сурдиндер 
150070   Тромбондор [музыкалык 

аспаптар] 
150072   Трубалар [музыкалык 

аспаптар] 
150036   Флейталар 
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150082   Бамбук флейталар 150084   Шэн [кытай үйлөмө 
музыкалык аспаптары] 

15.01.03. Урма аспаптар жана аларга карата шаймандар 

150066   Барабандар [музыкалык 
аспаптар] 

150019   Бунчуктар [музыкалык 
аспаптар] 

150037   Гонгалар 
150018  ..............  Кастаньеттер 
150017  ..............  Карильондор [музыкалык 

аспаптар] 
150086  ..............  Коңгуроолор [музыкалык 

аспаптар] 

150069   Литаврлар [музыкалык 
аспаптар] 

150010   Барабан таякчалары 
150020   Литавр үчүн койгучтар 
150067   Тамбуриндер 
150068   Тамтамдар 
150032   Металл тарелкалар 
150055   Үч бурчтуктар 

[музыкалык аспаптар] 

15.01.04. Клавиша музыкалык аспаптары жана аларга карата шаймандар 

15.01.04.01. Үйлөмө клавиша аспаптары 

150001  ..............  Аккордеондор 
150011  ..............  Бандонеондор 
150014  ..............  Гармоникалар 
150003  ..............  Тил үйлөмө аспаптары 
150026   Концертино 

150057   Органдар 
150058   Органдар үчүн аба 

өткөрүүчү түтүктөр  
150040   Фисгармониялар 

15.01.04.02. Кыл клавиша аспаптары жана аларга карата шаймандар 
150061  ..............  Фортепьяно үчүн 

клавиатуралар 
150060  ..............  Музыкалык аспаптар 

үчүн педалдар 

150045   Механикалык пианино 
үчүн үндү жөндөгүчтөр 

150062   Фортепьяно үчүн кылдар  
150008   Фортепьяно

15.01.05. Электрондук музыкалык аспаптар 

150044  ..............  Электрондук музыкалык 
аспаптар 

150087   Синтезаторлор

15.01.06. Механикалык музыкалык аспаптар 

150012  ..............  Шарманкалар 150052   Музыкалык кутучалар 

15.01.07. Башка топчолорго киргизилбеген музыкалык аспаптар 

150013  ..............  Бастар [музыкалык 
аспаптар] 

150025   Музыкалык аспаптар 

150076   Ксилофондор

15.02. Музыкалык аспаптар үчүн шаймандар жана аксессуарлар 
150007  ..............  Кылдар үчүн жылкынын 

жалы [22.07] 
150015  ..............  Музыкалык аспаптар 

үчүн кетгут [10.04.02] 
150024  ..............  Музыкалык аспаптар 

үчүн клавиатуралар 
150077  ..............  Музыкалык аспаптар 

үчүн клавишалар 
 
 

150063  ..............  Фортепьяно үчүн 
клавишалар 

150073  ..............  Музыкалык аспаптар 
үчүн клапандар 

150059  ..............  Барабандар үчүн 
булгаары 

150078  ..............  Механикалык музыкалык 
аспаптар үчүн обондорду 
жазуу үчүн тасмалар 
[пианино] 
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150079   Механикалык 
музыкалык аспаптар үчүн 
обондорду жазуу үчүн 
перфорацияланган 
тасмалар 

150009   Дирижер таякчалары 
  Метрономдор [09.01.01] 
150054   Музыкалык аспаптар 

үчүн перемычкалар 

150088   Музыкалык аспаптар 
үчүн койгучтар 

150053  .............  Ноталарды ачуу үчүн 
шайман 

150080   Нота пюпитралары 
150028   Музыкалык аспаптар 

үчүн кылдар  
150035   Музыкалык аспаптар 

үчүн футлярлар 

15.03. Тескөө үчүн приборлор 
150033  ..............  Камертондор 150002  ..............  Кыл аспаптарды тескөө 

үчүн ачкычтар
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16-класс 

16.01. Кагаз жана картон 
16.02. Кагаз жана картон буюмдары 
16.03. Гигиеналык максаттар үчүн кагаз буюмдар 
16.04. Жазууга арналган буюмдар 
16.05. Полиграфия продукциялары 
16.05.01. Басма буюмдары 
16.05.02. Көркөм-графикалык басма буюмдары 
16.06. Окуу жабдуусу жана колдонмосу 
16.07. Жазуу, тартуу жана чийүү үчүн шаймандар 
16.08. Көркөм чыгармачылык үчүн шаймандар жана материалдар 
16.09. Кеңсе жабдуусу 
16.09.01. Кеңсе оргтехникасы жана аларга карата шаймандар 
16.09.02. Канцелярдык буюмдар 
16.10. Басылма-полиграфия ишмердүүлүгү үчүн жабдуу жана шаймандар 
16.10.01. Мукабалоо иштери үчүн материалдар 
16.10.02. Басмакана жабдуусу 
16.11. Таңгактоо материалдары жана буюмдары 
16.12. Желим жана желимдөө  материалдары 
16.13. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 

 

 

16.01. Кагаз жана картон 

160006   Кагаз* 
  Курулуш кагазы 

[19.14.01] 
160339  ..............  Мом кагазы 
160074  ..............  Барак кагаздары 

[канцелярдык товарлар] 
160067  ..............  Каттоочу түзүлүштөр 

үчүн кагаз 
160233  ..............  Рентген тартуулары үчүн 

кагаз 
160140  ..............  Электр кардиографтар 

үчүн кагаз 
160344  ..............  Жыттуу же жыты жок 

жашиктер, шкафтар үчүн 
кагаз 

160279   Жыгач массасынан 
кагаздар 

160210   Пергаменттик кагаз 
160182   Почта кагазы 
160190   Жалтыраган кагаз 
160130   Таңгактоо кагазы 
160347   Кытай сүрөт тартуусу 

жана каллиграфиясы 
үчүн сюань кагазы 

160075   Картон* 
160278   Жыгач массасынан 

картон [канцелярдык 
товарлар] 

  Курулуш картону 
[19.14.01] 

16.02. Кагаз жана картон буюмдары 

160351   Кагаз банттар 
160186  ..............  Кагаз дастаркондор, 

майлыктар 
160156  ..............  Чыпкалоочу кагаз 
160213  ..............  Кийим даярдоо үчүн 

кийимдин үлгүсү  
160212  ..............  Тигүү үчүн кийимдин 

үлгүсү 
160008  ..............  Кулактандыруулар үчүн 

кагаз же картон 
такталар, калкандар 

160115  ..............  Каймактар үчүн кагаз 
идиштер [21.04.01] 

16T000  .............  Кагаз пардалар 
160079  ..............  Картон буюмдар 
 

160231  ..............  Эсептөөчү машиналар 
үчүн программаларды 
жазуу үчүн карталар же 
тасмалар 

160077   Жаккард токуу 
станоктору үчүн 
перфорирленген 
карталар 

160229   Кагаз кашпо 
160244   Кагаз тасмалар 
160157   Чыпкалоочу 

материалдар [кагаз] 
160323   Микротолкундуу меште 

тамак даярдоо үчүн 
баштыктар 
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  Тиричилик кагаз 
батыныстары 
[21.01.02.02] 

160283   Графиндер үчүн кагаз 
койгучтар 

160037   Сыра кружкалары үчүн 
койгучтар  

160295   Тегерек кагаз майлыктар 
160296   Ашкана приборлорунун 

астына кагаз майлыктар  

160254   Кагаз ашкана 
майлыктары  

160200   Кагаз дастаркондор 
160305  .............  Кулактандыруулар үчүн 

кагаздан же картондон 
табло 

160324   Кофе үчүн кагаз 
чыпкалар  

160286  .............  Кагаз желектер 

16.03. Гигиеналык максаттар үчүн кагаз буюмдар 
160094  ..............  Даараткана кагазы 
160276  ..............  Балдардын кагаз боркогу 
160198  ..............  Кагаз мурун 

аарчыгычтар  
160306  ..............  Кол үчүн кагаз сүлгүлөр 
160294  ..............  Макияжды тазалоо үчүн 

кагаз майлыктар 
[03.02.04] 

16T000   Целлюлозадан чаңды 
тазалоо жана кетирүү 
үчүн бир жолу 
пайдаланылуучу 
майлыктар 

160307   Косметикалык кагаз 
майлыктар [03.02.04]  

16.04. Жазууга арналган буюмдар 

160013  ..............  Альбомдор 
16T000  .............  Эскиздер үчүн блоктор 
160068  ..............  Блокноттор 
160042  ..............  Блокноттор 

[канцелярдык товарлар] 
160035  ..............  Айрыма барактары бар 

блокноттор  
160041   Сүрөт тартуу, чийүү 

үчүн блокноттор 

160066   Көчүрүү кагаздары 
[канцелярдык товарлар] 

160332   Кеңсе кагазы 
160300   Жазуу шаймандары үчүн 

несессерлер 
[канцелярдык товарлар] 

160058   Дептерлер 
160209   Жазма кагаз товарлары 

16.05. Полиграфия продукциялары 

16.05.01. Басма буюмдары 

160269  ..............  Альманахтар 
160034  ..............  Атластар 
160038  ..............  Билеттер 
160158  ..............  Бланктар 
160046  ..............  Брошюралар 
160189  ..............  Буклеттер 
160337  ..............  Маалыматтык 

бюллетендер 
160032  ..............  Гезиттер 
160126  ..............  Диаграммалар 
160243  ..............  Журналдар [мезгилдүү 

басылма] 
16T000  .............  Каттоо журналдары 
160179  ..............  Басылмалар 
160033  ..............  Мезгилүү басылма 
160345  ..............  Электрдик эмес 

импринтерлер 
160270  ..............  Календарлар 
160014  ..............  Картинкалар 
160119  ..............  Котормо картинкалар 
160070  ..............  Карточкалар 
16T000  .............  Каттоо карточкалары 
 
 
 

160354  ..............  Коллекциялык карталар, 
оюн үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

160080   Каталогдор 
160095   Китептер 
160192   Дүмүрчөк китепчелери 

[канцелярдык товарлар] 
16Т000   Эстелик китепчелери 
160331   Комикс- китепчелер 
16Т000   Чек китепчелери 
160127   Конверттер 

[канцелярдык товарлар] 
160360*   Баракчалар 
160360*   Флаерлер 
160260   Почта маркалары 
160082   Ыр дептерлер 
160284  ..............  Кабарлама бланктары 

[канцелярдык товарлар] 
160175   Басма продукциясы 
160232   Проспекттер 
160172   Басма жүгүртмөсү 
160153   Каттоочтор 
160154   Реестрлер 
16Т000   Маалымдамалар 
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160027   Эсептөө таблицалары  
160180   Окуу китептер 

[колдонмо] 
160223   Чиймелер [синькалар] 

160137   Эн белгилер [кагаз 
клейма] 

160308   Этикеткалар, 
текстилдиктен тышкары 

16.05.02. Көркөм-графикалык басма буюмдары 
160007  ..............  Афишалар, плакаттар 
160020  ..............  Акварелдер [боектор] 
16T000  .............  Аппликация, 

текстилдиктен тышкары 
160028  ..............  Гравюра 
16T000   Көркөм оймолонгон 

буюмдар  
160168   Графикалык сүрөттөр  
160030   Алкакталган же 

алкакталбаган картиналар 
[сүрөттөр] 

160016*   Сигар шакектери 
160016*  ............  Сигар тасмалары 
160187  ..............  Литография 
160121  ..............  Графикалык басма 

материалдар  
160047  ..............  Саймалардын үлгүлөрү 

[схемалар] 
160303  ..............  Кол жазма үлгүлөрү 

160204  ..............  Олеография 
160336  ..............  Музыкалык открыткалар 
160250  ..............  Кутууктоо 

открыткалары 
160174  ..............  Почта открыткалары 
160129  ..............  Офорттор 
16T000 ..............  Декоративдик панно  
160228   Портреттер 
160029   Литографиялык 

искусство чыгармасы  
160167   Графикалык 

репродукциялар 
160262   Транспаранттар 

[канцелярдык товарлар] 
160221   Фотогравюра 
160147   Фотография [басылган] 
160090   Хромолитография 

[олеография] 
160015   Эстамптар [гравюралар] 

16.06. Окуу жабдуусу жана колдонмосу 

160165   Глобустар 
160201  ..............  Класс такталары 
160164  ..............  Географиялык карталар 
160071  ..............  Окутуу үчүн 

материалдар 
[приборлордон тышкары] 

160248  ..............  Мектеп буюмдары 
[канцелярдык товарлар] 

160039   Микроскоп астында 
изилдөө үчүн 
биологиялык срездер 
[окутуучу материалдар] 

160106   Окутуу үчүн 
гистологиялык срездер  

160350   Электрондук эмес 
көрсөткүчтөр 

16.07. Жазуу, тартуу жана чийүү үчүн шаймандар 

160225   Автокалемсаптар 
160151  ..............  Чийүү куралдар 

жыйнагы 
160024  ..............  Грифелдер 
160105  ..............  Карандаштар үчүн 

грифелдер 
160023  ..............  Жазуу үчүн грифелдик 

такталар 
160123  ..............  Чийүү такталары 
160184  ..............  Чийүү үчүн белгилөөчү 

ийнелер  
160125  ..............  Чийүү куралдары 
160335  ..............  Сыя таштары [тушь 

салгычтар] 
160031  ..............  Карандаштар 
160114  ..............  Автоматтык карандаштар 
160342  ..............  Жазуу үчүн кыл 

калемдер 
160103  ..............  Суюк түзөгүчтөр 

[контора буюмдары] 
 

160357  ..............  Түзөгүч тасмалар 
[контора буюмдары] 

160234  ..............  Чийүү сызгычтары 
160107  ..............  Чийүү лекалдары 
160069  ..............  Төрт кырдуу чийүү 

сызгычтары 
160359   Калем сап-маркерлер 

[канцелярдык буюмдар] 
160109  ..............  Жазуу үчүн бор [28.04] 
160111  ..............  Тигүүчүлөр үчүн бор 
160193  ..............  Белгилөө үчүн бор 

[28.04] 
160343  ..............  Жазуу буюмдары  
160334   Тушь менен 

жазуу үчүн 
таякчалар 

160208   Пантографтар [чийүү 
куралдары] 

160131   Жазма калем 
160134   Алтын калем 
160002   Болот калем 
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160185   Чийүү калеми 
160136   Жазуу приборлору 
160124   Чийүү 

шаймандары 
160302   Жазуу шаймандары 
160301   Сыя приборлору 
160298   Чийүү рейсшиндери 
160242   Жазуу үчүн калем [кеңсе 

буюмдары] 
160251   Стеатит [тигүүчү бору] 

16Т000   Текстти бөлгүчтөр 
160089   Тушь 
160297   Чийүү бурчтуктары  
16Т000   Фломастерлер 
160096   Чийүү циркулдары  
160142   Сыя* 
160144   Сыя салгычтар 
160253   Шариктүү калем саптар 

үчүн шариктер 

16.08. Көркөм чыгармачылык үчүн шаймандар жана материалдар 
160091  ..............  Моделдөө үчүн мом, 

стоматологияда 
пайдаланылгандан 
тышкары 

160026  ..............  Жабыштырып жасоо 
үчүн чопо 

160170  ..............  Гравировкалоо 
такталары 

160309  ..............  Офорттор үчүн 
гравировкалоо 
ийнелери  

16T000  .............  Литографиялык 
карандаштар 

160160   Сүрөт тартуу үчүн кыл 
калемдер 

160273   Көмүр карандаштар  
160050  ..............  Сүрөтчүлөр үчүн кыл 

калемдер 
160217  ..............  Боектор бар кутулар 

[мектеп буюмдары] 
160358  ..............  Боектор үчүн лотоктор 

160195  ..............  Жабыштырып жасоо 
үчүн пластикалык 
массалар 

160196  ..............  Жабыштырып жасоо 
үчүн материалдар 

160110  ..............  Литография үчүн бор 
160087  ..............  Мольберттер 
160019  ..............  Сүрөтчүлөр үчүн 

муштабелдер 
160207  ..............  Сүрөтчүлөр үчүн 

палитралар 
160191   Папье-маше 
160211   Пастелдер [карандаштар] 
160197   Жабыштырып жасоо 

үчүн пасттар 
160352   Чоподон моделдөө үчүн 

калыптар [сүрөтчүлөр 
үчүн материалдар] 

160216   Картиналар үчүн 
холсттор 

160166   Боекторду аралаштыруу 
үчүн идиштер [акварель] 

16.09. Кеңсе жабдуусу 
16.09.01. Кеңсе оргтехникасы жана аларга карата шаймандар 

160346   Документтерди 
жылтырлоо үчүн кеңсе 
аппараттары  

160118  ..............  Жазма машиналар үчүн 
валиктер  

160171  ..............  Гектографтар 
160128  ..............  Дупликаторлор 
160287  ..............  Кеңсе максаттары үчүн 

кагаздарды 
майдалагычтар [07.17] 

16T000  .............  Канцелярдык жана 
бухгалтериялык техника 

160043  ..............  Боеочу тасмалар үчүн 
түрмөктөр  

160257  ..............  Жазма машиналардын 
клавишалары 

16T000  .............  Тасмалар 
160245  ..............  Жазма машиналар үчүн 

тасмалар 
160326  ..............  Принтерлер үчүн боеочу 

тасмалар  
160143  ..............  Боеочу тасмалар 
 

160017  ..............  Карандаштарды учтоо 
үчүн электр же электр 
эмес машинкалар 

160005  ..............  Дарек машиналары 
160330  ..............  Мукабалоо машиналары 

жана түзүлүштөрү [кеңсе 
жабдуусу] 

160132  ..............  Электр же электр эмес 
жазма машиналар 

160009   Франкировалдык кеңсе 
машиналары 

160203   Нумераторлор 
160093   Контора перфораторлору 
160268  ...............  Дарек машиналары үчүн 

даректер бар 
пластинкалар 

160241  ...............  Документтерди 
репродуциялоо үчүн 
машиналарда боекту 
сүртүү үчүн кездеме 
полотно 

160199  ................ Көбөйтүүчү аппараттарда 
боекту сүртүү үчүн 
полотно 
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160003   Жабышкаак тасманы 
берүү үчүн шаймандар 
[кеңсе буюмдары] 

160176   Этикеткаларды чаптоо 
үчүн кол шаймандары 

160230  ..............  Көбөйткүч аппараттар 
160116   Канцелярдык 

бекиткичтер 
160293   Карандаштар үчүн 

электр же электр эмес 
учтагычтар 

160146   Конверттерди бекитүү 
үчүн контора 
түзүлүштөрү  

160056   Бекитүү үчүн контора 
түзүлүштөрү 

16Т000  ..............  Шредерлер [кагазды жок 
кылгычтар] 

 
 

16.09.02. Канцелярдык буюмдар 

160045  ..............  Жазуу буюмдарын 
кармап туруу үчүн 
билериктер 

160051  ..............  Бюварлар 
160361  ..............  Документтер үчүн 

кыпчыгычтар 
[канцелярдык буюмдар] 

160113  ..............  Карандаштар үчүн 
кыпчыгычтар 

160333  ..............  Чек китепчелери үчүн 
кыпчыгычтар 

160258  ..............  Штамптар үчүн 
кыпчыгычтар 
[мөөрлөрдү] 

160141  ..............  Көзөгүчтөр [кеңсе 
буюмдары] 

160011   Калемсаптар үчүн 
кыскычтар 

160081 .............  Каталог карточкалары 
үчүн кыскычтар  

160249   Китептер үчүн салгычтар  
160022   Тез тиккичтер 

[канцелярдык буюмдар] 
160072   Каталог карточкалары 

[канцелярдык товарлар] 
160092   Картотекалар [контора 

буюмдары] 
160048   Канцелярдык 

бастыргылар 
160259   Штемпелдер үчүн 

кутулар [мөөрлөр] 
160161   Лекала [канцелярдык 

буюмдар] 
160057   Мөөр басуу үчүн 

канцелярдык материалдар  
160328  ..............  Өзү жабышуучу 

чаптагычтар 
[канцелярдык товарлар] 

160064  ..............  Манжаларга кийгичтер 
[кеңсе буюмдары] 

160291  ..............  Кагазды кесүү үчүн 
бычактар [кеңсе 
буюмдары] 

16T000  .............  Кагазды бүктөө үчүн 
бычактар [контора 
буюмдары] 

160206  ..............  Мөөр басуу үчүн 
облаткалар 

160085  ..............  Документтер үчүн 
папкалар 

160133  ..............  Пеналдар 
160148  ..............  Калем тазалагычтар 
160149  ..............  Мөөрлөр [канцелярдык 

товарлар] 
160053  ..............  Сургуч үчүн мөөрлөр 
160349  ..............  Кыскычы бар 

планшеттер  
160255  ..............  Жумушчу үстөлүнүн 

төшөмө - килемчелери 
160101  ..............  Корреспонденция үчүн 

ташыгычтар 
160059  ..............  Акчаны ылгамдоо жана 

эсептөө үчүн 
ташыгычтар 

160018  ..............  Китеп койгучтар 
160281  ..............  Калемсаптар жана 

карандаштар үчүн 
койгучтар 

160261  ..............  Мөөрлөр, штемпелдер, 
штамптар үчүн койгучтар 

160054  ..............  Сыя жаздыкчалары 
160247  ..............  Штемпель 

жаздыкчалары 
160183  ..............  Пресс-папье 
160159   Контора буюмдары, 

эмеректен тышкары  
160275   Кеңсе резинкалары 
160299   Канат калемсаптар 
160169   Кеңсе кыргычтары 

[текстти тазалоо үчүн 
шаймандар] 

160202   Кагаздар үчүн кадоочтор 
160010   Канцелярдык кадоочтор 
160135   Өчүрүү үчүн каражаттар 
160055   Сургуч 
160226   Сүрөт тартуу үчүн 

трафареттер 
160173   Үстүңкү беттер үчүн 

нымдагычтар [кеңсе 
буюмдары] 

160049   Нымдагычтар [кеңсе 
буюмдары] 

160012   Бекитүү үчүн 
түзүлүштөр [контора 
буюмдары] 
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160214   Трафареттер үчүн 
футлярлар 

160227   Үлгүлөр 
160289   Канцелярдык буюмдар 

үчүн шкафтар [кеңсе 
жабдуусу] 

160004   Даректери бар штамптар 
160052   Штемпелдер [мөөрлөр] 
160362  ..............  Беттерди кыпчыгычтар 
 
 

 
16.10. Басылма-полиграфия ишмердүүлүгү үчүн жабдуу жана шаймандар 

16.10.01. Мукабалоо иштери үчүн материалдар 
160236  ..............  Мукабалоо 

материалдары 
160239  ..............  Мукабалоо иштери үчүн 

жиптер 
160237  ..............  Китептер үчүн мукабалар 
160205  ..............  Мукабаларды бекитүү 

үчүн жабышкаак 
тилкелер [мукабалоо 
иши] 

160238  ...............  Мукабалоо иштери үчүн 
полотно  

160150   Мукабалоо иштери үчүн 
кездемелер  

16.10.02. Басмакана жабдуусу 

160098   Терүү верстактары 
160163  ..............  Гальваностереотиптер 
160162  ..............  Терүү такталары 

[басмакана] 
160122  ..............  Мукабалоо 

капкактарынын мрамору 
астында жасалгалоо үчүн 
аспаптар  

160188  ..............  Литографиялык таштар 
16T000  .............  Басмакана клейкасы 
160040  ..............  Басмакана клишеси 
160001  ..............  Болот литерлери 
160088   Сандар [басмакана 

литерлери] 
160097  ..............  Басмакана литерлери 

[сан жана тамга] 

160224  ..............  Фальцовкалоо 
машиналары 
[канцелярдык 
товарлар] 

160178   Портативдик басмакана 
топтомдору [кеңсе 
буюмдары] 

160177   Офсеттик текстилдик 
эмес полотно  

160235   Басмакана реглеттери  
160084   Терүү үстөлдөрү [басма 

иши] 
160263   Виньеткаларды даярдоо 

үчүн түзүлүштөр 
160104   Оңдоолор үчүн сыя 

[гелиография] 
160065   Басмакана шрифттери 

16.11. Таңгактоо материалдары жана буюмдары 
160246  .................  Таңгактоо үчүн кагаз же 

пластмасса мүшөктөр 
[конверттер, баштыктар] 

160076  ..............  Шляпалар үчүн картонка 
160280  ..............  Картон же кагаз кутулар 
16T000  .............  Коррекстер 
160355  ..............  Тамак-аш азыктарын 

таңгактоо үчүн 
абсорбциялоочу кагаз же 
пластик барактар  

160356  ..............  Таңгактоо үчүн материал 
катары пайдаланылуучу, 
нымдуулукту көзөмөлдөө 
үчүн кагаз же пластик 
барактар  

160310  ..............  Таңгактоо үчүн вискоза 
барактары  

160285  ..............  Таңгактоо же салуу үчүн 
көбүк пластмасса 
барактар 

160288  ..............  Таңгактоо үчүн 
калыбына келтирилген 
целлюлозадан барактар 

160338  ..............  Крахмалдаштырылган 
таңгактоо материалдары 

16T000 ..............  Мүшөктөр 
160292  .................  Таштанды үчүн кагаз же 

пластмасса мүшөктөр 
160325   Штабелдөө үчүн 

ийкемдүү пластик 
кабыкчалар  

160282   Бөтөлкөлөр үчүн картон 
же кагаз орогучтар 
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160108   Мукабалар [канцелярдык 
товарлар] 

160340   Паспорттор үчүн 
мукабалар 

160102   Кагаз баштыкчалар 
160218   Таңгактоо үчүн 

пластмасса пленкалар 

160078   Картон тубустар  
160304   Бөтөлкөлөр үчүн картон 

же кагаз таңгактар 
16Т000  ..............  Канцелярдык буюмдар, 

китептер үчүн таңгактар 
160025   Фольга 

 
16.12. Желим жана желимдөө материалдары 

160311  ..............  Канцелярдык же 
тиричилик максаттары 
үчүн чайыр [желим] 
[02.04] 

160290  ..............  Канцелярдык же 
тиричилик желими 

160264  ..............  Канцелярдык же 
тиричилик максаттары 
үчүн илээшкек [желим] 

160271  ..............  Канцелярдык же 
тиричилик 
максаттары үчүн 
кархмал 
клейстери 
[желимдөөчү зат] 
[01.02.01] 

160313   Канцелярдык же 
тиричилик максаттары 
үчүн балык желими 
[01.02.01; 29.01.07] 

160036   Илээшкек тасмалар 
[канцелярдык товарлар] 

160267   Канцелярдык же 
тиричилик максаттары 
үчүн илээшкек тасмалар  

160266   Канцелярдык же 
тиричилик максаттары 
үчүн жабышкаак 
тасмалар  

160274   Канцелярдык же 
тиричилик өзү 
чапталуучу тасмалар 

160265   Канцелярдык же 
тиричилик чапталуучу 
материалдар [желимдер] 

160312   Канцелярдык максаттар 
үчүн илээшкек полотно 

16.13. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 
160215  ..............  Сырдоочу валиктер 
160327  ..............  Кагаз же картон 

көрнөктөр  
160112  ..............  Борду кармагычтар 
160353  ..............  Акча үчүн кыскычтар 
160062  ..............  Кагаз калькасы 
160063  ..............  Кездеме калькасы 
160061  ..............  Калькалар 
160021  ..............  Архитектуралык 

макеттер 

160220   Фотографиялар үчүн 
койгучтар  

160139   Сүртүү үчүн 
резинкалар 

160155   Папье-маше фигуралары 
[статуэткалар]  

160348   Тактаны сүрткүчтөр  
160219   Фотографияларды чаптоо 

үчүн түзүлүштөр  
160083   Четтор 
160138   Сүртүү үчүн үлгүлөр 
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17-класс 

17.01. Коргоо каражаттары жана материалдары 
17.02. Тыгыздоо жана тыгындоо үчүн каражаттар жана материалдар 
17.03. Изоляциялык материалдар жана алардан жасалган буюмдар 
17.03.01. Ар кандай багыттагы изоляциялык материалдар 
17.03.02. Изоляциялык материалдардан жасалган буюмдар 
17.04. Синтетикалык чайырлар, пластмассалар жана алардан жасалган 

буюмдар 
17.05. Латекстер [каучуктар], аларды иштетүү өнүмдөрү жана алардан 

жасалган буюмдар 
17.05.01. Латекстер [каучуктар] жана алардан жасалган буюмдар 
17.05.02. Резинадан жасалган буюмдар 
17.06. Асбест жана андан жасалган буюмдар 
17.07. Ийкемдүү түтүктөр, арматура жана кубур түтүктөрдүн деталдары 

17.01. Коргоо каражаттары жана материалдары 
170108  ..............  Суу бетин булгоого 

тоскоолдук кылуучу 
калкыма тосмолор 

17T000  .............  Антивибрациялык 
материалдар 

170024  ..............  Жылуулук нурлануусун 
кармоочу материалдар 

170106   Чыпкалоочу материалдар 
[көбүктүү, жарым-
жартылай иштетилген, же 
пластмасса пленкалары]  

  Бөөдө кырсыктардан 
коргоо үчүн колкаптар 
[09.10.01] 

170115   Терезелер үчүн көздү 
уялтууга каршы 
пленкалар [күңүрттөө] 

 
 

17.02. Тыгыздоо жана тыгындоо үчүн каражаттар жана материалдар 

170032  ..............  Тыгыздоо үчүн кебездер 
170066  ..............  Замазкалар [01.02.07; 

02.08] 
 ...........................  Айнек замазкалары 

[01.02.07] 
17T000  .............  Тыгындоо капкактары 
170009  ..............  Суу өткөрбөөчү 

тыгыздоо шакектери 
170085  ..............  Желимдөө тасмалары, 

медициналык, 
канцелярдык же 
тиричилик желимдеринен 
тышкары 

170092  ..............  Өзү желимдөөчү 
тасмалар, медициналык, 
канцелярдык же 
тиричилик желимдеринен 
тышкары 

170015  ..............  Герметизациялоо үчүн 
материалдар 

170040  ..............  Тыгындоо үчүн 
материалдар 

170048  ..............  Жарым-жартылай 
иштетилген, тормоз 
төшөмөлөрү үчүн 
материалдар  

170014  ..............  Резина же пластмасса 
толтургуч материалдар 

 

170101  ..............  Резина же пластмасса 
таңгактоо материалдары 
[төшөмө, толтургуч] 

170069  ............  Бириктиргичтер үчүн 
тыгыздоочу 
герметикалык 
материалдар 

170043   Төшөмөлөр* 
170039   Илиштирүү коймосу 
170041   Жылуулук кеңейүүсүн 

компенсациялоо үчүн 
төшөмөлөр  

170033   Цилиндирлер үчүн 
төшөмөлөр 

170076   Резинадан же 
вулканизацияланган 
буладан шакек 
төшөмөлөрү  

170030   Түтүктөр үчүн 
тыгыздоочу төшөмөлөр  

170013   Жылчыкты тыгыздоочу 
төшөмөлөр  

170042   Агууларды четтетүү үчүн 
химиялык курамдар  

170011   Суу өткөрбөөчү 
тыгыздагыч  

170012   Банкалар үчүн резина 
тыгыздагычтар  

170031   Резина шнурла
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17.03. Изоляциялык материалдар жана алардан жасалган буюмдар 

17.03.01. Ар кандай багыттагы изоляциялык материалдар 

170055  ..............  Изоляциялык кагаз 
170029  ..............  Электр конденсаторлор 

үчүн кагаз  
170062  ..............  Минералдык кебез 

[изолятор] 
170045   Изоляциялык кийиз 

[19.14.05; 24.02] 
170034   Диэлектриктер 

[изоляторлор] 
17T000  .............  Компаунддар 
170060  ..............  Изоляциялык сырлар 
170057  ..............  Изоляциялык лактар 
170052  ..............  Изоляциялык майлар 
170051  ..............  Трансформаторлор үчүн 

изоляциялык май  
170008  ..............  Үндү изоляциялоочу 

материалдар 
170023  ..............  Изоляциялык 

материалдар 
170116  ..............  Отко чыдамдуу 

изоляциялык материалдар 

170016  ..............  Жылуулукту 
изоляциялоочу 
материалдар 

170026  ...............  Казандар үчүн 
жылуулукту 
изоляциялоочу 
материалдар  

170070   Иштетилбеген же жарым-
жартылай иштетилген 
слюда 

170058   Нымдан имараттарды 
коргоо үчүн изоляциялык 
курамдар  

170063   Изоялциялык айнек 
кебези [21.08.01] 

170056   Изоляциялык 
кездемелер  

170059   Изоляциялык 
металл фольга  

170061   Шлак кебези 
[изолятор] 

17.03.02. Изоляциялык материалдардан жасалган буюмдар 

170099  ..............  Изоляторлор 
170084  ..............  Темир жолдор үчүн 

изоляторлор 
170098  ..............  Электр берүү тилкелери 

үчүн изоляторлор  
170094  ..............  Кабелдик изоляторлор 
17T000  .............  Слюдадан буюмдар 
170107  ..............  Изоляциялык тасмалар 

170049   Изоляциялык колкаптар 
[09.10.01] 

170110   Изоляциялык пластырлар 
170037   Кыртыштан үндү 

изоляциялоочу каптама 
170103   Изоляциялык айнек була 

[21.08.01] 
170104   Изоляциялык айнек 

буладан кездемелер 
17.04. Синтетикалык чайырлар, пластмассалар жана алардан жасалган буюмдар 

170001  ..............  Ацетилцеллюлоза, 
жарым-жартылай 
иштетилген 

170102  ..............  Пластмасса була, 
текстилдиктен тышкары 

170096  ..............  Көмүртек булалары, 
текстилдиктен тышкары 

170112  ..............  Гүлдөр үчүн 
пеноматериалдар 
кармагычтар [жарым 
фабрикаттар] 

17T000  .............  Синтетикалык 
чайырлардын 
негизиндеги 
композициялар 

170083  ..............  Вискоза листтери, 
таңгактоо листтеринен 
тышкары 

170053  ..............  Целлофан листтер, 
таңгактоо листтеринен 
тышкары 

17T000  .............  Айнекти коргоо үчүн 
пластик листтер 

170047   Каңдагыч пластмасса 
жиптер 

170105   Текстиль максаттары 
үчүн эмес пластмасса 
жиптер 

17Т000   Пластик панелдери 
17Т000   Пластмассадан 

пластинкалар 
170097   Жарым-жартылай 

иштетилген 
пластмассалар 

170072   Пластмасса пленкалары, 
таңгактоо үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

170111   Айыл чарба максаттары 
үчүн пластмасса 
пленкалары 

170002   Акрил чайырлары [чала 
фабрикаттар] 

170075   Синтетикалык чайырлар 
[чала фабрикаттар] 
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17.05. Латекстер [каучуктар], аларды иштетүү өнүмдөрү жана алардан жасалган 
буюмдар 

17.05.01. Латекстер [каучуктар] жана алардан жасалган буюмдар 

170010  ..............  Балата 
170046  ..............  Вулканизацияланган була 
170050  ..............  Гуттаперча 
170113  ..............  Суюк каучук 
170020  ..............  Синтетикалык каучук 
170017  ..............  Чийки же жарым-

жартылай иштетилген 
каучук  

170082  ..............  Накта каучуктан же 
вулканизацияланган 
буладан клапандар  

170064   Латекс [каучук] 
170038   Текстиль максаттары 

үчүн эмес ийкемдүү 
жиптер 

170114   Каучук эритмелери 
17T000   Регенерат 
170100   Эбонит калыптары 
170036   Эбонит 

[вулканизацияланган 
резина] 

17.05.02. Резинадан жасалган буюмдар 
170021*  ............  Резина амортизаторлору 
170021*  ............  Резина буферлери 
170019  ..............  Резина клапандары 
170004  ..............  Резина шакектери 
170109  ..............  Шиналардын 

протекторлорун 
калыбына келтирүү үчүн 
резина материалдар  

170077  ...............  Таңгактоо үчүн резина 
мүшөктөр [конверттер, 
баштыктар] 

170068  ...............  Машиналардын 
деталдарын коргоо үчүн 
резина муфталар 

170095  ...............  Текстиль максатындагы 
эмес резина жиптери 
[23.02]  

170093  .................  Резина чектегичтер 
170018  ...............  Резина капкактар 

17.06. Асбест жана андан жасалган буюмдар 
170091  ..............  Асбест 
170071  ..............  Асбест кагаз 
170088  ..............  Асбест була 
170044  ..............  Асбест кийиз 
170087  ..............  Асбест картон 
170035  ..............  Асбест листтери 
170081  ..............  Асбест толтургучтар 

  Бөөдө кырсыктардан 
коргоо үчүн асбест 
кездемелерден колкаптар 
[09.10.01] 

170078   Асбест жабуу  
170080   Асбест  полотно 
170079   Асбест кездемелер 
170005   Асбест шифер  
170003   Алдын ала коргоочу 

асбест пардалары  

17.07. Ийкемдүү түтүктөр, арматура жана кубур түтүктөрдүн деталдары 

170086  ..............  Кысылган аба үчүн 
металл эмес кубур 
түтүктөрдүн 
арматуралары 

170089  ..............  Металл эмес түтүктөр 
үчүн армирлөөчү 
материалдар 

170067  ..............  Металл эмес түтүктөр 
үчүн муфталар 

17T000  .............  Соруучу жана оргутуучу 
түтүктөр 

170073  ..............  Металл эмес түтүктөр 
үчүн бириктиргичтер 

170022   Ийкемдүү металл эмес 
түтүктөр  

170025*   Текстиль 
материалдарынан 
түтүктөр  

170025*   Текстиль 
материалдарынан 
шлангдар  

170074   Унаа каражаттарынын 
радиаторлору үчүн 
бириктирүүчү түтүктөр  

170006   Сугаруу үчүн шлангдар 
170065   Катуу полотнодон 

шлангдар  
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18-класс 

18.01. Булгаарыдан жана булгаарыны алмаштыргычтан жасалган буюмдар 
18.02. Кол чатырлар, аларга карата шаймандар 
18.03. Сумкалар 
18.04. Сактоо жана ташуу үчүн буюмдар, аларга карата шаймандар 
18.05. Ар кандай жаныбарлардын териси 
18.06. Ар кандай багыттагы булгаарыдан жана булгаарыны 

алмаштыргычтан жасалган буюмдар 
18.07. Ичке таяктар, чыбыктар, камчылар 
18.08. Жаныбарлар үчүн буюмдар 
18.09. Жылкылар үчүн аксессуарлар 
18.10. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 

18.01. Булгаарыдан жана булгаарыны алмаштыргычтан жасалган буюмдар 

180069  ..............  Капчыктар 
180125  ..............  Кредиттик карточкалар 

үчүн капчыктар 
[намыяндар] 

180021  ..............  Визитка салгычтар 
[карта кармагычтар] 

180010*  ............  Намыян 
180010*  ............  Портмоне 

180093   Даараткана буюмдары 
үчүн толтурулбаган 
несессерлер 

18T000   Мукабалар 
180083   Портфелдер [булгаары 

галантереясы] 
180113   Ачкычтар үчүн 

футлярлар 
18.02. Кол чатырлар, аларга карата шаймандар 

180043   Кол чатырлар 
180066  ..............  Күн кол чатырлары 
180018  ..............  Жаан же күн кол 

чатырлары үчүн 
каркастар  

180003  ..............  Кол чатырлар үчүн 
шакектер 

180068   Кол чатырлар үчүн 
кармагычтар  

180007   Жаан же күн кол 
чатырлары үчүн чабактар  

180014   Кол чатырлар үчүн 
таяктар 

180051   Жаан кол чатырлары 
үчүн каптоочтор 

18.03. Сумкалар 
180124   Сумкалар* 
180074  ..............  Альпинисттер үчүн 

сумкалар [28.10.04] 
180044  ..............  Балдарды көтөрүү үчүн 

сумкалар 
180111*   Портпледдер  
180111*  ............  Кийим үчүн жол 

сумкалары 
180085  ..............  Жол сумкалары 
180077  ..............  Аялдар сумкалары 
180123  ..............  Балдарды көтөрүү үчүн 

кенгуру-сумкалар 
180047  ..............  Слесарь куралдары үчүн 

ичи бош булгаары 
сумкалар 

180070 ............. Дөңгөлөктүү чарба 
сумкалары 

180076  ..............  Кумжээк сумкалары 
180118  ..............  Спорттук сумкалар* 
180075 .............  Туристтик сумкалар 

[28.10.04] 
180071 .............  Чарба сумкалары 
180020 .............  Мектеп сумкалары  
18T000  .............  Косметика үчүн 

кичинекей сумкалар 
180019   Ягдташтар [аңчылык 

аксессуарлары] 

18.04. Сактоо жана ташуу үчүн буюмдар, аларга карата шаймандар 

180122*   Беби-слингдер 180122*  ............  Баланы көтөрүү үчүн 
арчындама илгич  
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18T000  .............  Жүктөр 
180091  ..............  Булгаарыдан же 

булгаары картондон 
кейстер  

180098*  ............  Фибрадан кутулар  
180098*  ............  Фибрадан сандыктар  
180098*  ............  Фибрадан ящиктер 
180089  ..............  Булгаарыдан же 

булгаары картондон 
кутулар  

180023  ..............  Шляпалар үчүн 
булгаары кутулар  

180084   Жол топтомдору 
[булгаары галантерея] 

18Т000   Консолдук 
органайзерлер  

180013   Ноталар үчүн папкалар 
18Т000   Портфелдер 
180100   Жон баштыктар 
180086   Чемодандар үчүн 

кармагычтар 
180058   Рюкзактар 
180078   Саквояждар 
180114   Чарба торлору [22.02] 
180029   Жол сандыктары 
180092   Чемодандар [жол жүк] 
180115  ..............  Жука чемодандар 
180073   Документтер үчүн жука 

чемондардар 

18.05. Ар кандай жаныбарлардын териси 
180094  ..............  Замша, тазалоо үчүн 

пайдаланылгандан 
тышкары 

 ...........................  Тазалоо үчүн замша 
[21.06.02] 
180039  ..............  Иштетилбеген же 

жарым-жартылай 
иштетилген булгаары 

180067  ..............  Баалуу аң терилер 
180032   Ийленген терилер 
180088   Ири мүйүздүү малдын 

териси  
180002   Жаныбарлардын 

терилери  
180027   Шевро 

18.06. Ар кандай багыттагы булгаарыдан жана булгаарыны алмаштыргычтан 
жасалган буюмдар 

180087  ..............  Булгаары клапандар 
180042  ..............  Жасалма булгаары 
180052  ..............  Рессор үчүн булгаары 

каптоочтор 
180022  ..............  Булгаары картон 
180038  ..............  Крупондор [булгаары 

чала фабрикаттар] 
180079  ..............  Таңгактоо үчүн булгаары 

мүшөктөр [конверттер, 
сумкалар] 

180063  ..............  Молескин [булгаарынын 
имитациясы] 

180040  ..............  Булгаары жиптери 

180116  ..............  Булгаарыдан эмерек 
каптоолору 

180041   Эмерек үчүн булгаары 
жасалга  

180096   Булгаары портупейлер 
180036   Булгаары курлар 
18Т000   Курлар 
180062   Ээкке булгаары курлар 
180012   Аскердик курал-жабдык 

үчүн курлар 
180035   Конькилер үчүн курлар 
18Т000   Шишелер үчүн булгаары 

футлярлар  
180031   Булгаары шнурлар 

18.07. Ичке таяктар, чыбыктар, камчылар 
180001  ..............  Альпенштоктор 
180049  ..............  Камчылар 
180061  ..............  Көп куйруктуу 

кичинекей камчылар 
180060  ..............  Таяктар үчүн саптар 

180015   Тростор  
180016   Ичке таяктар айланма 

жыйналма таяктар 
18T000  .............  Чыбыктар 

18.08. Жаныбарлар үчүн буюмдар 
180028  ..............  Тумшук кап 
180054  ..............  Жаныбарлар үчүн кийим 
180030  ..............  Жаныбарлар үчүн 

каргылар 

180005 ..................  Жаныбарлар үчүн 
каргылар 

180055   Жаныбарлар үчүн 
жабдыктар 
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18.09. Жылкылар үчүн аксессуарлар 
180072  ..............  Тизгин 
180120  ..............  Ат жабдык 

гарнитуралары 
180045  ..............  Үзөңгү үчүн резина 

деталдары  
180082  ..............  Кайыш-ээр буюмдары 
180006  ..............  Ээр үчүн бекиткичтер 
180004  ..............  Ээрлердин ленчиктери 
180053  ..............  Жылкылар үчүн тизе 

каптар 
180059  ..............  Жылкылар үчүн 

ноктолор 
180117  ..............  Ээрдин астына жумшак 

тердиктер  
180121  ..............  Такалар 
180080   Булгаары басмайылдар 
180026  ..............  Ат жабуулар 
180057  ..............  Кайыштар [ат жабдыгы]  
18T000  .............  Үзөңгү боо 
180033  .............  Ат жабдыктары үчүн 

курлар 

180034  ............  Булгаары курлар 
[булгаары буюмдары] 

180046   Үзөңгү боолор 
180081   Ат ээри 
180119   Үзөңгү 
180050   Дорбо [тоют үчүн 

мүшөктөр] 
180011   Ат жабдыктары үчүн 

ооздуктар 
180017   Ооздуктар [ат жабдыгы] 
180112   Жүгөндөр [ат жабдыгы] 
180025   Ат каамыты 
180097   Жылкылар үчүн ээрдин 

астына тердиктер  
180056  ..............  Ат абзели [ат жабдыгы] 

18.10. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 

180065  ..............  Аялдар баштыктары 
үчүн каркастар 

180090  ..............  Металл шакекчелерден 
капчыктар  

180009  ..............  Колбаса кабыкчалары 
180037   Жапкычтар [аңтерилер] 
180008  ..............  Жаныбарлардын 

ичегилеринен жасалган 
газ өткөрбөөчү пленка 
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19-класс 

19.01. Конструкциялар жана курулмалар 
19.02. Бекиткичтер, таянычтар 
19.03. Түтүктөр, кубур түтүктөр 
19.04. Түтүктөр жана кубур түтүктөр үчүн буюмдар 
19.05. Курулуш үчүн буюмдар 
19.06. Курулуш иштери үчүн көмөкчү буюмдар 
19.07. Терезелер, эшиктер, аларга карата себилдегич  
19.08. Тепкичтер жана аларга карата себилдегич 
19.09. Атайын курулуш буюмдары 
19.10. Таануу-кабарлоо буюмдары 
19.11. Жаныбарлар үчүн буюмдар 
19.12. Мемориалдык курулмалар жана буюмдар 
19.13. Көркөм буюмдар 
19.14. Жарым-жартылай иштетилген курулуш материалдары жана чийки 

заттар 
19.14.01. Курулуш кагазы жана картону 
19.14.02. Ар түрдүү курулуш айнектери 
19.14.03. Жыгач жана андан жасалган буюмдар 
19.14.04. Чатыр жана Каптоо материалдары, каптамалар 
19.14.05. Иштетилген курулуш материалдары 
19.14.06. Табигый курулуш материалдары 
19.14.07. Башка топчолорго киргизилбеген, табигый материалдары   
19.15. Жол каптамдары,  материалдары 

19.01. Конструкциялар жана курулмалар 

190019  ..............  Барактар 
190196  ..............  Сүзүүчү бассейндер 

[металл эмес 
конструкциялар] 

190169   Металл эмес силос 
мунарасы 

190175   Жашыл өсүмдүктөр 
чырмаган чатырча [металл 
эмес конструкциялар] 

190041  ..............  Металл эмес телефон 
будкалары  

190152*  ............  Сууга секирүү үчүн 
металл эмес секилер 

190152*  ............ Сууга секирүү үчүн 
металл эмес трамплиндер  

 ...........................  Темир жолдор үчүн 
жүктөө габариттери 
[20.13.01] 

190243  ..............  Курама үйлөр [даяр 
топтомдор], металл 
эмес 

190135  ..............  Металл эмес кашаалар 
190203  ..............  Металл эмес кумжээк 

кабинкалары 
190050  ..............  Металл эмес каркастар 
190210  ..............  Оранжерея үчүн металл 

эмес каркастар 
190042  ..............  Суу астындагы курулуш 

иштери үчүн кессондор 
 

190187  ..............  Металл эмес шварттык 
кнехттер  

190061  ..............  Металл эмес 
конструкциялар 

190119  ..............  Металл эмес 
жылдырылма 
конструкциялар 

19Т000   Таштан конструкциялар, 
курулмалар 

190134   Металл эмес тосмолор 
190079   Электр берүү тилкелери 

үчүн металл эмес 
таянычтар  

190020   Соода чатырлары 
190108   Ракеталарды учуруу үчүн 

металл эмес платформалар  
  Жүктөрдү ташуу үчүн 

платформалар [20.13.01] 
  Жүктөрдү ташуу жана 

жүктөө-түшүрүү иштери 
үчүн платформалар 
[20.13.01] 

190158   Курама металл эмес 
платформалар 
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  Жүктөө иштери үчүн 
платформалар [20.13.01] 

190188   Кемелерди шварттоо 
үчүн металл эмес сүзүүчү 
причалдар  

190160   Таштан резервуарлар  
190001   Кулактандыруулар үчүн 

металл эмес мамылар 

190167   Жылдырылма металл 
эмес күнөсканалар 

190246   Металл эмес турникеттер 
190199   Велосипеддерди токтотуу 

үчүн металл эмес 
орнотмолор  

 

19.02. Бекиткичтер, таянычтар 

190058  ..............  Цемент колонналар  
190124  ..............  Металл эмес мачталар 
190136  ..............  Металл эмес шпунттук 

түркүктөр 

190206   Металл эмес мамылар 
190155   Металл эмес телеграф 

мамылары  

19.03. Түтүктөр, кубур түтүктөр 
190232  ..............  Оргутуучу металл эмес 

кубур түтүктөр  
190076  ..............  Металл эмес суу 

түтүктөрү  
190075  ..............  Металл эмес суу аккыч 

түтүктөр  
190220   Оргутуучу металл эмес 

түтүктөр 

190235  ..............  Шамалдатуучу 
түзүлүштөр жана 
кондиционерлер үчүн 
металл эмес түтүктөр  

190055   Түтүн чыгуучу металл 
эмес түтүктөр  

190178   Катуу металл эмес 
түтүктөр [курулуш] 

190101   Кум таш түтүктөрү 

19.04. Түтүктөр жана кубур түтүктөр үчүн буюмдар 
190212   Түтүн чыгуучу 

түтүктөрдүн металл эмес 
капкактары  

190218   Металл эмес түтүн 
чыккычтар 

190077  ..............  Суу түтүктөрүнүн 
клапандары, металл жана 
пластмасса клапандардан 
тышкары  

190221   Дренаж түтүктөрүнүн 
клапандары, металл жана 
пластмасса клапандардан 
тышкары 

190216   Түтүн чыгуучу 
түтүктөрдүн металл эмес 
дефлекторлор  

190080 .............  Кубур түтүктөр үчүн 
металл эмес бутактама 

19T000  .............  Металл эмес патрубкалар 
190049  ............  Камина текчелери 
190217   Түтүн чыгуучу түтүктөр 

үчүн металл эмес 
узарткычтар  

19.05. Курулуш үчүн буюмдар 
190083  ..............  Металл эмес устундар 
190016  ..............  Балясиндер 
190157  ..............  Металл эмес кырдуу 

устун 
190064  ..............  Металл эмес карниздер 
190173  ..............  Металл эмес чатырлар 
190065*  ............  Курулуш үчүн металл 

эмес карниздер 
молдингдери 

190065*  ............  Металл эмес 
карниздердин сынмалары 

190128*  ............  Курулуш үчүн металл 
эмес молдингдер 

190128*  ............  Курулуш үчүн металл 
эмес сынмалары 

190086  ..............  Металл эмес таянычтар 

190018   Курулуш үчүн 
сиңирилген арааланган 
жыгачтар 

190147   Металл эмес полдор 
190057   Цементтер негизиндеги 

материалдардан плиталар 
19Т000   Гудрон, чайыр же дегот 

сиңирилген курулуш 
полдору  

190148   Металл эмес шыптар 
190060   Металл эмес тосмолор 
190238   Винил сайдинги 
19Т000   Поликарбонаттык 

дубалдар  
190009   Чатыр устун 
190067   Металл эмес бурчтар
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19.06. Курулуш иштери үчүн көмөкчү буюмдар 
190027  ..............  Металл эмес курулуш 

жыгачтары 
190123  ..............  Курулуш үчүн металл 

эмес бастырмалар 
190131  ..............  Гидроизоляциялоо үчүн 

металл эмес курулуш 
төшөмөлөрү 

190241   Металл эмес төшөмөлөр 
190066   Чатырларды 

гидроизоляциялоо үчүн 
металл эмес 
тийиштирүүчү 
төшөмөлөр 

190109   Металл эмес торлор  

190177  ..............  Металл эмес тор тосмолор 
190227  ..............  Металл эмес авариялык 

жол тосмолору  
190198  ..............  Бетон үчүн металл эмес 

дубал калыптар  
190223   Металл эмес курулуш 

панелдери  
190078   Металл эмес көпүрөлөр  
190185   Рейкалар [жыгач 

устачылык иштер үчүн]  
190024   Бетондон курулуш 

элементтери 

19.07. Терезелер, эшиктер, аларга карата себилдегич 
190209  ..............  Металл эмес эшик 

кутулары 
190208   Металл эмес терезе 

рамалары  
19T000  .............  Эшик блоктору 
19T000  .............  Терезе блоктору 
190182  ..............  Витраждар 
190153  ..............  Металл эмес дарбазалар 
190069  ..............  Металл эмес эшиктер * 
190022  ..............  Металл эмес эки жакка 

ачылма эшиктер 
190107*  ............  Тышкы жалюзилер, 

металл жана текстилден 
тышкары 

190107*  ............  Тышкы коймо, металл 
жана текстилден тышкары  

190103  ..............  Металл эмес жалюзилер 
19T000  .............  Металл эмес терезе 

кутулары [06.08.03] 

190068  ..............  Металл эмес терезелер 
190114  ...............  Металл эмес эшик же 

терезе перемычкалары  
190179   Металл эмес эки жакка 

ачылма терезе мукабалары 
190154*   Металл эмес эшик 

полотносу  
190154*   Металл эмес эшик 

филенкалары  
190162   Металл эмес эшик 

босоголору 
19Т000   Эшиктер үчүн пластиктен 

профилдер  
19Т000   Терезе үчүн пластиктен 

профилдер  
190239   Металл эмес чиркейге 

каршы торлор  
190133   Металл эмес коймо  
19Т000   Айнек баштыктар 

19.08. Тепкичтер жана аларга карата себилдегич 
190113  ..............  Металл эмес косоурлар 

[тепкичтердин бөлүгү] 
190222  ..............  Металл эмес тепкичтер 

190074   Металл эмес 
тепкичтердин баскычтары  

19.09. Атайын курулуш буюмдары 
 ...........................  Металл эмес причалдык 

челектер [06.08.02.01; 
20.13.02]  

190044  ..............  Суу агуучу чатырдагы 
металл эмес кобул  

190245  ..............  Суу агуучу көчөдөгү 
металл эмес кобул  

190146  ..............  Таштан жасалган 
буюмдар 

190205  ..............  Металл эмес сырдоочу 
камералар 

190139   Малалар [металл эмес 
конструкциялар] 

190070   Кароо кудукчалары үчүн 
металл эмес капкактар  

190091   Металл эмес куюу 
калыптары  

190176   Металл эмес темир жол 
шпалдары  

190228   Таштан жасалган почта 
жашиктери  

19.10. Таануу-кабарлоо буюмдары 
190195   Металл эмес 

жаркырабаган калкымалар 
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190164   Металл эмес 
жаркырабаган 
механикалык эмес жол 
белгилери 

190165   Металл эмес 
жаркырабаган 
механикалык эмес ишарат 
белгилери 

190137   Металл эмес 
жаркырабаган 
механикалык эмес ишарат 
панелдери  

19.11. Жаныбарлар үчүн буюмдар 

190190   Аквариумдар 
[конструкциялар] 

190194   Канаттуулар үчүн 
ванналар [металл эмес 
конструкциялар] 

190184  ..............  Канаттуулар үчүн металл 
эмес вольерлер 
[конструкциялар] 

190156  ..............  Металл эмес тоокканалар  
190140   Отургучтар 
190084   Металл эмес 

чочкоканалар 
190085   Металл эмес мал сарайлар  

19.12. Мемориалдык курулмалар жана буюмдар 

190089  ..............  Металл эмес 
мемориалдык такталар  

190144  ..............  Мүрзө үстүндөгү таштар 
190174  ..............  Металл эмес мүрзө 

үстүнө койгучтар 
190081*   Мүрзө үчүн металл эмес 

алкактар 
190081*   Мүрзө үстүнө металл 

эмес алкактар 
190117   Металл эмес эстеликтер 

190225  ..............  Мүрзө үстүндөгү металл 
эмес эстеликтер 

190088   Мүрзө үстүндөгү металл 
эмес плиталар 

190215   Металл эмес склептер  
190226   Металл эмес мүрзө 

үстүндөгү стелдер  
190247   Металл эмес мүрзө 

үстүндөгү табличкалар 

19.13. Көркөм буюмдар 
190202  ..............  Таштан, бетондон же 

мрамордон бюсттар  
 ...........................  Жыгачтан, момдон, 

гипстен же пластмассадан 
бюсттар [20.11] 

 ...........................  Жыгачтан, момдон, 
гипстен же пластмассадан 
көркөм буюмдар [20.11] 

190193   Таштан, бетондон же 
мрамордон көркөм 
буюмдар 

  Жыгачтан кесилген 
көркөм буюмдар [20.11]  

190170   Таштан, бетондон же 
мрамордон статуялар 

190224   Таштан, бетондон же 
мрамордон статуэткалар 

19.14. Жарым-жартылай иштетилген курулуш материалдары жана чийки заттар 
19.14.01. Курулуш кагазы жана картону 

190062  ..............  Курулуш кагазы 
190045   Курулуш картону [16.01] 
190046  ..............  Картон [битумдалган] 

190201   Жыгач массасынан 
картон [курулуш] 

19.14.02. Ар түрдүү курулуш айнектери 

190002   Алебастр айнеги 
190192  ..............  Армирленген айнек 
190121  ..............  Жолдорду белгилөө үчүн 

гранулданган айнек 
190180  ..............  Изоляциялык айнек 

[курулуш үчүн] 
19T000  ..............  Курулуш сүт айнеги 
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190181   Терезе айнеги, унаа 
каражаттарынын 
терезелери үчүн айнектен 
тышкары 

190183   Курулуш терезе айнеги  

190063   Курулуш айнеги 
[21.08.01] 

190095   Курулуш күзгү айнеги 
[терезе]  

19.14.03. Жыгач жана андан жасалган буюмдар 
19T000  .............  Эшкен жыгач 
190030  ..............  Жасалгалоо жыгачы 
190034  ..............  Фанер жыгач 
190127  ..............  Калыпка салынуучу 

жыгач 
190106  ..............  Паркет тактасы  
19T000  .............  Такталар 
190125  ..............  Эмен жыгачы 
19T000  .............  Паркет жыгачы 
190029  ..............  Иштетилген жыгач 

материалдары 
190031  ..............  Арааланган жыгач 

материалдары 
190026  ..............  Жарым-жартылай 

иштетилген жыгач 
материалдары 

19Т000   Арааланган жыгачтар 
190149   Жука арааланган 

жыгачтар [курулуш үчүн] 
19Т000   Жыгачтан чала 

фабрикаттар 
19Т000   Жыгач полдор жана 

шыптар  
190111   Капкак [пресстелген] 
190015   Дубалды каптоо үчүн 

жыгач рейкалар 
190028   Көп катмарлуу клеен 

фанери  
190033   Шпон 

19.14.04. Чатыр жана каптоо материалдары, жабуу 

19T000  .............  Гонт 
190021  ..............  Дранка [чатыр гонту] 
190163  ..............  Курулуш үчүн камыш 
190126  ..............  Курулуш мозаикалары  
190130  ..............  Курулуш үчүн металл 

эмес дубал үчүн каптама 
190129  ..............  Майлагычтар [курулуш 

материалдары] 
190035  ..............  Жыгач каптоолор 
190138  ..............  Курулуш үчүн металл 

эмес дубал үчүн 
каптоолор 

190189  ..............  Металл эмес дубалды 
каптоо үчүн панелдер 

190112  ..............  Паркет 
190213  ..............  Металл эмес курулуш 

плиткасы 
190214  ..............  Металл эмес пол плиткасы 
190150   Металл эмес курулуш 

жабуулары 
190056  ..............  Отко чыдамдуу цемент 

каптамалар 

190082   Битум чатыр жабуусу  
190071   Металл эмес чатыр 

жабуусу 
190240   Металл эмес орнотулган 

күн элементтери бар 
чатыр жабуулары 

190248   Жыгач пол жабуулары 
190059   Сланцтар 
190151   Металл эмес чатыр 

черепицасы 
190006   Шифер 
190007   Чатыр шифери  
190251   .............  Дубалдарды каптоо үчүн 

металл эмес плитка 
190249  ..............  Металл эмес пол 

плиталары  
190252   Металл эмес курулуш 

плиталары 
190250   Кобул чатыр черепицасы 

19.14.05. Иштетилген курулуш материалдары 
190003  ..............  Алебастр 
190004  ..............  Асбестоцемент 
190023  ..............  Бетон 
190017  ..............  Битум 
190040  ..............  Брикеттөө үчүн 

байланыштыруучу заттар 
190090  ..............  Курулуш үчүн кийиз 

[17.03.01; 24.02] 
190236  ..............  Геотекстиль 

19T000  ..............  Гудрон 
19T000  ..............  Деготь 
190097  ..............  Таш көмүр деготу 
190231  ..............  Агломерирленген 

тростник жом [курулуш 
материалы] 

190052  ..............  Акиташ [31.03] 
190142  ..............  Жасалма таш 
190038  ..............  Кыштар 
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190012  ..............  Отко чыдамдуу кыштар 
190186  ..............  Ксилолит 
190191  ..............  Армирлөөчү металл эмес 

курулуш материалдары 
190171   Курулушта сиңирүү үчүн 

арналган илээшкек 
материалдар  

190025  ..............  Битум курулуш 
материалдары  

190048   Отко чыдамдуу 
материалдар [шамот] 

190197   Металл эмес курулуш 
материалдары 

190037   Илээшкек курулуш 
материалдары  

190242   Отко чыдамдуу металл 
эмес курулуш 
материалдары 

190008   Шифер уну 

190132   Курулуш максаттары 
үчүн оливин 

19Т000   Пек 
190053   Курулуш эритмелери 
190005   Курамында асбест бар 

курулуш эритмелери  
19Т000   Кургак курулуш 

аралашмалары  
190036   Цементтер* 
190092   Мештер үчүн цемент 
190093   Үй мештери үчүн цемент  
190118   Магнезиалдык цемент 
19Т000   Шамот 
190104   Шлак [курулуш 

материалы] 
190143   Шлакоблоктор

19.14.06. Табигый курулуш материалдары 
190102  ..............  Гипс 
190054   Ички иштер үчүн гипс 
190096   Чопо* 
 ...........................  Фарфор чопосу [ак] 

[01.01.12] 
190039  ..............  Кыш чопосу 
190011  ..............  Карапа чопосу 
190047  ..............  Карапа чопосу 

[керамикалык буюмдар 
үчүн чийки зат] 

190099  ..............  Гравий 
190098   Гранит 
190043  ..............  Акиташ 
190094  ..............  Таш 
190237  ..............  Бут ташы 

190141  ..............  Курулуш ташы 
190073  ..............  Кварц 
19Т000   Лаванын кесиндилери 
190072   Иштетилбеген бор 
190211   Акиташ мергели 
190120   Мрамор 
190166   Кум, калып 

аралашмасынан тышкары  
190100   Курулуш үчүн кум таш 
190244   Порфир [таш] 
19Т000   Сланцтар 
190172   Терракота 
190145   Туф 
190105   Шагыл 
190253   Тоо хрусталы 

19.14.07. Башка топчолорго киргизилбеген, табигый материалдар 

190233  ..............  Аквариумдар үчүн гравий  
190168  ..............  Кремнезем [кварц] 

190234   Аквариумдар үчүн кум  
190010   Күмүш сымал кум 

19.15. Жол каптамдары,  материалдары 
190013  ..............  Асфальт 
190110  ..............  Жол каптамдарын оңдоо 

үчүн байланыштыруучу 
заттар 

190161  ..............  Жол каптамдары үчүн 
материалдар 

190051  ..............  Жолдорду куруу жана 
каптоо үчүн материалдар 

190219  ..............  Жол каптамдары үчүн 
металл эмес плиталар  

190014  ............  Асфальт жол каптамдары 
190032   Жыгач жол каптамдары 
190115   Жалтыраган жол 

каптамдары 
190116  "Макадам" түрүндөгү 

шагыл жол каптамдары 
190200   Металл эмес жол 

каптамдары 
190122  ..............  Жол белгилери үчүн 

жасалма материалдардан 
листтер жана тасмалар 
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20-класс 

20.01. Ар кандай багыттагы эмерек 
20.01.01. Жатуу жана отуруу үчүн эмерек жана буюмдар  
20.01.02. Ар кандай багыттагы үстөлдөр 
20.01.03. Балдар эмеректери 
20.01.04. Предметтерди жайгаштыруу, сактоо жана экспонирлөө үчүн 

эмерек буюмдары  
20.01.05. Атайын багыттагы эмерек буюмдары 
20.01.05.01. Койгучтар 
20.02. Эмерек элементтери жана фурнитурасы 
20.03. Ар кандай багыттагы фурнитура 
20.04. Төшөк буюмдары 
20.05. Ар кандай багыттагы жана түрдөгү идиштер жана таралар 
20.06. Ритуалдык буюмдар 
20.07. Кыскыч, бекиткич буюмдар 
20.08. Тешиктерди тыгындоо жана жабуу үчүн куралдар  
20.09. Жаныбарлар үчүн ар кандай багыттагы буюмдар 
20.10. Өсүмдүк жана жаныбар материалдары жана алардан жасалган 

буюмдар 
20.10.01. Табигый материалдар 
20.10.02. Мал материалдарынан жасалган буюмдар 
20.10.03. Өсүмдүк материалдарынан жасалган буюмдар 
20.11. Интерьер жана декор предметтери  
20.12. Күзгүлөр жана алар үчүн буюмдар 
20.13. Ар кандай функционалдык багыттагы жабдуу жана буюмдар  
20.13.01. Жүктөө-түшүрү иштери үчүн жабдуу 
20.13.02. Металл эмес причалдык курулмалар 
20.13.03. Маалыматты жайгаштыруу үчүн буюмдар 
20.13.04. Каттоо буюмдары 
20.13.05. Туризм  үчүн буюмдар 
20.13.06. Жарнама-тариздөө иштери үчүн буюмдар 
20.13.07. Чарба жана тиричилик багытындагы буюмдар 

20.01. Ар кандай багыттагы эмерек 

20.01.01. Жатуу жана отуруу үчүн эмерек 
200085  ..............  Дивандар 
200184  ..............  Канапе 
200063  ..............  Креслолор 
200194  ..............  Жылдырма жеңил 

креслолор  
200102  ..............  Керебеттер* 
200026  ..............  Жыгач керебеттер 

200182   Металл отургучтар 
200020   Отургучтар [эмерек] 
200183   Софтор 
200050   Отургучтар [отургуч] 
200235   Табуреттер 
200051   Шезлонгдор 
200288  ..............  Үйлөмө эмерек 

20.01.02. Ар кандай багыттагы үстөлдөр 

200126  ..............  Этти чабуу үчүн 
дөңгөчтөр [үстөлдөр] 

200141  ..............  Конторкалар 
200067  ..............  Текчелер [үстөлдөр] 
200070  ..............  Үстөлдөр* 
200188   Металл үстөлдөр 
 

200266  ..............  Компьютерлер үчүн 
дөңгөлөктүү үстөлдөр 
[эмерек] 

200189  ..............  Даараткана үстөлдөрү 
200083  ..............  Сүрөт тартуу, чийүү 

үчүн үстөлдөр 
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200229 .............  Укалоо үстөлдөрү 
200095  ..............  Жазуучу машиналар 

үчүн үстөлдөр 
200278   Баланы ороо дубал 

үстөлдөрү 
200036   Жазуу үстөлдөрү 

200082   Сервировкалоо 
үстөлдөрү 

200222   Дөңгөлөктүү 
сервировкалоо үстөлдөрү 
[эмерек] 

200287   Араа үстөлдөрү [эмерек] 

20.01.03. Балдар эмереги 

200275  ..............  Балдар манеждери үчүн 
килемчелер 

200023   Бешиктер 
200022  ..............  Балдар үчүн манеждер 

200257  ..............  Ымыркайлар үчүн 
бийик отургучтар 
200258   Балдардын 

шилтемелери  
200256   Оюнчуктар үчүн 

жашиктер 

20.01.04. Предметтерди жайгаштыруу, сактоо жана экспонирлөө үчүн эмерек 
буюмдары 

200034   Буфеттер 
200144  ..............  Кийим үчүн илгичтер 

[эмерек] 
200057  ..............  Витриналар 
200200  ..............  Витриналар [эмерек] 
200134  ..............  Гезиттер үчүн 

витриналар 
200129  ..............  Гардеробдор [көйнөк 

шкафтары] 
200066  ..............  Комоддор 
200024  ..............  Китепканалар үчүн 

текчелер 
200108  ..............  Текчелер [эмерек] 
200191  ..............  Сактоо үчүн текчелер 
200053  ..............  Шляпалар үчүн текчелер 
200164  ..............  Колчатырлар үчүн 

мамылар 
200118  ..............  Куралдар үчүн мамылар 

200014   Шкафтар 
200044  ..............  Документтер үчүн 

шкафтар 
200198   Идиштер үчүн шкафтар 
200122*  Тамак-аш азыктары 

үчүн металл эмес 
шкафтар  

200122*  Тамак-аш азыктары 
үчүн шкафтар [эмерек] 

200015   Дарылар үчүн шкафтар 
20Т000   Этажеркалар 
200192   Жылдырма жашиктер 
200228   Жыгач же пластмасса 

жашиктер 
200244   Металл эмес жана таш 

эмес почта жашиктери 
200031   Бөтөлкөлөр үчүн 

тосмолору бар жашиктер 

20.01.05. Атайын багыттагы эмерек буюмдары 
200106  ..............  Верстактар 
200209  ..............  Металл эмес 

кыскычтары бар 
верстактар 

200043  ..............  Картотекалар [эмерек] 
200263  ..............  Отун аралоо үчүн 

эшектер  
200241  ..............  Чачтарач креслолору 
200138  ..............  Оорукана керебеттери 
 ...........................  Медициналык максаттар 

үчүн атайын жабдылган 
керебеттер  [10.11] 

20T000  .............  Ванна бөлмөсү үчүн 
эмерек 
200132  ..............  Металл эмерек 
200037  ..............  Кеңсе эмереги 

200094   Мектеп эмереги 
200041   Эмерек жайгашуусу  
200284   Өзүнчө туруучу 

тосмолор [эмерек] 
200180   Секретерлер 
200254   Арабалар [эмерек] 
200137   Жуунуу үстөлдөр 

[эмерек] 
200165   Ширмалар [эмерек] 
200281   Кагаз пардалар 
200272   Ички терезе пардалар 

[эмерек] 
200282   Текстиль терезе 

пардалары 
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20.01.05.01. Койгучтар 

200091  ..............  Өсүмдүктөр үчүн 
тирегичтер 

200270  ..............  Китептер үчүн 
койгучтар [фурнитура] 

200135  ..............  Журналдар үчүн 
койгучтар 

200196 .............  Койгучтар [эмерек] 

200120 .............. Челектердин 
тирегичтери үчүн 
предметтер [койгучтар] 

200212  ..............  Эсептөөчү машиналар 
үчүн койгучтар  

200152  ............. Металл эмес пюпитрлер 

20.02. Эмерек элементтери жана фурнитурасы 
200195  ..............  Жаздыкчаларды кармап 

туруу үчүн валиктер  
200170  ..............  Эмерек үчүн эшиктер 
200139  ..............  Керебеттер үчүн металл 

эмес дөңгөлөктөр  
200149  ..............  Эмерек үчүн металл 

эмес дөңгөлөктөр  
200169  ..............  Үстөлдөрдүн 

капкактары 
200148  ..............  Эмерек үчүн жыгач 

тосмолор 
200052  ..............  Баш жөлөгүчтөр 

[эмерек] 

200078   Диван жаздыкчалары 
200062   Картотека шкафтары 

үчүн текчелер [эмерек] 
200172   Эмерек үчүн текчелер 
20T000   Табуреткалар үчүн 

тамандар  
20T000  ..............  Төшөмөлөр 
200124   Керебеттер үчүн металл 

эмес фурнитура  
200113   Эмеректин металл эмес 

фурнитурасы  

20.03. Ар кандай багыттагы фурнитура 

200226   Картиналар үчүн 
багеталар  

200262   Пардалар үчүн 
пластмасса блоктор  

200101  ...............  Пардалар үчүн 
кармагычтар, 
текстилдиктен тышкары  

200177  ..............  Пардалар үчүн 
байлагычтар 

200240  ..............  Металл эмес кулпулар, 
электр кулпуларынан 
тышкары  

200181  ...............  Унаа каражаттары үчүн 
металл эмес кулпулар 
[12.06.07] 

 ............................  Унаа каражаттары үчүн 
металл кулпулар 
[06.08.12; 12.06.07] 

200280  ...............  Металл эмес эшик 
илгичтери  

200011  ...............  Пардалар үчүн шакектер  
200080   Кийим үчүн металл эмес 

илгич илмеги  
200176  ...............  Пардалар үчүн илмектер 
200166   Кийим үчүн металл эмес 

илмектер  
20T000  ..............  Шляпалар үчүн 

илмектер  
200171  ..............  Пардалар үчүн 

багыттагычтар 

200190   Картиналардын 
рамалары үчүн 
жабыштырып жасоочу 
оюу  

200121   Пардалар үчүн роликтер 
200273   Эшиктин металл эмес 

туткалары  
200075   Бычактар үчүн металл 

эмес саптар  
200142   Аспаптар үчүн металл 

эмес саптар 
200111   Чалгы үчүн металл эмес 

саптар  
200208   Шыпыргы, пол 

щеткалары үчүн металл 
эмес саптар  

20Т000   Идиш үчүн металл эмес 
саптар  

200277   Тегерек металл эмес 
саптар  

200147   Металл эмес шатылар 
[тепкичтер] 

200123   Металл эмес терезе 
фурнитурасы 

200125   Металл эмес эшик 
фурнитурасы 

200056   Металл эмес шарнирлер  
200289   Металл эмес шатылар  
 

20.04. Төшөк буюмдары 
200079  ..............  Матрацтар* [10.12; 

24.04] 
 

200202  ..............  Үйлөмө матрацтар, 
медициналыктан 
тышкары 
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200230  ..............  Суу толтурулган 
матрацтар, 
медициналыктан 
тышкары 

200185  ..............  Керебеттер үчүн 
негиздеме [24.04] 

200279  ..............  Балдарды ороо үчүн 
төшөмөлөр 

200077   Төшөк буюмдары, 
шейшептен тышкары  

200157  ............  Жаздыктар [24.04] 
200158   Үйлөмө жаздыктар, 

медициналыктан 
тышкары 

200201   Үйлөмө диван 
жаздыктары, 
медициналыктан 
тышкары 

200159  ............  Саман тюфяктар  

20.05. Ар кандай багыттагы жана түрдөгү идиштер жана таралар 

200017  ..............  Шарапты декантациялоо 
үчүн жыгач челектер 

200119  ..............  Металл эмес чоң челек 
идиштер 

200210  ..............  Металл эмес челекчелер 
200065  ..............  Суюк отун үчүн металл 

эмес идиштер  
200100  ..............  Таңгактоо үчүн 

пластмасса идиштер  
200143  ..............  Токулган буюмдар [куту, 

себеттер] 
200087  ..............  Челектин тактайлары 
200068  ..............  Металл эмес 

контейнерлер [сактоо 
жана ташуу үчүн] 

200069 ...............  Сүзүүчү металл эмес 
контейнерлер 

200243   Металл эмес себеттер  
200163   Нан үчүн наабай 

себеттери  

200238   Бөтөлкөлөр үчүн жыгач 
кутулар  

200042   Челектер үчүн металл 
эмес крандар  

200211   Челектин металл эмес 
алкактары  

200072   Металл эмес батыныстар 
* 

200174   Резервуарлар, металл 
жана таш 
резервуарларынан 
тышкары  

200081   Суюктук үчүн металл 
эмес чоң идиштер  

200207   Металл эмес сандыктар 
200128   Айнекти жана фарфорду 

ташуу үчүн идиш  

 

20.06. Ритуалдык буюмдар 
200047  ..............  Табыттар 
200267  ..............  Тажия урналары 

200048   Табыттар үчүн металл 
эмес фурнитура 

20.07. Кыскыч, бекиткич буюмдар 

200218  ..............  Металл эмес болттор 
200215  ..............  Металл эмес бурагычтар 
200097  ..............  Металл эмес гайкалар 
200217  ..............  Металл эмес стержендүү 

бекиткич деталдар  
200232  ..............  Металл эмес дюбелдер  
200216   Металл эмес 

бекиткичтер 

200016  ..............  Кабелдер же түтүктөр 
үчүн пластмасса 
кыскычтар 

200224   Аркандар үчүн металл 
эмес кыскычтар 

20Т000   Дюбелдик металл эмес 
техника  

20Т000   Металл эмес камыттар 
20Т000   Металл эмес шайбалар 
20Т000   Металл эмес шпилькалар

20.08. Тешиктерди тыгындоо жана жабуу үчүн куралдар 

200220  ..............  Бөтөлкөлөр үчүн металл 
эмес жапкычтар 

200112  ..............  Идиштер үчүн металл 
эмес жапкычтар 

200186  ..............  Металл эмес клапандар, 
вентилдер, 
машиналардын  

200236  ..............  Суу түтүктөрүнүн 
пластмасса клапандары, 
вентилдери 

200231  ..............  Бургулоо түтүктөрүнүн 
пластмасса клапандары 
[вентилдери] 
деталдарынан тышкары  
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200219   Бөтөлкөлөр үчүн металл 
эмес тыгындоо 
капкактары  

200285   Бөтөлкөлөр үчүн металл 
эмес буралуучу 
капкактар  

200029   Бөтөлкөлөр үчүн 
капкактар  

200030   Үстүңкү капкактар  
200214   Металл эмес капкактар  
200213   Металл эмес тыгындоо 

каражаттары 

20.09. Жаныбарлар үчүн ар кандай багыттагы буюмдар 

200039   Бал челек үчүн жасалма 
мом  

200109  ..............  Үй канаттуулары үчүн 
уялар  

200009  ..............  Бөлмө жаныбарлары 
үчүн кичинекей үйлөр 

200264*  ............  Мышыктар үчүн 
тырмагын кайроо  үчүн 
жыгач буюмдар  

200264*  ............  Мышыктар үчүн тырмак 
тыткычтар  

20T000  .............  Үй жаныбарларын ташуу 
үчүн контейнерлер  

200058  ..............  Иттин уясы 
200007   Үй жаныбарлары үчүн 

жаткычтар  

200008  ................ Бөлмө жаныбарлары 
үчүн жаткычтар-уялар 

200271   Бөлмө жаныбарлары 
үчүн жаздыкчалар 

200040   Бал челектер үчүн 
рамалар 

200117   Тоют торлору 
 ...........................  Акырлар [07.01.04; 

21.09] 
 ...........................  Жаныбарлар үчүн 

акырлар [07.01.04; 21.09] 
  Мал үчүн эки тараптуу 

акырлар [07.01.04; 21.09] 
200021   Балыктар үчүн садоктор 

[22.02] 
200150   Бал челектер үчүн уялар 
200001   Аарынын бал челеги 

20.10. Өсүмдүк жана жаныбар материалдары жана алардан жасалган буюмдар 

20.10.01. Табигый материалдар 

200178   Камыш [токуу үчүн 
чийки зат] 

200153  ..............  Иштетилбеген же 
жарым-жартылай 
иштелтилген перламутр 

200090   Устрицанын эки жакка 
ачылма раковиналары 

200005   Янтарь [14.02] 

20.10.02. Мал материалдарынан жасалган буюмдар 

20T000   Морждун азуусунан 
буюмдар 

200010  ..............  Жаныбарлардын 
тырмактарынан буюмдар  

200179   Жаныбарлардын 
тягынан буюмдар 

200071   Кораллдардан буюмдар 
200098   Деңиз көбүгүнөн 

буюмдар  
200018  ..............  Иштетилбеген же 

жарым-жартылай 
иштетилген кит 
мурутунан буюмдар  

200049  ..............  Бугунун мүйүздөрүнөн 
буюмдар  

200089  ..............  Ташбаканын калканынан 
буюмдар 

200233  ..............  Раковина буюмдары 
200074   Иштетилбеген же 

жарым-жартылай 
иштетилген мүйүздөн 
буюмдар  

200035   Жаныбарлардын 
мүйүздөрүнөн буюмдар 

200131   Иштетилбеген же 
жарым-жартылай 
иштетилген пилдин 
сөөгүнөн буюмдар 

200006   Жаныбарлардын 
чучелосу 

200156   Канатуулардын чучелосу 
20.10.03. Өсүмдүк материалдарынан жасалган буюмдар 

200019  ..............  Бамбуктан буюмдар 
20T000  .............  Капкак буюмдары 
 
 

200133  ..............  Ротанг пальмасынан 
буюмдар 

200076  ..............  Пилдин өсүмдүк 
сөөгүнөн буюмдар 
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200160  ..............  Самандан токулган 
буюмдар, циновкадан 
тышкары 

200025  ..............  Жиптер, жибек, тасма 
үчүн жыгач түрмөктөр 

200204   Я нтарь 
пластинкалары  

200027   Жыгачтан тилкелер 

20T000 ..............  Пробкалуу кабыктан 
тилкелер 

200162   Самандан тилкелер  
200203   Янтарь чабактары 
200161   Самандан токулган 

тасма  
200255   Бамбук пардалар 

20.11. Интерьер жана декор предметтери 

200223  ..............  Жыгачтан, момдон, 
гипстен же 
пластмассадан бюсттар 
[19.13] 

200115  ..............  Жардиньеркалар 
[эмерек] 

200045  ..............  Ташбакалардын 
калканын 
алмаштыргычтар 

200167  ..............  Декоративдик 
шурулардан пардалар  

200199  ..............  Токулган буюмдар 
200088  ..............  Оюлган жыгач көркөм 

буюмдары [19.13] 
200205  ..............  Жыгачтан, момдон, 

гипстен же 
пластмассадан көркөм 
буюмдар [19.13] 

200175  ..............  Пардалар үчүн карниздер 
200268  ..............  Шамал коңгуроолору 

[кооздук] 
200283  ..............  Металл эмес, 

электрдик эмес эшик 
коңгуроолору  

200173   Эмерек үчүн пластмасса 
жээктер 

200151   Мобайлдар [кооздук] 
200286   Металл эмес эшик 

коңгуроолору 
200116   Гүл карапалары үчүн 

койгучтар 
200225   Картиналар үчүн 

рамалар [алкактар] 
20Т000   Фотографиялар үчүн 

рамкалар 
200187   Жыгачтан, момдон, 

гипстен же 
пластмассадан статуялар 

200239   Жыгачтан, момдон, 
гипстен же 
пластмассадан 
статуэткалар  

200003   Тамак-аш азыктары үчүн 
пластмассадан 
кооздуктар  

200060   Момдон фигуралар 
200269   Токулган жыгач 

пардалар [эмерек] 
200136   Планкалардан ички 

пардалар  
200046   Камин экрандары 

[эмерек] 
20.12. Күзгүлөр жана алар үчүн буюмдар 

200193   Күзгүлөр 
200274  ..............  Кол күзгүлөрү 

[даараткана күзгүлөрү] 
200261  ..............  Күзгүлөрдү даярдоо 

үчүн айнектен 
пластинкалар  

200013   Күмүштөлгөн 
айнек[күзгүлөр] 

20T000   Күзгүлөр үчүн 
фурнитура 

20.13. Ар кандай функционалдык багыттагы жабдуу жана буюмдар 

20.13.01. Жүктөө-түшүрү иштери үчүн жабдуу 
200055  ..............  Темир жолдор үчүн 

металл эмес жүктөө 
габариттери [19.01] 

200054   Жүктөө иштери үчүн 
металл эмес 
платформалар [19.01] 

200145   Жүктөрдү ташуу үчүн 
металл эмес 
платформалар [19.01] 

200146  ..............  Жүктөрдү ташуу жана 
жүктөө-түшүрүү иштери 
үчүн металл эмес 
платформалар [19.01] 
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20.13.02. Металл эмес причалдык курулмалар 

200251   Металл эмес причалдык 
челектер [19.09] 

200093   Жүргүнчүлөр үчүн 
металл эмес жылуучу 
кеменин траптары  

20.13.03. Маалыматты жайгаштыруу үчүн буюмдар 
200253  ..............  Жыгач же пластик 

көрнөктөр  
200197  ..............  Ачкычтар үчүн такталар 
200002  ..............  Кулактандыруулар үчүн 

такталар 

200260   Кодсуз жана магниттик 
эмес пластик ачкыч-
карточкалар 

200096   Жыгач же пластмасса 
кулактандыруу үчүн 
табличкалар 

20.13.04. Каттоо буюмдары 

200221  ..............  Металл эмес таанып-
билүүчү билериктер 

200155  ..............  Жаркырабаган металл 
эмес имараттардын 
номери  

200154  ..............  Металл эмес таанып-
билүү пластиналары 

200130   Металл эмес каттоо 
номердик пластиналар  

20.13.05. Туризм  үчүн буюмдар 

200168  ..............  Металл эмес чатырлар 
үчүн казыктар 

200234   Туристтик уктоочу 
мүшөктөр 

20.13.06. Жарнама-тариздөө иштери үчүн буюмдар 
200038   Тигүүчү бюсттары 
200064  ..............  Манекендер 

200259   Жарнама максаттарында 
пайдаланылуучу үйлөмө 
предметтер  

20.13.07. Чарба жана тиричилик багытындагы буюмдар 

200103  ..............  Ийкемдүү түтүктөр үчүн 
механикалык эмес металл 
эмес түрүүчү барабандар 

200110  ..............  Веерлер 
200265  ..............  Ташуу үчүн илгичтер 

[илгичтер] 
200059  ..............  Кийим үчүн илгичтер 

[илгичтер] 
200127  ..............  Туулардын сабы 
200206  ..............  Курулуш эритмесин 

аралаштыруу үчүн 
металл эмес идиштер 

200140  ..............  Металл эмес чык этме 
тээк 

200033  ..............  Щеткалар үчүн түктү 
орнотуу үчүн калыптар 

200092   Жыгач же пластмасса 
коймо тепкичтер  

200099   Суу түтүк раковиналары 
үчүн алынуучу каптам  

200276  ............  Сүлгү кармагычтар 
[эмерек] 

200105  ..............  Тепкичте килемдерди 
бекитүү үчүн кандоочтор 

200032  ............  Сайма саюу үчүн 
пяльцтар 

200084   Стационардык металл 
эмес майлыктарды, 
сүлгүлөрдү 
тараткычтар  

200104   Механикалык эмес 
металл эмес ийкемдүү 
түтүктөр үчүн түрүүчү 
түзүлүштөр 

200252  ............  Кийим үчүн каптамдар 
[сактоо] 

200242   Металл эмес шырыктар 
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21-класс 

21.01. Ашкана буюмдары жана аксессуарлары 
21.01.01. Ашкана үчүн буюмдар 
21.01.01.01. Ашкана буюмдары үчүн аксессуарлар 
21.01.02. Ашкана инвентары 
21.01.02.01. Бычак буюмдары 
21.01.02.02. Батыныс жана ар кандай койгучтар 
21.02. Тамак-аш азыктарын даярдоо, иштетүү жана кайра иштетүү үчүн 

жабдуу 
21.02.01. Үй же ашкана куралдары жана түзүлүштөрү 
21.02.02. Тамак даярдоо үчүн идиш 
21.03. Ашкана идиши 
21.03.01. Ар андай чийки материалдардан идиш 
21.03.02. Сервиздер 
21.03.03. Ичүү үчүн идиш 
21.03.04. Үстөлдү сервировкалоо предметтери  
21.03.04.01. Үстөлдү сервировкалоо көмөкчү предметтери  
21.03.05. Бир жолу пайдаланылуучу ашкана идиши 
21.04. Ар кандай функционалдык багыттагы идиштер 
21.04.01. Тамак-аш азыктары үчүн идиштер 
21.04.02. Термоизоляциялык тамак-аш азыктары үчүн идиштер 
21.04.03. Ар кандай багыттагы тиричилик идиштери 
21.05. Үй тиричилик буюмдары 
21.05.01. Үй тиричилик үчүн ар кандай багыттагы буюмдар 
21.05.02. Тиричилик сугаргычтары жана аларга карата аксессуарлар 
21.05.03. Шамдар үчүн аксессуарлар 
21.05.04. Курт-кумурскалар жана келемиштер менен күрөшүү үчүн шаймандар 
21.05.05. Кийимге жана бут кийимге кам көрүү үчүн шаймандар 
21.05.06. Даараткана буюмдары 
21.05.06.01. Косметикалык кам көрүү үчүн предметтер  
21.06. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн жабдуу 
21.06.01. Тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана шаймандар 
21.06.02. Тазалоо, жыйноо жана жылмалоо үчүн шаймандар  
21.06.02.01. Тазалоо үчүн ар кандай чүпүрөктөр 
21.07. Түк-щетка буюмдары жана аларды даярдоо үчүн материалдар 
21.08. Фарфор, фаянс, айнек жана алардан жасалган буюмдар 
21.08.01. Айнек жана айнек материалдар, алардан жасалган буюмдар 
21.08.02. Фарфордон, керамикадан же айнектен жасалган буюмдар 
21.09. Жаныбарлар үчүн буюмдар 

21.01. Ашкана буюмдары жана аксессуарлары 

21.01.01. Ашкана үчүн буюмдар 
210343  ..............  Чайнектер үчүн 

ысыткычтар [24.06] 
210108  ..............  Кесүү үчүн ашкана 

такталары  
210169  ..............  Нан кесүү үчүн такталар  
21T000  .............  Ашкана такталары 
 ...........................  Шарап үчүн сузгулар 

[08.04.02] 
210346  ..............  Бышыруу үчүн 

килемчелер 

21T000  ..............  Кашыктар 
210326  ..............  Аралаштыруу үчүн 

кашыктар [ашкана 
буюму] 

210156  ..............  Ашкана үчүн куюучу 
кашыктар 

210330   Депкирлер[ашкана 
буюму] 

210039   Мискейлер [чаралар] 
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210026   Ашкана идишинин 
топтому  

210145   Рашперлер [ашкана 
буюму] 

210061   Тор [тиричилик] 
210097   Элек [тиричилик буюму] 

210197   Ашкана сүргүчтөрү 
210273   Ашкана буюму 
210142   Бышыруу үчүн калыптар 
210103   Кулинардык формалар 
210079   Формалар[ашкана 

буюму] 
21.01.01.01. Ашкана буюмдары үчүн аксессуарлар 

210091  ..............  Кастрюлдун капкагын 
жылдыргычтар  

21T000  .............  Банкалардын капкактары 
210092  ..............  Карапалардын 

капкактары 
210031  ..............  Май куйгучтардын 

капкактары 
210269  ..............  Идиштин капкактары 
210265  ..............  Сүрбыштак 

салгычтардын капкактары 

210027  ..............  Куюу үчүн саптар 
210107   Сүттү кайнатууда 

пайдаланылуучу 
пластина-кароолдор 

210048   Электр жана электр эмес 
бөтөлкө ачуу үчүн 
шаймандар 

21.01.02 Ашкана инвентары 

210121   Куйгучтар 
210174  ..............  Дуршлагдар 
210315  ..............  Кондитердик 

мүшөкчөлөр 
210311  ..............  Тамак үчүн 

таякчалар[ашкана 
шаймандары] 

210288  ..............  Чай ситкалары 

210175  ..............  Тиричилик камыр үчүн 
үбөлүктөр  

210088   Тиричилик чыпкалары 
210256   Электр эмес кофе үчүн 

чыпкалар  
210248   Чайды чылоо үчүн 

шариктер  
210043   Электр жана электр эмес 

штопорлор 

21.01.02.01. Бычактар 
210316   Бисквиттерди кесүү үчүн 

бычактар [ашкана 
шаймандары] 

210328   Камыр үчүн бычак 

21.01.02.02. Батыныс жана ар кандай койгучтар 

210154  ..............  Жашылчалар үчүн табак-
батыныстар 

210267  ..............  Тиричилик батыныстары 
210180   Кагаз тиричилик 

батыныстары [16.02] 
210324   Айлануучу батыныстар 

[ашкана шаймандары] 
210058  ..............  Кабаре [суусундуктар 

үчүн батыныстар] 
210270  ..............  Табак койгучтар [ашкана 

буюму] 

210258 ............. Графин койгучтар,кагаз 
койгучтардан жана 
дасторкон-майлыктардан 
тышкары 

210146* ........... Гриль койгучтар 
210146* ........... Рашпер койгучтар 
210064 ............. Меню койгучтар 
210350  ..............  Поддондор 
210090 .............  Үстөлдү сервировкалоо 
үчүн бычактарды койгучтар 
210112 .............  Үтүк койгучтар 
210165  Жумуртка салгычтар 

21.02. Тамак-аш азыктарын даярдоо, иштетүү жана кайра иштетүү үчүн жабдуу 
21.02.01. Үй же ашкана куралдары жана түзүлүштөрү 

210309  ..............  Электр эмес вафель 
бышыргычтар  

210134  ..............  Электр эмес тиричилик 
тажылар 

210049*  ............  Металл шиштер 

210049*  ............  Металл шампурлар 
21T000  ..............  Электр эмес грилдер 
21T000  ..............  Дозаторлор 
210158  ..............  Электр эмес ашкана 

майдалагычтары  
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21T000  .............  Ашкана комбайндары  
210254  ..............  Кол кофе жанчкычтар  
210327  ..............  Кесме даярдоо үчүн 

машинкалар [кол 
куралдары] 

210184  ..............  Калемпир үчүн кол 
тегирмендер  

210162  ..............  Тиричилик кол 
тегирмендери 

 ...........................  Эт туурагычтар [кол 
куралдары[08.04.02] 

 ...........................  Жашылча кескичтер 
[08.04.02] 

  Туурагычтар [08.04.02] 
210082   Коктейль шейкерлери 
210239   Электр эмес балдар 

тамагы үчүн упчусу 
менен бөтөлкөлөрдү 
жылыткычтар 

210118   Газдалган суу үчүн 
сифондор 

210138   Электр эмес тиричилик 
шире сыккычтар 

  Сүртүү үчүн жанчуурлар 
[08.04] 

210238   Электр эмес чалгычтар  
210096   Электр эмес тиричилик 

аралаштыргычтар  
210274   Электр эмес тамак 

даярдоо үчүн ашкана 
буюму  

210332   Сарымсак сыккычтар 
[ашкана буюму] 

21.02.02. Тамак даярдоо үчүн идиш 
210236*   Электр эмес автоклавдар 

[басым астында тамак аш 
азыктарын иштетүү үчүн 
идиш] 

210236*  ............  Басым астында тамак-аш 
азыктарын иштетүү үчүн 
электр эмес кастрюлдар  

210136*   Темир меш, очок 
210136* ............. Таба 
210065  ..............  Кастрюлдар 
210322  ..............  Электр эмес кокотниктер 
210181  ..............  Чопо казандар 
210140*  ............  Жол казандары 
210140*  ............  Солдат казандары 

210070   Казандар 
210257   Электр эмес кофе 

бышыргычтар 
210287   Электр эмес кофейниктер 
21Т000   Сүт бышыргычтар 
210153   Бышыруу үчүн идиш 
210101   Тамакты жылуу иштетүү 

үчүн идиш  
21Т000   Табалар [11.06.01] 
210260   Электр эмес 

фритюрницалар 
210246   Электр эмес 

чайнектер 
210136   Көмөч казандар 

21.03. Ашкана идиши 

21.03.01. Ар андай чийки материалдардан идиш 

210193   Чопо идиш 
210230  ..............  Сырдалган айнектен 

идиш 
210227  ..............  Ашкана идиштери, 

бычактардан, айрылардан 
жана кашыктардан 
тышкары 

210189  ............  Фарфор идиш 
210129   Фаянс идиш 
210098 .............  Хрусталь идиш [айнек] 

21.03.02. Сервиздер 

210207   Сервиздер [ашкана 
идиши] 

210255   Кофе сервиздери [ашкана 
идиши] 

210155  ..............  Ликер сервиздери 
210209   Чай сервиздери [ашкана 

идиши] 

21.03.03. Ичүү үчүн идиш 
210232  ..............  Бокалдар 21T000  ..............  Кружкалар 
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210032  ..............  Сыра кружкалары 
210291  ..............  Капкагы бар сыра 

кружкалары  
210086  ..............  Ичүү үчүн мүйүз 
210034   Ичүү үчүн идиштер 
210085   Стакандар [идиштер] 

210319   Суусундуктар үчүн 
стакандар  

210220   Чынылар 

21.03.04. Үстөлдү сервировкалоо предметтери 

210208  ..............  Табак 
210212  ..............  Кичинекей табактар 
210219  ..............  Конок үстөлү үчүн 

вазалар  
210089  ..............  Жемиштер үчүн вазалар 
210063  ..............  Графиндер 
210057  ..............  Уксус же май үчүн 

кичинекей графиндер 
210271  ..............  Кувшиндер 
210102  ..............  Депкирлер [ашкана 

буюму] 
210177  ..............  Торт үчүн күрөкчөлөр 
210030  ..............  Май салгычтар 
21T000   Менажницалар 
210185   Калемпир 

салгычтар  

210292   Өсүмдүк майы жана 
уксус үчүн приборлор  

210122   Татымалдар үчүн 
приборлор 

210203   Салат салгычтар 
210218   Кант салгычтар 
210342*   Суусундуктарды 

дегустациялоо үчүн бир 
тал саман 

210342*   Ичүү үчүн түтүкчөлөр  
210214   Шорпо куйгучтар 
210204   Туз салгычтар 
210235   Тарелкалар 
210222   Чай чылоо үчүн 

чайнектер 

21.03.04.01. Үстөлдү сервировкалоодо көмөкчү предметтер 

210196   Муз үчүн чакалар 
210275  ..............  Тиш тазалагычтар үчүн 

кармагычтар 
210105  ..............  Тиш тазалагычтар 
210200   Майлыктар үчүн 

шакектер  

210334  ..............  Сүлгү үчүн шакек 
түрүндөгү илгичтер жана 
койгучтар 

210314   Коктейлдер үчүн 
таякчалар 

210042   Айнек капкактар 

21.03.05. Бир жолу пайдаланылуучу ашкана идиши 

210173  ..............  Кагаз табактар 
210318  ..............  Кагаз же пластмасса 

стакандар 

210333  ..............  Бир жолу 
пайдаланылуучу 
тарелкалар 

21.04. Ар кандай функционалдык багыттагы идиштер 
21.04.01. Тамак-аш азыктары үчүн идиштер 

210317*  ............  Печенье үчүн банкалар 
210317*  ............  Печенье үчүн коробкалар 
21T000  .............  Айнек банкалар 
210244  ..............  Бонбоньеркалар 
210045  ..............  Бөтөлкөлөр 
210040  ..............  Сырты тордолгон 

бөтөлкөлөр 
210199  ..............  Тиричилик же ашкана 

идиштери 
 ...........................  Каймак үчүн кагаз 

идиштер [16.02] 
210272  ..............  Ашкана идиштери 
210017  ..............  Нан үчүн тиричилик 

себеттери 

210325   Таңкы тамак үчүн 
кутулар  

210038   Чай үчүн кутулар 
21T000  ..............  Төкпөөчү-кружкалар 
210211   Муз жана муз менен 

суусундуктарды даярдоо 
үчүн металл идиштер  
[06.08.15]  

210144   Чөнтөк флягалары  
210099   Муз үчүн формалар 
210310   Нан салгычтар 
210348   Спорттук флягалар  
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21.04.02. Термоизоляциялык тамак-аш азыктары үчүн идиштер 
210035  ..............  Суусундуктар үчүн 

термоизоляциялык 
идиштер 

210007  ..............  Тамак-аш азыктары үчүн 
термоизоляциялык 
идиштер 

210261  ..............  Портативдик электр эмес 
тоңдургучтар  

210323  Изотермикалык 
мүшөктөр 

210293   Тамак-аш продуктыларын 
муздатуу үчүн, жылуулук 
алмаштыргыч акма 
чөйрөнү камтыган 
тиричилик куралдары 

210047   Муздатуучу идиштер 
21T000  .............  Термоизоляциялык 

сумкалар 
210046   Термостор 

21.04.03. Ар кандай багыттагы тиричилик идиштери 

210023*  ............  Жыгач челектер 
210023*  ............  Чакалар 
210190  ..............  Вазалар 
210301  ..............  Балдардын жылдырма 

ванналары  
210127  ..............  Кездемеден чакалар 
210133  ..............  Гүлдөр үчүн карапалар 
210192  ..............  Түнкү карапалар 
210084  ..............  Клей үчүн карапалар 
210033  ..............  Айнек идиштер 

[кычкылдыктар үчүн 
бөтөлкөлөр] 

210062  ..............  Термоизолоюциялык 
идиштер 

210022  ..............  Шар өңдүү айнек 
идиштер [идиштер] 

210253  ..............  Кашпо, кагаз 
кашподон тышкары 

210009  ...............  Айнек колбалар 
[идиштер] 

210224   Чогулткучтар 
210266   Тиричилик себеттери 
210340   Кагаз үчүн себеттер 
210106   Кир жуу үчүн дагыра 
210016   Суу куйгучтар 
210025   Чаралар [идиштер] 
210305   Бөлмө шарттарында 

өсүмдүк өстүрүү үчүн 
террариумдар  

210226   Урналар* 
210289   Флакондор* 
210194   Таштанды үчүн 

жашиктер 
210341   Өсүмдүктөр үчүн 

жашиктер 
210243   Айнек жашиктер 

21.05. Үй тиричилик буюмдары 
21.05.01. Үй тиричилик үчүн ар кандай багыттагы буюмдар 

210329  ..............  Вантуздар 
21T000  .............  Тиричилик кармагычтар 
210124  ..............  Губкалар үчүн 

кармагычтар 
210210  ..............  Сүлгүлөр үчүн 

кармагычтар 
210132   Гүлдөр жана өсүмдүктөр 

үчүн кармагычтар [гүл 
композицияларында] 

210006   Кир жуугуч такталар 
210139   Тиричилик түтүн 

соргучтар [11.09] 
210056  ..............  Жыпар жыттантуу үчүн 

түтөткүч 
210170  ..............  Идиштер топтому менен 

пикник үчүн несессерлер  
210290  ..............  Үй чарбасы үчүн 

колкаптар 

210321  ..............  Бакча-огород иштери 
үчүн колкаптар  

210313  ..............  Кыскычтар 
210111   Электр эмес чаң 

кармагычтар  
210067   Күл үчүн элек 

[тиричилик буюму] 
210178   Шараптын сынамын алуу 

үчүн сифондор 
[пипеткалар] 

210233   Аэрозолдук түзүлүштөр, 
медициналыктан 
тышкары 

210159   Тиричилик буюму 
210093   Үтүктөө такталары үчүн 

жабуулар 

21.05.02. Тиричилик сугаргычтары жана аларга карата аксессуарлар 
210183  ..............  Суу куйгучтар үчүн 

саптоо 
210012*  ............  Сугаруу үчүн 

шлангдардын саптоолору 

210012*  ............  Суу куюу үчүн 
шлангдардын саптоолору 
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210015  .............  Чачыраткычтар [08.03] 
210206   Гүлдөр жана өсүмдүктөр 

үчүн чачыраткычтар  

210013   Сугаруу түзүлүштөрү 
 

21.05.03. Шамдар үчүн аксессуарлар 

210295  ..............  Шам өчүргүчтөр 
21T000  .............  Шамдар үчүн манжеттер 

210245  ...............  Шамдалдар 
210242   Шамдал розеткалары 

21.05.04. Курт-кумурскалар жана келемиштер менен күрөшүү үчүн шаймандар 

210198  ..............  Келемиш кармагычтар 
210150  ..............  Курт-кумурскалар үчүн 

кылтактар 
210216  ..............  Чычкан кармагычтар 
210351  ..............  Чымындар үчүн 

кылтактар 

210345   Курт-кумурскаларды 
таткантуу жана жок 
кылуу үчүн электр 
түзүлүштөр 

210069   Чымындар үчүн 
шапалактар  

21.05.05. Кийимге жана бут кийимге кам көрүү үчүн шаймандар 
210221*  ............  Кийимди керүү үчүн 

илгичтер 
210221*  ............  Кергичтер 
210179  ..............  Үтүктөө такталары 
210347  ..............  Өтүктөр үчүн калыптар 

[чоюу үчүн] 
210120  ..............  Бут кийим калыптары 

[чоюу үчүн] 
210223  ..............  Бут кийимди же 

колкаптарды кийгизүү 
үчүн илмектер [26.04] 

210171  ..............  Шымдар үчүн үтүктөө 
пресстери 

210141  ...............  Колкаптарды тартуу үчүн 
шайман 

210041  ...............  Өтүктөрдү чечүү үчүн 
шайман  

210094   Галстуктардын 
формасын сактоо үчүн 
шайман  

210213   Бут кийим үчүн калактар  
210205   Кир кургатуу учун 

стеллаждар  
210126   Кир кургаткыч 
210264   Бут кийимди сүртүү үчүн 

электр эмес түзүлүштөр  

21.05.06. Туалет буюмдары 

210110  ..............  Чач үчүн тарактар 
210123  ..............  Туалет губкалары 
210331  ..............  Тери үчүн абразивдүү 

губкалар  
210277   Дезодирлөөчү жеке 

приборлор  
210191  ..............  Самын кармагычтар 
210241  ..............  Сакал алуу үчүн 

кылчаларды кармагычтар 
210335  ..............  Даараткана кагазын 

кармагычтар 
210117  ..............  Самын диспансерлери 
210116*  ............  Даараткана кагазынын 

диспансерлери 
210116*  ............  Даараткана кагазын 

тараткыч 
210037  ..............  Самын салгычтар 
210115  ..............  Даараткана буюмдары 

үчүн несессер 

 
210320  ..............  Тиш жиптери 
21Т000  ..............  Чачтарач баш 

койгучтары 
210225  ...............  Үй буюмдарынын 

туалеттик предметтери  
210344   Макияжды өчүрүү үчүн 

приборлор  
21Т000   Чачтарач шаймандары 
210076   Тарактар 
210176   Электр тарактар 
210262   Ооз көңдөйүн чайкоо 

үчүн түзүлүш  
21T000   Тиш тазалагычтар үчүн 

футлярлар 
210128   Тарактар үчүн футлярлар 
210036   Кагаз майлыктарды берүү 

үчүн жашиктер  

21.05.06.01. Косметикалык кам көрүү үчүн предметтер 
21T000   Кирпиктерге кам көрүү 

үчүн аспаптар  
210087   Косметика үчүн үй 

буюмдарынын предмети 

210195   Упа салгычтар 
210228   Атырлар үчүн 

пульверизаторлор 
210148   Упа үчүн мамы олпоктор 
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210349*  ............  Косметикалык 
калакчалар 

210349*  ............  Косметикалык шпателдер

21.06. Жыйноо, тазалоо жана жылмалоо үчүн жабдуу 
21.06.01. Тазалоо жана жылмалоо үчүн машиналар жана шаймандар 

210104  .............. Тазалоо үчүн кол менен 
башкарылуучу куралдар 

210186  ..............  Жылмалоо үчүн электр 
эмес тиричилик 
машиналары жана 
шаймандары 

21T000  ..............  Терезелерди жуу үчүн 
шаймандар 

210080  ..............  Мом менен сүртүү үчүн 
электр эмес шайман  

21.06.02. Тазалоо, жыйноо жана жылмалоо үчүн шаймандар 
210008  ..............  Килемдер үчүн 

чапкычтар 
210280  ..............  Чарбалык максаттар үчүн 

губкалар 
210263  ..............  Тазалоо үчүн замша 

[18.05] 
210100  ..............  Жылмалоо үчүн булгаары 
210187  ..............  Жалтыратуу үчүн 

материалдар, 
препараттардан, 
кагаздардан жана таштан 
тышкары  

210281  ..............  Канат шыпыргылар 
210020  ..............  Шыпыргылар 
210066  ..............  Ашкана идишин тазалоо 

үчүн металл мочалкалары 
210268  ..............  Тазалоо үчүн пахта 

калдыктары 

210163  ..............  Тазалоо үчүн жүн 
калдыктары  

210312   Тазалоо үчүн зыгыр 
тарандылары [22.08] 

210294  ............  Жылмалоо үчүн 
колкаптар 

210259   Абразивдүү ашкана 
жаздыкчалары  

210168   Тазалоо үчүн 
жаздыкчалар 

21Т000   Полотерлер 
210160   Күкүмдөрдү жыйноо 

үчүн шаймандар  
210005   Полду тазалоо үчүн 

металл кыргычтар 
210135   Швабралар 
210339   Сыкма швабралар 
210147   Пол щеткалары 

21.06.02.01. Тазалоо үчүн ар кандай чүпүрөктөр 

210303  ..............  Полду жуу үчүн чүпүрөк 
210077  ..............  Тазалоо үчүн чүпүрөк 
210282  ..............  Чаңды сүртүү үчүн 

чүпүрөк  

210125   Эмеректен чаңды кетирүү 
үчүн чүпүрөк 

21.07. Түк-щетка буюмдары жана аларды даярдоо үчүн материалдар 

210055  ..............  Щетка буюмдары үчүн 
чач 

210053  ..............  Щетка буюмдары 
210240  ..............  Сакал алуу үчүн 

кылкалемче 
21T000  .............  Макияж үчүн кылкалемче 
210054  ..............  Щеткаларды даярдоо 

үчүн материалдар  
210028  ..............  Ат тарактар 
210188  ..............  Чочко түгү 
210010  ..............  Жаныбарлардын түгү 

[щеткалар жана 
кылкалемдер] 

210014  ..............  Щеткалар* 
210304  ..............  Идишти жуу үчүн 

щеткалар 
210278  ..............  Идиштерди тазалоо үчүн 

щеткалар 

210052   Чырак айнектерин 
тазалоо үчүн щеткалар 

210073   Жылкыны тазалоо үчүн 
щеткалар 

210137   Катуу щеткалар 
210250   Тиш щеткалары 
210276   Электр тиш щеткалары 
210021   Килем үчүн механикалык 

щеткалар 
210071   Бут кийим щеткалары 
210051   Даараткана щеткалары 
210251   Электр щеткалары, 

машиналардын 
деталдарынан тышкары 

210215   Каш үчүн щетка 
210050   Тырмактар үчүн щетка 
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21.08. Фарфор, фаянс, айнек жана алардан жасалган буюмдар 

21.08.01. Айнек жана айнек материалдар, алардан жасалган буюмдар 
210308  ..............  Кремнезем [жарым-

жартылай иштетилген], 
курулуш максаттары үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

21T000  .............  Айнектен жасалган 
буюмдар 

210286  ..............  Айнек буладан жип, 
текстиль жибинен 
тышкары 

 ...........................  Айнек буладан текстиль 
жиби [23.01] 

210114  ..............  Кооздуктар үчүн айнек 
күлмайдасы 

210231  ..............  Унаа каражаттарынын 
терезелери үчүн айнек 
[чала фабрикаттар] 

21T000  .............  Жылтырак айнек 
21T000  .............  Легирленген айнек 
210143  ..............  Лист айнеги 

[иштетилбеген] 
210166  ..............  Күңүрт айнек 
210167  ..............  Опал айнеги 
210149  ..............  Иштетилбеген же 

жарым-жартылай 
иштетилген айнек, 
курулуш айнегинен 
тышкары  

210229   Ичине ичке электр 
өткөргүчтөрү 
киргизилген айнек  

  Курулуш айнеги 
[19.14.02] 

210119   Эмаль айнеги 
210152   Айнек кебези, 

изоляциялоо үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары 

  Изоляциялык айнек 
кебези [17.03.01] 

210283   Текстилдик эмес 
кварцтык тунук айнек 
була 

  Текстиль максаттары 
үчүн кварцтык тунук 
айнек була [22.04] 

210284   Айнек була, изоляциялоо 
үчүн же текстиль катары 
пайдаланылгандан 
тышкары 

  Изоляциялык айнек була 
[17.03.02] 

  Текстиль айнек буласы 
[22.04] 

21.08.02. Фарфордон, керамикадан же айнектен жасалган буюмдар 
210078  ..............  Фарфордон кытай майда-

чүйдө жасалгалары 
210252  ..............  Фарфордон, 

керамикадан, фаянстан 
же айнектен бюсттар 

210279  ..............  Фарфордон же айнектен 
көрнөктөр 

210068  ..............  Керамикалык тиричилик 
буюмдары  

210157  ..............  Майоликтен буюмдар 
21T000  ..............  Көркөм буюмдар [элдик 

кол өнөрчүлүк] 

210234  ..............  Фарфордон, 
керамикадан, фаянстан 
же айнектен көркөм 
буюмдар 

210161   Айнек мозаикалар, 
курулуш мозаикаларынан 
тышкары  

210217   Фарфордон, чоподон, 
керамикадан, фаянстан же 
айнектен статуялар  

210285   Фарфордон, 
керамикадан, чоподон  же 
айнектен статуэткалар  

210044   Айнек шарлар 
21.09. Жаныбарлар үчүн буюмдар 

210336  ..............  Бөлмө аквариумдары 
21T000   Үй жаныбарына кам 

көрүү үчүн аксессуарлар 
210019  ..............  Канаттуулар үчүн 

ванналар* 
210059*  ............  Канаттуулар үчүн 

вольерлер 
210059*  ............  Канаттуулар үчүн торлор 
210075  ..............  Жаныбарлар үчүн 

тырмооктор 
210302  ..............  Үй жаныбарлар үчүн 
торлор 

210011  ..............  Үй канаттуулары үчүн 
маркалоо шакеги 

210018  ..............  Канаттуулар үчүн 
маркалоо шакеги 

210002  ..............  Аштоолор [07.01.04; 
20.09] 

210074  .............  Жаныбарлар үчүн 
аштоолор [07.01.04; 
20.09] 

21T000  .............  Мал үчүн эки тараптуу 
аштоолор 
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210337  ..............  Бөлмө аквариумдары 
үчүн капкактар 

210001   Сугаргычтар 
210338   Бөлмө террариумдары 

[виварийлер] 

210306   Үй жаныбарлары үчүн 
дааратканалар 
[поддондор] 

210164   Жумуртка туучу тооктор 
үчүн алдына салуучу 
жасалма жумурткалар 
[07.01.04; 20.09]  
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22-класс 

22.01. Аркан-жип буюмдары 
22.02. Кайчылашкан жиптерден буюмдар 
22.03. Кездемелер 
22.04. Текстиль чийки заты 
22.05. Өсүмдүктүн текстилдик чийки заты 
22.06. Малдын текстилдик чийки заты 
22.07. Төшөө жана толтуруу үчүн материалдар 
22.08. Текстиль калдыктары 
22.09. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 

22.01. Аркан-жип буюмдары 

220035   Көтөрмө жиптер 
220038  ..............  Кагаз көтөрмө жиптер 
220032  ..............  Таңгактоо үчүн көтөрмө 

жиптер 
220022  ..............  Камчы үчүн аркандар 
220021  ..............  Аркандар* 
220091  ..............  Таңгактоо үчүн аркандар 
220020  ..............  Металл эмес аркандар 
220078  ..............  Таңгактоо үчүн тасмалар 

же же металл эмес 
байлама жиптер 

220023  ..............  Аркан тепкичтер 
22T000  .............  Линдер 
220039  ..............  Торлор үчүн жиптер 

[23.03] 
220086  ..............  Айыл чарба максаттары 

үчүн металл эмес 
байлама жиптер  
[23.03] 

220079  ..............  Металл эмес байлама 
жиптер [23.03] 

220082  ..............  Жүктөө-түшүрүү 
иштери үчүн металл 
эмес курлар 

 
220063  ..............  Металл эмес байлама 

жиптер 
220081  ..............  Жүктөө-түшүрүү 

иштери үчүн металл 
эмес байлама жиптер  

220015   Кендир курлар 
220042   Боолор үчүн металл эмес 

байлама каражаттар  
220083   Жүктөрдү жеткирүү 

жана жүктөө-түшүрүү 
иштери үчүн металл эмес 
асма аркандар 

220084   Металл эмес тростор  
220103   Автомобилдерди 

сүйрөтүү үчүн тростор  
220089   Картиналарды илүү үчүн 

боолор  
220088   Көтөрмө терезелер үчүн 

боолор  
22Т000   Шпагат 

22.02. Кайчылашкан жиптерден буюмдар 

220043   Гамактар 
220108*  ............  Капчык торлору 
220108*  ............  Оозу жабылуучу 

кармоочу торлор 
220109  ..............  Балык фермалары үчүн 

садоктор [20.09] 
220094   Торлор* 

220009   Чүмбөттөө торлору 
220011   Балыкчылык торлору 

[28.09] 
  Чарбалык торлор [18.04] 
220048   Жаныбарлар 

үчүн торлор 
[кылтактар]  

22.03. Кездемелер 

220002  ..............  Брезент 
220110  ..............  Парус кемелери үчүн 
парусина  

220049   Тор кездемелер 
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22.04. Текстиль чийки заты 

220087  ..............  Текстиль максаттары 
үчүн көмүртек булалары  

220092  ..............  Пластмасса текстиль 
буласы  

22T000  .............  Синтетикалык була 
220076  ..............  Текстиль буласы 
220010   Текстилдик була чийки 

заты 

220037   Текстиль максаттары 
үчүн кварцтык тунук 
айнек була [21.08.01] 

220093   Текстиль айнек буласы 
[21.08.01] 

22.05. Өсүмдүктүн текстилдик чийки заты 

220070   Дроктон була 
220018  ..............  Кокос буласы 
220066  ..............  Рами буласы [кытай 

чалканы] 
220046  ..............  Джут 
22T000  .............  Канатник [кытай джуту] 
22T000  .............  Кенаф 
220056   Зыгыр-чийки зат 

[эзилген] 

220054   Зыгырдын буласы 
220013   Пенька 
220067   Рафия [жалбырактуу 

пальма буласы] 
220077   Сизаль 
220025   Пахта-чийки зат 
220008   Жибек-чийки зат 

22.06. Малдын текстилдик чийки заты 

220019  ..............  Кокондор 
220072  ..............  Руно 
220051  ..............  Аппараттык жүн 
220012  ..............  Төөнүн жүнү 

220052   Камволдук жүн  
220050   Иштелитбеген же 

иштетилген жүн  
220073   Койдун жүнү 

22.07. Төшөө жана толтуруу үчүн материалдар 

220061   Төшөө жана толтуруу 
үчүн кебез 

220074  ..............  Толтуруу үчүн деңиз 
балырлары 

220027  ..............  Жылкынын жалы [15.02] 
220047  ..............  Капок 
220101  ..............  Пахта линти 
220031  ..............  Таңгактоо материалдары 

[төшөө, толтуруу], резина 
же пластмассадан 
тышкары 

220030  ..............  Толтуруу материалдары, 
резина же пластмассадан 
тышкары 

220006  ..............  Жыгач таарындысы 
220064  ..............  Толтуруу үчүн канаттуу 

жүнү 
220057  ..............  Төшөк буюмдарын 

толтуруу үчүн кканаттуу 
жүнү 

220065   Түктүү жаныбарлардын 
каптамы  

220029   Гага мамыгы 
220028   Мамык  [канат] 
220036  ............  Кемелер үчүн була 

материалдарынан 
төшөмөлөр 

220062   Толтуруу үчүн саман 
220004   Жыгач таарындысы 

[31.11] 
220044   Толтуруу үчүн чөп 
220090   Толтуруу үчүн пахта 

калдыгы  
220016   Жибек калдыгы 

[толтуруу үчүн 
материалдар] 

220007   Катуу жүн [толтуруу 
материалы] 

220033   Толтуруу үчүн жүн 
220005   Жыгач жүнү 

22.08. Текстиль калдыктары 

220014  ..............  Зыгыр калдыгы 
 ...........................  Тазалоо үчүн зыгыр 

калдыгы [21.06.02] 
220026   Пахта калдыгы  

220040   Жибек калдыгы 
22T000  ..............  Пакля 
220041   Жүн калдыгы 
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22.09. Башка топторго киргизилбеген буюмдар 
22T000  .............  Аркандар 
220060  ..............  Чыпкалоочу кебез 

[03.02.04; 05.07] 
220003  ..............  Жүзүм сабактарын 

байлоо үчүн тасмалар  
220045  ..............  Жалюзи үчүн тасмалар 
220055  ..............  Дратва 
220111*  ............  Сырткы текстиль 

жалюзилери 
220111*  ............  Сырткы текстиль 

коймосу 
22T000  .............  Мүшөктөр 
220068   Аралаш товарларды 

ташуу жана сактоо үчүн 
мүшөктөр 

220107   Өлүктөрдү ташуу үчүн 
мүшөктөр  

220104*   Почта мүшөктөрү 
220104*   Почта сумкалары 
220080   Бөтөлкөлөр үчүн саман 

токумалары 
220071*   Чатырлар 

220071*   Тенттер 
220105  ..............  Парус лыжалары үчүн 

парустар  
220059  ..............  Парустар [такелаж] 
220001  ..............  Чайырланган 

паурсинадан жасалган 
желдеткич тосмолор  
[шахталар үчүн] 

220069   Таңгактоо үчүн текстиль 
мүшөктөрү [конверттер, 
баштыктар] 

220106  ..............  Трикотажды жуу үчүн 
сумка 

220102   Синтетикалык 
материалдар тенттер 

220058   Текстиль 
материалдарынан 
тенттер 

220075   Унаа каражаттары үчүн 
өлчөмсүз жабуулар 

220085   Камуфляж жабуулары 
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23-класс 

23.01. Химиялык жиптер 
23.02. Накта жиптер 
23.03. Ар кандай багыттагы жиптер 
23.04. Токуу менен алынган жиптер 

23.01. Химиялык жиптер 

230014   Жасалма булалардан жиптер 
230017   Айнек буладан текстиль 

жиптери  
  Айнек буладан жиптер, 

текстиль жиптеринен 
тышкары [21.08.01] 

230020   Пластмасса 
материалдарынан 
текстиль жиптери  

230019   Жумшак текстиль 
жиптер 

23.02. Накта жиптер 
230011  ..............  Джут жиптер 
230006  ..............  Кокос жаңгактарынын 

булаларынан жиптер  
230013  ..............  Зыгыр жиптер 
230018   Текстиль резина жиптери 

 ...........................  Текстиль максаттары 
үчүн эмес, резина жиптер 
[17.05.02] 

230005   Кендир жиптер 
230007   Жибек жиптер 
230004   Жүн жиптер 
230002   Пахта жиптери 

23.03. Ар кандай багыттагы жиптер 

230032  ..............  Канитель 
230003  ..............  Сайма саюу жиптери 
 ...........................  Торлор үчүн жиптер 

[22.01] 
 ...........................  Айыл чарба максаттары 

үчүн байлоочу жиптер 
[22.01] 

 ...........................  Металл эмес байлоочу 
жиптер [22.01] 

230009  ...............  Тигүү жиптери 
230015  ...............  Тордогуч жиптер 
230001  ..............  Жиптер* 
230031   Синель [жип] 

23.04. Токуу менен алынган жиптер 

230010  ..............  Жип 
230008  ..............  Пахта жиби 

230016   Жибек жип 
230012   Жүн жип 
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24-класс 
 
24.01. Кездеме материалдары 
24.01.01. Пахта кездемелер 
24.01.02. Зыгыр кездемелер 
24.01.03. Жибек кездемелер 
24.02. Кездеме эмес материалдар 
24.03. Конкреттүү колдонуу үчүн кездемелер 
24.04. Шейшеп жана төшөк буюмдары 
24.05. Дастаркондор, майлыктар 
24.06. Тиричилик багытындагы текстиль буюмдары 
24.07. Башка топторго киргизилбеген, текстиль буюмдары 
 

24.01. Кездеме материалдары 

240052  ..............  Байка [кездеме] 
240026  ..............  Бархат 
240010  ..............  Бортовка 
240056  ..............  Газ [кездеме] 
240037  ..............  Дамаст [камчат 

кездемелер] 
240062  ..............  Джерси [кездеме] 
240044  ..............  Дрогет [сүрөттөрү бар 

кездеме] 
240094  ..............  Зефир [кездеме] 
240009  ..............  Кисея 
240035  ..............  Креп [кездеме] 
240036  ..............  Крепон 
240116  ..............  Текстиль буюмдары үчүн 

материалдар 
240012  ..............  Текстиль материалдары 
240058  ..............  Түктүү кездеме [таар] 
240077  ..............  Молескин [кездеме] 
240011  ..............  Парча 
240018  ..............  Кендир буладан кездеме 
240013  ..............  Болотнай* 
240091   Тафта [кездеме] 

240063   Джут кездемелер 
240083   Рами буласынан 

кездемелер 
240090   Дроктон кездемелер 
240104   Айнек буладан текстиль 

кездемелери  
240001   Жогорку температурада 

чапталуучу, жабышкаак 
кездемелер 

240017   Кендир кездемелер 
240092   Трикотаж кездемелер 
240064   Жүн кездемелер 
240046   Жумшак кездемелер 
240003   Жаныбарлардын терисин 

имитациялоочу 
кездемелер 

240008   Кездемелер* 
240089   Түл 
240050   Фланель 
240016   Холст [кездеме] 
240023   Шевиот [кездеме] 

24.01.01. Пахта кездемелер 

240054  ..............  Бумазея 
240111  ..............  Синель кездемелери  
240061  ..............  Чыт толтурма кездемелер 

240028   Пахта кездемелер  
240095   Чыт 

24.01.02. Зыгыр кездемелер 
240031  ..............  Тик [зыгыр кездеме] 240067  ..............  Зыгыр кездемелери

24.01.03. Жибек кездемелер 
240084  ..............  Жасалма жибектен 

кездемелер 
240088  ..............  Жибек [кездеме] 
240073  ..............  «Марабу» [кездеме] 

24.02. Кездеме эмес материалдар 

24T000  .............  Ватин 
240027  ..............  Кийиз* 
 ...........................  Курулуш үчүн кийиз 

[19.14.05] 
  Изоляциялык кийиз 

[17.03.01] 
240098   Кездеме эмес текстиль 

материалдары  
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240081  ..............  Пластмасса материалдар 
[кездемени 
алмаштыргычтар] 

24T000   Накта жана/же 
синтетикалык буладан 
таранды 

24.03. Конкреттүү колдонуу үчүн кездемелер 

240015  ..............  Сайма саюу же токуу 
үчүн канва  

240105  ..............  Чыпкалоо үчүн текстиль 
материалдар  

240117  ..............  Эмеректи  толтуруу үчүн 
текстиль материалдары 

240103  ..............  Дубал үчүн драп 
текстиль материалдары 

240019  ..............  Шляпалар үчүн текстиль  
ичтер 

240039  ..............  Ичтер [кездеме] 
240074  ..............  Тик [матрац полотносу] 
240057  ..............  Резиналанган полотно 

[канцелярдык максаттар 
үчүн пайдаланылгандан  
тышкары] 

240106  ..............  Жазма машиналар үчүн 
текстиль полотно  

240007  ..............  Бильярд сукносу 
24Т000 ...............  Баннер кездемелери 
240038   Шейшеп 

кездемелери 

240002   Аэростаттар үчүн газ 
өткөрбөөчү 
кездемелер 

240021   Бут кийим үчүн 
кездемелер 

240004   Эмерек үчүн толтуруу 
кездемелери 

240020   Бут кийим үчүн ич 
кездемелер 

240049   Сайма саюу үчүн 
оюулары бар кездемелер 

240043   Желектер үчүн жука 
кездемелер  

240053   Сүр быштактарды ороо 
үчүн пахта кездемелер  

240060   Басмакана үлгүлөрү 
үчүн жибек кездемелер  

240051   Санитардык-гигиеналык 
максаттар үчүн фланель  

24.04. Шейшеп жана төшөк буюмдары 

240069  ..............  Сүрөттүү полотнодон 
шейшеп  

240068  ..............  Төшөк  
24T000  .............  Балдар төшөктөрү 
 ...........................  Матрацтар* [20.04] 
240100  ..............  Уктоочу мүшөктөр үчүн 

ичмектер 
240080  ..............  Жаздык тыштар 
240030  ..............  Матрац каптамалар 
240114  ..............  Жууркандар 
  Жаздыктар [20.04] 
240029   Төшөк жабуулары 

240032   Кагаз төшөк жабуулары 
240099   Төшөк буюмдары 
240040   Шейшептер 
240045   Мамыктар [мамык 

жууркан] 
240115   Диван жаздыкчалары 

үчүн каптамалар 
240112   Жаздыктар үчүн 

каптамалар 
24T000   Матрастар үчүн 

каптамалар 

24.05. Дастаркондор, майлыктар 

240071  ..............  Үй чарбасы үчүн 
дастаркондор, майлыктар 

240070  ..............  Дасторкондор, 
майлыктар, кагаздан 
тышкары 

240022  ..............  Үстөл үчүн жаймалар 
240096  ..............  Терезе текчелерине 

салгычтар [дастаркондор, 
майлыктар] 

240048  ..............  Айнек идишти сүртүү 
үчүн майлыктар [сүлгү] 

240033   Дастаркондор, кагаздан 
тышкары 

240025   Клеёнка дастаркондор 
240097   Тегерек текстиль 

майлыктары  
240113   Приборлордун астына 

кагаз эмес майлыктар  
240076   Текстиль майлыктар 
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24.06. Тиричилик багытындагы текстиль буюмдары 

240005   Сууда сүзүүчү ич 
кийимдер [кийимден 
тышкары] 

 ...........................  Чайнектер үчүн 
ысыткычтар [21.01.01] 

240119  ..............  Чайынма үчүн текстиль 
же пластмасса пардалар 

240085  ..............  Текстиль же пластмасса 
пардалар 

240093  ..............  Түл пардалар 
24T000  ..............  Балдардын отургучтары 

үчүн текстиль буюмдары  
240078   Текстиль 

материалдардан мурун 
аарчылар 

240034   Жол пледдери 
240047   Пардалар үчүн текстиль 

кармагычтар 

240075   Эмерек үчүн пластмасса 
жабуулар 

240072   Текстиль сүлгүсү 
240082   Портьерлер [пардалар] 
240055  ..............  Денени жуу үчүн 

колкаптар 
240101  ..............  Гримди тазалоо үчүн 

текстиль майлыктары  
[03.02.04] 

240087  ..............  Косметикалык 
текстиль майлыктары 
[03.02.04] 

240079   Чиркейге каршы торлор 
240118   Даараткана капкактары 

үчүн кездеме жабуулар  
240059   Эмерек үчүн жабуулар 

24.07. Башка топторго киргизилбеген текстиль буюмдары 

240006   Туулар 
24T000  .............  Текстиль картиналары 
24T000  .............  Жарнаманы текстиль 

алып жүрүүчүлөрү 
24T000  .............  Дубал үчүн текстиль 

тушкагаздары 

240041   Савандар 
240042   Желектер, кагаз 

желектерден тышкары 
240102  Текстиль материалдар 

үчүн этикеткалар [26.08] 

  

168 
 



25-класс 

25.01. Кесиптик кийимдер 
25.02. Чиркөө кийими 
25.03. Спорттук кийим 
25.04. Ар кандай багыттагы кийимдер 
25.05. Даяр үстүңкү кийимдер 
25.06. Шымдар 
25.07. Конкреттүү материалдардан кийимдер 
25.08. Улуттук кийим 
25.09. Балдар үчүн кийимдер 
25.10. Ымыркайлар үчүн кийимдер 
25.11. Кийим элементтери 
25.12. Ич кийим 
25.13. Байпактар 
25.14. Кийимге толуктоолор 
25.15. Спорт үчүн бут кийим 
25.16. Улуттук бут кийим 
25.17. Ар кандай багыттагы бут кийим 
25.18. Бут кийимдин бөлүктөрү 
25.19. Баш кийимдер жана алардын деталдары 

25.01. Кесиптик кийимдер 

250120   Жүн материядан 
курткалар[кийим] 

250159   Балыкчылар курткасы 
кийим 

250093  ..............  Ливрейлер 
250120  ..............  Жүн материалдардан 

курткалар 

25T000  .............  Медициналык кийим 
250119  ..............  Формалуу кийим 
25T000  .............  Шахтер кийими 
25T000  .............  Медперсонал үчүн 

чепчиктер 

25.02. Чиркөө кийими 
250084  ..............  Апостольниктер 
250100  ..............  Митрлер [чиркөө баш 

кийими] 
250098   Орари [чиркөө кийими]  

250035   Ризалар [чиркөө кийими]  
25T000  .............  Кардинал шапкалары 

25.03. Спорттук кийим 

250094  ..............  Спорттук трикотаж 
буюмдар 

250052   Суу лыжалары үчүн 
комбинезондор 

25T000  .............  Крагдар 
250002   Автомобилисттер 

кийими 
250065  ..............  Велосипедисттер кийими 

250149   Гимнасттар үчүн кийим 
25T000   Спорттун кышкы 

түрлөрү менен алектенүү 
үчүн кийим  

25T000  .............  Теннис ойноо үчүн 
кийим 

250167 .............. Лыжачылар үчүн 
колкаптар 

25.04. Ар кандай багыттагы кийимдер 

250010  ..............  Блузкалар 
25T000  .............  Жакеттер 
250082  ..............  Жилеттер 
250027  ..............  Капюшондор [кийим] 
250056  ..............  Костюмдар 
250126  ..............  Сууда сүзүү үчүн 

костюмдар 
250153  ..............  Маскарад костюмдары 
250104  ..............  Кумжээк костюмдары 
250053  ..............  Комбинезондор [кийим] 

250025  ..............  Корсаждар [аялдардын 
кийими] 

250044  ..............  Манишкалар 
250163   Уктоо үчүн беткап 

[кийим] 
250049   Аңтерилер [кийим] 
250097   Муфталар [кийим] 
250133   Электр эмес 

бут үчүн 
муфталар 
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25Т000   Жамынмалар 
250045   Кийим* 
250057   Даяр кийим 
25Т000   Парео 
250102   Пелериндер 
250043   Пластрондор 
250109  ..............  Аялдар көйнөгү 
250031  ..............  Курлар [кийим] 
250107  ..............  Пуловерлер 
250042  ..............  Эркектер көйнөгү 
250169  ..............  Сарафандар 

250034  ..............  Свитерлер 
25T000  .............  Теннискалар 
250096   Алжапкычтар [кийим] 
250033   Халаттар 
250127   Сүзүү халаттары 
25T000  .............  Каптоочтор [ажурдук 

блузкалар алдында] 
250090   Юбка 
250164   Юбка-шортылар 

25.05. Даяр үстүңкү кийимдер 
25T000  .............  Анорактар 
250121  ..............  Курткалар [кийим] 
250086  ..............  Манто 
250066  ..............  Үстүңкү кийим 
250115  ................  Пальтолор 

250143  ................  Паркалар 
250087  ..............  Суу өткөрбөөчү кийим  
250165  ................  Пончолор 
250103  ................  Тондор 

25.06. Шымдар 

25T000  .............  Бермуддар 
250063  ..............  Бридждер 
250064   Шымдар 

250168   Легинстер [шымдар]  
25T000  .............  Шортылар

25.07. Конкреттүү материалдардан кийимдер 

250077  ..............  Габардиндер [кийим] 
250089  ..............  Джерси [кийим] 
25T000  .............  Жүндөн жасалган 

буюмдар 
250013  ..............  Трикотаж буюмдары 
250074  ..............  Аңтери жамынмалары 

250122   Кагаз кийим 
250150   Жасалма булгаарыдан 

кийим 
250151   Булгаары кийим 
250071   Трикотаж [кийим] 

25.08. Улуттук кийим 
250154  ..............  Сарлар 
250166  ..............  Саронгдор 

250117 ...............  Тогдор 

25.09. Балдар үчүн кийимдер 
25T000  .............  Балдардын ич кийими 
250128  ..............  Балдардын боркоктору, 

кагаз боркоктордон 
тышкары 

25T000  .............  Балдар кийими 

25T000  .............  Пинеткалар 
250058   Балдардын шымы 

[кийим]  

25.10. Ымыркайлар үчүн кийимдер 

25T000  .............  Ымыркайлар үчүн 
төшөнчүлөр [24.04] 

25T000  .............  Ымыркайлар шымы 

250092   Ымыркайлар үчүн 
кийимдер [кийим] 

25.11. Кийим элементтери 
250020*  ............  Жакалар  
250020*  ............  Пелериндер [кийим] 
250050  ..............  Алынма жакалар 
250072  ..............  Көйнөк үчүн 

кыстырмалар  
250106  ..............  Кийим үчүн чөнтөктөр 
250161   Төш чөнтөктөр үчүн 

жүзаарчылар 

250022  ..............  Лифтер 
250095  ..............  Манжеттер 
250017   Колтукка салгычтар 
250068   Даяр ичтер [кийимдин 

элементтери] 
250008   Кош байпактар үчүн 

согончоктор  
250083   Штрипкалар 
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25.12. Ич кийим 

250026  ..............  Ич кийим 
250054   Терди абсорбциялоочу 

ич кийим 
250147  ..............  Боди [аялдардын 

кийими] 
250114  ..............  Бюстгальтерлер 
25T000  .............  Бюстье 
250055  ..............  Грациялар 
250023  ..............  Кальсондор [кийим] 
25T000  .............  Комбидресстер 

250146  ..............  Аялдардын ич 
көйнөктөрү [ич кийим] 

250078  ..............  Корсеттер [ич кийим] 
250108   Пижамалар 
250125   Плавкалар 
250079   Курлар [ич кийим] 
250112   Трусалар 
250155   Футболкалар 
250144   Ички юбкалар 
250172   Спорттук майкалар 
250171  Панталондор [ич 

кийим] 
25.13. Байпактар 

250088  ..............  Гамаштар [жылуу байпак 
буюмдары] 

250062  ..............  Гетрлер 
250051  ..............  Колготкилер 
250036  ..............  Байпактар 
250037   Кыска байпактар үчүн 

тарткычтар 

250039   Байпак тартыкчтар 
250006   Байпактар 
250007   Терди абсорбциялоочу 

байпактар  

25.14. Кийимге толуктоолор 
250011  ..............  Боа [горжеткалар] 
250060  ..............  Галстуктар 
250157  ..............  Учу жоон галстук-

банттар  
250021  ..............  Кашне 
250099  ..............  Митенкалар 
25T000  .............  Палантиндер 

250067   Колкаптар [кийим] 
250069   Моюн жоолукчалары 
250038   Тарткычтар 
250018   Кергичтер 
250160   Кур-капчыктар [кийим] 
250032   Жоолуктар 
250070   Моюн ороочтор 

25.15. Спорт үчүн бут кийим 
250145  ...............  Лыжа ботинкалары 
250141  ...............  Спорттук ботинкалар 
250075  ..............  Бутстар 
25T000  ..............  Кедалар 

25T000   Кроссовкалар 
250132   Спорттук бут кийим 
25T000  .............  Полукедалар 
250085   Гимнастикалык туфлилер 

 

25.16. Улуттук бут кийим 

250110  ..............  Сабо [бут кийим] 250073   Эспадрилдер 

25.17. Ар кандай багыттагы бут кийим 

250015  ..............  Ботинкалар 
250080  ..............  Көлөчтөр 
250105  ..............  Кумжээк бут кийими 
250003  ..............  Бут кийим* 
250019  ..............  Бооланма 

полуботинкалар 
250111  ..............  Сандалдар 

250004   Мончо сандалдары 
250014   Өтүктөр* 
250005   Мончо тапичкилери 
250101   Туфли* 
250130   Бөлмө туфлилери 

25.18. Бут кийимдин бөлүктөрү 

250040  ..............  Өтүктүн кончу  
250131  ..............  Шиш такалар 
250116  ..............  Бут кийим үчүн 

набойкалар 

250048  ..............  Бут кийим үчүн металл 
жээктер 

250129  ..............  Такалар 
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250001   Бут кийимдин 
тайгалануусуна 
тоскоолдук кылуучу 
шаймандар  

250118   Бут кийим үчүн ранталар 

250041   Батектер 
250061   Бут кийим башы 
250016   Бут кийимдин таман 

бөлүктөрү  
250134   Бутс үчүн шиптер 

25.19. Баш кийимдер жана алардын деталдары 

250148  ..............  Банданалар [жоолуктар] 
250009  ..............  Береттер 
250123  ..............  Вуалдар [кийим] 
250028  ..............  Шляпалар үчүн 

каркастар [тулкулар] 
250170  ..............  Калканчылар [баш 

кийим] 
250030  ..............  Баш кийимдер үчүн 

калканчылар 
25T000  .............  Жоолукчалар 
250152  ..............  Мантильдер 
250059  ..............  Наушниктер [кийим] 

250142  ..............  Баш үчүн таңмалар 
[кийим] 

250156  ..............  Селделер 
250024  ..............  Такыялар 
250047  ..............  Баш кийимдер 
250076  ..............  Цилиндрлер 
250162  ..............  Кагаз шапкалар [кийим] 
250012  ..............  Шапкалар [баш кийим] 
250158  ..............  Чайынма үчүн шапкалар 
250124  ..............  Сүзүү үчүн шапкалар 
250046  ..............  Шляпалар 

172 
 



26-класс 

26.01. Кийим жана бут кийим үчүн кооздуктар 
26.02. Кийим үчүн фурнитура  
26.03. Бут кийим үчүн фурнитура 
26.04. Жалпы багыттагы фурнитура  
26.05. Декоративдик буюмдар 
26.06. Кооздук үчүн текстиль буюмдары 
26.07. Чач үчүн галантерея буюмдары 
26.08. Ар кандай багыттагы галантерея буюмдары 
26.09. Адамдын же жасалма чачтан буюмдар 
26.10. Тигүү жана кол өнөрчүлүк үчүн куралдар жана шаймандар 
26.11. Ар кандай багыттагы ийнелер 

26.01. Кийим жана бут кийим үчүн кооздуктар 

260071  ..............  Кийим үчүн жылтырлар 
260027  ..............  Броштор [кийим 

буюмдары] 
260123  ..............  Шурулар, зер буюмдарды 

даярдоо үчүн 
пайдаланылгандан 
тышкары  

260066  ..............  Жабо [токуу буюмдары] 
260111  ..............  Жылытуу менен 

чапталуучу, 
декоративдик, текстилдик 
буюмдар  
[галантерея буюмдары] 

260084  ..............  Аялдар кийими үчүн 
бүйүрмөлөр 

260077  ..............  Пайеткалар 
260082   Канаттар [кийим 

буюмдары] 

260074   Канаттуулардын 
канаттары [кийим 
буюмдары] 

260011   Төө куштардын 
канаттары [кийим 
буюмдары] 

260083   Помпондор 
260086   Кийим үчүн рюштар 
260035   Бут кийим үчүн асыл 

металлдардан эмес 
кооздуктар 

260064   Кийим үчүн кооздуктар 
260016   Шляпалар үчүн асыл 

металлдардан эмес 
кооздуктар  

260057   Фестондор [сайма] 
260047   Кийим үчүн боолор

26.02. Кийим үчүн фурнитура 
260119  ..............  Велосипедчилердин 

шымдары үчүн 
кыскычтар  

260081  ..............  Жылытуу аркылуу 
чапталуучу, текстиль 
буюмдарын оңдоо үчүн 
жамаачылар 

260048  ..............  Корсаждар үчүн топчулук 
260010  ..............  Кийим үчүн топчулуктар 
260026  ..............  Тарткычтар үчүн 

топчулуктар 
260031  ..............  Курлар үчүн топчулуктар 
260022  ..............  Баскыч-топчулуктар 

260098   Корсеттер үчүн илмектер 
260012   Корсеттер үчүн кит 

муруттарынан 
пластинкалар 

260024   Жең тарткычтар 
260118   Кийим илгичтер 
260097   Токумалар [кийим 

буюмдары] 
260021   Топчулар* 
260113   Топчу-эн белгилер 
260046   Жакалар үчүн катуу 

элементтер  

26.03. Бут кийим үчүн фурнитура 

260036  ..............  Бут кийим блочкалар 
260001  ..............  Бут кийим үчүн 

топчулуктар 

260033  ..............  Бут кийим үчүн илмектер 
260088   Туфлилер үчүн жиптер 
260034   Бут кийим үчүн боолор 
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26.04. Жалпы багыттагы фурнитура 

260116  ..............  Топчулук-жабыштырма 
260053  ..............  Топчулук-сыдырма 

  Бут кийимди же 
колкаптарды топчулоо 
үчүн илмектер [21.05.05] 

26T000  .............  Люверстер 

26.05. Декоративдик буюмдар 
260099  ..............  Жасалма гүлдөрдөн 

гүлчамбарлар 
260065  ..............  Жасалма гирлянддар 
26T000  .............  Жасалма жашылчалар 

260129   Жасалма өсүмдүктөр 
260061   Жасалма жемиштер 
260059   Жасалма гүлдөр 

26.06. Кооздук үчүн текстиль буюмдары 
260060  ..............  Бахрома 
260019  ..............  Галундар 
260068  ..............  Басон буюмдары 
260018  ..............  Жасалгалоо үчүн 

кездеме, эшилген же 
токулган буюмдар  

260062  ..............  Жасалгалоо үчүн 
токулган буюмдар  

26T000  .............  Каймалар 
26T000  .............  Кийим үчүн канттар 
260063  ..............  Кисттер [басон 

буюмдары] 
26T000  .............  Кокарддар [басон 

буюмдары] 
260056   Жалган жээктер 

260076   Тасмалар [басон 
буюмдары] 

260095   Жумшак тасмалар 
260073   Кийим үчүн топчулуктар 
260120   Пардалар үчүн 

тарткычтар 
260037   Синель [басон 

буюмдары] 
26Т000   Сутаж 
260096   Кийимди кооздоо үчүн 

сызма 
26Т000   Боолор 
260067   Жүн боолор

26.07. Чач үчүн галантерея буюмдары 
260040  ..............  Чач үчүн сайгычтар [чач 

үчүн кыскычтар] 
260015  ..............  Чач үчүн кыскычтар 

[сайгычтар] 
260038  ..............  Чач үчүн декоративдик 

буюмдар 
260114  ..............  Чач үчүн алкактар 
260121  ..............  Кагаз папильоткалары 
260013  ..............  Чач үчүн таңмалар 

260127   Чачтарды тармалдоо 
үчүн шаймандар, кол 
куралдарынан тышкары 

260042   Чач үчүн торчолор 
260115   Чачты боео үчүн 

шапкалар 
260041   Чач үчүн шпилькалар 
260039   Чачты түйүү үчүн 

шиплькалар  
26.08. Ар кандай багыттагы галантерея буюмдары 

260128  ..............  Аппликациялар 
[галантерея буюмдары] 

260025  ..............  Басканда балдарды 
кармап туруу үчүн божу  

260023  ..............  Жеңдер үчүн 
кармагычтар 

260087  ..............  Сумкалар үчүн топчулук-
сыдырмалар  

260112  ..............  Спорттук таймаштардын 
катышуучулары үчүн 
номер белгилери  

260101  ..............  Асыл металлдардан эмес 
төш белгилери  

26T000  .............  Төш белгилер 
260094  ..............  Алтын менен 

саймаланган буюмдар 

260093  ..............  Күмүш менен 
саймаланган буюмдар 

260028  ..............  Саймаланган буюмдар 
260070   Галантерея буюмдары* 

жиптерден тышкары 
260117   Сыйлык тасмалары 
260069   Кийимдин тамга 

белгилери 
260045   Кийимдин сан белгилери 
260032   Кийимдин сан же тамга 

белгилери 
260075   Мишура [кийим үчүн 

кооздуктар] 
260080   Пико [токума] 
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260085   Розеткалар [басон 
буюмдары 

  Текстиль 
материалдарынан 
этикеткалар [24.07] 

26Т000   Эн белгилер 

26.09. Адамдын же жасалма чачтан буюмдар 

260014  ..............  Жасалма сакалдар 
260043  ..............  Жасалма чачтар 
260126  ..............  Адамдын чачы 
260044  ..............  Чачтан өрмө чачтар 
260089   Жасалма чач  

260079   Кийме чачтар 
260072   Жасалма муруттар 
260125   Шиньондор  

26.10. Тигүү жана кол өнөрчүлүк үчүн куралдар жана шаймандар 
260100  ..............  Төөнөгүчтөр, зер 

буюмдарынан жана 
бижутериялардан 
тышкары 

260020  ..............  Тордомолор үчүн грибок 
260092  ..............  Ийне сайгычтар 
260124  ..............  Сайма саюу же жүн үчүн 

жиптерди ороого 
арналган түрмөктөр 
[машиналардын бөлүгү 
эмес] 

260049  ..............  Тигүү жана кол 
өнөрчүлүк үчүн 
шаймандар үчүн кутулар 

260122   Килемдер үчүн 
илмектер  

260051   Сайма саюу үчүн 
илмектер 

260052  ..............  Илмектер [галантерея 
буюмдары] 

260050   Оймоктор 
260055   Төөнөгүчтөр үчүн 

жаздыкчалар  
260078   Ийнелер үчүн 

жаздыкчалар  
260009   Токуу шиштери  
260091   Ийнелер үчүн футлярлар 
260058   Балыкчылык торлорун 

даярдоо үчүн чүмөктөр  
260090  Тигүүчү шибегеси 

26.11. Ар кандай багыттагы ийнелер 

260002  ..............  Ийнелер* 
260005  ..............  Жүн тыткан машиналар 

үчүн ийнелер   
260006  ..............  Мукабалоо иштери үчүн 

ийнелер 

260008   Булгаары менен иштөө 
үчүн ийнелер 

260003   Өтүк ийнелери 
260004   Тигүү ийнелери 
260007   Тордогуч ийнелер 
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27-класс 

27.01. Чаптоо материалдары 
27.02. Пол жабуулары 
27.03. Килем буюмдары 
27.04. Башка топторго киргизилбеген жабуулар 

27.01. Чаптоо материалдары 
270013*  ............  Текстилдик эмес 

килемдер [дубалга 
чаптагыч] 

270013*  ............  Текстилдик эмес драп 
материалдар 

270007   Тушкагаздар 
270018   Текстиль тушкагаздары 

27.02. Пол жабуулары 
270014  ..............  Линолеум 
270006*  ............  Циновкалар 
270006*  ............  Маттар* 
270004  ..............  Гимнастикалык маттар 
270015  ..............  Килем жабуулары үчүн 

төшөмөлөр 
27T000  .............  Пол жабууларынын 

астына төшөмөлөр 

270016   Полдун винил 
жабуулары  

270002   Полдор үчүн жабуулар 
270008   Бутту сүртүү үчүн 

салгычтар  
270009   Тростник циновкалары 

27.03. Килем буюмдары 

270011  ..............  Килемдер 
270010  ..............  Автомобилдер үчүн 

килемдер 

270001   Ванна бөлмөлөрү үчүн 
килемдер  

270012   Тайгаланууга 
тоскоолдук кылуучу 
килемдер 

27.04. Башка топторго киргизилбеген жабуулар 

270003  ..............  Жасалма газондор 270017   Лыжа жантаймалары 
үчүн жабуулар  
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28-класс 

28.01. Оюндар жана аларга карата буюмдар 
28.02. Автоматтык оюндар 
28.03. Оюн жабдуусу 
28.04. Бильярд үчүн жабдуу 
28.05. Куурчактар жана аларга карата шаймандар 
28.06. Оюнчуктар жана аларга карата шаймандар 
28.07. Дөңгөлөктүү оюнчуктар 
28.08. Майрамдык аксессуарлар 
28.09. Аңчылык жана балыкчылык үчүн шаймандар 
28.10. Спорттук инвентарь жана шаймандар 
28.10.01. Ар кандай багыттагы спорттук инвентарь 
28.10.02. Спорттун суудагы түрлөрү үчүн спорттук инвентарь 
28.10.03. Спорттун кышкы түрлөрү үчүн спорттук инвентарь 
28.10.04. Спорттук көмөкчү инвентарь  
28.11. Коргонуу жарак-жабдыгы 
28.12. Аба ашкере жеңил учуучу аппараттары 

28.01. Оюндар жана аларга карата буюмдар 
280207*  ............  Кырылуучу катмары бар 

лотерея билеттери 
280207*  ............  Лотереялар үчүн скретч-

карталар 
28T000  .............  Башкатырмалар 
280168*  ............  Картина түзүү үчүн 

элементтердин 
топтомунан турган 
башкатырма  

280168*  ............  Пазлдар 
280054  ..............  Домино 
280056  ..............  Шахмат тактасы 
280057  ..............  Шашка тактасы 
280074*  ............  Оюн сөөкчөлөрү үчүн 

идиштер 
280074*  ............  Оюн сөөкчөлөрү үчүн 

стакандар 
280036  ..............  Кагаз жыландар 
280041  ..............  Конструктор-оюндары 
280078  ..............  Бөлмө оюндары 
280156  ..............  Үстөл оюндары 
280005  ..............  Шакектер менен оюндар 
280079  ..............  Оюндар* 

280178   Бинго үчүн карта 
280191   Оюн карталары 
280106   Кеглдер [оюн] 
280050   Оюн сөөкчөлөрү 
280160   Маджонг 
280114*   Нардалар 
280114*   Триктрак 
280183   Пиньяттар 
28Т000   Балдар чыгармачылыгы 

үчүн предметтер 
280165   Көпөлөктөр үчүн торчо  
280206   Кумар 

оюндары үчүн 
фишкалар 

280040   Оюндар үчүн 
фишкалар 
[жетондор] 

280023   Оюндар үчүн шариктер 
280030   Оюндар үчүн шарлар 
280012   Оюндар үчүн үйлөмө 

шарлар 
280055   Шахматтар 
280049   Шашкалар [оюн] 

28.02. Автоматтык оюндар 
280216  ..............  Видеооюндар үчүн 

аркаддык автоматтар  
280214  ..............  Видеооюндар үчүн 

автоматтар 
280202  ..............  Кумар оюндары үчүн 

оюн автоматтары 

280189   Алдын ала төлөө 
менен оюн 
автоматтары [09.04.01] 

280199   Патинко 
280203   Слот-машиналар [оюн 

автоматтары] 
28.03. Оюн жабдуусу 

280157  ..............  Жарманке каруселдери 
280010  ..............  Селкинчектер 
280217  ..............  Оюн консолдору үчүн 

контроллерлор  
280181  ..............  Айлануучу 

рулетка үчүн 
тегеректер  

280193   Электрондук буталар 
280037*   Учуучу жыландар үчүн 

мотовила 
280037*   Учуучу жыландар үчүн 

жипти ороого арналган 
шайман  
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280215  ..............  Суюк кристаллдык 
дисплейи бар 
портативдик оюндар  

280070  ..............  Үстөл футболу 
28T000  .............  Казинодогу оюндар 

үчүн атайын үстөлдөр  
280080  ..............  Учуучу буталарды 

атуу үчүн стенддер 
280111  ..............  Үстөл тенниси үчүн 

үстөлдөр 

280105   Фокустарды көрсөтүү 
үчүн түзүлүштөр 

280128   Оюндар үчүн 
түзүлүштөр  

280031   Боулинг үчүн 
түзүлүштөр жана 
жабдуу  

 

28.04. Бильярд үчүн жабдуу 

280121  ..............  Бильярд кийлери  
280020  ..............  Бильярд кийлери үчүн 

бор [16.07; 03.03.02.01; 
03.03.02.03] 

280013  ..............  Бильярд үстөлдөрүнүн 
борттору үчүн 
төшөмөлөр 

28T000  .............  Бильярд кийлери үчүн 
чаптагычтар  

280122  ..............  Бильярд кийлери үчүн 
учтар 

280123   Бильярд үстөлдөрү 
280124   Алдын ала төлөө үчүн 

автоматтары бар 
бильярд үстөлү 

280021   Бильярд ойноодо 
жазуу үчүн маркер 
шаймандары 

280019   Бильярд шарлары 

28.05. Куурчактар жана аларга карата шаймандар 
280016  ..............  Куурчактар үчүн упчусу 

бар бөтөлкөлөр 
280086  ..............  Куурчактар үчүн үйлөр 
280104  ..............  Куурчактар үчүн 

бөлмөлөр 
280085   Куурчактар үчүн 

керебеттер 

280088   Куурчактар 
28T000 ..............  Матрешкалар 
280087   Куурчактар үчүн 

кийимдер 
280103   Марионеткалар 

28.06. Оюнчуктар жана аларга карата шаймандар 
280095  ..............  Бассейндер [оюн жана 

спорт үчүн буюмдар] 
280112  ..............  Чимириктер 

[оюнчуктар] 
280158  ..............  Учуучу дисктер 

[оюнчуктар] 
280024  ..............  Оюнчуктар 
280004  ..............  Үй жаныбарлары үчүн 

оюнчуктар  
280208  ..............  Жумшак оюнчуктар  
280161  ..............  Жумшак оюнчуктар  
280145*  ............  Кыймылдуу бөлүктөрү 

бар оюнчуктар  
280145*  ............  Мобайлдар [оюнчуктар 
280198   Масштабдуу 

топтолуучу моделдер 
[оюнчуктар] 

280062  ..............  Сюрпризи бар 
оюнчуктар [утуштар] 

280190  ..............  Калейдоскоптор 
280014  ..............  Терметме-аттар 

[оюнчуктар] 
28T000  .............  Коңгуроолор 

[оюнчуктар] 

280025 ............... Курулуш кубиктери 
[оюнчуктар] 

280151   Жумшак аюулар 
280058   Оюнчук пистолеттер 
280117   Пневматикалык 

пистолеттер 
[оюнчуктар] 

280118   Пистондор 
[оюнчуктар] 

280003   Оюн пистолеттери 
үчүн пистондор 
[оюнчуктар] 

280077   Шылдырактар 
[оюнчуктар] 

280162   Самын көбүкчөлөрүн 
чыгаруу үчүн 
шаймандар 
[оюнчуктар] 

280175   Кар шарлары 
280222   Беткаптар [оюнчуктар] 
280219   Фигуркалар 

[оюнчуктар] 
280218*   Макеттер [оюнчуктар] 
280218*   Моделдер [оюнчуктар] 
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28.07. Дөңгөлөктүү оюнчуктар 
280163*  ............  Автомобилдер 

[оюнчуктар] 
280163*  ............  Унаа каражаттары 

[оюнчуктар] 
280091  ..............  Масштабдуу унаа 

каражаттарынын 
моделдери 

280115   Самокаттар [оюнчуктар] 
280185   Радио менен 

башкарылуучу унаа 
каражаттары [оюнчуктар] 

28.08. Майрамдык аксессуарлар 

280045  ..............  Кечелер үчүн майда-
чүйдө жасалга [көңүл 
буруу белгилер] 

280006   Синтетикалык 
материалдардан жаңы 
жылдык балатылар 

280027  ..............  Момпосуй-тарсылдактар 
[рождество 
тарсылдактары] 

280039   Жаңы жылдык 
балатылар үчүн 
коңгуроолор 

280192   Момпосуйлар 
280089  ..............  Театр беткаптары 
280090  ..............  Карнавал беткаптары 
280164   Мажореткалар үчүн 

таякчалар 

280029  Жаңы жылдык 
балатылар үчүн шамдар 

280120 .............  Жаны жылдык 
балатылар үчүн 
койгучтар 

280096   Жаңы жылдык 
балатылар үчүн жасалма 
кар 

280119 .............  Жаңы жылдык балатылар 
үчүн кооздуктар, электр 
лампочкаларынан, 
шамдардан жана 
кондитер азыктарынан 
тышкары 

28T000 ..............  Үйлөмө шарлар 
280204   Майрамдар үчүн 

кагаз шляпалар 

28.09. Аңчылык жана балыкчылык үчүн шаймандар 

280094   Кодоо [балыкчылык 
кылтактары] 

280155  ..............  Булкууну билдиргичтер 
[кайырмак шаймандары] 

280092  ..............  Кайырмак катушкалары 
280076  ..............  Кайырмак илмектери 
280084  ..............  Кайырмак жиби 
280107  ..............  Жаныбарлардын 

ичегисинен жасалган 
кайырмак жиптери 

280180  ..............  Аңчылык үчүн манкалар 
280002  ..............  Жасалма жемдер 
280069  ..............  Кайырмак калкымасы 
280082   Аңчылык же балык улоо 

үчүн татканткыч жем  

280194   Аңчылык же 
балыкчылык үчүн 
жыттуу татканткыч жем  

280083   Балыкчылык 
шаймандары  

280071   Гарпун мылтыгы 
[спорттук товарлар] 

280060   Балыкчылык торлору 
280154   Балыкчылык торлору 

[22.02] 
280035   Булкуу сигнализатору 

[балыкчылык 
шаймандары] 

280035   Кайырмактар 

28.10. Спорттук инвентарь жана шаймандар 

28.10.01. Ар кандай багыттагы спорттук инвентарь 

280209  ..............  Батуттар [28.03] 
280028  ..............  Бекитилген конькилери 

бар ботинкалар 
280017  ..............  Велотренажерлор 
280171  ..............  Пейнтбол шарлары 

[пейнтболь куралы үчүн 
снаряд] 

280116  ..............  Бадминтон ойноо үчүн 
воландар  

280184  ..............  Илме грушалар 
280052  ..............  Спорттук дисктер 
280148  ..............  Тебүү үчүн роликтүү 

такталар 
280150  ..............  Пружиналуу такталар 

[спорттук товарлар] 
280067  ..............  Дротиктер 
280201  ..............  Жумарлар [альпинисттик 

шаймандар] 
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280001  ..............  Оюндар үчүн топко 
арналган камералар 

280022  ..............  Кеглдер 
280034  ..............  Гольф үчүн клюшкалар 
280098  ..............  Роликтүү конькилер 
280182  ..............  Бир полоздуу роликтүү 

конькилер 
280170*  ............  Сыр чачкычтар [спорттук 

шаймандар] 
280170*   Пейнтбол үчүн курал 

[спорттук шаймандар] 
280007   Атуу үчүн жебелер 
280038   Буталар 
280101*  ............  Чоподон буталар 

[буталар] 
280101*  ............  Чопо тарелкалар 

[буталар] 
280011   Оюн үчүн топтор 
280130   Фехтоваль куралы 
280159   Оюндар үчүн такалар 
280008   Жаа менен атуу үчүн 

шаймандар  
280081   Ракеткалар 
280176   Оор атлеттер үчүн 

курлар [спорттук 
товарлар] 

280188   Рогаткалар [спорттук 
товарлар] 

280059   Велотренажерлор үчүн 
роликтер 

280075   Оор атлетикадагы 
көнүгүүлөр үчүн 
спорттук снаряддар  

280129   Гимнастика снаряддары 
280097   Айлантуу үчүн 

снаряддар 
280064   Спорттук торлор 
280065   Теннис торлору 
280142   Альпинисттик 

шаймандар 
280042  ..............  Ракеткалар үчүн кылдар 
280221  ..............  Гимнастикалык 
гантелдер 
280033  ..............  Жаныбарлардын 

ичегилеринен жасалган 
ракеткалар үчүн кылдар 

280044  ..............  Күч тренажерлору 
280043  ..............  Спорттук тренажерлор 
280210   Секирүү үчүн шесттер 
280051   Эспандерлер 

[тренажерлер] 
280195   Камуфляждык экрандар 

[спорттук товарлар] 

28.10.02. Спорттун суудагы түрлөрү үчүн спорттук инвентарь 
280177  ..............  Боди-борддор 
280205  ..............  Сүзүү үчүн кармап 

туруучу такталар 
280102  ..............  Серфинг үчүн такталар 
280126  ..............  Серфинг үчүн парусу бар 

такталар 
280213  ..............  Сүзүү үчүн жилеттер 
280093   Сүзүү үчүн ласталар 
280152   Суу лыжасы 

280125   Серфинг үчүн лыжа 
280169   Парусу бар такталар 

үчүн мачттар 
280211   Сүзүү үчүн калкымалар 
280212   Сүзүү үчүн курлар 
280167   Парусу бар такталар 

үчүн курлар 
280172   Серфинг үчүн такталарга 

курлар  

28.10.03. Спорттун кышкы түрлөрү үчүн спорттук инвентарь 

280110  ..............  Лыжалар 
280009  .............. Лыжа канттары 
280066  ..............  Лыжалар үчүн бекиткич 
280048  ..............  Хоккей клюшкалары 
280100  ..............  Аюу балыктын териси 

[лыжалардын таяныч 
беттери үчүн] 

280099  ..............  Муз конькилери 
280063  ..............  Лыжа маздары 
280109   Лыжалардын таяныч 

беттери үчүн каптама 

280026   Бобслей үчүн чаналар 
280113   Чаналар [спорттук 

товарлар] 
280187   Кар жанчуурлары 
280197   Сноуборддор 
280149   Тобоггандар 

[оюнчуктар] 
28T000   Шайбалар  

28.10.04. Спорттук көмөкчү инвентарь 
280174  ..............  Спорттук старттык 

блоктор 
280186  ..............  Атлеттер пайдалануучу 

канифоль [02.04] 
 
 

280179  ..............  Жердин бороңун ордуна 
жаткыруу үчүн шайман 
[гольф үчүн шаймандар] 

280108   Лыжа үчүн кыргычтар 
280047   Крикет үчүн сумкалар 
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  Альпинисттер үчүн 
сумкалар [18.03] 

  Туристтик сумкалар 
[18.03] 

280061   Гольф үчүн 
клюшкаларга арналган 
дөңгөлөктүү же 
дөңгөлөксүз сумкалар 

280173   Теннис топторун 
ыргытуу үчүн 
түзүлүштөр 

280166   Лыжаларга жана серфинг 
үчүн такталарга арналган 
атайын каптамдар 

280220  ..............  Топторду берүү үчүн 
машиналар

28.11. Коргонуу жарак-жабдыгы 
280131  ..............  Фехтование беткаптары 
280144  ..............  Тизе каптар [спорттук 

товарлар] 
280143  ..............  Чыканак каптар 

[спорттук товарлар] 
280141  ..............  Бейсбол колкаптары 
280032  ..............  Боксер колкаптары 
280153  ..............  Гольф үчүн колкаптар 
280072  ..............  Оюндар үчүн колкаптар 
280015   Берүү үчүн колкаптар 

[оюндар үчүн 
шаймандар] 

280132   Фехтование колкаптары 
280147   Коргоочу төшөмөлөр 

[спорттук экипировка 
элементтери] 

280196   Колдоочу спорттук 
трусылар [спорттук 
товарлар] 

280046   Калкандар [спорттук 
товарлар] 

28.12. Аба ашкере жеңил учуучу аппараттары 

280127  ..............  Дельтапландар [12.01] 280146   Парапландар [12.01] 
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29-класс 

29.01. Мал азыктары 
29.01.01. Эт жана эт азыктары 
29.01.01.01. Колбаса жана колбаса азыктары 
29.01.02. Сүт жана сүт азыктары 
29.01.03. Жумуртка жана жумуртка азыктары 
29.01.04. Балык жана балык азыктары 
29.01.05. Деңиз азыктары, балыктан тышкары 
29.01.06. Башка топчолорго киргизилбеген, мал азыктары 
29.01.07. Кыйыр мал товарлары 
29.01.08. Ферменттер  
29.02. Өсүмдүк азыктары 
29.02.01. Иштетилген же консервацияланган жемиштер 
29.02.02. Жемиштерден даяр азыктар  
29.02.03. Иштетилген же консервацияланган жашылчалар 
29.02.04. Жашылчалардан даяр азыктар 
29.02.05. Жаңгактар 
29.02.06. Козу карындар 
29.02.07. Башка топчолорго киргизилбеген, өсүмдүк азыктары 
29.03. Тамак-аш майлары жана тоң майлары 
29.03.01. Өсүмдүктөрдүн майлары жана тоң майлары 
29.03.02. Жаныбарлардын тоң майы 
29.03.03. Башка топчолорго киргизилбеген майлар жана тамак-аш 

тоң майлары 
29.04. Шорполор жана сорполор, аларды даярдоо үчүн курамдар 
29.05. Белоктор 
29.06. Башка топторго киргизилбеген даяр азыктар 

29.01. Мал азыктары 

29.01.01. Эт жана эт азыктары 
29T000  .............  Бастурма 
290063  ..............  Ветчина 
290050  ..............  Илбээсин 
290049  ..............  Эт желеси 
290147  ..............  Эт консервалары 
290081  ..............  Тамак-аштын сөөк чучугу 
290046  ..............  Эт 
290137  ..............  Консервацияланган эт 
290088  ..............  Боордон паштет 
290124   Боор 

29Т000   Эт чала фабрикаттары 
29Т000 ............... Канаттуулардан чала 

фабрикаттар 
290114   Тирүү эмес үй канаттуусу 
290076   Сало 
290142   Чочко эти 
290098   Туздалган эт 
290112   Субазыктар 
290068   Эт 

экстракттары 
29.01.01.01. Колбаса жана колбаса азыктары 

290018  ..............  Колбаса азыктары 
290013  ..............  Кан колбасасы 
290097   Сосискалар 

290153   Кургатылган нандагы 
сосискалар 

29.01.02. Сүт жана сүт азыктары 

290161   Жумурдун ууз ачыткычы 
29T000  .............  Сүрбыштактан 

даярдалган жеңил 
тамактар 

290065  ..............  Йогурт 
 ...........................  Тоңдурулган йогурт 

[30.06] 
290070  ..............  Кефир [сүт суусундугу] 
290164  ..............  Сүт коктейлдери 

290011  ..............  Каймак креми 
290071  ..............  Кымыз [сүт суусундугу] 
290008   Каймак май  
  Кондитердик азыктар 

үчүн таттуу сүт массасы 
(бышырылган крем) 
[30.03.04] 

290039   Сүт 
290180   Коюулантылган сүт 
290174   Белоктун курамы көп 

сүт  
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29T000  ..............  Кургак сүт 
  Балмуздак  

[30.06] 
290072  ..............  Сүт көп болгон сүт 

суусундуктары 
290074  ..............  Сүт азыктары 
290183  ..............  Простокваша 

[кычкылсүт] 
29T000  .............  Пудингдер [сүт 

десерттери] 

290182  ..............  Ряженка [сүт кычкыл 
ачытмасынын быктырып 
бышырлган сүтү] 

290033   Каймак [сүт азыгы] 
290141   Чалынган каймак 
290181   Балкаймак [коюу каймак] 
290073   Сүттүн сары суусу 
290034   Сүрбыштактар 
290168   Алкоголсуз эгг-ног  

29.01.03. Жумуртка жана жумуртка азыктары 

290012  ..............  Жумуртка агы 
290064   Жумуртка сарысы 

290087   Жумуртка 
күлмайдасы 

290086   Жумурткалар* 

29.01.04. Балык жана балык азыктары 
290006  ..............  Анчоустор 
290016  ..............  Икра 
290170  ..............  Иштетилген балык 

икрасы 
290144  ..............  Балык консервалары 
290107  ..............  Лосось 
290167  ..............  Балык мусстары 
290125  ..............  Балыктын тамак-аш 

азыктары 

290047   Тирүү эмес балык 
290136   Консервацияланган 

балык 
290149   Туздалган балык 
290106   Сардина 
290055   Сельдь 
290109   Тунец 
290041   Балыктын филеси

29.01.05. Деңиз азыктары балыктан тышкары 
290132  ..............  Клемдер [тирүү эмес] 
290138  ..............  Тирүү эмес креветкалар 
290135  ..............  Тирүү эмес креветкалар 
290075  ..............  Тирүү эмес лангусттар 
290082  ..............  Тирүү эмес мидиялар 
290083   Тирүү эмес 

моллюскалар  
290057  ................  Тирүү эмес омарлар 

29T000 ..............  Деңиз азыктары 
290040   Тирүү эмес рактар  
290037  ................ Тирүү эмес рак 

сымалдуулар  
290150  ..............  Тирүү эмес трепангдар 
  Тирүү эмес 

голотурийлер 
290061   Тирүү эмес устрицалар 

29.01.08. Башка топчолорго киргизилбеген, мал азыктары 

290143  ..............  Желүүчү канаттуулар 
уясы  

290151  ..............  Тамакка пайдаланылуучу 
жибек куртунун 
көпөлөгүнүн 
куурчакчасы 

290139   Үлүл жумурткалары

29.01.07. Кыйыр мал товарлары 
290003  ..............  Желатин* [01.03.04.01] 
 ...........................  Фотографияда 

пайдалануу үчүн желатин 
[01.04.02] 

 ...........................  Медициналык 
максаттар үчүн 
желатин [05.01.18.02] 

 ...........................  Өнөр жай максаттары 
үчүн желатин [01.01.14] 

 

 ...........................  Өнөр жай максаты 
үчүн казеин [01.01.10] 

 ...........................  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн казеин [01.03.04] 

290062  ..............  Тамак-аш балык 
клейи 

 ...........................  Канцелярдык же 
тиричилик максаттары 
үчүн балык клейи 
[16.12] 
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 ...........................  Канцелярдык, тамак-
аштык же тиричилик 
балык желиминен 
тышкары, балык клейи 
[01.02.01] 

290145   Тамакка пайдалануу үчүн 
балык уну  

  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн балык 
уну [05.01.18.02] 

  Балык уну, 
жаныбарлардын тамакка 
кошулмалары [31.03] 

29T000  .............  Сүт канты 

  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн лактоза [01.03.04] 

  Өнөр жай максаттар 
үчүн лактоза [01.01.11] 

  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн лактоза 
[05.05.03] 

29.01.06. Ферменттер 

290178   Кулинардык максаттар 
үчүн сүт ферменттери 
[01.03.04; 30.08] 

290042   Жумурдун ууз 
ферменттери  

29T000 ..............  Сүт ачыткылары 
210117   Самын диспенсерлери 
  Ачыткылар* [30.08] 
29T000 ..............  Сүт уюткусу 

29.02. Өсүмдүк азыктары 

29.02.01. Иштетилген же консервацияланган жемиштер 

290051  ..............  Имбирь кыямы 
290027  ..............  Мейиз 
29T000  .............  Кантталган 

өсүмдүктөрдүн кабыгы  
290179  ..............  Компоттор 

[бышырылган 
жемиштерден десерт] 

290146  ..............  Жемиш консервалары 
290024  ..............  Кант сиробунда 

бышырылган мөмөлөр же 
жемиштер  

290038  ..............  Курмалар 
290025  ..............  Тоңдурулган жемиштер 

290017   Консервацияланган 
жемиштер 

290133   Спиртте 
консервацияланган 
жемиштер 

290043   Жылуулук менен 
иштетүүгө кабылган 
жемиштер 

29T000 ..............  Тоңдурулган мөмөлөр 
29T000 ..............  Жылуулук менен 

иштетүүгө кабылган 
жемиштер 

29T000 ..............  Кургатылган мөмөлөр 
29.02.02. Жемиштерден даяр азыктар 

290044  ..............  Жемиш желеси 
290160  ..............  Жемиштердин 

негизиндеги жеңил тамак 
290079  ..............  Кондитердик азыктардан 

тышкары, мармелад 
 ...........................  Кондитердик желе өңдүү 

азыктар [30.03.02] 
290045  ..............  Жемиш маңызы 
29T000  .............  Повидло 
290156  ..............  Клюква пюреси 
290155   Алма пюреси 

  Жемиш пюреси [соус] 
[30.09.01] 

290104  ..............  Жемиш салаттары 
29T000 ..............  Жемиш соустары 
290035   Жалтыр капталган 

жемиштер 
290115   Жемиш цедрасы 
29T000 ..............  Цукаттар 
290131   Жемиш чипсылары 

29.02.03. Иштетилген же консервацияланган жашылчалар 

290165  ..............  Айвар 
[консервацияланган 
калемпир] 

290123  ..............  Консервацияланган 
буурчак 

290052  ..............  Тамакка пайдалануу 
үчүн консервацияланган 
соя буурчактары 

290096  ..............  Консервацияланган 
буурчак 
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290020  ..............  Ачытылган капуста 
290152  ..............  Жашылча консервалары 
290028   Корнишондор 
290089   Консервацияланган пияз 
290029   Консервацияланган 

жашылчалар 
290030   Жылуулук менен 

иштетүүгө кабылган 
жашылчалар 

 

290031   Кургатылган 
жашылчалар 

290090   Консервацияланган 
зайтун 

290095   Пикулдар 

290077   Консервацияланган 
жасмык 

 

29.02.04. Жашылчалардан даяр азыктар 
29T000  .............  Картошканын 

негизиндеги даяр тамак 
29T000  .............  Жүгөрүдөн даярдалган 

жеңил тамак 
290094  ..............  Ачуу татымалы бар 

тууралган 
жашылчалардын 
маринады[пикалилдер] 

290163  ..............  Соя сүтү [сүттү 
алмаштыргыч] 

290169  ..............  Жашылчалар мусстары 
290148   Картошка 

куймагы 
290101   Томат пастасы 
29Т000   Соя азыктары  
290162   Кимчи [ферменттелген 

жашылчалардан тамак] 

290102   Жашылчалар 
салаты 

290067  ..............  Тамак даярдоо үчүн 
жашылчалар ширеси 

290110   Тамак даярдоо үчүн 
томат ширеси  

290157   Тахиндер [кунжуттун 
уруктарынан паста] 

290140   Соя быштагы 
290154  ..............  Картошка бадырагы 
290158  ..............  Хумос [түрк буурчагынан 
паста] 
290019  ................ Картошка чипстери 
290176   Калориялуулугу аз 

картошка чипстери 
290184   Томат пюреси  

29.02.05. Жаңгактар 
290118   Иштетилген арахис 
290117  ..............  Жанчылган бадам  
290085   Иштетилген жаңгактар 

290021   Кургатылган кокос 
жаңгактары

29.02.06. Козу карындар 
290120  ..............  Консервацияланган козу 

карындар  
29T000  .............  Кургатылган, 

тоңдурулган, жылуулук 
менен иштетүүгө 
кабылган козу карындар 

290113   Консервацияланган 
трюфелдер 

29.02.07. Башка топчолорго киргизилбеген, өсүмдүк азыктары 

290172  ..............  Тамакка пайдалануу 
үчүн даярдалган дарак 
сымал алоэ 

290116  ..............  Кулинардык максаттар 
үчүн альгинаттар 
[01.03.04; 30.07.02] 

290159  ..............  Куурулган деңиз 
балырлары 

290093  ..............  Кулинардык максаттар 
үчүн пектиндер 

 ...........................  Фотографияда 
пайдалануу үчүн 
пектиндер [01.04.02] 

 ...........................  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн пектиндер 
[01.03.04] 

  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн 
пектиндер [05.01.18.02] 

290134   Тамак үчүн даярдалган 
өсүмдүктөр чаңчалары 

290171   Тазаланган уруктар 
290166   Тазаланган күнкарама 

уруктары 
290173   Консервацияланган 

сарымсак 
290002   Тамак-аштык балыр 

экстрактары 
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29.03. Тамак-аш майлары жана тоң майлары 

29.03.01. Өсүмдүктөрдүн майлары жана тоң майлары 

290121  ..............  Кокос майы 
290007  ..............  Арахис майы 
290009  ..............  Какао майы 
290122  ..............  Кокостун суюк майы 
290010  ..............  Кокостун катуу майы 
290058  ..............  Жүгөрүнүн тамак-аш 

майы 
290060  ..............  Кунжуттун тамак-аш 

майы 
290175   Кулинардык максаттар 

үчүн зыгыр майы 
290091   Зайтундун тамак-аш 

майы 

290084   Пальманын тамак-аш 
майы 

290059   Пальма данегинен 
тамак-аш майы 

290111   Күнкараманын тамак-аш 
майы 

290022   Рапс тамак-аш майы

29.03.02. Жаныбарлардын тоң майы 

290108  ..............  Жаныбарлардын тамак-
аш тоң майы 

290092  ..............  Сөөктүн тамак-аш тоң 
майлары 

290103  ..............  Чочконун тамак-аш тоң 
майы 

 

29.03.03. Башка топчолорго киргизилбеген майлар жана тамак-аш тоң майлары 

290053  ..............  Тамак-аш тоң майларын 
даярдоо үчүн тоң май 
заттары  

290005  ..............  Тамак-аш тоң майлары 
290177  ..............  Кулинардык максаттар 

үчүн лецитин [01.01.15; 
05.01.18.01] 

 ...........................  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн лецитин [01.03.04] 

290078   Маргарин 
290032   Тамак-аш майлары 
29T000 ..............  Бутерброддор үчүн 

жаңгак пастасы  
290054   Бутерброддор үчүн тоң 

май аралашмалары  

29.04. Шорполор жана сорполор, аларды даярдоо үчүн курамдар 

290014  ..............  Сорполор 
290023   Сорпо концентраттары 
290015   Сорпо даярдоо үчүн 

курамдар  

290099  ..............  Шорпо даярдоо үчүн 
курамдар 

290026  ..............  Шорполор 
290066  ..............  Жашылча шорполору 

29.05. Белоктор 

290001  ..............  Кулинардык максаттар үчүн белоктор 

29.06. Башка топторго киргизилбеген, даяр азыктар 
290048   Тамак-аш желеси 
290036   Крокеттер 

29T000 ..............  Кисель 
29T000 ..............  Суфле 
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30-класс 

30.01. Ун-акшак азыктары 
30.02. Ун азыктары 
30.02.01. Ар кандай макарон азыктары 
30.02.02. Нан азыктары 
30.02.03. Камыр жана андан жасалган азыктар, ун негизиндеги тамактар 
30.03. Кондитердик азыктар, таттуулар 
30.03.01. Ун кондитердик азыктары 
30.03.02. Канттуу кондитердик азыктар 
30.03.03. Декоративдик кондитердик азыктар 
30.03.04. Башка топчолорго киргизилбеген, кондитердик азыктар 
30.04. Кант, кант өндүрүшүндөгү азыктар 
30.05. Чай, кофе, какао жана алардын негизиндеги ичимдиктер 
30.05.01. Чай, кофе, какао жана анын негизиндеги суусундуктар 
30.05.02. Кофе жана кофе суусундуктары 
30.05.03. Какао жана какао азыктары 
30.05.04. Накта кофенин алмаштыргычтары 
30.06. Муз, балмуздак 
30.07. Тамак-аш кошулмалары 
30.07.01. Тамак-аш жыт бергичтери 
30.07.02. Ар кандай багыттагы тамак-аш кошулмалары 
30.08. Ачытуу үчүн азыктар, ферменттер 
30.09. Татымалдар, жыттуу татымалдар, кошулмалар 
30.09.01. Тамак-аш соусу 
30.09.02. Тамак-аш тузу 
30.09.03. Жыттуу татымалдар 
30.09.04. Жашылча татымалдары 
30.09.05. Башка топчолорго киргизилбеген татымалдар 
30.10. Крахмал жана крахмал азыктары 
30.11. Балчылык азыктар 
30.12. Даяр кулинардык азыктар 

30.01. Ун-акшак азыктары 
300198  ..............  Жүгөрү акшагы 
300124  ..............  Манна акшагы 
300146  ..............  Сулу акшагы 
300105  ..............  Арпа акшагы 
300080  ..............  Тамак-аш акшактары 
300091  ..............  Майдаланган жүгөрү 
300092  ..............  Куурулган жүгөрү 
300163  ..............  Кускус [дан] 
300058  ..............  Буурчак уну 
300128  ..............  Тапиоки уну* 
 ...........................  Өнөр жай максаттары 

үчүн тапиока уну 
[01.01.14] 

300114  ..............  Картошка уну* 
300059  ..............  Жүгөрү уну 
300057  ..............  Тамак-аш уну* 
300063  ..............  Буудай уну 
300062   Соя уну 
300061   Арпа уну 

300142   Майдаланган сулу 
300143   Тазаланган сулу 
300060   Горчица күлмайдасы 
300034   Дан өсүмдүктөрүнүн 

азыктары 
300144   Сулу негизиндеги 

азыктар 
300119   Күрүч 
300213   Тамакка пайдалануу 

үчүн буудайдын өнүмү 
300121   Саго 
300212   Тамакка пайдалануу 

үчүн зыгыр уруктары 
300043   Жүгөрү бадырактары 
300145   Сулу бадырактары 
300161   Бадырактар [дан 

өсүмдүктөрүнүн 
азыктары] 

300100   Тазаланган арпа

30.02. Ун азыктары 

30.02.01. Ар кандай макарон азыктары 
300132  ..............  Вермишель 
300003  ..............  Макарон азыктары 
300103  ..............  Кесме 

300090   Макарондор 
300126   Спагеттилер

187 
 



30.02.02. Нан азыктары 

30T000  .............  Баранкалар 
300110  ..............  Бөлкөлөр 
30T000  .............  Нан таякчалары 
300015  ..............  Кургатылган нан 
300189   Панирленген 

кургатылган нан 

 
300093   Нан  
300013   Ачытылбаган камырдан 

нан 
  Диабетикалык нан 

[05.05.01] 

30.02.03. Камыр жана андан жасалган азыктар, ун негизиндеги тамактар 
300047  ..............  Куймактар 
30T000  .............  Ичи бар куймактар 
30T000  .............  Варениктер, чүчбаралар 

жана ушул сыяктуу 
тамактар   

300134  ..............  Камырда бышырылган 
паштет 

300192  ..............  Киш 
300133  ..............  Эт менен кулебяктар 
300064  ..............  Тамак-аш уну  
300178  ..............  Күрүч токочтору 
300104  ..............  Пирогдор 
30T000  .............  Пирожоктор 

300112 ............... Пицца 
30T000  ..............  Пончиктер 
300099   Ун өндүрүшүнүн 

азыктары 
300117   Равиоли 
300072   Кондитер азыктары үчүн 

ачытылган таттуу камыр  
300220   Даяр камыр 
300004   Миндаль камыры 
300185   Тортилдер 
300222   Кондитердик азыктар 

үчүн камыр 

30.03. Кондитердик азыктар, таттуулар 

30.03.01. Ун кондитердик азыктары 
300018  ..............  Бисквиттер 
300023  ..............  Бриоштор 
300022  ..............  Вафлилер 
300017  ..............  Угут галеттери 
300029  ..............  Таттуу камырдан, 

негизинен ичи бар 
кондитер азыктары  

300174  ..............  Крекерлер 
300039   Марципан 
300068   Птифурлар 

[пирожныйлар] 

300016   Печенье 
300089 ...............  Макарон [миндаль 

печеньеси] 
300109   Кургак печенье  
30Т000   Пирожныйлар 
300055   Пряниктер 
300115   Пудингдер 

[запеканкалар] 
30Т000   Торттор 
300129   Тарттар 

30.03.02. Канттуу кондитердик азыктар 

30T000  .............  Драже 
30T000  .............  Зефир 
300176  ..............  Желе жемиш 

азыктары[кондитердик] 
  Кондитердик азыктардан 

тышкары, мармелад 
[29.02.02]  

30T000   Кант  
300032  ..............  Карамелдер 

[момпосуйлар] 
300020  ..............  Момпосуйлар 
300118  ..............  Лакр момпосуйлары 

[кондитердик азыктар] 
300019  ..............  Жалбыз момпосуйлары 
300153  ..............  Набаттар* 
30T000  .............  Лукумдар 

300147   Лакр таякчалары 
негизиндеги кондитер 
азыктары [кондитердик 
азыктар] 

30T000   Пастила 
300107   Пастилкалар 

[кондитердик азыктар] 
300067   Помадкалар 

[кондитердик азыктар] 
300116   Пралине 
300071  Кондитер азыктары үчүн 

упа 
300191   Халва 
300038   Шоколад 
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30.03.03. Декоративдик кондитердик азыктар 
300008  ..............  Жаңы жылдык балатыларды кооздоо үчүн контидер азыктары  

30.03.04. Башка топчолорго киргизилбеген, кондитердик азыктар 

300108  ..............  Ун кондитердик 
азыктары 

300139  ..............  Арахис негизиндеги 
кондитер азыктары 

300138  ..............  Миндаль негизиндеги 
кондитер азыктары 

300175 .............  Бышырылган крем 
[29.01.02] 

300205  ............... Десерттик мусстар 
[кондитердик азыктар] 

300035 .............  Чайнама резинка* 
300042   Таттуулар 

30.04. Кант, кант өндүрүшүндөгү азыктар 

300203  ..............  Таттуу ачыган камырдан 
жасалган азыктар үчүн 
жалтыркап  

300077  ..............  Кулинардык максаттар 
үчүн глюкоза 

 ...........................  Өнөр жай максаттары 
үчүн глюкоза [01.01.11] 

 ...........................  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн глюкоза [01.03.04] 

 ...........................  Медициналык максаттар 
үчүн глюкоза 
[05.01.18.02] 

300094  ..............  Мальтоза 
300095   Патока  
300069   Кант*  
  Медициналык максаттар 

үчүн кант [05.05.01] 
300219   Пальма канты 
300096*   Алтын сироп 
300096*   Мелассадан сироп 
30Т000 ...............  Патокадан сироп 
30Т000...............  Фруктоза 

30.05. Чай, кофе, какао жана алардын негизиндеги ичимдиктер 

30.05.01. Чай жана анын негизиндеги суусундуктар 
300187  ..............  Чай суусундуктары 

[32.01.04] 
300037   Чай* 
300186   Муз менен чай [32.01.04] 

300221 ............... Чайды алмаштыргыч 
катары пайдаланылуучу 
гүлдөр же жалбырактар  

30.05.02. Кофе жана кофе суусундуктары 
300026  ..............  Кофе 
300027  ..............  Чийки кофе 

300149   Кофе 
суусундуктары 

300084   Кофе-сүт 
суусундуктары 

30.05.03. Какао жана какао азыктары 
300024  ..............  Какао 
300204  ..............  Шоколад мусстары 
300150  ..............  Какао негизиндеги 

суусундуктар 
300083  ..............  Какао-сүт суусундуктары 

300151   Шоколад 
суусундуктары 

300085   Шоколад-сүт 
суусундуктары  

30.05.04. Накта кофенин алмаштыргычтары 
300152  ..............  Кофени алмаштыргычтар 
300028  ..............  Кофени өсүмдүк 

алмаштыргычтар 

300036   Цикорий [кофени 
алмаштыргыч] 

30.06. Муз, балмуздак 
300181  ..............  Тоңдурулган йогурт 

[балмуздак] [29.01.02] 
300076  ..............  Муздатуу үчүн муз 
300075  ..............  Накта же жасалма муз 
300136   Тамак-аш музу 

300046   Балмуздак [29.01.02] 
300125   Сорбет [балмуздак] 
300137   Балмуздак үчүн 

күлмайдалар 
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30.07. Тамак-аш кошулмалары 

30.07.01. Тамак-аш жыт бергичтери
300011  ..............  Жыт бергичтер 

[01.03.04.01] 
300140   Эфир майларынан 

тышкары, жыт 
бергичтер [01.03.04.01] 

300070  ..............  Эфир майларынан 
тышкары, кондитер 
азыктары үчүн жыт 
бергичтер  
[01.03.04.01] 

300141  ..............  Эфир майларынан 
тышкары, 
суусундуктарды 
даярдоо үчүн жыт 
бергичтер [01.03.04.01] 

300010  ...............  Кофе жыт бергичтери 
300131  Ванилин [ваниль 

алмаштыргычы]  
300130   Ваниль [жыт бергич] 

30.07.02. Ар кандай багыттагы тамак-аш кошулмалары 

 ...........................  Тамак-аш өнөр жайы 
үчүн 
альгинаттар[01.03.04; 
29.02.07] 300215* 

 ...........................  Тамак-аш альгинаттары 
[01.03.04; 29.02.07] 

300053  ..............  Таттууланткыч накта 
заттар 

300088   Колбаса азыктары үчүн 
байланыштыруучу заттар 
[01.03.04.01] 

300074  ..............  Балмуздак үчүн 
байланыштыруучу заттар 
[тамак-аш музу] 

300169   Тамак даярдоо үчүн 
деңиз суусу [01.02.09; 
05.01.07] 

300216  ..............  Кулинардык максаттар 
үчүн глютен 
кошулмалары  

300050  ..............  Тамак-аш азыктары үчүн 
коюуланткычтар 
[01.03.04.01] 

300215*   Кулинардык максаттар 
үчүн шарап ташы  

300215*  ............  Кулинардык максаттар 
үчүн калий тартраты 
[01.03.04] 

300078  ............  Тамак-аш илээшкеги 
[01.02.01] 

300009  ............  Дары эмес тундурмалар 
300199  Наабай күлмайдалары 
300135   Үй шартында этти 

жумшартуу үчүн азыктар 
[01.03.04] 

300200   Тамак-аш содасы [тамак 
даярдоо үчүн натрий 
бикарбонаты] 
[05.01.18.01] 

300210   Ветчинаны 
жалтыркаптоо үчүн 
курамдар  

300045   Чалынган каймактар 
үчүн туруктандыргычтар  

300048  ............  Эфир эссенцияларынын 
жана эфир майларынан 
тышкары, тамак-аш 
эссенциялары 

  Суусундуктарды даярдоо 
үчүн эссенциялар [32.02] 

30.08. Ачытуу үчүн азыктар, ферменттер 

300087  ..............  Ачыткылар* [05.05.03; 
29.01.06; 31.03] 

300086  ..............  Уюткулар 
300165  ..............  Тамакка пайдалануу 

үчүн угут 
 ...........................  Сыра кайнатуу үчүн угут 

[31.09] 

  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн угут 
[05.05.03] 

300066 ............... Камыр үчүн ферменттер 
[01.03.04.01; 29.01.06] 

300164  Угуттун тамак-аш 
экстракты  

30.09. Татымалдар, жыттуу татымалдар, кошулмалар 

30.09.01. Тамак-аш соусу 
300082  ..............  Кетчуп [соус] 
300172  ..............  Майонез 
300207  ..............  Маринаддар 
300209  ..............  Песто [соус] 
300206  ..............  Жемиш пюреси [соус] 

[29.02.02] 

300179   Соя соусу  
300171   Томат соусу 
300217   Паста үчүн соус 
300122   Соустар [татымалдар] 
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30.09.02. Тамак-аш тузу 

300014   Тамак-аш азыктарын 
консервациялоо үчүн туз 

300049   Тамак-аш тузу [01.01.05; 
31.03] 

300123   Сельдерей тузу 

30.09.03. Жыттуу татымалдар 

300007  ..............  Бадьян 
300040  ..............  Гвоздика [жыттуу 

татымал] 
300073  ..............  Имбирь [жыттуу 

татымал] 
300033  ..............  Карри [приправа] 
300030  ..............  Корица [жыттуу 

татымал] 

300051  ..............  Куркума* [02.03.01] 
300102  ..............  Мускат жаңгагы 
300056   Жыттуу калемпир 
300111   Калемпир [татымалдар] 
300113   Калемпир 
300054   Жыттуу татымалдар 
300006   Анис уруктары 
300120   Шафран [татымалдар] 

30.09.04. Жашылча татымалдары 

300031  ..............  Каперстер 
300167  ..............  Релиш [приправа] 
300201  ..............  Огорддук 
консервацияланган чөптөр [татымалдар] 

300182   Чатни [приправа] 
300162   Чоу-чоу [приправа] 

30.09.05. Башка топчолорго киргизилбеген татымалдар 
300002  ..............  Балырлар [приправа] 
300101  ..............  Горчица 
300188  ..............  Салаттар үчүн 

кошулмалар 
30T000  .............  Кондитердик тамактар 

үчүн лакрица  
300097  ..............  Кондитердик тамактар 

үчүн жалбыз 
[03.05.01; 05.02] 

300194   Соя пастасы 
[приправа] 

300193   Эт подливкалары 
300041   Приправалар 
300012   Татымалдар 
300081   Уксус 
300148   Сыра уксусу 

30.10. Крахмал жана крахмал азыктары 
30T000  .............  Декстриндер 
300065   Тамак-аш крахмалы 

[01.01.11; 03.04.02] 

 ...........................  Диета же 
фармацевтикалык 
максаттар үчүн крахмал  
[05.05.03]  

300127   Тапиока 

30.11. Балчылык азыктар 

300098  ..............  Бал 
300168  ..............  Аарынын энелик сүтү 

  Медициналык максаттар 
үчүн аарынын энелик 
сүтү [05.01.18.01] 

300166  Прополис*
30.12. Даяр кулинардык азыктар 

300218  ..............  Дан өсүмдүктөр 
батончиги 

300214   Курамында белок көп дан 
өсүмдүктөр батончиги 

300202   Кесме негизиндеги 
тамактар 

30T000  .............  Запеканкалар 
300195   Дан өсүмдүктөрү 

негизиндеги жеңил 
тамактар 

300196   Күрүч негизиндеги жеңил 
тамактар 

300021 .............  Тамак-ашта колдонуу 
үчүн сүт быламык 

300197  ..............  Мамалыга 
300177   Мюсли 
300044   Попкорн 
300183   Жазгы рулет 
300170   Сушилер 
300106   Сэндвичтер 
300190   Табуле 
300184   Такос 
300208   Чизбургерлер[сэндвичтер] 
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31-класс 

31.01. Жаныбарлар 
31.01.01. Сууда жашаган жаныбарлар 
31.01.02. Жерде жашаган жаныбарлар 
31.01.03. Башка топчолорго киргизилбеген жаныбарлар 
31.02. Иштетилбеген мал азыктары 
31.03. Жаныбарлар үчүн тоют жана кошулмалар 
31.04. Жаныбарларга кам көрүү үчүн материалдар 
31.05. Иштетилбеген жашылчалар, жемиштер, козу карындар жана жаңгактар 
31.05.01. Жемиштер жана мөмөлөр 
31.05.02. Жашылчалар жана картошка 
31.05.03. Жаңгак мөмөлөрү 
31.05.04. Козу карын өстүрүү продукциялары 
31.05.05. Жакшы жыттуу жана жашыл өсүмдүктөр 
31.06. Иштетилбеген дан өсүмдүктөрү жана чанактуу дан өсүмдүктөр 
31.06.01. Дан өсүмдүктөрү 
31.06.02. Чанактуу дан өсүмдүктөр 
31.07. Өсүмдүк 
31.08. Отургузуу материалы 
31.09. Башка топторго киргизилбеген, дыйканчылык өнүмдөрү 
31.10. Флористика буюмдары 
31.11. Токой чарба продукциялары 
31.12. Чийки зат жана калдыктар 

31.01. Жаныбарлар 

31.01.01. Сууда жашаган жаныбарлар 

310145*  ............  Тирүү голотурийлер  
310145*  ............  Тирүү трепангдар 
310140  ..............  Тирүү лангусттар 
310041  ..............  Тирүү мидиялар 
310136  ..............  Тирүү моллюскалар  

310135  ..............  Тирүү омарлар 
310133  ..............  Тирүү рактар 
310134  ..............  Тирүү рак сымалдуулар 
310103  ..............  Тирүү балык 
310137  ..............  Тирүү устрицалар 

31.01.02. Жерде жашаган жаныбарлар 
310123  ..............  Тирүү үй канаттуулары 
310050  ..............  Асыл тукум мал 

310119   Жибек курттар 

31.01.03. Башка топчолорго киргизилбеген жаныбарлар 

310006  ..............  Тирүү жаныбарлар  310005   Малканада кармалган 
жаныбарлар 

31.02. Иштетилбеген мал азыктары 
310089  ..............  Балыктардын икралары 
310090   Жибек курттарынын 

жумурткалары 

310045  ..............  Жөжө чыгаруу үчүн 
жумуртка 

31.03. Жаныбарлар үчүн тоют жана кошулмалар 

310124  ..............  Альгаробилла 
[жаныбарлар үчүн тоют] 
[01.02.02] 

310049  ..............  Барда 
310031  ..............  Иттер үчүн галеттер 
310077  ..............  Жем ачыткылары 
310128  ..............  Арахис тоюттук күнжара 
310141  ..............  Жаныбарлар үчүн 

чайнама 
310083  ..............  Мал үчүн жүгөрү 

күнжара  

310026   Тоют күнжарасы 
310036   Мал үчүн рапс 

күнжарасы 
310067   Тоют даны 
310028   Тоюттар үчүн акиташ 

[19.14.05] 
310007   Жаныбарлар үчүн тоют 
310138   Бөлмө жаныбарлары 

үчүн тоют 
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310112  ..............  Малканадагы 
жаныбарларды 
тоюндуруу үчүн тоют  

310035  ..............  Канаттуулар үчүн жем 
31T000  .............  Балыктар үчүн жем 
310059  ..............  Жаныбарлар үчүн 

чыңдоочу тоюттар 
310069  ..............  Үй канаттуулары үчүн 

таруу 
310151  ..............  Зыгыр уругунан тоют 

уну  
31T000  .............  Картошка мезгасы 
310039  ..............  Улпак тоют 

аралашмалары  
310127  ..............  Арахис тоют уну 
310088  ..............  Тоют уну 
310079  ..............  Зыгыр уну [фураж] 
310053  ..............  Күрүчтүн тоют уну 
310143  ..............  Балыктын тоют уну 

[05.01.18.02; 29.01.07] 
310142  ..............  Бөлмө жаныбарлары 

үчүн суусундуктар 
310048  ..............  Арак тартуу тоют 

калдыктары 

310097  ..............  Канаттуулар үчүн 
каракатицадан көбүк 

310102   Мал үчүн улпак пойло  
31Т000   Премикстер 
310052   Жаныбарлардын тоюту 

үчүн препараттар 
[01.03.06.03] 

310111   Үй канатууларынын 
жумуртка туушун 
жогорулатуу үчүн 
препараттар  
[01.03.06.03] 

310132   Балык кармоо үчүн 
тирөө кылтактар  

310129   Дан өсүмдүктөрүн 
иштетүүнүн тоют 
өнүмдөрү  
[01.01.14; 05.05.03] 

310152   Буудайдын тоют 
өндүрүмү 

310150   Зыгырдын тоют уругу 
310058   Чөп 
310099   Саман [фураж] 
310014   Мал үчүн туз 
  Таш туз [01.01.05] 
  Тамак-аш тузу [30.09.02] 
310060   Фураж 

31.04. Жаныбарларга кам көрүү үчүн материалдар 
310080  ..............  Жаныбарларларга 

арналган төшөмөлөр 
үчүн материалдар 

310147  ..............  Бөлмө жаныбарлары 
үчүн жыттуу кум 
[даараткана үчүн 
толтургуч] 

310098  ..............  Төшөмөлөр үчүн саман 

310146   Бөлмө жаныбарлары 
үчүн кагаздан жана 
кумдан аралашма 
[даараткана үчүн 
толтургуч]  

310081   Малга арналган 
төшөмөлөр үчүн чым көң 
[01.03.06.01; 04.01.03]  

31.05. Иштетилбеген жашылчалар, жемиштер, козу карындар жана жаңгактар 
31.05.01. Жемиштер жана мөмөлөр 

310094  ..............  Иштетилбеген апельсин 
310115  ..............  Иштетилбеген жүзүм 
31T000  .............  Грейпфруттар 
310032  ..............  Иштетилбеген лимондор 
310002  ..............  Иштетилбеген цитрус 

мөмөлөрү 

310062   Иштетилбеген 
жемиштер 

310013   Иштетилбеген мөмөлөр 
[мөмөлөрү] 

310064   Арча мөмөлөрү  

31.05.02. Жашылчалар жана картошка 

310110  ..............  Иштетилбеген картошка 
310114  ..............  Желүүчү азык тамырлар 
310092  ..............  Иштетилбеген пияз 
310042  ..............  Иштетилбеген 

жашылчалар 

310037   Иштетилбеген 
бадыраңдар  

310015   Иштетилбеген 
кызылчалар  

310043   Иштетилбеген 
ашкабактар  

31.05.03. Жаңгак мөмөлөрү 

310126  ..............  Иштетилбеген арахис 
310125  ..............  Бадам [мөмөлөрү] 

310004   Жаңгактар [мөмөлөр] 
310074  ..............  Кола жаңгактары 
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310034  ..............  Кокос жаңгактары 310087  ................  Токой жаңгагы 
31.05.04. Козу карын өстүрүү продукциялары 

310025  ..............  Козу карынчыл [козу 
карын мицелийи] 

310024  ..............  Иштетилбеген козу 
карындар 

310121   Иштетилбеген 
трюфелдер 

31.05.05. Жакшы жыттуу жана жашыл өсүмдүктөр 
310108  ..............  Иштетилбеген пияз-

порей  
310106  ..............  Калемпир [өсүмдүк] 
310116  ..............  Иштетилбеген ышкын 
310075  ..............  Иштетилбеген салат-

латук  

310070   Иштетилбеген жыт-даам 
чөптөрү 

310030   Иштетилбеген цикорий 
310149   Иштетилбеген шпинат  

31.06. Иштетилбеген дан өсүмдүктөрү жана чанактуу дан өсүмдүктөр 

31.06.01. Дан өсүмдүктөрү 

310023  ..............  Иштетилбеген дан 
өсүмдүктөрүнүн дандары 

310066  ..............  Дан [дан өсүмдүктөрү] 
310082  ..............  Жүгөрү 
310120  ..............  Кунжут 
31T000  .............  Сезам 
310012  ..............  Сулу 

310016  ..............  Дан өсүмдүктөрүнун 
улпактары 

310061   Буудай 
310144   Иштетилбеген күрүч 
310118   Кара буудай 
310095   Арпа*  

31.06.02. Чанактуу дан өсүмдүктөр 

310054  ..............  Иштетилбеген 
буурчактар 

310109  ..............  Тазаланбаган горох 
310020  ..............  Иштетилбеген какао-

буурчактары 

310022*  ............  Муунактуу дарак 
буурчактары 

310022*  ............  Жөнөкөй цератоний 
мөмөлөрү 

310022*  ............  Робиния 
310076 ...............  Иштетилбеген чечевица 

31.07. Өсүмдүктөр 

310008  ..............  Бактар 
310101  ..............  Пальма багы 
310027  ..............  Иштетилбеген каштандар 
310096  ..............  Чалкан 
310011  ..............  Бадалдар 
310117  ..............  Роза түбү 
310104  ..............  Жүзүм сабагы 

310093   Иштетилбеген маслина 
[зайтундар] 

310071  ..............  Өсүмдүк 
310148   Бак өңдүү алоэ өсүмдүгү 
310021   Кант тростниги 
310073   Хмель 
310055   Тирүү гүлдөр 

31.08. Отургузуу материалы 

310091  ..............  Гүлдөрдүн башы 
310065  ..............  Ботаникалык өнүмдөр 
310072  ..............  Көчөттөр 

31T000  .............  Көчөттөр 
310068  Үрөндөр 
31T000   Себилмелер 

31.09. Башка топторго киргизилбеген, дыйканчылык өнүмдөрү 

310003  ..............  Тамак-аш жана тоют 
балырлары  

310063  ..............  Накта дерн  
310040  ..............  Копра 
310029  ..............  Цикорий тарымчасы  
 

310100  ..............  Пальма [пальма 
жалбырактары] 
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310084  ..............  Сыра бышыруу жана 
шарап өндүрүү үчүн угут  

  Тамакка пайдалануу 
үчүн угут [30.08] 

 
 
 

  Фармацевтикалык 
максаттар үчүн угут 
[05.05.03] 

310033   Кокос жаңгактарынын 
кабыгы  

310038   Хмель тобурчактары 

31.10. Флористика буюмдары 
310044  ..............  Тирүү гүлдөрдөн 

гүлчамбарлар 
310107  ..............  Декоративдик максаттар 

үчүн кургатылган 
өсүмдүктөр 

310056   Декоративдик максаттар 
үчүн кургатылган гүлдөр  

31.11. Токой чарба продукциялары 

310017  ...............  Иштетилбеген жыгач 
310019   Тамырлабаган жыгач 
310009  ..............  Жаңы жылдык балатылар 
310139  ..............  Иштетилбеген кабыктар 
310078  ..............  Капкак кабыгы 

310018  ..............  Жыгач массасын даярдоо 
үчүн жыгач таарындысы 

 ...........................  Жыгач таарындысы 
[22.07] 

310010   Бактардын сөңгөгү  
310105   Кызыл карагай 

тобурчактары

31.12. Чийки зат жана калдыктар 

310086  ..............  Мөмө сыкмалары [мезга] 
310131  ..............  Кант тростнигинин жому 

[чийки зат] 
310046   Мульча 

310122   Шарапты кайнатуу 
калдыктары 

310057   Өсүмдүк чаңчалары 
[чийки зат] 
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32-класс 

32.01. Курамында алкоголь жок суусундуктар 
32.01.01. Ар кандай суулар 
32.01.02. Сүттүн негизиндеги суусундуктар 
32.01.03. Ширелер жана курамында шире бар суусундуктар 
32.01.04. Башка суусундуктар 
32.02. Суусундуктарды даярдоо үчүн ингредиенттер жана курамдар 
32.03. Сыра жана курамында сыра бар суусундуктар 

32.01. Курамында алкоголь жок суусундуктар 

32.01.01. Ар кандай суулар 
320014  ..............  Литий суусу 
320017  ..............  Сельтер суусу 
320028  ..............  Сода суусу 
320012   Суулар [суусундуктар]  
320035  ..............  Газдалган суулар 

320015   Минералдык суулар 
[суусундуктар]  

320018   Ичүүчү суу 

32.01.02. Сүттүн негизиндеги суусундуктар 

320007   Сүт сары суусунун 
негизиндеги 
суусундуктар  

320046  ..............  Арахис сүтү [алкоголсуз 
суусундуктар] 

320032  ..............  Бадам сүтү [суусундук] 
[05.05.03] 

32.01.03. Ширелер жана курамында шире бар суусундуктар 

320006  ..............  Алкоголсуз жемиш 
суусундуктары 

320044   Алкоголсуз эти менен 
жемиш нектарлары 

320050  ..............  Смузи [жемиш же 
жашылча 
аралашмаларынын 
негизиндеги 
суусундуктар] 

320030   Томат ширеси 
[суусундук] 

320047   Алкоголсуз алма ширеси 
320022   Жашылчалар ширеси 

[суусундуктар] 
320010   Жемиш ширелери 

32.01.04. Башка суусундуктар 
320042  ..............  Алкоголсуз аперитивдер 
320048  ..............  Квас [алкоголсуз 

суусундук] 
320043  ..............  Алкоголсуз коктейлдер 
320020  ..............  Лимонаддар 
  Чайдын негизиндеги 

суусундуктар [30.05.01] 
  Муз менен чай [30.05.01] 
320045  ..............  Изотоникалык 

суусундуктар 
32T000  .............  Ферментативдик 

суусундуктар 

320031  ..............  Алкоголсуз суусундуктар 
320049  ..............  Балдын негизиндеги 

алкоголсуз суусундуктар  
320051  ..............  Алоэ вера негизиндеги 

алкоголсуз суусундуктар  
32T000  .............  Оранжад 
320027   Оршад 
320041   Сассапариль [алкоголсуз 

суусундук] 
320029   Шербет [суусундук]  

32.02. Суусундуктарды даярдоо үчүн ингредиенттер жана курамдар 
 ...........................  Суусундуктар үчүн 

боегучтар [01.03.04; 
02.03.02] 

 ...........................  Сыра үчүн боегучтар 
[01.03.04; 02.03.02] 

 ...........................  Сыра үчүн консерванттар 
[01.03.04] 

 

 ...........................  Жүзүм суслосу үчүн 
тундургучтар [01.03.04] 

  Сыра үчүн тундургучтар 
жана консерванттар 
[01.03.04] 
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320034   Газдалган 
суусундуктарды даярдоо 
үчүн күлмайдалар 

32T000  ..............  Алкоголсуз 
суусундуктарды даярдоо 
үчүн препараттар  

320023   Лимонаддар үчүн 
сироптор 

320011   Суусундуктар үчүн 
сироптор [05.01.16] 

320013  ..............  Газдалган сууну даярдоо 
үчүн курамдар 

320024  ..............  Ликерлорду  даярдоо 
үчүн курамдар [33.06] 

320016  ..............  Минералдык сууну 
даярдоо үчүн курамдар 

320008  ..............  Суусундуктарды даярдоо 
үчүн курамдар 

320019  ..............  Суслолор 

320026  ..............  Жүзүмдүн 
ферменттелбеген суслосу  

320005  ..............  Сыра суслосу 
320025   Угут суслосу  
320033   Газдалган 

суусундуктарды 
даярдоо үчүн 
таблеткалар 

320001   Алкоголсуз жемиш 
экстракттары  

320021   Сыраны даярдоо үчүн 
хмель экстракты 
[05.01.18.01] 

320009   Суусундуктарды даярдоо 
үчүн эссенциялар 

  Эфир эссенцияларынан 
жана эфир майларынан 
тышкары тамак-аш 
эссенциялары [30.07.02] 

32.03. Сыра жана курамында сыра бар суусундуктар 
320002  ..............  Сыра 
320003   Имбирь сырасы 

320004   Угут сырасы  
320052  ..............  Сыра негизиндеги 

коктейлдер 
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33-класс 

33.01. Күчтүү алкоголдук ичимдиктер 
33.02. Ар кандай алкоголдук ичимдиктер 
33.03. Тундурмалар 
33.04. Шараптар жана шарап ичимдиктери 
33.05. Спирттер 
33.06. Алкоголдук суусундуктарды даярдоо үчүн ингредиенттер жана 

курамдар 

33.01. Күчтүү алкоголдук ичимдиктер 

330007  ..............  Арак 
330037  ..............  Байцзю [кытай 

алкоголдук ичимдиги] 
330019  ..............  Бренди 
330023  ..............  Виски 
330034  ..............  Арак 
330005  ..............  Анис арагы 
330017  ..............  Алча арагы 

330014   Джин 
330012   Дижестивдер [ликерлор 

жана спирт ичимдиктери] 
330008   Кайнатуу менен алынган 

ичимдиктер 
330018   Спирт ичимдиктери 
330033   Ром 
330022   Сакэ 

33.02. Ар кандай алкоголдук ичимдиктер 
330006  ..............  Аперитивдер* 
330010  ..............  Коктейлдер* 
330011  ..............  Кюрасо 
330004  ..............  Анис ликеру 
330015  ..............  Ликерлор 
330026  ..............  Сырадан тышкары, 

алкоголдук ичимдиктер 
330016   Бал ичимдиги  

[медовуха]  
330035  ..............  Сыранын негизиндеги 

ичимдиктерден тышкары, 
аралаш алкоголдук 
ичимдиктер 

330031   Курамында жемиштер 
бар алкоголдук 
ичимдиктер 

33T000  .............  Десерт ичимдиктери 
330036   Нира [кант тростнигинин 

негизиндеги алкоголдук 
ичимдик]  

330021   Алмурут сидри 
330009   Сидрлер 

33.03. Тундурмалар 

330001   Жалбыз тундурмасы 330003   Ачуу тундурмалар 

33.04. Шараптар жана шарап ичимдиктери 

330013   Шараптар 330020   Жүзүм сыкмаларынан 
шарап 

33.05. Спирттер 
330032  ..............  Күрүч спирти   Этил спирти [01.01.09] 

33.06. Алкоголдук суусундуктарды даярдоо үчүн ингредиенттер жана курамдар 

 ............................  Ликерлор үчүн 
боегучтар [02.03.02; 
01.03.04] 

 ............................  Шараптар үчүн 
тундургучтар [01.03.04] 

  Ликерлерду даярдоо 

үчүн курамдар [32.02] 
330025  ............  Спирт экстракттары 
330002   Жемиш спирт 

экстракттары  
330024  ............  Спирт эссенциялары 
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34-класс 

34.01. Тамеки продукциясы 
34.02. Тамекини алмаштыргычтары бар продукциялар 
34.03. Тамеки буюмдары жана алардын бөлүктөрү 
34.04. Тамекини жана тамеки буюмдарын сактоо үчүн идиштер 
34.05. Мүштөктөр 
34.06. Чылым чегүү аспаптары 
34.07. Тутандыруучу каражаттар 

34.01. Тамеки продукциясы 
340003  ..............  Тамеки 
340012  ..............  Чайнама тамеки 

340033   Жыттоочу тамеки 

34.02. Тамекини алмаштыргычтары бар продукциялар 

340028  ..............  Чегүүчү чөптөр* 340019   Медициналык максаттар 
үчүн эмес, тамекинин 
алмаштыргычтарын 
камтыган сигареттер 

34.03. Тамеки буюмдары жана алардын бөлүктөрү 

340013  ..............  Сигарлар 
340020  ..............  Сигареттер, папиростор 
340025  ..............  Сигариллалар 

340005   Тамекисиз папирос 
гильзасынын бөлүгү 

340006   Сигареттер үчүн 
чыпкалар 

34.04. Тамекини жана тамеки буюмдарын сактоо үчүн идиштер 
340004  ..............  Тамеки үчүн кисеттер 
340038  ..............  Сигарлар үчүн 

нымдагычы бар кутулар  
340032  ..............  Тамеки үчүн идиштер 

340034   Табакеркалар 
340015   Сигарлар үчүн ящиктер 
340016   Сигареттер, папиростор 

үчүн ящиктер 

34.05. Мүштөктөр 

340017  ..............  Сигаралар үчүн 
мүштөктөр 

340022  ..............  Сигареттер үчүн 
мүштөктөр 

340023  ..............  Сигареттер үчүн 
мүштөктөрдүн учуна 
кийгизгичтер 

340002  ..............  Сигареттер жана 
сигарлар үчүн янтарь 
мүштөктөрүн учуна 
кийгизгичтер 

34.06. Чылым чегүү аспаптары 
340011  ..............  Чылым түтүкчөлөрү 

үчүн абсорбциялоочу 
кагаз 

340024  ..............  Сигарет, папирос кагазы 
340010  ..............  Чылым кагаздарынын 

китепчеси  
340035  ..............  Ширеңке кутучалары 
340014  ..............  Сигарларды кесүү үчүн 

машинкалар 
340036  ..............  Тамеки күлүн салгыч 

340037  ..............  Тамеки үчүн түкүргүч 
340030  .............  Чылым түтүкчөлөрү үчүн 

койгуч 
340026  .............  Чылым түтүкчөлөрүн 

тазалоо үчүн шайман 
340031   Ширеңке салгычтар 
340009   Чылым түтүкчөлөрү 
340021   Сигареттерди, 

папиросторду ороо үчүн 
чөнтөк түзүлүштөрү 

34.07. Тутандыруучу каражаттар 

340008  ..............  Тутандыргычтар үчүн газ 
баллончолору  

340007  ..............  Чылым чегүү үчүн 
тутандыргычтар 

340027   Кремни 
340001   Ширеңкелер 
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КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР 

35-класс 

35.01. Жарнама жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
35.01.01. Жарнама материалдарын тааныштырууну даярдоо боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
35.01.02. Жарнаманы жайылтуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.01.03. Жарнаманы жайгаштыруу жана жарнама каражаттарын кирелөө 

боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.01.04. Демонстрацияларды, көргөзмөлөрдү уюштуруу боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
35.02. Товарларды өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.03. Рынокту изилдөө жана коомдук пикирди изилдөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
35.03.01. Рынокту изилдөө 
35.03.02. Коомдук пикирди изилдөө жаатындагы изилдөөлөр 
35.04. Контора кызмат көрсөтүүлөрү 
35.05. Бухгалтердик эсеп жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
35.06. Кадр кызмат көрсөтүүлөрү 
35.07. Бизнес чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 
35.07.01. Бизнес чөйрөсүндөгү консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 
35.07.02. Бизнес чөйрөсүндөгү менеджердик кызмат көрсөтүүлөр 
35.08. Баалоо кызмат көрсөтүүлөрү 
35.09. Маалыматтык-маалымдама кызмат көрсөтүүлөрү 
35.09.01. Компьютердик технологиялар базасындагы маалыматтык кызмат 

көрсөтүүлөр 
35.09.02. Башка топчолорго киргизилбеген, маалыматтык-маалымдама кызмат 

көрсөтүүлөрү 
35.10. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.11. Ортомчулук кызмат көрсөтүүлөрү 

35.01. Жарнама жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

35.01.01. Жарнама материалдарын тааныштырууну даярдоо боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

350047  ..............  Жарнама агенттиктери 
350101  ..............  Жарнаманы макеттөө 
350027  ..............  Жарнама материалдарын 

жаңылоо 
350046  ..............  Витриналарды тариздөө 
350104  ..............  Жарнама фильмдерин 

тартуу 

35T000  .............  Жарнама-графикалык 
жана көркөм-тариздөө 
иштери  

350099   Жарнама тексттерин 
редакциялоо 

350021   Газетага жарнамалык 
рубрикаларды түзүү 

35.01.02. Жарнаманы жайылтуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

35T000  .............  Жарнама баракчаларын 
чыгаруу 

350092  ..............  Чекене сатуу максатында 
бардык медиа 
каражаттардагы товардын 
бетачары 

350038  ..............  Жарнама тексттерин 
жарыялоо 

350040  ..............  Радио жарнама 
350003*  ............  Афишаларды чаптоо 
350003*  ............  Сырткы жарнама 
350028  ..............  Үлгүлөрдү жайылтуу 
350008  ..............  Жарнама материалдарын 

жайылтуу 
350024   Жарнама материалдарын 

жөнөтүү 
350039   Жарнама 
35Т000   Гезиттеги жарнама 
350084   Компьютердик 

тармактагы 
интерактивдик жарнама  

350077   Почта жарнамасы 
350044   Телевизиондук жарнама 
35Т000   Жарнама хроникасы 
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350113*   «Үн чыгаруу үчүн төлөө» 
жарнама кызмат 
көрсөтүүлөрү 

350113*   PPC кызат көрсөтүүлөрү 
 

35.01.03. Жарнаманы жайгаштыруу жана жарнама каражаттарын кирелөө боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

350070  ..............  Жарнаманы 
жайгаштыруу үчүн 
аянттарды ижаралоо  

35T000  .............  Жарнама үчүн 
манекендерди берүү  

350087  ..............  Массалык маалымат 
каражаттарында жарнама 
убактысын кирелөө  

350035   Жарнама 
материалдарынын киреси 

35.01.04. Демонстрацияларды, көргөзмөлөрдү уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

350023  ..............  Товарларды көрсөтүү 
350064  ..............  Коммерциялык же 

жарнама максаттарында 
көргөзмөлөрдү уюштуруу  

35T000  .............  Коммерциялык же 
жарнама максаттарында 
конгресстерди уюштуруу 
жана өткөрүү  

 
 

350103   Жарнама максаттарында 
мода көрсөтүүлөрүн 
уюштуруу  

350082   Коммерциялык же 
жарнама максаттарында 
соода жарманкелерин 
уюштуруу  

350049   Жарнама же товарларды 
өткөрүү үчүн манекен 
кызмат көрсөтүүлөрү

35.02. Товарларды өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

350005   Импорт-экспорт боюнча 
агенттик 

350106  ..............  Маркетинг 
350030  ..............  Аукциондук сатуу 
350180   Дары каражаттарын, 

ветеринардык жана 
гигиеналык 
препараттарды жана 
медициналык багыттагы 
материалдарды чекене же 
дүң сатуу 

350071   Үчүнчү жактар үчүн 
товарларды өткөрүү  

350107   Телемаркетинг 
35T000  ..............  Мерчендайзерлердин 

кызмат көрсөтүүлөрү  

35.03. Рынокту изилдөө жана коомдук пикирди изилдөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
35.03.01. Рынокту изилдөө 

350031  ..............  Рынокту изилдөө 
350033  ..............  Бизнес жаатындагы 

изилдөөлөр 
350051  ..............  Маркетингдик 

изилдөөлөр 
350041  ..............  Конъюнктуралык 

изилдөөлөр 
350063   Экономикалык 

божомолдоо 
35T000  .............  Өнөр жай менчигинин 

бардык түрлөрүнүн 
рейтингин түзүү 

35T000  .............  Рыноктун 
конъюнктурасынын 
өнүгүүсүн талдоо жана 
болжолдоо боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр  

350091   Бааларды салыштыруу 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  

350029   Ишкер экспертиза

35.03.02. Коомдук пикирди изилдөө жаатындагы изилдөөлөр 
350066  ..............  Коомдук пикирди 

изилдөө 
35T000  ..............  Социологиялык 

сурамжылоолор 
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350042   Коомдук мамилелер 
жаатындагы кызмат 
көрсөтүүлөр 

 

35.04. Контора кызмат көрсөтүүлөрү 
35T000  .............  Иш кагаздарын жүргүзүү 
35T000  .............  Өздүк корреспонденция 

жүргүзүү 
350045  ..............  Билдирүүлөрдү жазуу 

[канцелярия] 
350075  ..............  Тексттерди иштеп 

чыгуу 
350026   Документтерди көчүрмө 

көбөйтүү 

350022   Машина жазуу кызмат 
көрсөтүүлөрү 

350072   Катчылардын кызмат 
көрсөтүүлөрү  

350043   Стенографисттердин 
кызмат көрсөтүүлөрү  

350009   Фотокөчүрүү кызмат 
көрсөтүүлөрү 

35.05. Бухгалтердик эсеп жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

350007  ..............  Өздүк наркын талдоо 
350017  ..............  Коммерциялык аудит 
350015  ..............  Бухгалтердик 

документтерди жүргүзүү 
350098  ..............  Эсептерди көчүрүү 

350067   Төлөм документтерин 
даярдоо 

350016   Эсептер жөнүндө 
отчетторду түзүү 

350073   Салык декларацияларын 
түзүү 

 

35.06. Кадр кызмат көрсөтүүлөрү 

350012  ...............  Жалдоо боюнча бюро 
350068  ..............  Кызматкерлердин 

штатын себилдөө 
35T000  ..............  Кадрларды башкаруу 

кызматтары 
350019  ..............  Персоналды башкаруу 

боюнча кеңеш берүүлөр 

350090   Персоналды тандоодо 
психологиялык тестирлөө 

350115   Штаттан тышкаркы 
кызматкерлердин 
ишмердүүлүгүн 
башкаруу 

35.07. Бизнес чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 

35.07.01. Бизнес чөйрөсүндөгү консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 

35T000  .............  Өнөр жай менчиги 
маселелери боюнча 
ишкер кеңеш берүүлөр  

350018  ..............  Бизнести уюштуруу 
жана башкаруу 
маселелери боюнча 
кеңеш берүүлөр  

350036  ..............  Бизнести уюштуруу 
боюнча кеңеш берүүлөр 

350020   Бизнести башкаруу 
боюнча кеңеш берүүлөр 

350062   Бизнес жаатындагы 
кесиптик кеңеш берүүлөр  

350048   Бизнести башкаруу 
боюнча консультативдик 
кызматтар  

35T000  .............  Финансылык кеңеш 
берүүлөр боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

35.07.02. Бизнес чөйрөсүндөгү менеджердик кызмат көрсөтүүлөр 
35T000  .............  Бизнес чөйрөсүндөгү 

административдик 
ишмердүүлүк 

35T000  .............  Бизнес чөйрөсүндөгү 
менеджмент 

 

350079  ..............  Чыгармачылык бизнес 
жаатындагы менеджмент 

350105  ..............  Спорттук менеджмент 
35T000  ..............  Соода-сатып алуу 

ишмердүүлүгүн 
уюштуруу 
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350001  ..............  Бизнести башкаруудагы 
жардам 

35T000  .............  Коммерциялык же өнөр 
жай операцияларын 
башкарууга жардам 

350025  ..............  Коммерциялык же өнөр 
жай ишканаларын 
башкарууга жардам 

350078   Мейманкана бизнесин 
башкаруу 

350096   Үчүнчү жактар үчүн 
товарларга жана кызмат 
көрсөтүүлөргө 
коммерциялык 
лицензияларды башкаруу  

350085   Үчүнчү жактар үчүн 
жабдуу кызмат 
көрсөтүүлөрү  
[сатып луу жана 
ишкерлерди товарлар 
менен камсыздоо] 

350097   Субподряддык кызмат 
көрсөтүүлөр 
[коммерциялык жардам] 

350118  ............  Курулуш долбоорлору 
үчүн коммерциялык 
долбоорлорду башкаруу  

35.08. Баалоо кызмат көрсөтүүлөрү 

35T000  .............  Өнөр жай менчигинин 
бардык түрлөрүн баалоо  

35T000  .............  Ишкер операцияларды 
баалоо 

350032   Коммерциялык 
ишмердүүлүктү баалоо 

35.09. Маалыматтык-маалымдама кызмат көрсөтүүлөрү 

35.09.01. Компьютердик технологиялар базасындагы маалыматтык кызмат 
көрсөтүүлөр 

350061  ..............  Автоматташтырылган 
маалыматтар базаларын 
киргизүү  

350086  ..............  Үчүнчү жактар 
үчүн компьютердик 
файлдардан 
маалыматты издөө  

350080   Компьютердик 
маалыматтар базасында 
маалыматтарды топтоо  

350081   Компьютердик 
маалыматтар базасында 
маалыматтарды 
тутумдаштыруу 

35T000  .............  Бүткүл дүйнөлүк 
компьютердик тармакта 
маалымдама маалыматтар 
базасын түзүү  

350112  ..............  Веб-сайттын трафигин 
оптималдаштыруу боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

350111  Интернет сайтты 
издөөчүлүк 
оптималдаштыруу бонча 
кызмат көрсөтүүлөр 

350117  ..............  Электрондук 
маалыматтар 
базаларында 
маалыматтарды жаңылоо 
жана колдоо  

350119   Веб-сайттар аркылуу 
ишкер маалыматтарды 
берүү 

35.09.02. Башка топчолорго киргизилбеген, маалыматтык-маалымдама кызмат 
көрсөтүүлөрү 

350006  ..............  Коммерциялык 
маалыматтар боюнча 
агенттик 

350065  ..............  Ишкер маалыматтар 
350093  ..............  Керектөөчүлөргө 

коммерциялык 
маалыматтар жана 
кеңештер  
[керектөөчүлүк товардык 

маалымат] 

350088   Басма сөз сереби 
350110   Ишкер жана 

коммерциялык 
байланыштар жаатында 
маалыматтарды берүү   

350100   Статистикалык 
маалыматтарды топтоо 
жана берүү 

350002   Ишкер операциялар 
жөнүндө маалыматтар 
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35.10. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
350089  ..............  Соода автоматтарынын 

киреси 
350083   Фотокөчүрүү 

жабдууларынын киреси 
350013  ..............  Кеңсе жабдууларынын 

жана аппараттарынын 
киреси 

350109*   Соода стенддеринин 
киреси 

350109*   Соода мамыларынын 
киреси  

35.11. Ортомчулук кызмат көрсөтүүлөрү 

350094  ..............  Үчүнчү жактар үчүн 
телекоммуникациялык 
кызмат көрсөтүүлөрдү 
абонирлөө 

350076  ..............  Үчүнчү жактар үчүн 
гезиттерге жазылууну 
уюштуруу  

350102  ..............  Кепилдерди издөө 
35T000   Сатып алуучулук суроо-

талапты өбөлгөлөө  
350095   Товарлардын 

тапшырыктарын 
иштетүү процессин 
башкаруу  

350069   Ишканалардын көчүүсү 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  

350116   Үчүнчү жактар үчүн 
коммерциялык 
операцияларды 
макулдашуу жана түзүү  

350074  ...............  Жок болгон абоненттер 
үчүн телефондук жооп 
бергичтердин кызмат  

50114  ................  Коммерциялык 
ортомчулук [тейлөө] 
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36-класс 

36.01. Кыймылсыз мүлк менен операциялар 
36.02. Финансылык операциялар 
36.02.01. Акча каражаттарын тартуу 
36.02.02. Акча каражаттарын жайгаштыруу 
36.02.03. Кредиттик операциялар 
36.02.04. Камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо 
36.02.05. Эсептик операциялар 
36.02.06. Башка топчолорго киргизилбеген, финансылык операциялар 
36.03. Башка топторго киргизилбеген, финансылык кызмат көрсөтүүлөр 
36.04. Биржа кызмат көрсөтүүлөрү 
36.05. Баалуулуктарды сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
36.06. Баалоо кызмат көрсөтүүлөрү 
36.07. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр  

36.01. Кыймылсыз мүлк менен операциялар 

360007  ..............  Кыймылсыз мүлк менен 
операциялар боюнча 
агенттик 

360035  ..............  Батирлердин ижарасы 
360036  ..............  Фермалардын жана айыл 

чарба ишканаларынын 
ижарасы  

360045  ..............  Батир бюросу 
[кыймылсыз мүлк] 

360008   Кыймылсыз мүлк менен 
операциялардагы 
ортомчулук 

36T000  .............  Жер участокторун 
ижарага берүү 

360004  ..............  Кыймылсыз мүлк 
ижарасы 

360069  ..............  Кеңселердин ижарасы 
[кыймылсыз мүлк] 

360033   Турак жай фондун 
башкаруу 

360032   Кыймылсыз мүлктү 
башкаруу 

36.02. Финансылык операциялар 

36.02.01. Акча каражаттарын тартуу 

360023  ..............  Акча жана кол топтоону 
уюштуруу  

36T000  .............  Инвестициялык пландоо 
360015  ..............  Кайрымдуулук 

каражаттарын топтоо 
360109*   Резервдик фонддордун 

кызмат көрсөтүүлөрү 

 
360109*   Аманат фонддорунун 

кызмат көрсөтүүлөрү  
360016   Өз ара фонддор 

мекемелери 

36.02.02. Акча каражаттарын жайгаштыруу 
360017  ..............  Инвестициялоо 
360112  ..............  Курулуш долбоорлорун 

каржылоону уюштуруу 

360071   Финансылык 
демөөрчүлүк 

360029   Каржылоо 

36.02.03. Кредиттик операциялар 
360006  ..............  Кредиттик агенттиктер 
360068  ..............  Кредиттик 

карточкаларды чыгаруу 
360108  ..............  Күрөө астында кредиттөө 
360057  ..............  Дебет карточкалары 

боюнча тейлөө 
360056   Кредит карточкалар 

боюнча тейлөө 

360104   Кредиттерди жүзөгө 
ашыруудагы ортомчулук 

360024   Ссудаларды берүү 
[каржылоо] 

360031   Күрөө астында ссуда 
берүү 

360040   Ипотекалык ссудалар 
360002   Мөөнөтүн узартып төлөө 

менен ссудалар
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36.02.04. Камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо 

36T000  .............  Пенсиялык пландоо 
360010  ..............  Камсыздандыруудагы 

ортомчулук 
360012  ..............  Камсыздандыруу 
360044  ..............  Жашоону 

камсыздандыруу 
360038  ..............  Оорулардан 

камсыздандыруу 
360001  ..............  Бөөдө кырсыктардан 

камсыздандыруу 

360039   Деңиздеги бөөдө 
кырсыктардан 
камсыздандыруу 

360034   Өрттөн камсыздандыруу 
360070   Пенсияларды төлөө 

боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

 

36.02.05. Эсептик операциялар 

360009  ..............  Карыздарды өндүрүү 
боюнча агенттик 

360063  ..............  Ижара акысын өндүрүп 
алуу 

360021   Клиринг  
36T000   Эсептик-кассалык 

операциялар 

360027   Фактордук операциялар 
360058  Электрондук 

эсептешүүлөр тутумунда 
акча каражаттарын 
которуу  

36.02.06. Башка топчолорго киргизилбеген, финансылык операциялар 
360041  ..............  Аманат банктары 
360020  ..............  Жол чектерин чыгаруу 
360065  ..............  Баалуу кагаздарды 

чыгаруу 
360019  ..............  Акча алмаштыруу 
360072   Банктык аралыктан 

тейлөө 

36T000   Аманаттарды тейлөө 
360013   Банк кызмат 

көрсөтүүлөрү 
360110   Далдалдык кызмат 

көрсөтүүлөр 

36.03. Башка топторго киргизилбеген, финансылык кызмат көрсөтүүлөр 

360046  ..............  Финансылык талдоо 
калганы 

360042  ..............  Финансылык ижара 
36T000  .............  Финансылык 

инжиниринг  
36T000  .............  Активдер портфелин 

контролдоо жана жөнгө 
салуу  

360073  ..............  Соода-өнөр жай 
ишмердүүлүгүн жоюу 
[финансылык кызмат 
көрсөтүүлөр] 

360030  ..............  Финансылык 
менеджмент  

360018  .............  Кепилдик 
360053  .............  Чектердин аныктыгын 

текшерүү  
360028  .............  Көзөмөлчүлүк кызмат 

көрсөтүүлөрү 
360011  ..............  Бажы далдалдарынын 

кызмат көрсөтүүлөрү 
360025  ..............  Салыктык экспертиза 

36.04. Биржа кызмат көрсөтүүлөрү 

360067  ...............  Биржалык котировка 
360005   Далдалчылык* 
36T000  .............  Баалуу кагаздар менен 

биржалык операциялар 

360043   Биржалык ортомчулук 
36T000  ..............  Эсеп палаталарынын 

кызмат көрсөтүүлөрү 

36.05. Баалуулуктарды сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

360022  ..............  Сейфтерде сактоо 360066   Баалуулуктарды сактоо 
 

206 
 



36.06. Баалоо кызмат көрсөтүүлөрү 

36T000  .............  Автоунаны баалоо 
360051  ..............  Антиквариатты баалоо 
360061  ..............  Асыл буюмдарды баалоо 
360105  ..............  Даракты тамырынан 

баалоо [35.08] 
360064  ..............  Маркаларды баалоо 
36T000  .............  Машиналарды жана 

жабдууну баалоо 
360014  ..............  Кыймылсыз мүлктү 

баалоо 
360062  ..............  Нумизматика 

предметтерин баалоо 

360052  ............  Искусство чыгармаларын 
баалоо 

360107   Жүндү финансылык 
баалоо [35.08]360026   
Финансылык баалоолор 
[камсыздандыруу, банк 
операциялары, 
кыймылсыз мүлк] 

360103   Оңдоо иштеринин 
баасын финансылык 
баалоо  

360003 .............  Актуарийлер кызмат 
көрсөтүүлөрү 

 

36.07. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 
360060  ..............  Камсыздандыруу 

маселелери боюнча 
маалымат 

360059  ..............  Финансылык маалымат 
36T000  .............  Кыймылсыз мүлк 

маселелери боюнча 
маалымат 

360111   Карыз маселеси боюнча 
кеңеш берүү 

36T000  ..............  Кыймылсыз мүлк 
маселелери боюнча кеңеш 
берүүлөр 

360055   Камсыздандыруу 
маселелери боюнча 
кеңеш берүүлөр  

360054   Финансы маселелери 
боюнча кеңеш берүүлөр  

360113   Веб-сайт аркылуу 
финансылык 
маалыматтарды берүү
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37-класс 

37.01. Курулуш иштери 
37.01.01. Курулуш участогун даярдоо 
37.01.02. Жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.01.03. Жол-куруу иштерин жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.01.04. Атайын багыттагы объекттерди куруу жана техникалык тейлөө 
37.01.05. Өнөр жай объекттерин куруу жана техникалык тейлөө 
37.02. Адистештирилген иштер 
37.03. Тоо-кен казуу өнөр жайынын кызмат көрсөтүүлөрү 
37.04. Оңдоо-жасалгалоо иштери 
37.05. Калыбына келтирүү кызмат көрсөтүүлөрү 
37.06. Унаа каражаттарын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
37.07. Автожуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү 
37.08. Санитардык-тазалоо иштери 
37.09. Тиричилик буюмдарын жана жеке пайдалануу предметтерин оңдоо 
37.10. Кийимге кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.11. Металл оңдоо 
37.12. Эмерекке кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.13. Ар кандай багыттагы жабдууну орнотуу, оңдоо жана 

техникалык тейлөө 
37.14. Медициналык жабдууну орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө 
37.15. Ишараттоону орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө 
37.16. Телекоммуникациялык, фото- жана киноаппаратураны 

орнотуу жана техникалык тейлөө 
37.17. Кире боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37.18. Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 

37.01. Курулуш иштери 

37.01.01. Курулуш участогун даярдоо 
370093  ..............  Курулуш жыгачтарын 

куроо 
37T000  .............  Тирөөч иштери 
370036  ..............  Курулуш курулмаларын 

бузуу 

37T000  ..............  Курулушту бузуу жана 
конструкцияларды 
ажыратуу  

37T000  .............  Курулуш участогун 
изилдөө боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

37.01.02. Жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

37T000  .............  Аймакты көрктөндүрүү 
370101  ..............  Кыш коюу 
370031  ..............  Курулуш иштерине 

көзөмөл [контролдук-
башкаруучулук] 

370059   Таш-курулуш иштери 
370041   Кампалар курулмасы 

жана оңдоо  
370029   Курулуш* 

37.01.03. Жол-куруу иштерин жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

370005  ..............  Асфальттоо 
370109  ..............  Жолдорду төшөө 
37T000  .............  Жолдорду оңдоо 

37T000   Жол негиздеринин жана 
каптамдарынын түзүлүшү 

37.01.04. Атайын багыттагы объекттерди куруу жана техникалык тейлөө 
370018  ..............  Сейф-бөлмөлөрдү 

техникалык тейлөө жана 
оңдоо  

37T000  .............  Спелеоклиматтык 
камералардын 
курулмалары 

370115  ..............  Жарманке күркөлөрүн 
жана павильондорду 
куруу  

370021   Кеме куруу  
370123   Жасалма кар каптамын 

түзүү боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  
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37.01.05. Өнөр жай объекттерин куруу жана техникалык тейлөө 

37T000  .............  Суу курулмаларын куруу 
370030   Суу астындагы курулуш 
370063  ..............  Кубур түтүктөрдү куруу 

жана техникалык тейлөө 
37T000  .............  Газ түтүктөрүн куруу 

жана тейлөө 

37T000  ..............  Кубур түтүктөрдү куруу 
жана тейлөө 

370061  ..............  Дамбаларды куруу 
  Молдорду куруу 
370074   Портторду куруу 
370052   Өнөр жай ишканаларын 

куруу 

37.02. Адистештирилген иштер 

370042  ..............  Курулмаларды 
герметизациялоо 
[курулуш] 

370054  ..............  Курулмаларды 
изоляциялоо 

370071   Газ-слесардык-
техникалык жана суу 
түтүк иштери  

370122   Чатыр иштери  
370132   Жыгач усталык иштер 

 

37.03. Тоо-кен казуу өнөр жайынын кызмат көрсөтүүлөрү 

370133  ..............  Бурение глубоких 
нефтяных и газа 

370114  ..............  Скважиналарды бургулоо 
37T000   Жардыруу иштери  
37T000  .............  Газды казып алуу 

370107   Тоо-кен пайдалуу 
кендерин казып алуу 

370108   Карьерлерди иштетүү 
  Терең нефть жана газ 

скважиналарын бургулоо 

37.04. Оңдоо-жасалгалоо иштери 

370086  ..............  Лактоо 
370037  ..............  Датка каршы тазалоо 
370110  ..............  Кум кагаз менен тазалоо 
370064  ..............  Тушкагаздарды чаптоо 
37T000  .............  Айнектөө 
370112  ..............  Имараттарды тазалоо 

[сырткы бетин] 
370069  ..............  Пемза же кум менен 

тазалоо 
370068  ..............  Маляр иштери 
37T000  .............  Жасалгалоо иштери 
37T000  .............  Конструкцияларды жана 

жабдууларды коргоо 
боюнча иштер 

370070  ...............  Шыбак иштери 
37Т000   Имараттарды оңдоо 
370111   Суу астындагы оңдоо 

иштери 

370009   Имараттарды тазалоо 
[ички] 

37Т000   Пол төшөө 
37Т000   Интерьерлерди 
жасалгалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
37Т000   Имараттарды тазалоо 

боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  

37Т000  ..............  Паркетти жана паркет 
каптамдарын төшөө боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 
370128   Эшиктерди жана 

терезелерди орнотуу  
37Т000   Полдорду циклдөө 
37Т000  ..............  Жылмалоо 

37.05. Калыбына келтирүү кызмат көрсөтүүлөрү 

370040  ..............  Көрнөктөрдү сырдоо жана 
жаңылоо  

370127  ..............  Музыкалык аспаптарды 
реставрациялоо 

370126   Искуссто чыгармаларын 
реставрациялоо 

37.06. Унаа каражаттарын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
370118  ..............  Толук же жарым-

жартылай эскирген 
кыймылдаткычтарды 
калыбына келтирүү  

370077  ..............  Шиналардагы 
протекторлорду калыбына 
келтирүү  
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370113  ..............  Покрышкаларды 
вулканизациялоо 
[оңдоо] 

37T000  .............  Моторлуу унаа 
каражаттарын 
ажыратуу 

370082   Унаа каражаттарын 
антикоррозиялык тазалоо  

370085   Унаа каражаттарын 
техникалык тейлөө  

37T000  .............  Коррозиядан коргоо 
боюнча иштер  

37T000  .............  Моторлуу унаа 
каражаттарынын 
бөлүктөрүн ажыратуу 
жана оңдоо  

370006  ..............  Автомобилдерди 
оңдоо жана 
техникалык тейлөө 

 
 
 
 

37T000  ..............  Темир жол кыймылдуу 
курамдарын оңдоо жана 
техникалык тейлөө 

370008  ..............  Учактарды оңдоо жана 
техникалык тейлөө 

37T000  ..............  Кемелерди оңдоо 
жана техникалык 
тейлөө  

370089   Унаа каражаттары 
бузулганда, жабыркаганда 
жардам [оңдоо] 

37T000  ..............  Шиналарды жана 
камераларды оңдоо 

370137  ..............  Унаа 
каражаттарынын 
аккумуляторлорун 
дүрмөттөө  

370049   Унаа каражаттарын 
майлоо 

370083   Унаа каражаттарын 
техникалык тейлөө 
станциялары [май куюу 
жана тейлөө] 

37.07. Автожуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү 
370055  ..............  Унаа каражаттарын жуу 
370007  ..............  Автомобилдерди жуу 
370072  ..............  Унаа каражаттарын 

жалтыратуу 

37T000   Унаа каражаттарына кам 
көрүү боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

370087   Унаа каражаттарын 
тазалоо 

37.08. Санитардык-тазалоо иштери 
370038  ..............  Дезинфекциялоо 
370076  ..............  Дератизациялоо 
370045  ..............  Терезелерди жуу 
37T000  .............  Чубурма материалдарды 

сактоо үчүн 
сактагычтарды, 
контейнерлерди тазалоо 

370124  ..............  Көчөлөрдү тазалоо 

370091   Айыл чарба 
зыянкечтеринен тышкары, 
мителерди жок кылуу  

370129   Бассейндерге кам көрүү 
370026   Түтүн чыккычтарды МОР 

тазалоо 

37.09. Тиричилик буюмдарын жана жеке пайдалануу предметтерин оңдоо 
370051  ..............  Сааттарды оңдоо жана 

кам көрүү 
370032  ..............  Кийимди оңдоо 

37T000  ..............  Зер буюмдарды оңдоо  
370025   Бут кийимди оңдоо  
370075   Кийимди оңдоо 

37.10. Кийимге кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

370022*  ............  Кийимди калыбына 
келтирүү 

370022*  ............  Кийимди жаңылоо 
370062  ..............  Кийимди буу менен 

үтүктөө 
370079  ..............  Кийимди үтүктөө 
370057  ..............  Жуу 
370056  ..............  Кир жуу 
370010  ..............  Кир жуу кызмат 

көрсөтүүлөрү 
 
 

37T000  ..............  Химтазалоо кызмат 
көрсөтүүлөрү [40.09] 

370050   Кийимди тазалоо 
370102   Фасондук кийимдик 

тазалоо  
370103   Кургак тазалоо 
370034   Булгаары буюмдарды 

тазалоо, оңдоо жана кам 
көрүү 

370048   Аңтери буюмдарын 
тазалоо, оңдоо жана кам 
көрүү  
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37.11. Металл оңдоо 
370106  ..............  Бычактарды курчутуу 
370081  ..............  Бөрктөп кадоо 
370080  ..............  Кайталап калай чайкоо 
370065  ..............  Жамгырдан коргоочу кол 

чатырларды оңдоо 
370066  ..............  Күндөн  коргоочу кол 

чатырларды оңдоо 

370027   Сейфтерди оңдоо жана 
техникалык тейлөө 

370125  ..............  Жашыруун кулпуларды 
оңдоо 

37T000  .............  Тиричилик металл 
буюмдарды оңдоо боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

37.12. Эмерекке кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

370067  ..............  Эмеректин каптоолору 
370092   Мыкты устанын жумушу 

[ондоо] 

370060   Эмеректи реставрациялоо 
370017  ..............  Каптоолорду оңдоо 
370001   Эмерекке кам көрүү 

37.13. Ар кандай багыттагы жабдууну орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө 

370119  ..............  Толук же жарым-
жартылай эскирген 
машиналарды калыбына 
келтирүү 

370130  ..............  Картридждерди 
[тонерлерди] толтуруу 

37T000  .............  Конвейердик түйүндөрдү 
жөндөө 

37T000  .............  Куралдарды жана 
аскердик техниканы оңдоо 

370073  ..............  Соркыскычтарды оңдоо 
370012  ..............  Күймөлөрдү оңдоо жана 

техникалык тейлөө  
370053  ..............  Ирригациялык 

түзүлүштөрдү орнотуу 
жана оңдоо 

37T000  .............  Спорттук жабдууну 
орнотуу, оңдоо жана 
техникалык тейлөө 

370058 .............  Машина жабдууларын 
орнотуу, оңдоо жана 
техникалык тейлөө 

370028   Абаны кондициялоо үчүн 
түзүлүштөрдү орнотуу 
жана оңдоо 

370004   Лифттерди орнотуу жана 
оңдоо 

370024  ..............  Жылытуу жабдууларын 
орнотуу жана оңдоо 

370078  ............  Муздаткыч жабдуусун 
орнотуу жана оңдоо 

370003  ............  Электр приборлорун 
орнотуу жана оңдоо 

370035 ...............  Ашкана жабдуусун 
орнотуу 

370047  ..............  Мештерди орнотуу жана 
оңдоо 

370014   Кеңсе техникаларын жана 
жабдуусун орнотуу, оңдоо 
жана техникалык тейлөө  

370117 ...............  Электр түзүлүштөрүнүн 
ишиндеги 
тоскоолдуктарды четтетүү 

370011   Буу казандарын тазалоо 
жана оңдоо  

370136  ..............  Электр берүү 
чубалгыларын оңдоо 

37.14. Медициналык жабдууну орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө 
37T000  .............  Медициналык жабдууну 

оңдоо жана техникалык 
тейлөө  

37T000  .............  Офтальмологиялык 
жабдууну оңдоо жана 
техникалык тейлөө 

37T000  ..............  Стоматологиялык 
жабдууну орнотуу жана 
оңдоо 

37.15. Ишараттоону орнотуу, оңдоо жана техникалык тейлөө 

37T000  .............  Авариялык ишаратты 
орнотуу жана оңдоо  

370015   Өрт ишаратын орнотуу 
жана оңдоо  

370016   Коргоо ишаратын 
орнотуу жана оңдоо 
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37.16. Телекоммуникациялык, фото- жана киноаппаратураны орнотуу жана 
техникалык тейлөө 

370046   Кинопроекторлорду 
оңдоо жана техникалык 
тейлөө  

37T000  .............  Теле- жана 
радиоаппаратураларды 
оңдоо 

370002  ..............  Фотоаппараттарды оңдоо 
37T000   Тиричилик 

радиоэлектрондук 
аппаратураны оңдоо 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

37T000   Фото- жана 
киноаппаратураларды 
оңдоо боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  

370084   Телефондорду орнотуу 
жана оңдоо 

370116   Компьютерлерди 
орнотуу, тейлөө жана 
оңдоо  

37.17. Кире боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

370013  ..............  Бульдозерлор киреси 
37T000  .............  Кирди кармоочу 

каптамдардын киреси 
370134  ..............  Дренаждык 

соркыскычтардын киреси 
370121   Көчөлөрдү тазалоо үчүн 

машиналардын киреси  
370090   Тазалоо үчүн 

машиналардын киреси  

370120   Көтөрүү крандарынын 
киреси [курулуш 
жабдуусу] 

370020  ..............  Курулуш 
техникаларынын киреси 

370044   Экскаваторлор киреси 
370135   Кир жуучу машиналардын 

киреси 

37.18. Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 

370105  ..............  Оңдоо маселелери 
боюнча маалымат 

370104  ..............  Курулуш маселелери 
боюнча маалымат 

370131  ..............  Курулуш маселелри 
боюнча кеңеш берүүлөр
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38-класс 

38.1. Байланыштын түрлөрү 
38.2. Байланыш кызматтарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
38.3. Маалымат берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
38.4. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 
38.5. Байланышты камсыздоо үчүн жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

38.01. Байланыштын түрлөрү 

38T000   Интернет-телефония 
380025  ..............  Электрондук почта 
380030  ..............  Була-оптика байланышы  
380022  ..............  Радиотелефон байланышы 
380023  ...............  Компьютердик 

терминалдарды 
пайдалануу менен 
байланыш 

380035  ..............  Спутниктик байланыш 
380008  ..............  Телеграфтык байланыш 
380010   Телефондук байланыш 

380026   Факсималдык 
байланыш  

380028   Пейджинг кызматы 
[радиону, телефонду же 
электрондук 
байланыштын башка 
каражаттарын 
пайдалануу менен] 

38T000   Почта байланышынын 
кызмат көрсөтүүлөрү  

38.02. Байланыш кызматтарынын кызмат көрсөтүүлөрү 

380036  ..............  Электрондук билдирүүлөр 
тактасы 
[телекоммуникациялык 
кызматтар] 

380043  ..............  Интернеттеги 
дискуссиялык форумдарга 
кирүү мүмкүндүгүн 
камсыздоо  

380040 .............. Интернетке кирүү 
мүмкүндүгүн камсыздоо 

380044  ..............  Маалыматтар базасына 
кирүү мүмкүндүгүн 
камсыздоо 

380037  ..............  Интернетке 
телекоммуникациялык 
кошулууну камсыздоо 

380042  ..............  Теледүкөндөрдүн 
кызматтарын сунуштаган, 
телекоммуникациялык 
каналдар менен 
камсыздоо 

380046  ..............  Он-лайн куттуктоо 
открыталарын берүү  

380004  ..............  Билдирүүлөрдү берүү 
380024  ............  Компьютерди пайдалануу 

менен билдирүүлөрдү 
жана сүрөттөрдү берүү  

380006   Телеграммаларды берүү 
380047   Санариптик файлдарды 

берүү 
350050   Он-лайн форумдарды 

берүү 
380049   Видеоконференцбайланыш   

кызматтарын көрсөтүү  
380041   Интернетке кирүү 

убакытысын кирелөө  
380039   Телеконференциялар 
380011   Абоненттик телеграфтык 

кызматтардын кызмат 
көрсөтүүлөрү 

380045   Үн почтасы кызмат 
көрсөтүүлөрү  

380038   Телекоммуникациялык 
каттамдаштыруу жана 
кошуу боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  

380007   Телеграфтык 
байланышты көрсөтүү 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

380009   Телефондук байланышты 
көрсөтүү боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  

 

 

38.03. Маалымат берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
380012  ..............  Жаңылыктарды басып 

чыгаруу агенттиги 
380048  ..............  Өткөргүчсүз берүүлөр 
380005  ..............  Телевизиондук берүүлөр 

380021   Телевизиондук кабелдик 
берүүлөр 

380003   Радио берүү
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38.04. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 
38T000  .............  Маалыматтык 

технологиялар маселелери 
боюнча маалымат 

380027  ..............  Аралыктык байланыш 
маселелери боюнча 
маалымат 

38.05. Байланышты камсыздоо үчүн жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

380029   Билдирүүлөрдү берүү 
үчүн аппаратуралардын 
киреси 

380032  ..............  Модемдер киреси 
380033  ..............  Телекоммуникациялык 

байланыштар үчүн 
жабдуулардын киреси 

380034  ..............  Телефондук 
аппараттардын киреси 

380031   Факсималдык 
аппараттардын киреси 
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39-класс 

39.01. Жер үстүндөгү унаа каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү 
кызмат көрсөтүүлөр 

39.02. Суу унаа каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 

39.03. Башка унаа каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 

39.04. Ар кандай унаа каражаттарынын жардамы менен көрсөтүлүүчү 
кызматтардын түрлөрү 

39.05. Авариялык-куткаруу кызмат көрсөтүүлөрү 
39.06. Унаа каражаттарын ижарлаоо жана кирелөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
39.07. Суу астындагы шаймандарды кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
39.08. Турак эмес фонддун объекттеринин ижарасы же лизинги боюнча 

кызмат көрсөтүүлөрү 
39.09. Жеткирүү кызматтарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
39.10. Жүктөрдү унаа жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
39.11. Жүктөрдү сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
39.12. Саякаттарды уюштуруу жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
39.13. Суу жана энергетика ресурстарын бөлүштүрүү 
39.14. Унаа каражаттары менен байланыштуу көмөкчү кызмат көрсөтүүлөр 

39.01. Жер үстүндөгү унаа каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр 

390010  ..............  Автобус менен ташуу 
390009  ..............  Автомобилдик ташуу 
390014  ..............  Жүк автоунаа менен 

ташуу 

390017   Унаа менен ташуу 
390018   Темир жол ташуулары 
390059   Трамвай унаасы 
390058   Такси кызматтары 

39.02. Суу унаа каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөр 

390103  ..............  Баржалар менен ташуу 
390049  ..............  Суу унаау менен ташуу 
390016  ..............  Лихтерлер менен ташуу 
390036  ..............  Паромдор менен ташуу 
390037   Дарыя унаасы менен 

ташуу 

390038   Фрахт [товарларды кеме 
менен ташуу ] 

390061  ..............  Деңиз аркылуу ташуулар 
390013   Муз жаруу кызматы 
390011   Суу сейилдөө унаасынын 

кызмат көрсөтүүлөрү 

39.03. Башка унаа каражаттарын пайдалануу менен көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөр 

390004   Авиаташуулар 390041   Кубур түтүк менен ташуу 

39.04. Ар кандай унаа каражаттарынын жардамы менен көрсөтүлүүчү кызматтардын 
түрлөрү 

390054  ..............  Сүйрөтүү 
390007   Унаа каражаттары 

бузулган учурдагы жардам 
[сүйрөтүү] 

390047  ..............  Эмеректерди ташуу 
390051   Жүргүнчүлөрдү ташуу 
390065  ..............  Көчкөндөгү ташуулар 
390062  ..............  Брондолгон унаато ташуу 

390063  ..............  Саякатчыларды ташуу 
390064  ..............  Калдыктарды ташуу жана 

сактоо 
390106   Кайтаруу астында 

баалуулуктарды ташуу 
390006   Санитардык унаа 
390048   Унаа кызмат көрсөтүүлөр 

39.05. Авариялык-куткаруу кызмат көрсөтүүлөрү 
390055  ..............  Чөгүп кеткен кемелерди 

көтөрүү 
39T000  .............  Куткаруу кызматтары 
 

390015  .............  Кемелерди куткаруу 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 
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390057  ..............  Мүлктү куткаруу боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

39T000  .............  Суу астындагы-
техникалык кызмат 
көрсөтүүлөр  

390085   Суу астындагы куткаруу 
кызмат көрсөтүүлөрү  

 

39.06. Унаа каражаттарын ижаралоо жана кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

390104  ..............  Автобустар киреси 
390012  ..............  Суу унаасынын киреси 
390102  ..............  Учуучу аппараттардын 

киреси 
390008  ..............  Автомобилдер киреси 
390046  ..............  Вагондордун киреси 
390091  ..............  Жарыш машиналарынын 

киреси 
390092   Жеке креслолордун 

киреси 

390045   Темир жол курамынын 
киреси 

390043  ............  Рефрижераторлор киреси 
390044   Транспорт 

каражаттарынын киреси 
390072  ..............  Фрахтоодогу ортомчулук 
390019   Жылкылардын киреси 
390039  ............  Фрахттоо 

39.07. Суу астындагы шаймандарды кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

390078  ..............  Суучул коңгуроолорунун 
киреси 

390079   Суучул костюмдарынын 
киреси

39.08. Турак эмес фонддун объекттеринин ижарасы же лизинги боюнча кызмат 
көрсөтүүлөрү 

390040  ..............  Гараждардын ижарасы 
390081  ..............  Трнаспорттук каражаттар 

үчүн жабык 
токтотмолордун ижарасы  

390042   Автоунаа токтотуу үчүн 
орундардын ижарасы 

390035   Кампалардын ижарасы 
390033   Автотоктотмо кызмат 

көрсөтүүлөрү 

39.09. Жеткирүү кызматтарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
390088  ..............  Гезиттерди жеткирүү 
390087  ..............  Корреспонденцияларды 

жеткирүү 
390020  ..............  Пакеттелген жүктөрдү 

жеткирүү 
390027  ..............  Товарларды жеткирүү 
390089   Почта боюнча 

тапшырылган товарларды 
жеткирүү 

390096   Гүлдөрдү жеткирүү 
390075   Курьерлердин кызмат 

көрсөтүүлөрү[жеткирүү 
корреспонденцияларды же 
товарларды жеткирүү] 

390060   Жүктөрдү экспедициялоо 

39.10. Жүктөрдү унаа жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

390100*  ............  Бөтөлкөлөргө куюу 
390100*  ............  Бөтөлкөлөргө куюу 

кызмат көрсөтүүлөрү 
390021  ..............  Жүктөрдү ташуу 
390026   Жүктү түшүрүү иштери  
390093   Жүктөө-түшүрүү 

иштери 

390022   Товарларды 
салыштыруу 

390086   Товарларды таңгактоо 
390097   Корреспонденцияларды 

франкирлөө

39.11. Жүктөрдү сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

390076  ..............  Товарларды кампаларда 
сактоо маселеси боюнча 
маалымат  

 

390080  ..............  Товарларды сактоо үчүн 
контейнерлердин киреси  
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390099   Тоңдуруу камераларынын 
киреси  

390094   Берилиштерди же 
документтерди 
электрондук 
түзүлүштөрдө сактоо  

390071   Кайыктарды сактоо  

39T000  .............  Мунайды сактоо 
390028   Товарларды сактоо 
390034  Товарларды кампаларда 

сактоо 

39.12. Саякаттарды уюштуруу жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

390056  ..............  Саякат үчүн билеттерди 
ээлемдөө 

390084  ..............  Саякаттарды ээлемдөө 
390024  ..............  Круиздерди уюштуруу 
390050  ..............  Саякаттарды уюштуруу 
39T000   Саякаттар жана сапарлар 

жөнүндө маалыматтарды 
берүү 

390002   Саякатчыларды коштоп 
жүрүү 

39T000  .............  Узатуучулардын кызмат 
көрсөтүүлөрү 

390025   Экскурсиялар [туризм]  

39.13. Суу жана энергетика ресурстарын бөлүштүрүү 

390030   Суу бөлүштүрүү 
390090   Энергияны бөлүштүрүү 

390031  ..............  Электр энергиясын 
бөлүштүрүү 

390003 ...............  Ичүүчү суу менен 
камсыздоо 

39.14. Унаа каражаттары менен байланыштуу көмөкчү кызмат көрсөтүүлөр 

390083  ..............  Унаа каражаттарын 
ээлемдөө 

390095  ..............  Үчүнчү жактар үчүн 
спутниктерди иштетүү 

390077  ..............  Ташуу маселелери 
боюнча маалымат 

390098  ..............  Кыймыл жөнүндө 
маалымат 

39T000  .............  Унаа кызмат көрсөтүүлөр 
маселелери боюнча 
кесиптик кеңеш берүүлөр  

390101  ..............  Унаа логистика 
390082  ..............  Куткаруу операциялары 

[ташуулар] 
390073   Ташуулардагы 

ортомчулук 

390023   Деңиз аркылуу 
таашуулардагы 
ортомчулук  

390105   Учуучу аппараттар үчүн 
кыймылдаткычтар 
киреси 

390052   Лоцман кызматы 
390032   Шлюздарды башкаруу  
390074   Айдоочулардын кызмат 

көрсөтүүлөрү 
390108   Кыймылдардын 

каттамдары жаатындагы 
маалыматтарды берүү  

390107   Навигациялык тутумдар 
киреси  
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40-класс 
 
40.01. Кездемелерди жана текстилдик буюмдарды иштетүү боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
40.02. Булгаары-аңтери чийки затын жана алардан жасалгаларды иштетүү 

боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.03. Металлдарды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.04. Металл каптамдарды жабуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.05. Жыгачты иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.06. Айнекти иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.07. Тамак-аш азыктарын, чийки заттарды иштетүү жана кайра иштетүү 

боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.08. Конкреттүү материалдарды тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.09. Материалдарды иштетүү боюнча адистештирилген кызмат көрсөтүүлөр 
40.10. Булгаары жана кездемелер менен иштөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.11. Басылма кызмат көрсөтүүлөрү 
40.12. Экологиялык максатта санитардык тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.13. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
40.14. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 

40.01. Кездемелерди жана текстилдик буюмдарды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

400005   Текстль буюмдарын 
аппретирлөө 

400063  ..............  Сайма саюу 
400014  ..............  Кездемелерди каландрлөө 
400057  ..............  Текстиль буюмдарын боео 
400060  ..............  Кездемелерди боео 
400059  ..............  Күбөгө каршы каражаттар 

менен текстиль 
буюмдарын иштетүү 

400058 .............  Кездемелерди, текстиль 
буюмдарын иштетүү 

400036  ..............  Сууну түртүүчү 
касиеттерди берүү үчүн 
кездемелерди иштетүү 

400037   Өрткө чыдамдуулукту 
берүү үчүн кездемелерди 
иштетүү  

400038   Бырышпастыкты берүү 
үчүн кездемелерди тазалоо 

400039  ............  Жүндү иштетүү 
400008  ..............  Кездемелерди агартуу 
400092 ...............  Материалды кабуу 
400069  ............  Кездемелерди киргизүү 

40.02. Булгаары-аңтери чийки затын жана алардан жасалгаларды иштетүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

400047  ..............  Булгаарыны ийлөө 
400054  ..............  Ийлөө 
400019  ..............  Булгаарыны боео 
400072  ..............  Аңтерилерди боео  
400016  ..............  Бут кийимди боео 
400070  ..............  Аңтерилерди жылтыратуу 
400064  ..............  Булгаарыны иштетүү 

400020   Аңтерилерди иштетүү 
400030   Күбөгө каршы 

каражаттар менен 
аңтерилерди тазалоо 

400071   Аңтерилерди сатиндөө 
400028   Тапшырык боюнча 

аңтерилерди фасондоо 
40.03. Металлдарды иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

400043  ..............  Металлдарды кызытуу 
400040  ..............  Жылтырлоо 
400100  ..............  Металлдарды куюу 
400004  ..............  Магниттөө 

400042   Металлдарды тазалоо 
400011   Каңдоо 
400029   Уста иштери 
400031   Фрезерлөө 

40.04. Металл каптамдарды жабуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
400034*  ............  Гальванизациялоо 
400034*  ............  Цинктөө 
400026  ..............  Гальван каптоо 
400024  ..............  Алтын каптоо 
400085  ..............  Гальваникалык алтын 

каптоо 
400013  ..............  Кадмирлөө 

400027   Калай чайкоо 
400099   Жездөө 
400045   Никелирлөө 
400018   Металлдарды жалатуу 
400007   Күмүштөө 
400017   Хромдоо
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40.05. Жыгачты иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
400009   Жыгачты иштетүү 
400052  ..............  Араалоо [бакты араалоо] 

400067   Бакты кыюу жана бөлүү  
400050   Сүрүү [жыгач тилгичтер] 

40.06. Айнекти иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

40T000  .............  Айнекти көркөм иштетүү 
400065  ..............  Үстүңкү каптамына 

сүртүү менен айнекти 
сырдоо  

400062   Айнек үйлөө иштери 
400088   Оптикалык айнекти 

жылмалоо 

40.07. Тамак-аш азыктарын, чийки заттарды иштетүү жана кайра иштетүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

400032  ..............  Мөмөлөрдөн шире сыгып 
алуу 

400117  ..............  Тамак-аш азыктарын 
тоңдуруу 

400033  ................  Тамак-аш азыктарын 
ыштоо 

400066  ..............  Тамак-аш азыктарын жана 
суусундуктарды 
консервациялоо  

400044   Ун тартуу 
40T000  .............  Кофе кууруу боюнча 

кызмат көрсөтүүлөр  

40.08. Конкреттүү материалдарды тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
400006  ..............  Кагазды аппретирлөө 
400081  ..............  Абаны дезодорациялоо 
400055  ..............  Чучелолорду каптоолор 
400061  ..............  Кагазды тазалоо 
400025  ..............  Сууну тазалоо 
400002  ..............  Кинопленканы тазалоо 
400010  ..............  Кездеменин четтерин 

тазалоо 
40T000  .............  Пластикалык чайырларды 

тазалоо 
40T000  .............  Уруктарды тазалоо 
400084  ..............  Көркөм иштерди 

рамкалоо 

400082   Абаны сергитүү 
400003   Абаны тазалоо 
400015   Карапачылык иштер 
400049   Мукабалоо иштери 
400051   Кайыш-ээр иштер 
400120   Сукно согуу 
400094   Мал союу 
400108   Ачкычтарды даярдоо 

боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

400103   Энергия өндүрүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

40.09. Материалдарды иштетүү боюнча адистештирилген кызмат көрсөтүүлөр 

400101  ..............  Вулканизация 
[материалдарды иштеттүү] 

400035  ..............  Оймолоо 
400095*  ............  Декапирлөө 
400095*  ............  Тазалап иштетүү 
40T000  .............  Боео 
40T000  .............  Жылтырлоо 
400001  ..............  Абразивдик иштетүү 
40T000  .............  Ойдуруу менен иштетүү 
40T000  .............  Пластмассанын үстүңкү 

каптамын сырдоо 
400048  ..............  Абразивдердин жардамы 

менен жылмалоо 
400023  ..............  Фотопленкаларды өңүнө 

чыгаруу 
400083   Үчүнчү жактар үчүн 

тапшырык боюнча куроо-
топтоо иштери  

400041   Майдалоо 

400093   Рафинирлөө 
400086   Лазердик скрайбирлөө 
400046   Эриш салуу [токуучулук]  
40Т000   Термикалык иштетүү 
40Т000  ..............  Ныгыра басуу, штамптоо 
400102   Тиш 

техниктеринин 
кызмат 
көрсөтүүлөрү 

400121   Криоконсервациялоо 
кызмат көрсөтүүлөрү 

400056   Сырдоо боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр [37.10] 

400122   Кум чубуртма иштетүү 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 
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40.10. Булгаары жана кездемелер менен иштөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
400098  ..............  Кийимди кайра тигүү 
40T000  .............  Бут кийим тигүү 
400012  ..............  Кийим тигүү 

400021   Кездемелерди бычуу 
400053   Тигүүчүлүк кызмат 

көрсөтүүлөрү 

40.11. Басылма кызмат көрсөтүүлөрү 

400110  ..............  Литография 
400113  ..............  Офсеттик басма 
400089  ..............  Фотосүрөттөрдү басып 

чыгаруу 
400022  ..............  Сүрөттөрдү басып 

чыгаруу 
400111  ..............  Полиграфия 

400114   Фотокомпозияларды 
түзүү 

400090   Фотооймолоо 
400107   Түс бөлүү 
400115   Жибек чийме 

40.12. Экологиялык максатта санитардык тазалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

400109  ..............  Зыяндуу материалдарды 
дезактивациялоо 

40T000  .............  Топурак каптамдарын 
тазалоо 

40T000  .............  Химиялык газдарды кайра 
иштетүү 

400068  ..............  Таштандыларды жана 
калдыктарды кайра 
иштетүү 

400091  ..............  Мунайды кайра иштетүү 

400097   Калдыктарды иштетүү 
[кайра иштетүү] 

400116   Калдыктарды жана 
экинчи жолу кайра 
иштетилген 
материалдарды сорттоо 
[кайра иштетүү]  

400106   Таштандыны жана 
калдыктарды өрттөө 

400105   Таштандыны жана 
калдыктарды жок кылуу 

40.13. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

400123  ..............  Бойлерлер киреси 
400104  ..............  Генераторлордун киреси 
400112  ..............  Токуу машиналарынын 

киреси 

400118*  ............  Климаттык 
жабдуулардын киреси 

400118*   Кондиционерлердин 
киреси  

400119   Кошумча жылытуу 
приборлорунун киреси  

40.14. Маалыматтык-консультативдик кызмат көрсөтүүлөр 

400087  ..............  Материалдарды иштеп 
чыгуу маселелери боюнча 
маалыматтар 

40T000  ..............  Кесиптик кеңеш берүүлөр 
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41-класс 

41.01. Тарбиялоо-билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү 
41.02. Дене тарбия жана спорт жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
41.03. Ишкер иш-чараларды уюштуруу 
41.04. Маданий-агартуучулук ишмердүүлүк жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
41.05. Маданий-көңүл ачуучу иш-чараларды уюштуруу боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
41.06. Спорттук иш-чараларды уюштуруу 
41.07. Парктардын жана зоологиялык бакчалардын кызмат көрсөтүүлөрү 
41.08. Оюн бизнеси менен байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр 
41.09. Жабдууну кирелөө жана берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
41.10. Кино-, аудио- жана видеожазууларды өндүрүү жаатындагы кызмат 

көрсөтүүлөр 
41.11. Редакциялык-басма кызматтары [жарнамалыктан тышкары] 
41.12. Фотография жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
41.13. Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 
41.14. Башка топторго киргизилбеген кызмат көрсөтүүлөр 

41.01. Тарбиялоо-билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү 
410002  ..............  Академиялар [окутуу] 
410058  ..............  Мектепке чейинки мекеме 

[тарбиялоо] 
41T000  .............  Окуу процессин 

камсыздоо 
410080  ..............  Диний билим берүү 
410011  ..............  Сырттан окутуу 
410061  ..............  Практикалык көндүмдөр 

менен окутуу [көрсөтүү] 
410044  ..............  Коллоквиумдарды 

уюштуруу жана өткөрүү 
410010  ..............  Конкурстарды өткөрүү 

[окуу же көңүл ачуу] 
410076  ..............  Мастер-класстарды 

уюштуруу жана өткөрүү 
[окутуу] 

410102   Кесиптик багыттоо 
[билим берүү же окутуу 
маселелери боюнча 
кеңештер] 

410195   Кесиптик кайра даярдоо 
410049   Экзамендерди өткөрүү 
41T000  ..............  Квалификациясын 

жогорулатуу 
410075   Мектептер-интернаттар 
410017   Мектеп- тарбиялоо 

кызмат көрсөтүүлөрү 
410189   Репетиторлордун, 

инструкторлордун кызмат 
көрсөтүүлөрү [окутуу]  

410199   Мектептердин кызмат 
көрсөтүүлөрү [билим 
берүү]  

410202   Тьюторингдер интернаттар 
41.02. Дене тарбия жана спорт жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

410012  ..............  Дене тарбия 
410021  ...............  Гимнастикага үйрөтүү 
410194  ..............  Фитнес-класстарды 

өткөрүү 
410071   Спорттук лагерлердин 

кызмат көрсөтүүлөрү 

41T000   Спорттун түрлөрүнө 
окутуу жана дене бойлук 
сапатын өркүндөтүү 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

 
41.03. Ишкер иш-чараларды уюштуруу 

41T000  .............  Ишкер жана жумушчу 
жолугушууларды 
уюштуруу 

410070  ................  Семинарларды уюштуруу 
жана өткөрүү  

410046  ..............  Конгресстерди уюштуруу 
жана өткөрүү 

410072  ...............  Симпозиумдарды 
уюштуруу жана өткөрүү 

410045  ..............  Конференцияларды 
уюштуруу жана өткөрүү  

41T000  .............  Бетачарлар
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41.04. Маданий-агартуучулук ишмердүүлүк жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
410023  ..............  Үйгө китептерди берүүнү 

камсыздаган китепкана 
410078   Оюн иш-чараларына 

билеттерди ээлемдөө 
410051   Маданий-агартуу 

максатында 
көргөзмөлөрдү уюштуруу  

410083  ..............  Спектаклдерди уюштуруу 
[импресарио кызмат 
көрсөтүүлөрү] 

410041  ..............  Көчмө китепканалар 
410029   Театралдык оюндар  
410056   Театралдаштырылган 

оюндар  
410062   Музейлердин кызмат 

көрсөтүүлөрү [бетачар, 
көргөзмөлөр]  

410028   Оркестрлердин кызмат 
көрсөтүүлөрү 

41.05. Маданий-көңүл ачуучу иш-чараларды уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

410047  ..............  Дискотекалар 
410098  ..............  Түнкү кафе-клубдар 
410043   Клубдардын кызмат 

көрсөтүүлөрү [көңүл ачуу 
же агартуу]    

410027  ..............  Мюзик-холлдор 
410094  ..............  Компьютердик тармак 

аркылуу интерактивдик 
оюн менен камсыздоо  

410082  ..............  Балдарды уюштуруу 
410014  ..............  Эс алууну уюштуруу 
410077  ..............  Сулуулук конкурстарын 

уюштуруу 
410055   Эс алуу базаларынын 

кызмат көрсөтүүлөрү 
[көңүл ачуу] 

41T000  .............  Массалык-оюн иш-
чараларын уюштуруу 

410185  ..............  Концерттерди уюштуруу 
жана өткөрүү 

410188  ..............  Көңүл ачуу 
максаттарында мода 
көрсөтүүлөрүн уюштуруу 

410031   Көңүл ачуучу 
телевизиондук берүүлөр 

410057   Кинозалдар кызмат 
көрсөтүүлөрү 

410015   Көңүл ачуучу радио 
берүүлөр 

410004   Көңүл ачуу 
410007   Коноктордун көңүлүн 

ачуу 
41Т000   Сафари 
410060   Жолугушуу 

программаларын түзүү 
[көңүл ачуу] 

410191   Диск-жокейлердин 
кызмат көрсөтүүлөрү 

410183   Билеттерди таратуу 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр [көңүл ачуу] 

410030   Шоу-программалар 
410009   Цирктер 

 

41.06. Спорттук иш-чараларды уюштуруу 
410190  ..............  Спорттук аянтчалардын 

ижарасы 
410087  ..............  Теннисттик корттордун 

ижарасы 
41T000  .............  Спортчулардын көрсөтмө 

оюндары  
410054  ..............  Ден соолук клубдары 

[ден соолукту чыңдоочу 
жана фитнес-
машыгуулар] 

410059  ..............  Спорттук таймаштарды 
уюштуруу 

410073  ..............  Спорттук таймаштарды 
программалоо  

410053  ..............  Гольф үчүн 
талааларды 
берүү 

41T000  ..............  Спорттук объекттерди 
берүү 

41T000  ..............  Гольф үчүн аянтчалардын 
өлчөмдөрүн иштеп чыгуу  

41T000  ..............  Компьютердик 
оюндардагы таймаштар 

410193   Жеке 
машыктыруучулардын 
кызмат көрсөтүүлөрү 
[фитнес] 

41T000   Таймаштарга катышуу 
үчүн командаларды түзүү 
жана камсыздоо  

41T000  ..............  Спорттук 
таймаштардын 
хронометражы 

41.07. Парктардын жана зоологиялык бакчалардын кызмат көрсөтүүлөрү 

410003  .............. Аттракциондор паркы  410033  ..............  Зоологиялык бакчалар 
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41T000   Маданият жана эс алуу 
парктарынын кызмат 
көрсөтүүлөрү 

41.08. Оюн бизнеси менен байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр 

410052  ..............  Кумар оюндары 
410081  ..............  Лотореяларды уюштуруу 

410084   Оюн залдарынын кызмат 
көрсөтүүлөрү 

410042   Казино кызмат 
көрсөтүүлөрү [оюндар]

41.09. Жабдууну кирелөө жана берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
410095  ..............  Караоке үчүн жабдууну 

берүү 
410035   Спорттук жабдууну берүү 
410085   Аудио жабдуунун киреси 
410088   Видео камералардын 

киреси 
410068  ..............  Видеомагнитофондордун 

киреси 
410069  ..............  Видеофильмдердин 

киреси 
410013  ..............  Шоу-программалар үчүн 

декорациялардын киреси  
410018  ..............  Үн жазуулардын киреси 
410197  ..............  Оюнчуктар киреси 
410006  ..............  Кинопроекторлордун 

жана кино жабдуулардын 
киреси   

410019  ..............  Кинофильмдер киреси 
41T000  .............  Музыкалык аспаптардын 

киреси 

410198  ..............  Оюндар үчүн 
жабдуулардын киреси 

410067   Стадиондордун 
жабдууларынын киреси  

410086   Театрлар жана 
телестудиялар үчүн 
жарыктандыруу 
аппаратураларынын 
киреси  

410025   Радио- жана 
телевизиондук 
кабылдагычтардын киреси 

410065   Суу астына чүмкүтүү 
үчүн шаймандардын 
киреси 

410066   Унаа каражаттардан 
тышкары, спорттук 
жабдуулардын киреси 

410032   Театралдык 
декорациялардын киреси 

41.10. Кино-, аудио- жана видеожазууларды өндүрүү жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
410079  ..............  Кайталоо 
410106  ..............  Видео тартуу 
410008  ..............  Киностудиялар 
410090  ..............  Видео жазууларды 

монтаждоо 
410026  ..............  Теле- жана 

радиопрограммаларды 
монтаждоо 

41T000  .............  Телевизиондук жана 
радиопрограммаларды 
даярдоо [монтаж] 

410074   Видеофильмдерди 
өндүрүү 

410020  ..............  Жарнама роликтерин 
өндүрүүдөн тышкары, 
кинофильмдерди өндүрүү  

41T000  ..............  Мультипликациялык 
фильмдерди өндүрүү 

410097   Музыка жазуу 
410093   Субтитрлөө 
410089   Сценарийлерди жазуу 

боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

410063   Жазуу студияларынын 
кызмат көрсөтүүлөрү 

41.11. Редакциялык-басма кызматтары [жарнамалыктан тышкары] 
410024  ..............  Китептерди басып 

чыгаруу 
410187  ..............  Жарнамалыктан 

тышкары, жарыялоолорду 
макеттөө 

410099  ..............  Жүктөлбөй турган 
интерактивдик 
электрондук 
жарыялоолор менен 
камсыздоо  

410091  ..............  Интерактивдик 
китептерди жана 
мезгилдүү басылмаларды 
жарыялоо  

410092   Үстөл электрондук 
басылма тутумдарынын 
жардамы менен жарыялоо 
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410016   Жарнамалыктан 
тышкары, текст 
материалдарын жарыялоо  

410184   Жарнамалыктан 
тышкары, тексттерди 
редакциялоо 

410186   Каллиграфтардын кызмат 
көрсөтүүлөрү 

41.12. Фотография жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

410182  ..............  Микрофильм тартуу 
410101  ..............  Фотосүрөткө тартуу 
410100  ..............  Фоторепортаждар 

41T000  .............  Портфолио түзүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

41.13. Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр 

41T000  .............  Маданият жана спорт 
жаатындагы маалыматтар 

410048   Тарбиялоо жана билим 
берүү маселелери боюнча 
маалыматтар 

410064   Эс алуу маселелери 
боюнча маалыматтар 

410050   Көңүл ачуу маселелери 
боюнча маалыматтар 

410103   Жаңылыктар кызматы 

41.14. Башка топторго киргизилбеген кызмат көрсөтүүлөр 

410036  ..............  Сүрөтчүлөр үчүн 
моделдерди берүү боюнча 
агенттик  

410005  ..............  Жаныбарларды колго 
үйрөтүү  

410196  ..............  Музыка жаратуу 
410105  ..............  Жандоо тилинен которуу  
41T000   Конферансье кызмат 

көрсөтүүлөрү 

410104   Котормочулар кызмат 
көрсөтүүлөрү 

41T000   Маалымдамаларды түзүү 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

410192   Оозеки котормочулардын 
кызмат көрсөтүүлөрү 

410200 .............  Жүктөлбөгөн, онлайн 
видео-файлдарды берүү  
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42-класс 

42.01. Илимий изилдөөлөр 
42.01.01. Мунайды жана газды казуу жаатындагы изилдөөлөр жана контроль 
42.01.02. Медицина жана фармакология жаатындагы изилдөөлөр 
42.01.03. Ар кандай жааттардагы илимий изилдөөлөр 
42.02.01. Ар кандай жааттардагы илимий кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.02. Геология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.03. Экология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02. Курулуштагы жана курулуш технологиялары жаатындагы илимий 

кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.04. Техникалык сыноолор жана контролдор боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.05. Дизайн жана өндүрүштүк эстетика жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.06. Компьютердик технологиялар жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.06.01. Компьютердик технологиялар жаатындагы ар кандай кызмат 

көрсөтүүлөр 
42.02.06.02. Компьютердик технологиялар жаатындагы кеңеш берүүлөр 
42.02.06.03. Компьютердик техниканы жана программалык камсыздоону кирелөө 

боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.07. Метеорология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.08. Башка топчолорго киргизилбеген, адистештирилген кызмат 

көрсөтүүлөр 

42.01. Илимий изилдөөлөр 

42.01.01. Мунайды жана газды казуу жаатындагы изилдөөлөр жана контроль 

42T000  .............  Мунай кенин 
эксплуатациялоодогу 
талдоолор 

42T000  .............  Мунай скважиналарын 
сыноолор 

42T000  .............  Эксплуатациялоо 
максатында газ кендерин 
изилдөө  

420008   Эксплуатациялоо 
максатында мунай 
кендерин изилдөө  

420042   Мунай скважиналарын 
контролдоо  

420063*  ............  Мунай кендери 
жаатындагы изилдөөлөр 

420063*  ............  Мунай кендери 
жаатындагы экспертиза 

420095   Мунай кендерин 
чалгындоо 

 

42.01.02. Медицина жана фармакология жаатындагы изилдөөлөр 

420224  ..............  Клиникалык сыноолор 
420045  ..............  Косметология 

жаатындагы изилдөөлөр 
42T000  .............  Чачтын өсүшүн изилдөө 

жана алардын түшүүсүнүн 
алдын алуу 

42T000  ............  Клиникалык сыноолор 
процесстерин 
оптималдаштыруу 
жаатындагы кызмат 
көрсөтүүлөр  

42T000  ..............  Жаңы медициналык 
методдорду иштеп чыгуу 

 

42.01.03. Ар кандай жааттардагы илимий изилдөөлөр 

420216  ..............  Суунун анализи 
420211  ..............  Кол жазма анализи 

[графология] 
420007  ..............  Химиялык анализ 
420017  ..............  Бактериология 

жаатындагы изилдөөлөр 

420190  ..............  Биология жаатындагы 
изилдөөлөр 

42T000  ..............  Генеалогия жаатындагы 
изилдөөлөр 

420101   Механика жаатындагы 
изилдөөлөр 
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42T000  .............  Айыл чарбасы 
жаатындагы изилдөөлөр 

420031   Химия жаатындагы 
изилдөөлөр 

420222   Илимий изилдөөлөр  

420167   Суу астындагы 
изилдөөлөр  

420040   Техникалык изилдөөлөр  
420096   Физика [изилдөөлөр]  

42.02. Ар кандай жааттардагы илимий кызмат көрсөтүүлөр 
42.02.01. Геология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

42T000  .............  Деңиз геологиясы 
420119   Геология жаатындагы 

изилдөөлөр 
420062*  ............  Геологиялык изденүү 

420062*  ............  Геологиялык экспертиза 
420118   Геологиялык чалгындоо 

42.02.02. Экология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
420208  ..............  Курчап турган чөйрөнү 

коргоо жаатындагы 
изилдөөлөр 

420212  ..............  Парник газдарынын 
таштандыларын 
кыскартуу менен 
байланыштуу илимий 
маалыматтарды жана 
консультацияларды берүү 

42T000  ..............  Экология жаатындагы 
маалыматтык жана 
консультативдик 
кызматтар  

42T000  .............  Курчап турган чөйрөнү 
коргоо боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

42.02.03. Курулуштагы жана курулуш технологиялары жаатындагы илимий кызмат 
көрсөтүүлөр

420011  ..............  Архитектура  
420064  ..............  Инжиниринг 
420036  ..............  Архитектура маселелери 

боюнча кеңеш берүүлөр 
420192  ..............  Шаарды пландоо 

420038 ................Курулуш жаатында 
пландарды иштеп чыгуу 

42T000  ..............  Работы проектные 
42T000   Чийүү иштери

42.02.04. Техникалык сыноолор жана контролдор боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
420058  ..............  Материалдарды сыноо 
420109  ..............  Текстиль буюмдарын 

сыноо 
42T000  .............  Техниканы сыноо 
420136  ..............  Калибрлөө [өлчөө] 
420157   Сапатты контролдоо 
420195  ..............  Автомобилдик унааны 

техникалык контролдоо 
420214   Жүндүн сапатын баалоо 
420213  Дарактын сапатын 

тамырынан баалоо  

42T000  .............  Сыноолорду уюштуруу 
жана өткөрүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр  

42T000  .............  Сыноолордун 
методикаларын жана 
программаларын иштеп 
чыгуу боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр  

420193   Инженердик-
техникалык 
экспертиза 

42.02.05. Дизайн жана өндүрүштүк эстетика жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
420144  ..............  Көркөм дизайн 
42T000  .............  Экологиялык дизайн  
420142  ..............  Кийимди моделдөө 
420048 .............  Интерьерди тариздөө 
42T000 ..............  Сүрөт тартуу 
420049  ..............  өнөр-жай дизайны 

420165   Образды түзүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр [өнөр 
жайлык эстетика] 

420050 ................  Таңгактоо жаатындагы 
дизайнерлердин кызмат 
көрсөтүүлөрү  

42.02.06. Компьютердик технологиялар жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

42.02.06.01. Компьютердик технологиялар жаатындагы ар кандай кызмат көрсөтүүлөр 
420177  ..............  Компьютердик 

тутумдарды талдоо 
 

420175  ..............  Компьютердик 
маалмыттарды калыбына 
келтирүү 
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420206  ..............  Маалыматтык 
тутумдарды вирустардан 
коргоо 

420201  ..............  Программалык 
камсыздоону 
инсталляциялоо 

420140  ..............  Программалык 
камсыздоону 
модернизациялоо 

420215  ..............  Алыстан жетүү 
мүмкүндүгү менен 
компьютердик 
тутумдардын мониторинги 

420220  ..............  Программалык камсыздоо 
кызмат көрсөтүү катары 
[SaaS] 

420176 .............  Программалык 
камсыздоону тейлөө 

420198 .............  Берилиштерди же 
документтерди физикалык 
алып жүрүүчүдөн 
электрондукка которуу 

420203  ..............  Берилиштерди жана 
маалыматтык 
программаларды кайра 
түзүү  
[физикалык эмес кайра 
түзүү] 

420209   Интернет үчүн издөө 
каражаттарын берүү  

420194   Компьютердик 
тутумдарды долбоорлоо 

420223*  ............  Серверлерди 
жайгаштыруу 

420223*   Хостинг сервери 
420139   Программалык 

камсыздоону иштеп чыгуу 
420200   Компьютердик сайттарды 

жайгаштыруу [веб-
сайттарды] 

420197   Компьютердик 
программаларды нускалоо  

420199   Үчүнчү жактар үчүн веб-
сайттарды түзүү жана 
техникалык тейлөө  

42T000   Компьютердик 
тармактарды серверлер 
менен жабдуу 

420090   Компьютерлер үчүн 
программаларды түзүү  

 
 
 

42.02.06.02. Компьютердик технологиялар жаатындагы кеңеш берүүлөр 
420219  ..............  Веб-сайттын дизайны 

жаатындагы кеңеш 
берүүлөр  

420221  ..............  Маалыматтык 
технологиялар 
жаатындагы кеңеш 
берүүлөр  

420204   Программалык камсыздоо 
маселелери боюнча кеңеш 
берүүлөр 

420141  Компьютердик техниканы 
иштеп чыгуу жана 
өнүктүрүү жаатындагы 
кеңеш берүүлөр 

42.02.06.03. Компьютердик техниканы жана программалык камсыздоону кирелөө 
боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

420205  ..............  Веб- серверлердин киреси 
420083   Компьютерлер киреси 

420159   Программалык камсыздоо 
киреси 

42.02.07. Метеорология жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

420076  ..............  Метеорологиялык 
маалымат 

420202   Булуттарды тараткычтар 

42.02.08. Башка топчолорго киргизилбеген, адистештирилген кызмат көрсөтүүлөр 
420218  ..............  Энергетика жаатындагы 

аудит 
420061  ..............  Техникалык 

долбоорлорду изилдөө 
420161  ..............  Үчүнчү жактар үчүн 

жаңы товарларды изилдөө 
жана иштеп чыгуу  

420079  ..............  Чек салуу 
 

420132  ..............  Искусство 
чыгармаларынын 
аныктыгын аныктоо 

42T000  ..............  Электр тармактарын 
долбоорлоо 

42Т000   Методикалык иштелме 
420210  ..............  Документтерди 

санариптөө [сканирлөө] 
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42Т000   Баяндамаларды, 
билдирүүлөрдү, 
отчеттерду түзүү  

420207   Энергияны үнөмдөө 
маселелери боюнча 
кеңештер  

42Т000   Топографиялык сүрөткө 
тартуулар 

420217   Илимий 
лабораториялардын 
кызмат көрсөтүүлөрү  

42Т000   Стандартташтыруу 
жаатындагы кызмат 
көрсөтүүлөр 

420030   Химия жаатындагы 
кызмат көрсөтүүлөр 

420228   Географиялык 
карталарды 
түзүү боюнча 
кызмат 
көрсөтүүлөр  
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43-класс 

43.01. Убактылуу келип турууну камсыздоо 
43.01.01. Убактылуу жашап туруу орундарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
43.01.02. Убактылуу жашап турууну камсыздоо боюнча көмөкчү кызмат 

көрсөтүүлөр 
43.02. Социалдык камсыздоо мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
43.03. Жашоо үчүн зарыл болгон, предметтерди кирелөө боюнча кызмат 

көрсөтүүлөр 
43.04. Тамак менен камсыздоо 
43.05. Кесиптик кеңеш берүүлөр 

43.01. Убактылуу келип турууну камсыздоо 

43.01.01. Убактылуу жашап туруу орундарынын кызмат көрсөтүүлөрү 
430071  ..............  Эс алуу базалары 
430073  ..............  Мейманканалар 
430183  ..............  Мотелдер 
43T000  .............  Эс алуу лагерлерин 

уюштуруу[жабдуу берүү] 
430066   Пансиондор 
430134   Жаныбарлар үчүн 

пансиондор 

43T000  .............  Туристтер үчүн ранчо 
430145   Эс алуу базаларынын 

кызмат көрсөтүүлөрү 
[турак жай берүү]  

430026  Кемпингдер кызмат 
көрсөтүүлөрү 

43.01.02. Убактылуу жашап турууну камсыздоо боюнча көмөкчү кызмат көрсөтүүлөр 
430004  ..............  Орунду камсыздоо 

боюнча агенттиктер 
[мейманканалар, 
пансиондор] 

430028  ..............  Убактылуу турак жайды 
ижаралоо 

430187  ..............  Жолугушууларды 
өткөрүү үчүн жайларды 
ижаралоо  

430105   Мейманканаларда 
орундарды ээлемдөө 

430162   Убактылуу турак жай 
үчүн орундарды ээлемдөө 

430104  ..............  Пансиондордо 
орундарды ээлемдөө 

43T000  .............  Пансион менен жашап 
туруу үчүн орундарды 
ээлемдөө 

43T000  .............  Жашап туруу үчүн 
орундарды камсыздоо 
боюнча ортомчулук 
кызмат көрсөтүүлөр 

43.02. Социалдык камсыздоо мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 

430013  ..............  Улгайгандар үчүн үй 
[45.07] 

430098   Балдардын бешик үйү 
[45.07] 

43.03. Жашоо үчүн зарыл болгон, предметтерди кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

430190  ..............  Ашкана жабдууларынын 
киреси 

430186  ..............  Эмеректер, 
дастракондордун, 
майлыктардын жана 
идиштердин киреси  

430192  ..............  Театрларда же 
телестудияларда 
пайдаланылгандан 
тышкары, 
жарыктандыруу 
аппаратураларынын 
киреси  

430189   Чатырлардын киреси 
430160   Жылып жүрүүчү курулуш 

киреси 
430191   Ичүүчү суу үчүн таратуу 

түзүлүштөрүнүн 
[диспенсерлердин] киреси 
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43.04. Тамак менен камсыздоо 
430108  ..............  Шам-шум этмелер 
43T000  .............  Буфеттер [тамак менен 

камсыздоо] 
430024  ..............  Кафе 
430025  ..............  Кафетерийлер 
43T000  .............  Пиццериялар 
43T000  .............  «Алып кетме» сатылуучу 

тамактар бар текчелер 
430102  ...............  Ресторандар 
430107   Өзүн өзү тейлөөчү 

ресторандар 
430027   Өндүрүштөгү жана окуу 

жайларындагы ашканалар  
430138   Барлардын кызмат 

көрсөтүүлөрү  

430010   Тамак даярдоо жана 
аларды үйгө жеткирүү 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

430193   Кулинардык 
скульптураларды түзүү 

43T000  .............  Чайканалар 

43.05. Кесиптик кеңеш берүүлөр 

43T000  .............  Убактылуу жашап туруу 
маселелери боюнча кеңеш 
берүүлөр  

43T000  ..............  Тамак-аш азыктары менен 
камсыздоо маселелери 
боюнча кеңеш берүүлөр 
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44-класс 
 
44.01. Жалпы медициналык жана дарылоо-профилактикалык кызмат көрсөтүүлөр 
44.01.01 Жалпы медициналык кызмат көрсөтүүлөр 
44.01.02 Дарыгер-адисттердин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.01.03 Фармацевтикалык кызмат көрсөтүүлөрү 
44.01.04 Медицина мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.01.05 Дарылоо-профилактикалоо мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02. Сулуулук жана ден соолук борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02.01 Сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02.02 Эстетикалык косметология кызмат көрсөтүүлөрү 
44.02.03 Сауналардын жана мончолордун кызмат көрсөтүүлөрү 
44.03 Жаныбарлар үчүн кызмат көрсөтүүлөр 
44.04 Айыл чарбасы жана багбанчылык жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
44.04.01 Дыйканчылык жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
44.04.02 Мал чарбачылыгы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
44.04.03 Ландшафттык дизайн боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
44.05. Флористтердин кызмат көрсөтүүлөрү 
44.06. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

44.01. Жалпы медициналык жана дарылоо-профилактикалык кызмат көрсөтүүлөр 

44.01.01. Жалпы медициналык кызмат көрсөтүүлөр 
440087  ..............  Медициналык жардам 
44T000  .............  Вакцинация өткөрүү 
440060  ..............  Санитардык кызмат 
440212  ..............  Ден соолук маселелери 

боюнча кеңештер 
440210  ..............  Салттуу эмес медицина 

кызмат көрсөтүүлөрү 
44T000  .............  Патронаждык кызмат 

көрсөтүүлөр 
440198   Телемедицина кызмат 

көрсөтүүлөрү 

440205   Терапевтикалык кызмат 
көрсөтүүлөр 

440196*   Пробиркада 
уруктандыруу боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр 

440196*   Экстракорпоралдык 
уруктандыруу боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр  

440153   Оорулууларга 
кам көрүү 

44.01.02. Дарыгер-адисттердин кызмат көрсөтүүлөрү 
440195*  ............  Токсикомандарды 

дезинтоксикациялоо 
440195*  ............  Баңгилик көз каранды 

бейтаптарды 
реабилитациялоо 

440193*  ............  Гомеопатикалык 
эссенциялар менен 
дарылоо 

440193*  ............  Ароматерапия 
жаатындагы кызмат 
көрсөтүүлөр 

440211*  ............  Логопедия 
440211*  ............  Сүйлөөнүн кемтиктерин 

оңдоо боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

440032  ..............  Мануалдык терапия 
[хиропрактика] 

440086   Укалоо 
440152   Акушердик жардам 
440113*   Тиш дарыгер жардамы 
440113*   Стоматология 
44Т000   Стоматологдордун 

кызмат көрсөтүүлөрү 
440092   Оптиктердин кызмат 

көрсөтүүлөрү 
440185   Психологдордун кызмат 

көрсөтүүлөрү 
44Т000   Салттуу эмес медицина 

жаатындагы адистердин 
кызмат көрсөтүүлөрү 

440097   Физиотерапия 
440214   Ортодонтикалык кызмат 

көрсөтүүлөр 

44.01.03. Фармацевтикалык кызмат көрсөтүүлөрү 

440154  ..............  Фармацевтика маселелери 
боюнча кеңеш берүүлөр 

440204   Фармацевттердин кызмат 
көрсөтүүлөрү [дарыны 
рецепт боюнча даярдоо] 
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44.01.04. Медицина мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 

44Т000   Ооруканалар 
440021   Медициналык 

клиникалардын кызмат 
көрсөтүүлөрү  

440114  ..............  Медайым кам көрүүсү 
менен үйлөр 

440059  ..............  Ооруканалар 
440133  ..............  Кан банктарынын кызмат 

көрсөтүүлөрү 
440147   Хоспистер 

44.01.05. Дарылоо-профилактикалоо мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрү 
440209*  ............  Диспансерлер 
440209*  ............  Ден соолук борборлору 
440043  ..............  Эс алуу үйлөрү же 

санаторийлер 

440106   Санаторийлер 
440202   Бальнеологиялык 

борборлордун кызмат 
көрсөтүүлөрү 

44.02. Сулуулук жана ден соолук борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрү 

44.02.01. Сулуулук салондорунун кызмат көрсөтүүлөрү 

440151  ..............  Маникюр 
440034  ..............  Чач тарачтар 
440020   Сулуулук салондору 
440197  ..............  Татуировкалоо 
440203   Визажисттердин кызмат 

көрсөтүүлөрү 

440201   Солярий кызмат 
көрсөтүүлөрү 

440213*  ............  Ваксинг 
440213*  ............  Мом менен депиляция 

44.02.02. Эстетикалык косметология кызмат көрсөтүүлөрү 

44T000  .............  Дарыгерлик косметология 
440180  ..............  Чачтын имплантациясы 

440156  ..............  Пластикалык хирургия 

44.02.03. Сауналардын жана мончолордун кызмат көрсөтүүлөрү 

440018  ..............  Гигиеналык максаттар 
үчүн коомдук мончолор  

440019   Түрк мончолору 

440200   Сауна кызмат 
көрсөтүүлөрү 

44.03. Жаныбарлар үчүн кызмат көрсөтүүлөр 

440111  ..............  Ветеринардык  жардам 
44T000  .............  Жаныбарларды кыркуу 
440131  ..............  Жаныбарларга кам көрүү 

440173   Бөлмө жаныбарларына 
кам көрүү 

44.04. Айыл чарбасы жана багбанчылык жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

44.04.01. Дыйканчылык жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 
440072  ..............  Огородчулук 
440206  ..............  Парник газдарынын 

таштандыларынын 
зыяндуу таасирин 
төмөндөтүү максатында 
бактарды отургузуу  

440115  ..............  Аба жана үстүдөн себүү 
ыкмалары менен жер 
семирткичтерди жана 
башка айыл чарба 
химикаттарын чачуу 

440077   Багбанчылык 
440168   Айыл чарба, багбанчылык 

жана токойчулук 
зыянкечтерин жок кылуу 

440171   Отоо чөптөрдү жок кылуу 
440094   Питомниктердин кызмат 

көрсөтүүлөрү 
440166   Өсүмдүктөр хирургиясы 
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44.04.02. Мал чарбачылыгы жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

440194  ..............  Жасалма уруктандыруу 440009   Мал багуу 

44.04.03. Ландшафттык дизайн боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

44T000  .............  Аймакты көрктөндүрүү 
440199  ..............  Ландшафттык дизайн 

440012   Декоративдик-пейзаждык 
багбанчылык  

440148   Газонго кам көрүү 

44.04.03. Башка кызмат көрсөтүүлөр 

440207  ..............  Аквакультура жаатындагы кызмат көрсөтүүлөр 

44.05. Флористтердин кызмат көрсөтүүлөрү 

440037  ..............  Гүлчамбарларды даярдоо 
[гүл искусствосу] 

440143  ..............  Гүл композицияларын 
түзүү  

44.06. Жабдууну кирелөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

440208  ..............  Медициналык жабдуулар 
киреси 

440188  ..............  Санитардык техникалык 
жабдуулардын киреси 

440084  ..............  Айыл чарба 
жабдууларынын киреси
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45-класс 

45.01. Коопсуздукту камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
45.02. Иликтөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
45.03. Кире чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 
45.04. Ритуалдык кызмат көрсөтүүлөр 
45.05. Юристтердин кызмат көрсөтүүлөрү 
45.06. Кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
45.07. Башка топторго киргизилбеген кызмат көрсөтүүлөр 

45.01. Коопсуздукту камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

450006   Түнкү күзөттү уюштуруу 
боюнча агенттик 

450117   Коопсуздук маселелери 
боюнча кеңеш берүүлөр 

450194   Күзөт ишараттоо 
тутумдарын контролдоо  

450099  ..............  Штаттык күзөт 
450196  ..............  Коопсуздук 

максаттарында жол жүктү 
текшерүү  

450202   Ишканалардын 
коопсуздугунун абалын 
текшерүү 

450179   Өрт кызматы 
45T000  ..............  Айгай ишараты боюнча 

көрсөтүлүүчү кызмат 
көрсөтүүлөр  

450197   Кожоюндары жогунда 
үйдө жашап туруу боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр  

45T000  ..............  Күзөтчүлөрдүн 
кызмат 
көрсөтүүлөрү 

450001   Жансакчылардын кызмат 
көрсөтүүлөрү 

45.02. Иликтөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

450003  ..............  Детективдик агенттиктер 
450200  ..............  Табылган предметтерди 

кайтарып берүү 

450053   Жоголгон адамдарды 
издөө  

450199   Жеке адамдар жөнүндө 
маалыматтарды топтоо 

45.03. Ижара жана кире чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр 
450215  ..............  Сейфтер ижарасы 
450046  ..............  Кече кийимдеринин 

киреси 
450081   Кийимдер киреси  

450204  ..............  Өрт өчүргүчтөр киреси 
450203   Өрт ишараттагычтарынын 

киреси

45.04. Ритуалдык кызмат көрсөтүүлөр 
450057  ..............  Тажыя бюросу 
450047  ..............  Кремация 
450220  ..............  Бальзамдоо 

450056  ...............  Сөөк коюу кызмат 
көрсөтүүлөрү 

45T000  .............  Диний кызмат 
көрсөтүүлөр 

45.05. Юристтердин кызмат көрсөтүүлөрү 

450205  ..............  Арбитраж 
450210  ..............  Юридикалык изилдөө 
450206  ..............  Интеллектуалдык менчик 

маселелери боюнча 
кеңеш берүүлөр  

450209  ..............  Юридикалык жактар үчүн 
интеллектуалдык менчик 
жаатындагы контроль  

450208   Интеллектуалдык 
менчикти лицензиялоо 

450212   Программалык 
камсыздоону лицензиялоо 
[юридикалык кызмат 
көрсөтүүлөр] 

45Т000  .............  Лицензияларды 
пайдалануудагы жардам 
көрсөтүү 

450211   Сотто кызыкчылыктарды 
көрсөтүү  
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45.06. Кам көрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр 
450195  ..............  Балдарды карап туруу 
450198  ..............  Үй жаныбарларын карап 

туруу 

45T000  ..............  Балдарга күндүзгү кам 
көрүү боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

45.07. Башка топторго киргизилбеген кызмат көрсөтүүлөр 
450112  ..............  Нике агенттиктери 
450193  ..............  Балдарды асырап алуу 

боюнча агенттиктер 
 ...........................  Улгайгандар үчүн үй 
[43.02] 
450216  ..............  Генеалогиялык изилдөө 
45T000  .............  Социалдык кызмат 

көрсөтүүлөр жаатындагы 
кесиптик кеңеш берүүлөр 

450184  ..............  Диний жыйындарды 
уюштуруу 

450033  ..............  Жашыруун кулпуларды 
ачуу 
450217  ..............  Үйлөнүү үлпөттөрүн 

пландоо жана уюштуруу  
450213  ..............  Домендик аттарды каттоо 

[юридикалык кызмат 
көрсөтүүлөр] 

450002  ..............  Коомдук жайлардо 
коштоп жүрүү 
[компаньондор] 

450146   Гороскопторду түзүү 
450207   Автордук укук боюнча 

иштерди башкаруу  
45Т000   Астрологдордун кызмат 

көрсөтүүлөрү 

450005   Жолугушууларды же 
таанышууларды уюштуруу 
боюнча клубдардын 
кызмат көрсөтүүлөрү  

450214   Талаштарды соттон 
тышкары чечүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр  

450201   Талаштарды чечүү 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр 

45Т000   Жолугушуу кечелерин 
уюштуруу жана өткөрүү 
менен байланыштуу 
кызмат көрсөтүүлөр  

45Т000   Ден соолукту чыңдоочу 
тамактануу борлорлору 

 ...........................  Балдар бешик үйү [43.02] 
450218   Онлайн социалдык 

тармактардын кызмат 
көрсөтүүлөрү  

450219  ..............  Өзгөчө окуяларда 
көгүчкөндөрдү учуруу  
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