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КИРИШ СӨЗ 

 
 
 

ВЕНА ЖИКТЕМЕСИНИН ТАРЫХЫ 

Париж союзунун катышуучу-өлкөлөрүнүн өнөр жай менчигин коргоо боюнча бир 
катар ведомстволорунун сурамы боюнча Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча 
бириктирилген эл аралык бюросу (БИРПИ) – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк 
уюмунун  (ИМБДУ) мурда иштеп кеткен адамдары 1967-жылы БИРПИ Союздар аралык 
Координациялык Комитети тарабынан уюмдаштырылган Эксперттер комитети менен 
биргеликте, Товардык белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктемесин түзүү 
боюнча ишти башташкан. Жиктеме 1973-жылдын 12-июнунда Вена дипломатиялык 
конференциясында түзүлгөн макулдашуу менен уюмдаштырылган. 

Вена макулдашуусунун катышуучу–өлкөлөрү Товардык белгилердин сүрөт 
элементтеринин эл аралык жиктемесин (мындан ары – ылайыгына жараша Вена 
макулдашуусу жана Жиктеме) негиздөө менен, товардык белгилердин сүрөт элементтеринин 
бирдиктүү жиктемесин кабыл алышкан.  

Вена макулдашуусу 1985-жылдын 9-августунда күчүнө кирген. Анын 
катышуучулары (2012-жылдын 1-январына карата абал боюнча) төмөндөгү өлкөлөр болуп 
саналат: Армения, Австрия, Болгария, Босния жана Герцеговина, Мурдагы Югослав 
Республикасы, Македония, Гвинея, Иордания, Кыргызстан, Куба, Люксембург, Малайзия, 
Мексика, Нидерланддар, Польша, Корея Республикасы, Молдова Республикасы, Румыния, 
Франция, Сент-Люсия, Сербия, Словения, Швеция, Тринидад жана Тобаго, Тунис, Түркия, 
Түркмөнстан, Украина, Уругвай, Хорватия, Черногория, Ямайка (бардыгы 31 өлкө). 

 
 
ВЕНА ЖИКТЕМЕСИН КОЛДОНУУНУН МАКСАТЫ ЖАНА ЧӨЙРӨСҮ  

Жиктеменин максаты – аралашуу деңгээлине чейин бирдей жана окшош товардык 
белгилерди издөөнү жеңилдетүү, ошондой эле документтер эл аралык деңгээлде өзгөртүлгөн 
кырдаалдарда кайра жиктөө боюнча олуттуу иштерден алыс болуу. Вена макулдашуусунун 
катышуучу-өлкөлөрүнө өздөрүнүн жеке улуттук Жиктемесин иштеп чыгуунун же колдонулуп 
жаткандарды колдоонун зарылчылыгы жок. 

Вена макулдашуусунун 4-беренеси ушул Макулдашуу менен негизделген шарттарды 
эске алуу менен, Вена макулдашуусунун ар бир катышуучу-өлкөсү Сүрөт элементтеринин 
жиктемесин пайдалануунун көлөмүн өзү аныктоого укуктуу жана атап айтканда, Сүрөт 
элементтеринин жиктемеси бул өлкөлөрдү товардык белгилерди коргоонун көлөмүнө карата 
байланыштырбай тургандыгын аныктайт. Ошентип, бул өлкөлөрдүн ар бири Жиктемеге Вена 
макулдашуусу менен караштырылган, Жиктеменин административдик мүнөзүнүн алкагынан 
тышкары гана юридикалык маани бере алат.  

 
 
 
 
 
 

(iv) 



ВЕНА ЖИКТЕМЕСИНИН ТҮЗҮМҮ  

Жиктеме жалпыдан жекеге багыт алган жана көптөгөн сүрөт элементтерин 
класстарга, классчаларга жана рубрикаларга ажыраткан, иерархиялык система болуп саналат. 
Зарыл болгондо түшүндүрүү эскертүүлөрү келтирилет. Алар бүтүндөй Жиктемеге, ошондой 
эле кайсы болбосун класска, классчага же рубрикага тиешелүү болушу мүмкүн. 

 

Рубрикалардын эки түрү бар. Негизги рубрикаларга кошумча, негизги рубрикалар 
менен камтылып сүрөт элементтерине арналган, бирок алар үчүн аралашуу деңгээлине чейин 
бирдей жана окшош товардык белгилерди издеөөнү жеңилдетүү максатында жеке белгилери 
боюнча кошумча жиктөө пайдалуу болгон көмөкчү рубрикалар бар. 

Ар бир класска, классчага жана рубрикага коддоонун өзгөчө системасына ылайык 
сан ыйгарылат. Рубрикадагы ар бир сүрөт элементине үч сан ыйгарылат: биринчиси, 1ден 
29га чейинки диапазондо, классты; экинчиси, 1ден 19га чейинки диапазондо – классчаны, 
үчүнчүсү, 1ден 26га чейинки диапазондо – рубриканы түшүндүрөт. Мисалы, «жеп жаткан 
кичинекей кыз» сүрөт элементи 2-класска (Адамдар), 5-классчага (Балдар), 3-негизги 
рубрикага (Кыздар) жана 18-көмөкчү рубрикага (Ичип жаткан же жеп жаткан балдар) кирет. 

Классчалардын жана рубрикалардын саны класстан класска карата алмашат жана 
ылайыгына жараша классчадан классчага алмашат. Классчалардагы жана рубрикалардагы 
айрым сандар келечекте зарыл болгондо жаңы классчалар жана рубрикалар киргизилиши 
үчүн, толтурулбай бош калтырылган.  

Бул басылма Жиктеменин 7-редакциясына ылайык келет, ал төмөндөгүлөрдү 
камтыйт: 

29 классты;  
145 классчаларды;  
806 негизги рубрикаларды;  
903 көмөкчү рубрикаларды. 

 
 
Тиркемеде келтирилген (126-145-б.), айрым классчаларды камтыган, сүрөт 

элементтеринин мисалдары маалыматтык максаттарда гана берилди жана Жиктеменин 
курамдык бөлүгү болуп саналбайт. 
 
 
ВЕНА ЖИКТЕМЕСИН КОЛДОНУУ  

Вена макулдашуусунун катышуучу–өлкөлөрү Сүрөт элементтеринин жиктемесин 
негизги, ошондой эле кошумча система катары пайдалана алышат. Ошентип, катышуучу–
өлкөлөр, эгерде муну зарыл деп эсептешсе, Вена жиктемеси менен катар өткөөл мезгилде же 
узак убакыт бою өздөрүнүн улуттук жиктемелерин пайдаланууну уланта алышат.  

Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү органдары бул товардык белгинин сүрөт 
элементтерине ыйгарыла турган, класстардын, классчалардын жана рубрикалардын 
индекстерин товардык белгилерди каттоого жана кайра жаңылоого тиешелүү расмий 
документтерге жана басылмаларга киргизүүгө милдеттүү. Документтер жана басылмалар – 
бул, атап айтканда товардык белгилердин реестриндеги жазуулар, каттоо жана жаңыртуу 
жөнүндө күбөлүктөр, ошондой эле расмий мезгилдүү бюллетендерде жана журналдарда 
каттоолорду жана кайра жаңылоолорду жарыялоолор.  
 
 
 

(v) 



Товардык белгилерди каттоого тиешелүү болгон, расмий документтерде жана 
басылмаларда жарыялануучу класстардын, классчалардын жана рубрикалардын индекстерин 
кабылдоону жеңилдетүү үчүн, алардын алдында «Classification of Figurative Elements» 
(«Сүрөт элементтерин жиктөө») деген сөз, же кыскартылган CFE (с. xix) колдонулушу керек. 
Товардык белгилердин сүрөт элементтерин жиктеген, Вена Жиктемесинин редакциясын 
тегерек кашааларда араб сандары менен көрсөтүү сунушталат, мисалы CFE (7). 

Жиктеме жетишээрлик деталдуу болгондуктан, эгерде ал тургай өнөр жай менчигин 
коргоо боюнча ири ведомстволордо пайдаланылып жатса, анда массивдеги ар бир рубрикага 
салыштырмалуу аз сандагы сүрөт элементтери ылайык келет, бул аралашуу деңгээлине чейин 
бирдей жана окшош товардык белгилерди издөөнү жеңилдетет. Бирок ал салыштырмалуу аз 
сандагы товардык белгилерди каттаган ведомстволор үчүн ашыкча деталдуу болушу мүмкүн.  

Вена макулдашуусунун мүчө–мамлекеттери бардык же айрым рубрикалардын 
индекстерин товардык белгилерди каттоого жана кайра жаңылоого тиешелүү расмий 
документтерге жана басылмаларга киргизбей коюу укугун өздөрүнө резервдей турганын 
билдире алышат (Вена макулдашуусунун 4(5) беренеси). Жиктемеде алдына «А» тамгасы 
коюлган индекстерге көмөкчү рубрикалар милдеттүү болуп саналбайт. Улуттук ведомстволор 
аларды өздөрүнүн кароосу боюнча пайдалана алышат. 
 
 
ВЕНА ЖИКТЕМЕСИН КАЙРА КАРОО  

Жарыяланган Жиктеме 1973-жылдын 12-июнунда Вена дипломатиялык 
конференциясында жактырылган Жиктемеге негизделген. Вена макулдашуусу күчүнө 
киргенге чейин 1973-жылдын 8-июнунда Вена дипломатиялык конференциясында 
жактырылган резолюцияга ылайык уюмдаштырылган убактылуу Эксперттер комитети 
Жиктеменин баштапкы вариантына карата оңдоолор жана толуктоолор боюнча сунуштарды 
иштеп чыгуу үчүн 1975 жана 1976-жылдары чогулган. Бул сунуштар Жиктеменин баштапкы 
вариантына киргизилгенден кийин 1977-жылдагы алдын ала басылмада жарыяланган.  

Вена макулдашуусу күчүнө киргенден кийин, Вена макулдашуусунун 5-беренесине 
ылайык уюмдаштырылган Эксперттер комитети 1987-жылдын май айында Женевада өткөн 
өзүнүн биринчи сессиясында убактылуу Эксперттер комитети тарабынан сунушталган 
көпчүлүк оңдоолорду жана толуктоолорду жактырган. 1992-жылдын июнунда, 1996-жылдын 
октябрында, 2011-жылдын октябрында, 2006-жылдын ноябрында жана 2011-жылдын 
октябрында Женевада өткөн өзүнүн экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи жана алтынчы 
сессияларында, Эксперттер комитети бир катар оңдоолорду жана толуктоолорду жактырган. 
Жиктемеге тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилген.   

1996-жылдын октябрында Женевада өткөн өзүнүн үчүнчү сессиясында Эксперттер 
комитети Жиктеменин жаңы вариантын жактырган, ал ар бир классчада классчанын аягында 
жайгаштырыла турган, көмөкчү рубрикаларды киргизүүнү, негизги рубрикаларды жылдызча 
символу менен белгилөөнү жана көмөкчү рубрикаларды тийиштүү аталыш астында 
жайгаштырууну караштырган.  
 
 
ВЕНА ЖИКТЕМЕСИНИН РЕДАКЦИЯЛАРЫ  

Жиктеменин биринчи редакциясы 1973-жылы, экинчиси – 1978-жылы, үчүнчүсү – 
1993-жылы, төртүнчүсү – 1997-жылы, бешинчиси – 2002-жылы жана алтынчысы – 2007-жылы 
жарыяланган. 

2012-жылдын июнунда жарыяланган жетинчи редакциясы 2013-жылдын 1-
январында күчүнө кирди. Ал мурдагы редакцияларды алмаштырат. 

(vi) 



ВЕНА ЖИКТЕМЕСИНИН ТИЛДЕРИ  

Жиктеме англис жана француз тилдеринде кабыл алынган, эки текст тең толук 
аутенттүү болуп саналат. 

 
* * * 

Жиктеменин жетинчи редакциясын төмөндөгү дарек боюнча: World Property Or-
ganization (WIPO), 34, chemin des Columbettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20 же төмөндөгү 
дарек боюнча ИМБДУнун веб-сайтындагы электрондук китеп дүкөнүнөн: 
htpp://www.wipo.int/ebookshop тапшырык кылууга болот. 

 
Женева, 2012-ж., июнь  

 
 

Кагаз түрүндө сакталган орус тилиндеги Жиктеменин жетинчи редакциясын 
жазылуу жолу менен сатып алууга болот. Төмөндөгү даректен сурап-билүүгө болот: ФИПС, 
Патенттик-маалыматтык тейлөө жана маркетинг бөлүмү, Бережковский наб., 30-үй, 1 корп., 
Москва, Г-59, ГСП-5, 123995. Тел. (499)240-32-28, e-mail: market@rupto.ru. 
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Вена макулдашуусу 
 

 
ВЕНА МАКУЛДАШУУСУ 

 
 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРДИН СҮРӨТ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН  
ЭЛ АРАЛЫК ЖИКТЕМЕ МЕКЕМЕСИ 

 
Венада 1973-ж. 12-июнунда кол коюлган.  

1985-ж. 1-октябрында өзгөртүлгөн 
 

МАЗМУНУ * 

1-берене: Атайын союзду түзүү; Эл аралык жиктемени кабыл алуу 

2-берене: Сүрөт элементтеринин жиктемесин аныктоо жана сактоо 

3-берене: Сүрөт элементтеринин жиктемесинин тилдери 

4-берене: Сүрөт элементтеринин жиктемесин колдонуу 

5-берене: Эксперттер комитети 

6-берене: Каттоо, күчүнө кирүүсү жана оңдоолорду, толуктоолорду жана башка чечимдерди 
жарыялоо 

7-берене: Атайын союздун Ассамблеясы 

8-берене: Эл аралык бюро 

9-берене: Финансылар 

10-берене: Макулдашууну кайра кароо 

11-берене: Макулдашуунун айрым жоболоруна оңдоолор 

12-берене: Макулдашууга катышуу 

13-берене: Макулдашуунун күчүнө кирүүсү 

14-берене: Макулдашуунун колдонуу мөөнөтү 

15-берене: Денонсация 

16-берене: Талаштарды чечүү 

17-берене: Кол коюу, тилдер, депозитарий функциялары, кабарламалар 
 
 
 
 
 

_________________________ 
*  Мазмун окурмандардын ыңгайы үчүн киргизилди жана Макулдашуунун кол коюлган текстине кирбейт. 

(viii) 
 



Вена макулдашуусу 
 

Макулдашкан тараптар, 
1883-жылдын 20-мартындагы, 1900-жылы 14-декабрда Брюселлде, 1911-жылы 2-июнда 

Вашингтондо, 1925-жылы 6-ноябрда Гаагада, 1934-жылы 2-июнда Лондондо, 1958-жылы 31-
октябрда Лиссабондо жана 1967-жылы 14-июлда Стокгольмдо кайра каралган, Өнөр жай 
менчигин коргоо боюнча Париж Конвенциясынын 19-беренесин көңүлгө алуу менен,  

 
төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты: 
 

1-берене  
Атайын союзду түзүү; Эл аралык жиктемени кабыл алуу 

 

Бул Макулдашуу колдонулган өлкөлөр Атайын союзду түзүшөт жана Товардык 
белгилердин сүрөт элементтеринин Бирдиктүү жиктемесин кабыл алышат (мындан ары – 
Сүрөт элементтеринин жиктемеси). 

 

2-берене 
Сүрөт элементтеринин жиктемесин аныктоо жана сактоо 

 

(1) Сүрөт элементтеринин жиктемеси класстардын, классчалардын жана 
рубрикалардын тизмеги болуп саналат, аларда зарыл болгондо түшүндүрмө эскертүүлөрү 
менен, товардык белгилер жиктелет. 

(2) Сүрөт элементтеринин жиктемеси Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк 
уюмунун Башкы директору (мындан ары – ылайыгына жараша Башкы директор жана Уюм) 
тарабынан кол коюлган жана бул Макулдашуу кол коюу үчүн ачыла турган убакытка чейин 
анда сакталган, англис жана француз тилдериндеги бир аутенттүү көчүрмөдө кармалат. 

(3) 5(3)i беренесинде эскертилген оңдоолор жана толуктоолор Башкы директор 
тарабынан кол коюлган жана анда сакталган, англис жана француз тилдериндеги бир 
аутенттүү көчүрмөдө кармалат. 

 

3-берене 
Сүрөт элементтеринин жиктемесинин тилдери 

 

(1) Сүрөт элементтеринин жиктемеси англис жана француз тилдеринде кабыл алынат, 
эки текст тең толук аутенттүү болуп саналат. 

(2) 7-беренеде эскертилген, Ассамблея аныктай турган, башка тилдердеги Сүрөт 
элементтеринин жиктемесинин расмий тексттерин бул берененин (2)(a)(vi) пунктуна ылайык, 
кызыкдар өкмөттөр менен консультациялардан кийин Уюмдун Эл аралык бюросу (мындан 
ары – Эл аралык бюро) белгилейт. 

 

 
 
 

(ix) 
 



Вена макулдашуусу 
 

4-берене  
Сүрөт элементтеринин жиктемесин колдонуу 

 
(1) Ушул Макулдашууда белгиленген шарттарды эске алуу менен, Атайын союздун ар 

бир өлкөсү Сүрөт элементтеринин жиктемесин пайдалануунун көлөмүн өзү аныктоого 
укуктуу. Алсак, Сүрөт элементтеринин жиктемеси Атайын союздун өлкөлөрүн бул 
өлкөлөрдөгү товардык белгилерди коргоонун көлөмүнө карата байланыштырбайт. 

(2) Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү органдары Сүрөт элементтеринин 
жиктемесин негизги, ошондой эле кошумча система катары пайдаланууга укуктуу. 

(3) Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү органдары бул товардык белгилердин 
сүрөт элементтерине ыйгарыла турган, класстардын, классчалардын жана рубрикалардын 
индекстерин товардык белгилерди каттоого жана кайра жаңылоого тиешелүү расмий 
документтерге жана басылмаларга киргизет. 

(4) Бул индекстердин алдына «Сүрөт элементтеринин жиктемеси» деген сөздөр, же 5-
беренеде эскертилген Эксперттер комитети тарабынан аныктала турган, ушул сөздөрдүн 
кыскартылган тамгалары жазылышы керек. 

(5) Макулдашууга кол коюуда же ратификациялык грамотаны же кошулуу жөнүндө 
актыны сактоого тапшырууда кайсы болбосун өлкө ал өзүнө бардык же айрым 
рубрикалардын индекстерин товардык белгилерди каттоого жана кайра жаңылоого тиешелүү 
болгон расмий документтерге жана басылмаларга киргизүү милдеттенмесин албай турганын 
билдире алат. 

(6) Эгерде Атайын союздун кайсы бир өлкөсү товардык белгини каттоону кандайдыр 
бир өкмөттөр аралык органга тапшырса, анда ал бул органдын Сүрөт элементтеринин 
жиктемесин ушул беренеге ылайык пайдалануусун камсыздоо үчүн бардык мүмкүн болуучу 
чараларды көрөт. 

 
5-берене  

Эксперттер комитети 
 

(1) Эксперттер комитети уюмдаштырылат, анда Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн 
өкүлү болот. 

(2) (a) Башкы директор Атайын союздун мүчөсү болбогон, бирок Уюмдун мүчөсү же 
Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж Конвенциясынын катышуучусу болуп саналган 
өлкөлөрдү Эксперттер комитетинин жыйындарында байкоочулар катары өкүл болууга 
чакыра алат жана Эксперттер комитетинин өтүнүчү боюнча чакырууга тийиш. 

(b) Башкы директор мүчөлөрдүн ичинен, кеминде бир өлкө Макулдашуунун 
катышуучусу болуп саналган, товардык белгилер жаатында адистешкен, өкмөттөр аралык 
уюмдарды Эксперттер комитетинин жыйындарында байкоочулар катары өкүл болууга 
чакырат. 

(c) Башкы директор башка өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес 
уюмдарды алардын кызыгуусун жараткан дискуссияларга катышууга  чакыра алат жана 
Эксперттер комитетинин өтүнүчү боюнча чакырууга тийиш. 

(3) Эксперттер комитети: 

(i) Сүрөт элементтеринин жиктемесине карата оңдоолор жана толуктоолор жөнүндө 
чечим кабыл алат; 

(x) 
 



Вена макулдашуусу 
 

(ii) Атайын союздун өлкөлөрүнө Сүрөт элементтеринин жиктемесин пайдаланууга 
шарт түзгөн жана аны бирдей түрдө колдонууну камсыздаган сунуштоолорду жөнөтөт; 

(iii) Атайын союздун же Уюмдун бюджети үчүн финансылык кесепеттерди пайда 
кылбай, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн Сүрөт элементтеринин жиктемесин колдонуусуна 
шарт түзгөн башка чараларды көрөт; 

(iv) комитетчелерди жана жумушчу топторду уюмдаштырууга укуктуу. 

(4) Эксперттер комитети өзүнүн жол-жобо эрежелерин кабыл алат. Бул эрежелер 
Эксперттер комитетинин комитетчелеринин жана жумушчу топторунун жыйындарына Сүрөт 
элементтеринин жиктемесин андан ары өнүктүрүүгө олуттуу салым кошо ала турган, 2(b) 
пунктунда эскертилген, өкмөттөр аралык уюмдардын катышуу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. 

(5) Сүрөт элементтеринин жиктемесине карата оңдоолор жана толуктоолор жөнүндө 
сунуштар Атайын союздун кайсы болбосун өлкөсүнүн компетенттүү ведомстволору, Эл 
аралык бюро, 2(b) пунктуна ылайык Эксперттер комитетинде көрсөтүлгөн кайсы болбосун 
өкмөттөр аралык уюм жана мындай сунуштарды берүү максатында Эксперттер комитети 
тарабынан атайын чакырылган кайсы болбосун өлкө же уюм тарабынан жасалышы мүмкүн. 
Сунуштар Эл аралык бюрого жөнөтүлөт, ал сунуштарды Эксперттер комитетинин 
мүчөлөрүнүн жана байкоочулардын кароосуна Эксперттер комитетинин алар карала турган 
сессиясына чейин эки ай мурун берет. 

(6) (a) Эксперттер комитетинин мүчөсү болуп саналган ар бир өлкө бир добушка ээ. 

(b) Чечим Эксперттер комитети тарабынан катышкандардын жана добуш берүүгө 
катышкан өлкөлөрдүн жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат. 

(c) Сүрөт элементтеринин жиктемесинин негизги түзүмүн өзгөртүүгө алып баруучу 
же кайра жиктөө боюнча олуттуу иштерге алып баруучу чечим катары, катышкандардын 
жана добуш берүүгө катышкан өлкөлөрдүн бештен бири тарабынан каралып жаткан, 
чечимди кабыл алуу үчүн катышкандардын жана добуш берүүгө катышкан өлкөлөрдүн 
төрттөн үчүнүн көпчүлүк добушу талап кылынат. 

(d) Эсепте калыс болгон добуштар кабыл алынбайт. 

 

6-берене 
Каттоо, күчүнө кирүүсү жана оңдоолорду, толуктоолорду жана  

башка чечимдерди жарыялоо 
 

(1) Атайын союздун өлкөлөрүнүн компетенттүү ведомстволору Сүрөт элементтеринин 
жиктемесине оңдоолорго жана толуктоолорго байланыштуу Эксперттер комитетинин ар бир 
чечими жөнүндө жана Эксперттер комитетинин сунуштоолору жөнүндө Эл аралык бюро 
тарабынан кабарланат. 

(2) Эл аралык бюро күчүнө кирген оңдоолорду жана толуктоолорду Сүрөт 
элементтеринин жиктемесине киргизет. Оңдоолор жана толуктоолор жөнүндө билдирүү 7-
беренеде эскертилген, Ассамблея тарабынан аныкталуучу, мезгилдүү басылмаларда 
жарыяланат. 

 
 
 

(xi) 
 



Вена макулдашуусу 
 

7-берене  
Атайын союздун Ассамблеясы 

 
(1) (a) Атайын союз Атайын союздун өлкөлөрүнөн турган Ассамблеяга ээ. 

(b) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн өкмөтү бир өкүл менен көрсөтүлөт, ал орун 
басарларга, кеңешчилерге жана эксперттерге ээ болушу мүмкүн. 

(c) 5(2)(b) беренеде эскертилген, кайсы болбосун өкмөттөр аралык уюм 
Ассамблеянын жыйындарында, ал эми Ассамблеянын чечими боюнча – Ассамблея 
тарабынан түзүлүшү мүмкүн болгон комитеттерде жана жумушчу топтордо байкоочу катары 
көсөтүлүшү мүмкүн. 

(d) Ар бир делегациянын чыгымдарын аны дайындаган өкмөт тартат. 
(2)  (a) 5-берененин жоболорун эске алуу менен Ассамблея: 

(i) Атайын союзду колдоого жана өнүктүрүүгө жана ушул Макулдашууну 
колдонууга тиешелүү бардык маселелерди карайт; 

(ii) Эл аралык бюрого кайра кароо боюнча конференцияларга байланыштуу 
көрсөтмөлөрдү берет; 

(iii) Атайын союзга тиешелүү болгон Башкы катчынын отчетторун жана 
ишмердүүлүгүн карайт жана бекитет жана ага Атайын союздун компетенциясында турган 
маселелер боюнча бардык зарыл нускамаларды берет; 

(iv) Атайын союздун программасын аныктайт, эки жылдык бюджетин кабыл алат 
жана анын финансылык отчетторун бекитет; 

(v) Атайын союздун финансылык регламентин бекитет; 
(vi) француз жана англис тилдеринен башка тилдерде Сүрөт элементтеринин 

жиктемесинин расмий тексттерин иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алат; 
(vii) Атайын союздун максаттарына жетүү үчүн зарыл деп эсептеген комитеттерди 

жана жумушчу топторду түзөт; 
(viii) (1)(с) пунктунун жоболоруна ылайык Атайын союздун мүчөсү болуп 

саналбаган, кайсы өлкөлөр жана кандай  өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес 
уюмдар анын жыйындарына, ошондой эле ал тарабынан түзүлгөн, каалаган комитеттин же 
жумушчу топтун жыйындарына байкоочулар катары  киргизиле турганын аныктайт; 

(ix) Атайын союздун максаттарына жетүү үчүн зарыл болгон бардык башка 
тийиштүү аракеттерди ишке ашырат; 

(x) ушул Макулдашуудан келип чыгуучу башка функцияларды аткарат. 
(b) Уюм башкарууну ишке ашырган, башка Союздар үчүн кызыгууну жараткан 

маселелер боюнча Ассамблея Уюмдун Координациялык комитетинин пикирин угуп, өз 
чечимин кабыл алат. 

(3)  (a) Ассамблеянын ар бир мүчө – өлкөсү бир добушка ээ. 
(b) Ассамблеянын мүчө – өлкөлөрүнүн жарымы кворумду түзөт. 

(c) Кворум жок болгондо Ассамблея чечим кабыл ала алат, бирок, анын өздүк жол-
жобо эрежелерине тиешелүү болгон чечимдерден тышкары, бардык мындай чечимдер 
төмөндөгү шарттарды сактаганда гана күчүнө кирет: Эл аралык бюро ага катышпаган 
көрсөтүлгөн чечимдерди Ассамблеянын мүчө-өлкөлөрүнө жөнөтөт жана аларга жазуу 
түрүндө үч айлык мөөнөттө алар бул чечимге добуш берээри же бербеси, же калыс болушу 
жөнүндө билдирүүнү сунуштайт. Эгерде бул мөөнөт аяктагандан кийин мындай жол менен 

(xii) 
 



Вена макулдашуусу 
 

добуш берген же алар калыс болгонун билдирген өлкөлөрдүн саны сессиянын өзүндө 
кворумга жетүү үчүн жетпеген санга жетсе, мындай чечимдер талап кылынган көпчүлүк бир 
убакта сакталган шартта күчүнө кирет. 

(d) 11(2) беренесинин жоболорун эске алуу менен Ассамблея берилген добуштардын 
үчтөн экисинин көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алат. 

(e) Калыс болгон добуштар эсепке алынбайт. 

(f) Өкүл бир гана мамлекетти көрсөтүп жана анын атынан гана добуш бере алат. 

(4)  (a) Ассамблея кезектеги сессияга эки жылда бир жолу Башкы катчынын чакыруусу 
боюнча жана артыкчылыктуу жагдайлар жок болгондо Уюмдун Башкы Ассамблеясы сыяктуу 
эле ошол эле убакта жана ошол эле орунда чогулат. 

(b) Ассамблея Башкы директор тарабынан чакырылуучу шашылыш сессияга 
Ассамблеянын мүчө – өлкөлөрүнүн төрттөн биринин талабы боюнча чогулат. 

(c) Башкы директор ар бир сессиянын күн тартибин даярдайт. 

(5)  Ассамблея өзүнүн жол-жобо эрежелерин кабыл алат. 

 

8-берене  
Эл аралык бюро 

 

(1) (a) Атайын союздун административдик милдеттери Эл аралык бюро тарабынан 
аткарылат. 

(b) Алсак, Эл аралык бюро жыйындарды даярдайт жана Ассамблеянын, Эксперттер 
комитетинин жана Ассамблея же Эксперттер комитети тарабынан түзүлүшү мүмкүн болгон 
башка комитеттердин жана жумушчу топторунун катчылыгынын функцияларын аткарууну 
камсыздайт. 

(c) Башкы директор Атайын союздун башкы кызмат адамы болуп саналат жана 
Атайын союзду өкүлдөйт. 

(2) Башкы директор жана ал тарабынан дайындалган каалаган персонал мүчөсү добуш 
берүү укугу жок Ассамблеянын, Эксперттер комитетинин жана Ассамблея же Эксперттер 
комитети тарабынан түзүлүшү мүмкүн болгон башка комитеттердин жана жумушчу 
топторунун бардык жыйындарына катышат. Башкы директор же ал тарабынан дайындалган 
кайсы болбосун персонал мүчөсү бул органдардын ex officio катчысы болуп саналат. 

(3) (a) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык кайра кароо боюнча 
конференцияларды даярдайт. 

(b) Эл аралык бюро кайра кароо боюнча конференцияларды даярдоо маселелери 
боюнча өкмөттөр аралык жана эл аралык уюмдар менен консультация өткөрүшү мүмкүн.  

(c) Башкы директор жана ал тарабынан дайындалган адамдар добуш берүү укугусуз 
кайра кароо боюнча конференцияларга катышат. 

(4) Эл аралык бюро ага жүктөлгөн бардык башка милдеттерди аткарат. 

 

 

 

 
(xiii) 

 



Вена макулдашуусу 
 

9-берене  
Финансылар 

 
(1) (a) Атайын союз бюджетке ээ. 

(b) Атайын союздун бюджети Атайын союздун өзүнүн түшүүлөрүн жана 
чыгымдарын, Уюм тарабынан башкарылуучу, Союздар үчүн жалпы болгон чыгымдар 
бюджетине анын төгүмүн, ошондой эле тийиштүү учурларда Уюмдун Конференциясынын 
бюджетине чегерүүлөрдү камтыйт. 

(c) Союздар үчүн жалпы болгон чыгымдар катары ушул Атайын союзга гана 
тиешелүү болбогон, бирок башкарууну Уюм ишке ашырган, бир убакта бир же бир нече 
башка Союздарга тиешелүү болгон чыгымдар кирет. Бул жалпы чыгымдардагы Атайын 
союздун үлүшү анын бул чыгымдарга кызыгуусуна ылайык келет. 

(2) Атайын союздун бюджети башкарууну Уюм ишке ашырган, башка Союздардын 
бюджети менен координациялоо талаптарын эске алуу менен кабыл алынат. 

(3) Атайын союздун бюджети төмөндөгү булактардан каржыланат: 
(i) Атайын союздун өлкөлөрүнүн төгүмдөрү; 
(ii) Атайын союзга тиешелүү болгон, Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлүүчү 

кызматтар үчүн жыйымдар жана төлөмдөр; 
(iii) Союзга тиешелүү болгон, Эл аралык бюро тарабынан басылмаларды сатуудан 

жана мындай басылмаларга укуктарды берүүдөн түшүүлөр; 
(iv) белектер, мурасталган каражаттар жана субсидиялар; 
(v) рента, пайыздар жана ар кандай башка кирешелер. 

(4) (a) (3)(i) пунктунда эскертилген төгүмдү аныктоо үчүн, Атайын союздун ар бир 
өлкөсү Өндүрүштүк менчикти коргоо боюнча Париж союзундагы ал кирген класска кирет 
жана Париж союзунда бул класс үчүн белгиленген бирдиктердин санынын негизинде өзүнүн 
жылдык төгүмүн төлөйт. 

(b) Атайын союздун ар бир өлкөсүнүн жылдык төгүмү анын бирдиктеринин саны 
өлкөлөрдүн бардык төлөнгөн төгүмдөрүнүн бирдиктеринин жалпы санына карата тиешелүү 
болгондой, Атайын союздун бюджетине бардык өлкөлөрдүн төгүмдөрүнүн жалпы 
суммасына тиешелүү болгон суммага барабар. 

(c)  Төгүмдөр ар бир жылдын биринчи январынан тартып төлөөнүүгө тийиш. 
(d) Төгүмдөрдү төлөө боюнча карызы бар өлкө эгерде анын карызынын суммасы 

мурдагы эки толук жыл үчүн андан алынуучу төгүмдөрдүн суммасына барабар же жогору 
болсо, Атайын союздун кайсы болбосун органында добуш укугун жоготот. Бирок Атайын 
союздун кайсы болбосун органы эгерде ал төлөмдөрдүн мөөнөтүн өткөрүп жиберүү өзгөчө 
жана шексиз жагдайлардын жыйынтыгында болгонуна ынанса, мындай өлкөгө бул органда 
добуш укугун пайдаланууну улантууга уруксат бериши мүмкүн. 

(e)  Эгерде бюджет жаңы финансылык мезгил башталганга чейин кабыл алынбаса, анда 
финансылык регламент менен каралган тартипке ылайык, мурдагы жылдын деңгээлиндеги 
бюджет иштейт. 

(5) Атайын союздун атынан Эл аралык бюро тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар үчүн 
алынуучу жыйымдардын жана төлөмдөрдүн өлчөмү Башкы директор тарабынан белгиленет, 
ал бул тууралуу Ассамблеяга баяндайт. 

 
 

(xiv) 
 



Вена макулдашуусу 
 

(6) (a) Атайын союз Атайын союздун ар бир өлкөсү төлөгөн, бир жолку төлөмдөн 
турган жүгүртүү каражаттарынын фондуна ээ. Эгерде фонд жетишсиз болуп калса, 
Ассамблея аны көбөйтүү жөнүндө чечим кабыл алат. 

(b) Ар бир өлкөнүн аталган фондго баштапкы төлөмүнүн өлчөмү же бул фондду 
көбөйтүүдөгү анын үлүшү фонд түзүлгөн же аны көбөйтүү жөнүндө чечим кабыл алынган 
жыл үчүн бул өлкөнүн төгүмүнө пропорционалдуу. 

(c) Бул пропорция жана төлөмдүн шарты Башкы директор Уюмдун 
Координациялык комитетинин пикирин уккандан кийин, анын сунушу боюнча Ассамблея 
тарабынан белгиленет. 

(7) (a) Аймагында Уюм өзүнүн штаб-квартирасына ээ болгон өлкө менен түзүлгөн 
штаб-квартира жөнүндө макулдашууда, жүгүртүү каражаттарынын фонду жетишсиз 
болгондо, бул өлкө авансыларды бере турганы караштырылат. Бул авансылардын суммасы 
жана алар бериле турган шарттар, ар бир учурда мындай өлкөнүн жана Уюмдун ортосундагы 
өзгөчө макулдашуунун предмети болуп саналат. 

(b) (a) пунктчасында эскертилген өлкө, ошондой эле Уюм жазуу түрүндөгү 
кабарлама аркылуу авансыларды берүү жөнүндө милдеттенмени жокко чыгарууга укуктуу. 
Денонсация кабарлама жасалган жыл аяктагандан кийин үч жылдан соң күчүнө кирет.  

(8) Финансылык ревизия финансылык регламентке ылайык Атайын союздун бир же бир 
нече өлкөлөрү тарабынан же алардын макулдугу менен Ассамблея дайындаган тышкы 
ревизорлор тарабынан ишке ашырылат.   

 
10-берене  

Макулдашууну кайра кароо 
 

(1) Ушул Макулдашуу мезгил-мезгили менен Атайын союздун өлкөлөрүнүн атайын 
конференцияларында кайра кароого алынышы мүмкүн. 

(2) Кайра кароо боюнча конференцияны чакыруу жөнүндө чечимди Ассамблея кабыл алат. 

(3) 7, 8, 9 жана 11-беренелерине карата оңдоолор кайра кароо боюнча 
конференцияларда же 11-берененин жоболоруна ылайык кабыл алынышы мүмкүн. 

 

11-берене  
Макулдашуунун айрым жоболоруна оңдоолор 

 
(1) 7, 8, 9-беренелерге жана ушул беренеге оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар 

Атайын союздун каалаган өлкөсү же Башкы директор тарабынан киргизилиши мүмкүн. 
Мындай сунуштар Башкы директор тарабынан аларды конференцияда караганга чейин 
кеминде алты ай мурда Атайын союздун өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. 

(2) (1) пунктунда караштырылган беренелерге карата оңдоолор Ассамблея тарабынан 
кабыл алынат, бул үчүн берилген добуштардын төрттөн үчү керек, бирок 7-беренеге жана 
ушул пунктка карата каалаган оңдоолор бештен төртү берген добуштардын көпчүлүгү менен 
кабыл алынат.  

(a) (1) пунктунда эскертилген беренелерге карата бардык оңдоолор ар бир өлкөнүн 
конституциялык жол-жоболоруна ылайык ишке ашырылган, кабыл алуу жөнүндө кат түрүндөгү 
кабарлама Башкы директор тарабынан бул оңдоолорду кабыл алуу убагында Атайын союздун 
мүчөсү болуп турган, өлкөлөрдүн төрттөн үчүнөн алынгандан кийин бир айдан соң күчүнө кирет. 

(xv) 
 



Вена макулдашуусу 
 

(b) Мындай жол менен кабыл алынган аталган беренелерге карата кайсы болбосун 
оңдоолор ушул оңдоолор күчүнө кирүү убагында Атайын союздун мүчөлөрү болуп турган 
бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү, бирок Атайын союздун өлкөлөрүнүн финансылык 
милдеттенмелерин көбөйтүүчү кайсы болбосун оңдоолор мындай оңдоону кабыл алуу 
жөнүндө кабарлаган өлкөлөр үчүн гана милдеттүү болуп саналат. 

(c) (а) пунктчасынын жоболоруна ылайык кабыл алынган кайсы болбосун оңдоолор 
аталган оңдоолор (а) пунктчасынын жоболоруна ылайык күчүнө кирген датадан кийин 
Атайын союздун мүчөлөрү болгон бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү. 

 

12-берене  
Макулдашууга катышуу 

 

(1) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын кайсы болбосун 
катышуучу – өлкөсү төмөндөгүлөр аркылуу ушул Макулдашуунун тарабы боло алат: 

(i) ратификациялык грамотаны сактоого андан ары тапшыруу менен Макулдашууга 
кол коюу же  

(ii) Макулдашууга кошулуу жөнүндө актыны сактоого тапшыруу. 

(2) Ратификациялык грамоталар же кошулуу жөнүндө актылар Башкы директордун 
сактоосуна тапшырылат. 

(3) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын Стокгольм актысынын 
24-беренесинин жоболору ушул макулдашууга карата колдонулат. 

(4) Эч качан (3) пункт кайсы бир өлкө тарабынан ушул Макулдашуу башка бир өлкө 
тарабынан көрсөтүлгөн пунктка ылайык колдонулуп жаткан аймакка карата Атайын союздун 
иш жүзүндөгү абалын унчукпастан таануу же кабыл алуу катары чечмеленбеши керек. 

 

13-берене  
Макулдашуунун күчүнө кирүүсү 

 

(1) Ушул Макулдашуу бешинчи ратификациялык грамотаны же кошулуу жөнүндө 
актыны сактоого тапшыргандан үч айдан кийин  ратификациялык грамоталарын же  кошулуу 
жөнүндө актыларын сактоого тапшырган алгачкы беш өлкөгө карата күчүнө кирет.  

(2) (1) пунктка ылайык ушул Макулдашуу күчүнө кирген өлкөлөрдүн санына кирбеген 
башка өлкөлөргө карата Макулдашуу Башкы директор тарабынан аны ратификациялоо же 
кошуу жөнүндө кабарлама жасалган датадан кийин, эгерде ратификациялык грамотада же 
кошулуу жөнүндө актыда кечирээк дата көрсөтүлбөсө, үч айдан соң күчүнө кирет. Акыркы 
учурда  ушул Макулдашуу бул өлкөгө карата ушундай жол менен көрсөтүлгөн датада күчүнө 
кирет.  

(а) Ратификация же кошулуу автоматтык түрдө бардык жоболорду таанууга жана ушул 
Макулдашуу менен белгиленген бардык артыкчылыктарды алууга алып келет. 

 

 
 

(xvi) 
 



Вена макулдашуусу 
 

14-берене  
Макулдашууну колдонуу мөөнөтү 

 

Ушул Макулдашуу Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы ээ болгон 
колдонуу мөөнөтүнө ээ. 

 
15-берене  

Денонсация 
 

(1) Атайын союздун кайсы болбосун өлкөсү Башкы директорго жөнөтүлгөн кабарлама 
аркылуу ушул Макулдашууну денонсациялай алат. 

(2) Денонсация Башкы директор кабарлама алган күндөн тартып бир жыл өткөн соң 
күчүнө кирет. 

(3) Ушул берене менен каралган денонсация укугу Атайын союздун мүчөсү болгон 
күндөн тартып эсептегенде, беш жыл өткөнгө чейин бир да өлкө тарабынан пайдаланылбайт. 

 

16-берене  
Талаштарды чечүү 

 

(1) Союздун  эки же бир нече өлкөлөрүнүн ортосундагы ушул Макулдашууну 
чечмелөөгө же колдонууга тиешелүү болгон, сүйлөшүүлөр аркылуу чечилбеген бардык 
талаш, эгерде көрсөтүлгөн өлкөлөр талашты жөнгө салуунун башка жолу жөнүндө 
макулдашпаса, каалаган көрсөтүлгөн өлкө тарабынан Соттун статусуна ылайык арыз берүү 
жолу менен Эл аралык сотко берилиши мүмкүн. Арыз берген өлкө Эл аралык бюрого Соттун 
кароосуна берилген талаш жөнүндө билдириши керек; Эл аралык бюро бул тууралуу 
Союздун калган өлкөлөрүнө маалымдашы керек. 

(2) Ушул Макулдашууга кол коюу же сактоого ратификациялык грамотаны же кошулуу 
жөнүндө актыны тапшыруу учурунда каалаган өлкө өзүн (1) пункттун жоболоруна 
байланыштуу деп эсептебей турганын билдире алат. Мындай билдирүү жасаган өлкөнүн 
жана Союздун башка өлкөлөрүнүн ортосундагы талаштарга (1) пункттун жоболору 
жайылтылбайт. 

(3) (2) пункттун жоболоруна ылайык билдирүү жасаган өлкө, каалаган убакта Башкы 
директорго жөнөтүлгөн кабарлама аркылуу аны артка чакырып ала алат. 

 

17-берене 
Кол коюу, тилдер, депозитарий функциялары, кабарламалар 

 

(1) (a) Ушул Макулдашуу англис жана француз тилдеринде бир нускада кол коюлат, 
эки текст тең толук аутенттүү болуп саналат. 

(b) Ушул Макулдашуу 1973-жылдын 31-декабрына чейин Венада кол коюу үчүн ачык. 

(c) Ушул Макулдашуунун анык тексти, ал кол коюу үчүн жабылгандан кийин, 
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Вена макулдашуусу 
 

Башкы директордо сакталат. 

(2) Расмий тексттер Ассамблея аныктаган, башка тилдерде кызыкдар өкмөттөр менен 
консультациялардан кийин, Башкы директор тарабынан иштелип чыгат. 

(3) (a) Башкы директор ушул Макулдашуунун кол коюлган текстинин эки 
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн ага кол койгон бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө жана суроо-
талап боюнча бардык башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө жөнөтөт. 

(b) Башкы директор ушул Макулдашууга карата бардык оңдоолордун эки 
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн Атайын союздун бардык өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө жана 
суроо-талап боюнча бардык башка өлкөлөр өкмөттөрүнө жөнөтөт. 

(c) Башкы директор ушул Макулдашууга кол койгон же ага кошулган, кайсы 
болбосун өлкөнүн өкмөтүнүн суроо-талабы боюнча англис жана француз тилдеринде 
Жиктеменин эки күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жөнөтөт. 

(4) Башкы директор ушул Макулдашууну Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгында 
каттайт. 

(5) Башкы директор Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 
бардык катышуучу – өлкөлөрүнө төмөнкүлөрдү кабарлайт: 

(i) (1) пунктуна ылайык кол коюулар жөнүндө; 

(ii) 12(2) беренесине ылайык ратификациялык грамоталарды же кошулу жөнүндө 
актыларды сактоого тапшыруу жөнүндө; 

(iii) 13(1) беренесине ылайык ушул Макулдашуунун күчүнө кирүү датасы жөнүндө; 

(iv) 4(5) беренесине ылайык эскертмелер жөнүндө; 

(v) 12(3) беренесине ылайык эскертмелер жана кабарламалар жөнүндө; 

(vi) 16(2) беренесине ылайык эскертмелер жөнүндө; 

(vii) 16(3) беренесине ылайык кабарлама жасалган, бардык билдирүүлөрдөн баш 
тартуу жөнүндө; 

(viii) 11(3) беренесине ылайык ушул Макулдашууга карата оңдоолорду кабыл алуу 
жөнүндө; 

(ix) мындай оңдоолор күчүнө кире турган даталар жөнүндө; 

(x) 15-беренесине ылайык алынган денонсациялар жөнүндө. 
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ВЕНА ЖИКТЕМЕСИН КОЛДОНУУ БОЮНЧА  
СУНУШТООЛОР 

 
 

Вена макулдашуусунун 5-беренесине ылайык уюмдаштырылган Эксперттер комитети 
өзүнүн 1987-жылдын майындагы, 1992-жылдын июнундагы жана 1996-жылдын октябрындагы 
сессияларында Вена макулдашуусунун мүчө – өлкөлөрүнө товардык белгилерди каттоого жана 
кайра жаңылоого тиешелүү расмий документтерде жана басылмаларда Товардык белгилердин 
сүрөт элементтеринин эл аралык жиктемесин  төмөндөгүдөй түрдө пайдаланууну сунуштаган: 

(a) Класстардын, классчалардын жана рубрикалардын индекстери чекит менен, ал эми эки 
башка рубрикалардын индекстери үтүр менен (б.а. 3-класс, 9-классча, 10, 24 жана 25-
рубрикалар CFEде 3.9.10,24,25 деп жазылат) ажыратылат;* рубрикалардын үзгүлтүксүз 
ырааттуулугу үчүн тире пайдаланылат (б.а. 3-класс, 9-классча, 16дан 18ге чейинки рубрикалар 
CFEде 3.9.16-18 деп жазылат), эгерде рубрикаларды камтыбаса, анда класстардын жана 
классчалардын индекстери чекит менен ажыратылат (б.а. 3-класс, 9-классча CFEде 3.9 деп 
жазылат). 

(b) Эгерде бир эле каттоодо ар кандай класстардын жана классчалардын индекстерин 
пайдалануу керек болсо, анда ар бир класстар жана классчалар үчүн индекстер өсүүчү тартипте 
өзүнчө көрсөтүлөт; ар кандай индекстер үтүрлүү чекит менен ажыратылат (б.а.. CFE 1.1.2,10,25; 
1.15.17; 2.9.1 же, эгерде Жиктеме рубрикаларды камтыбаса: CFE 1.1; 1.15; 2.9). 

(c) Товардык белгилердин сүрөт элементтерин жиктеген, Вена жиктемесинин редакциясы 
тегерек кашааларда араб сандары менен көрсөтүлөт, мисалы CFE (7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

* Эксперттер комитети 1987-жылдын май айындагы өзүнүн сессиясында эгерде кандайдыр бир өлкө «Сүрөт элементтеринин 
жиктемеси» сөзүнүн ордуна кыскартууну пайдаланууну чечсе, анда Вена макулдашуусунун 4(4)-беренесинде эскертилген, 
Жиктеме индексинин алдындагы кыскартуу CFE болушу керек. 
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ВЕНА ЖИКТЕМЕСИ 

 
ПАЙДАЛАНУУЧУ ҮЧҮН КОЛДОНМО 

 
 
Вена макулдашуусунун 4(1) беренесине ылайык Вена макулдашуусунун ар бир 

катышуучу – өлкөсү Товардык белгилердин сүрөт элементтеринин жиктемесин (мындар ары 
- Жиктеме) пайдалануунун көлөмүн өзү аныктоого укуктуу. Бирок анын негизги максаты – 
аралашуу деңгээлине чейин бирдей жана окшош товардык белгилерди издөөнү жеңилдетүү. 
Мындай издөөлөрдүн натыйжалуулугу үчүн төмөндөгү эки операцияны аткаруу керек: 

(i) аралашуу деңгээлине чейин бирдей жана окшош товардык белгилерди кийинки 
керектөөлөрүн эске алуу менен, издөө массивин түзүүчү, товардык белгилердин сүрөт 
элементтерин туруктуу жана туура жиктөө (индекстештирүү); 

(ii) мурда жүргүзүлгөн индекстештирүүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу 
менен, окшош товардык белгилерди издөөнү ишке ашыруу керек болгон рубрикаларды туура 
аныктоо. 

Ошентип, бул эки операция өз ара көз каранды жана аларды аткаруу үчүн жоопкерчилик 
товардык белгилер жаатындагы жогорку квалификациялуу адистерге жүктөлүшү керек. Бул 
адистер башка сапаттар менен катар, сүрөт элементтерин алардын чектешкен касиеттери 
боюнча баалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болушу керек. 

Пайдалануучу бул Жиктемени пайдаланууга киришкенге чейин, кириш сөз (iv-vii б.), 
Эксперттер комитетинин сунуштоолору (xix б.) жана жалпы эскертүүлөр (12 б.) менен 
таанышуусу керек. 

Пайдалануучу Жиктемени пайдаланууда түшүндүрмө эскертүүлөрүн жана аларда 
келтирилген шилтемелерди так сакташы керек. 

Жиктеме бул басылмада үч блок түрүндө берилген: 
(1) Жиктемеде кандай класстар бар экенин тез аныктоону шарттаган класстардын тизмеги          
(3-б.); 
(2) Бул класста кандай классчалар бар экенин көрсөтүп жана каралып жаткан кырдаал үчүн 
ылайыктуу классчаны аныктоону шарттаган, түшүндүрмө эскертүүлөрү менен класстардын 
жана классчалардын тизмеги (2-11 б.); 
(3) Класстарга, классчаларга жана рубрикаларга карата түшүндүрмө эскертүүлөрү менен 
берилген толук маалыматтардын негизинде, бул сүрөт элементин жиктөө жөнүндө акыркы 
чечим кабыл алууну шарттаган түшүндүрмө эскертүүлөрү менен класстардын, 
классчалардын жана рубрикалардын тизмеги (12-97 б.). 

Класска карата түшүндүрмө эскертүүлөр, эгерде классчалар анда ар бир жолу 
кайталанбаса да, бул класстын бардык классчаларына тиешелүү болот.  

Классчалар алар тиешелүү болгон классты көрсөткөндөн кийин келтирилет, классчадан 
кийин ага кирген рубрикалар көрсөтүлөт. 

Сан индексинин алдындагы «А» тамгасы менен рубрикалар айрым өзгөчөлүү белгилер 
боюнча, негизги рубрикага кирген, сүрөт элементтерин бөлгөн көмөкчү рубрикаларга 
шайкеш келет. Бирок «А» тамгасынын өзү индексирлөөдө товардык белгинин сүрөт 
элементине ыйгарылуучу сан индексинде көрсөтүлбөйт. 

98-117-беттердеги сүрөт элементтеринин мисалдары маалыматтык максаттарда гана 
берилди, ошондуктан алар Жиктеменин курамдык бөлүгү болуп саналбайт. 
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КЛАССТАРДЫН ТИЗМЕГИ 

 

1-класс Асман телолору, жаратылыш кубулуштары, географиялык карталар 
2-класс Адамдар 
3-класс Жаныбарлар 
4-класс Укмуштуудай, жомоктогудай, фантастикалык же ажыратуу кыйын 

болгон жандыктар 
5-класс Өсүмдүктөр 
6-класс Ландшафттар 
7-класс Курулуштар, имараттар, жарнамаларды жайгаштыруу үчүн курулмалар, 

тосмолор, тоскоолдор 
8-клас Тамак-аш азыктары 
9-класс Текстиль буюмдары, кийим, тигүү үчүн шаймандар, баш кийим, бут 

кийим 
10-класс Тамеки буюмдары, чылым чегүү үчүн шаймандар, ширеңке, жол 

шаймандары, желпингичтер, даараткана буюмдары 
11-класс Чарба буюмдары 
12-класс Эмерек, сантехника 
13-класс Жарыктандыруучу аппаратура, электрондук лампалар, жылытуучу 

приборлор, тамак даярдоо үчүн жабдуу, муздаткычтар, кир жуучу 
машиналар, кургатуучу түзүлүштөр  

14-класс Ири темирден жасалган буюмдар, аспаптар, тепкичтер 
15-класс Машиналар, кыймылдаткычтар, моторлор 
16-класс Телекоммуникация, үндү жазуу жана ойнотуу, компьютерлер, 

фотография, кинематография, оптика 
17-класс Убакытты өлчөө үчүн приборлор, зер буюмдары, гирялар, өлчөө 

каражаттары 
18-класс Унаа, жаныбарлар үчүн буюмдар 
19-класс Идиш жана таңгак, ар кандай өнүмдөрдүн сүрөттөрү 
20-класс Жазуу, чийүү, сүрөт тартуу жана живопись үчүн материалдар, кеңсе 

шаймандары, кеңсе товарлары жана басма продукциялары  
21-класс Оюндар, оюнчуктар, спорттук товарлар, каруселдер 
22-класс Музыкалык аспаптар жана алардын шаймандары, музыкалык 

шаймандар, коңгуроолор, сүрөттөр, скульптуралар 
23-класс Курал-жарак, ок-дарылар, соот-шайман 
24-класс Геральдика, тыйындар, эн белгилер, символдор 
25-класс Оюулар, оюусу бар беттер же фондор 
26-класс Геометриялык фигуралар жана телолор 
27-класс Жазуулардын түрлөрү, сандар 
28-класс Ар кандай алфавиттердин тамгалары менен жазылган жазуулар 
29-класс Түстөр 
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ТҮШҮНДҮРМӨ ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ МЕНЕН КЛАССТАРДЫН ЖАНА  
КЛАССЧАЛАРДЫН ТИЗМЕГИ 

 
 

1. АСМАН ТЕЛОЛОРУ, ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ, 
ГЕОГРАФИЯЛЫК КАРТАЛАР 

1.1 ЖЫЛДЫЗДАР, КОМЕТАЛАР 

Эскертүү:  а) Аскердик наамды белгилөө үчүн жылдыздарды кошо алганда. 

б) Учкундан (1.15.7), Давид жылдызынан (24.11.15) жана шилтеме 
белгилеринен тышкары (24.17.3).  

1.3 КҮН 

Эскертүү: 26.1 классчасында жиктеле турган, нурларсыз, бир гана дисктен 
турган Күндүн сүрөтүнөн тышкары. 

1.5  ЖЕР, ЖЕР ШАРЫ, ПЛАНЕТАЛАР 

1.7  АЙ 

Эскертүү: Жылдыз (жылдыздар) менен Айдын сүрөтүн кошо алганда. 

1.11  ТОП ЖЫЛДЫЗ, ЖЫЛДЫЗДАРДЫН ТОБУ, ЖЫЛДЫЗДУУ АСМАН, АСМАН 
СФЕРАЛАРЫ, ЖЫЛДЫЗДУУ АСМАНДЫН КАРТАСЫ 

1.13  АРМИЛЛЯРДЫК СФЕРАЛАР, ПЛАНЕТАРИЙЛЕР, АСТРОНОМИЯЛЫК 
ОРБИТАЛАР, АТОМДОРДУН МОДЕЛДЕРИ, МОЛЕКУЛАЛАРДЫН 
МОДЕЛДЕРИ 

1.15  ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ 

1.17  ГЕОГРАФИЯЛЫК КАРТАЛАР, ПЛАНДАР ЖАНА ЧӨЙРӨЛӨР 

Эскертүү: Эки жарым шар түрүндөгү дүйнө картасынан тышкары (1.5.1). 

 

2.  АДАМДАР  
Эскертүү:  а) Адам түрүндөгү жазуулар 27.3.1 рубрикасына кирет. 

 б) Баштар 2.1, 2.3 жана 2.5 же 2.7 классчаларынын тийиштүү 
рубрикаларына кирет, бирок 2.9.25 классчасына эмес. 

2.1.  ЭРКЕКТЕР 

2.3.  АЯЛДАР 

2.5  БАЛДАР 

Эскертүү:  2.1, 2.3 же 2.7 классчаларында жиктелген өспүрүмдөрдөн 
тышкары. 
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2.7  АРАЛАШ ТОПТОР, СЦЕНАЛАР 

Эскертүү:  а) Аралаш топ дегенде эркектерден, аялдардан жана/же балдардан 
турган топту түшүнүү керек. Эркектерден гана, аялдардан гана же 
балдардан гана турган топту 2.1, 2.3 же 2.5 классчаларынын 
тийиштүү рубрикаларына киргизүү керек.  

б) Бирок сценанын таасирин берген, кандай болбосун топ 
курамынан көз карандысыз 2.7 классчанын тийиштүү 
рубрикаларына киргизилиши керек. 

 

2.9 АДАМДЫН ДЕНЕСИНИН БӨЛҮКТӨРҮ, СКЕЛЕТТЕР, БАШ СӨӨКТӨР 

 

3. ЖАНЫБАРЛАР 
Эскертүү:  а) Төрт аяктуулардын жана төрт колдуулардын баштары 3.1, 3.5 

классчаларынын тийиштүү рубрикаларына киргизилиши керек, 
бирок 3.6.25 рубрикасына эмес. б) Кол жазма же типографиялык 
символдор менен түзүлгөн жаныбардын сүрөтү 27.3.3 
рубрикасына кирет. 

3.1 ТӨРТ АЯКТУУЛАР (1-КАТЕГОРИЯ) 

3.2 ТӨРТ АЯКТУУЛАР (2-КАТЕГОРИЯ) 

3.3 ТӨРТ АЯКТУУЛАР (3-КАТЕГОРИЯ) 

3.4 ТӨРТ АЯКТУУЛАР (4-КАТЕГОРИЯ) 

3.5 ТӨРТ АЯКТУУЛАР (5-КАТЕГОРИЯ), ТӨРТ КОЛДУУЛАР 

3.6 ТӨРТ БУТУУЛАРДЫН ЖЕ ТӨРТ КОЛДУУЛАРДЫН ДЕНЕСИНИН 
БӨЛҮКТӨРҮ, СКЕЛЕТТЕРИ, БАШ СӨӨКТӨРҮ 

3.7 КАНАТТУУЛАР, ЖАРГАНАТТАР 

3.9 СУУ ЖАНЫБАРЛАРЫ, ЧАЯНДАР 

Эскертүү:  3.7, 3.11 же 3.13 классчаларында жиктелген суу жаныбарларынан 
тышкары.  

3.11 РЕПТИЛИЯЛАР, ЖЕРДЕ-СУУДА ЖАШАГАНДАР, ҮЛҮЛДӨР, ТЮЛЕНДЕР, 
ДЕҢИЗ АРСТАНДАРЫ  

3.13 КУРТ-КУМУРСКАЛАР, ЖӨРГӨМҮШТӨР, МИКРООРГАНИЗМДЕР  

3.15 БАШКА ЖАНЫБАРЛАР, БАЙЫРКЫ ИРИ ЖАНЫБАРЛАР 

Эскертүү:  4.3. жана 4.7 классчаларынын мифологиялык жаныбарларынан 
тышкары. 

3.17 3-КЛАССТЫН АР КАНДАЙ КЛАССЧАЛАРЫНДА ЖИКТЕЛГЕН  
ЖАНЫБАРЛАРДЫН ТОПТУК СҮРӨТТӨРҮ 
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4. УКМУШТУУДАЙ, ЖОМОКТОГУДАЙ, ФАНТАСТИКАЛЫК ЖЕ 
АЖЫРАТУУ КЫЙЫН БОЛГОН ЖАНДЫКТАР 
Эскертүү:  27.3 классчасынын тийиштүү рубрикаларында жиктелүүчү, 

тамгалардан жана адамдардын фигураларынан түзүлгөн фантастикалык жаныбарлардан 
тышкары. 

4.1 КАНАТТУУ ЖЕ МҮЙҮЗДҮҮ ЖАНДЫКТАР 

4.2 ЖАРЫМ АДАМДАР-ЖАРЫМ ЖАНЫБАРЛАР 

4.3 ЖОМОКТОГУДАЙ ЖАНЫБАРЛАР 

4.5 АДАМДАР ЖЕ ЖАНЫБАРЛАР, БЕТКАПТАР ЖЕ ФАНТАСТИКАЛЫК ЖЕ 
АЖЫРАТУУ КЫЙЫН БОЛГОН БАШТАР ТҮРҮНДӨ БЕРИЛГЕН  
ӨСҮМДҮКТӨР, ПРЕДМЕТТЕР ЖЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР 

4.7 4-КЛАССТЫН АР КАНДАЙ КЛАССЧАЛАРЫНДА ЖИКТЕЛГЕН СҮРӨТ 
ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ТОПТОРУ 

 
5. ӨСҮМДҮКТӨР 
5.1 БАКТАР, БАДАЛДАР 

5.3 ЖАЛБЫРАКТАР, ИЙНЕЛЕР (ИЙНЕ ЖАЛБЫРАКТУУЛАР),  

ЖАЛБЫРАКТАРЫ ЖЕ ИЙНЕЛЕРИ БАР БУТАКТАР 

5.5 ГҮЛДӨР (АНЫН ИЧИНДЕ МӨМӨ ӨСҮМДҮКТӨРҮНДӨГҮ) 

Эскертүү:  Геральдикалык гүлдөрдү кошо алганда.  

5.7 ҮРӨНДӨР, УРУКТАР, МӨМӨЛӨР 

5.9 ЖАШЫЛЧАЛАР 

5.11 БАШКА ӨСҮМДҮКТӨР 

5.13 ӨСҮМДҮКТӨРДӨН ЖАСАЛГАЛАР 

 
6. ЛАНДШАФТТАР 
6. 1 ТООЛОР, АСКАЛАР, ҮҢКҮРЛӨР 

6. 3 СУУСУ, ДАРЫЯСЫ ЖЕ АРЫГЫ БАР ЛАНДШАФТТАР 

Эскертүү:  Суусу, дарыясы же арыктары бар шаар ландшафттарынан же 
айыл пейзажынан тышкары (6.7.11). 

6. 6 ЧӨЛ ЖЕ ТРОПИКАЛЫК ЛАНДШАФТТАР 

6. 7 ШААР ЛАНДШАФТТАРЫ ЖАНА АЙЫЛ ПЕЙЗАЖДАРЫ 

6.19 БАШКА ЛАНДШАФТТАР 

 
7. КУРУЛУШТАР, ИМАРАТТАР, ЖАРНАМАЛАРДЫ ЖАЙГАШТЫРУУ 

ҮЧҮН КУРУЛМАЛАР, ТОСМОЛОР, ТОСКООЛДОР 
7.1 ТУРАК ЖАЙ КУРУЛУШТАРЫ, ИМАРАТТАР, ЖАРНАМАНЫ 

ЖАЙГАШТЫРУУ ҮЧҮН ТАКТАЛАР  ЖЕ ТУМБАЛАР, ЖАНЫБАРЛАР 
ҮЧҮН ТОРЛОР ЖЕ УЯЛАР 
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7.3 ТУРАК ЖАЙ КУРУЛУШТАРЫНЫН, ИМАРАТТАРДЫН БӨЛҮГҮ, 
ИНТЕРЬЕРЛЕР  

7.5 ЭСТЕЛИКТЕР, СТАДИОНДОР, ОРГУМАЛАР 

7.11 ИНЖЕНЕРДИК КУРУЛМАЛАР 

7.15 КУРУЛУШ МАТЕРИАЛДАРЫ, ДУБАЛДАР, ТОСМОЛОР, КУРУЛУШ 
ЖЫГАЧТАРЫ 

 
8. ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫ 
8.1 НАН АЗЫКТАРЫ, КОНДИТЕРДИК АЗЫКТАР, ШОКОЛАД 

8.3 СҮТ, СҮТ АЗЫКТАРЫ, СЫРЛАР 

8.5 ЭТ ЖАНА БАЛЫК АЗЫКТАРЫ 

8.7 БАШКА ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫ 

 
9. ТЕКСТИЛЬ БУЮМДАРЫ, КИЙИМ, ТИГҮҮ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР, 

БАШ КИЙИМ, БУТ КИЙИМ 
9.1 ТЕКСТИЛЬ БУЮМДАРЫ (КИЙИМДЕН ТЫШКАРЫ), ЧЕЛНОКТОР 

9.3 КИЙИМ 

Эскертүү:  Баш кийимдерден (9.7) жана бут кийимдерден (9.9) тышкары. 

9.5 ТИГҮҮ, БЫЧУУ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР 

9.7 БАШ КИЙИМДЕР 

9.9 БУТ КИЙИМ 

 
10. ТАМЕКИНИН ТҮРЛӨРҮ, ЧЫЛЫМ ЧЕГҮҮ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР, 

ШИРЕҢКЕ, ЖОЛ ШАЙМАНДАРЫ, ЖЕЛПИНГИЧТЕР, ДААРАТКАНА 
БУЮМДАРЫ 

10.1 ТАМЕКИ ТҮРЛӨРҮ, ЧЫЛЫМ ЧЕГҮҮ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР, ШИРЕҢКЕ 

10.3 ЖОЛ ШАЙМАНДАРЫ, ЖЕЛПИНГИЧТЕР, БАШТЫКТАР 

10.5 ДААРАТКАНА ШАЙМАНДАРЫ, КҮЗГҮ 

 
11. ЧАРБА БУЮМДАРЫ 

Эскертүү:  12, 13 же 19-класстарга киргизилген чарба буюмдарынан тышкары. 

11.1 БЫЧАКТАР, АЙРЫЛАР ЖАНА КАШЫКТАР, АШКАНА 
БУЮМДАРЫ ЖАНА ПРИБОРЛОРУ 

11.3 СУУСУНДУКТАР ҮЧҮН ИДИШТЕР, ИДИШТЕР, ТАРЕЛКАЛАР, 
СЕРВИРОВКАЛОО ҮЧҮН АШКАНА БУЮМДАРЫ, ТАМАК ЖЕ 
СУУСУНДУКТАРДЫ ДАЯРДОО  

Эскертүү:  11.1 классчасында жиктелүүчү ашкана буюмдарынан тышкары. 

11.7 БАШКА ЧАРБА БУЮМДАРЫ 
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12. ЭМЕРЕК, САНТЕХНИКА 
12.1 ЭМЕРЕК 

Эскертүү:  Кеңсе эмерегин кошо алганда.  

12.3 САНТЕХНИКА 

 
13. ЖАРЫКТАНДЫРУУЧУ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОНДУК ЛАМПАЛАР, 

ЖЫЛЫТУУЧУ ПРИБОРЛОР, ТАМАК ДАЯРДОО ҮЧҮН ЖАБДУУ, 
МУЗДАТКЫЧТАР, КИР ЖУУЧУ МАШИНАЛАР, КУРГАТУУЧУ 
ТҮЗҮЛҮШТӨР 

13.1 ЖАРЫКТАНДЫРУУЧУ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОНДУК ЧЫРАК 

13.3 ЖЫЛЫТУУЧУ ПРИБОРЛОР, ТАМАК ДАЯРДОО ҮЧҮН ЖАБДУУ, 
МУЗДАТКЫЧТАР, КИР ЖУУЧУ МАШИНАЛАР, КУРГАТУУЧУ 
ТҮЗҮЛҮШТӨР 

 
14. ИРИ ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН БУЮМДАР, АСПАПТАР, ТЕПКИЧТЕР 
14.1 ТҮТҮКТӨР, ТРОСТОР, ИРИ ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН БУЮМДАР 

Эскертүү:  Металл эмес темирден жасалган буюмдардын сүрөттөрүн кошо 
алганда. 

14.3 ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН МАЙДА БУЮМДАР, СЕРПИЛГИЧТЕР  

14.5 КУЛПУЛАРГА АЧКЫЧТАР, КУЛПУЛАР, АСМА КУЛПУЛАР 

14.7 АСПАПТАР 

Эскертүү:  а) Кармагычтарды (туткаларды) кошо алганда. 

б) 14.9 классчасында жиктелүүчү  айыл чарба куралдарынан жана 
бакча шаймандарынан тышкары. 

14.9 АЙЫЛ ЧАРБА КУРАЛДАРЫ, БАКЧА ШАЙМАНДАРЫ, МУЗ ЖАРЧУ 
БАЛТАЛАР 

14.11  ТЕПКИЧТЕР 

 
15. МАШИНАЛАР, КЫЙМЫЛДАТКЫЧТАР, МОТОРЛОР 
15.1 ӨНДҮРҮШТҮК  ЖАНА АЙЫЛ ЧАРБА ЖАБДУУЛАРЫ, ӨНДҮРҮШТҮК 

ТҮЗҮЛҮШТӨР, МАШИНАЛАР, КЫЙМЫЛДАТКЫЧТАР, АР КАНДАЙ 
МЕХАНИКАЛЫК ШАЙМАНДАР 

Эскертүү:  Тиричилик машиналарынан жана жип ийрүүчү чарыктар (15.3) же 
кеңсе жабдууларынан (15.5) тышкары. 

15.3 ТИРИЧИЛИК МАШИНАЛАРЫ, ЖИП ИЙРҮҮЧҮ ЧАРЫКТАР 

15.5 КЕҢСЕ ЖАБДУУСУ 

15.7 ДӨҢГӨЛӨКТӨР, МУУНАКЖАЗДЫКТАР  

15.9 ЭЛЕКТР ТҮЗҮЛҮШТӨРҮ 

Эскертүү:  Электр лампаларынан жана электрондук лампалардан (13.1.6) жана 
электр кабелдеринен (14.1.5) тышкары. 
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16. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ҮНДҮ ЖАЗУУ ЖАНА КАЙРА ЧЫГАРУУ, 
КОМПЬЮТЕРЛЕР, ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА 

16.1 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ҮНДҮ ЖАЗУУ ЖАНА КАЙРА ЧЫГАРУУ, 
КОМПЬЮТЕРЛЕР 

16.3 ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА 

17. УБАКЫТТЫ ӨЛЧӨӨ ҮЧҮН ПРИБОРЛОР, ЗЕР БУЮМДАРЫ, ГИРЯЛАР 
ЖАНА ӨЛЧӨӨ КАРАЖАТТАРЫ 

17.1 УБАКЫТТЫ ӨЛЧӨӨ ҮЧҮН ПРИБОРЛОР 

17.2 ЗЕР БУЮМДАРЫ 

17.3 ТАРАЗАЛАР, ГИРЯЛАР  

17.5 ӨЛЧӨӨ КАРАЖАТТАРЫ 

Эскертүү:  Калькуляторлорду кошо алганда. 

 
18. УНАА, ЖАНЫБАРЛАР ҮЧҮН БУЮМДАР 
18.1 ЖЕРДЕ ЖҮРҮҮЧҮ УНАА КАРАЖАТТАРЫ 

18.2 ЖАНЫБАРЛАР ҮЧҮН БУЮМДАР 

18.3 СУУДА ЖҮРҮҮЧҮ УНАА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АМФИБИЯЛАР 

18.4 КЕМЕ КАЗЫКТАРЫ, КАЛКЫТМАЛАР ЖАНА КУТКАРУУ КУРЛАРЫ 

18.5 АБА ЖАНА КОСМОСТУК УНАА КАРАЖАТТАРЫ  

18.7 ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА МААЛЫМАТ КАЛКАНДАРЫ 

 
19. ИДИШ ЖАНА ТАҢГАК, АР КАНДАЙ ӨНҮМДӨРДҮН СҮРӨТТӨРҮ 
19.1 ЧОҢ ИДИШ 

Эскертүү:  19.9да жиктелүүчү идиштерден тышкары. 

19.3 КИЧИНЕКЕЙ ИДИШ 

Эскертүү:  11.3, 19.7, 19.9 же 19.11ге киргизилген идиштен тышкары. 

19.7 ШИШЕЛЕР, ФЛАКОНДОР 

19.8 ШИШЕЛЕРДИН БӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ШАЙМАНДАРЫ 

19.9 АМФОРАЛАР, КУМУРАЛАР, ВАЗАЛАР, ГҮЛ ӨСТҮРҮҮЧҮ КАРАПАЛАР, 
ГҮЛ КОЙГУЧТАР  

19.11     ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ЖАНА ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК ИДИШТЕР  

19.13 МЕДИЦИНАЛЫК ЖЕ ХИРУРГИЯЛЫК ЖАБДУУЛАР, АСПАПТАР ЖЕ 
ШАЙМАНДАР, ПРОТЕЗДЕР, ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ 

19.19 АР КАНДАЙ ӨНҮМДӨРДҮН СҮРӨТТӨРҮ 

Эскертүү:  Башка бөлүмдөргө жана категорияларга киргизилиши мүмкүн 
болбогон өнүмдөрдүн бардык сүрөттөрүн кошо алганда, мисалы, көмүр, кокс, 
брикеттер. 
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20. ЖАЗУУ, ЧИЙҮҮ, СҮРӨТ ТАРТУУ ЖАНА ЖИВОПИСЬ ҮЧҮН 
МАТЕРИАЛДАР, КЕҢСЕ ШАЙМАНДАРЫ, КЕҢСЕ ТОВАРЛАРЫ, 
БАСМА ПРОДУКЦИЯСЫ 

20.1 ЖАЗУУ, ЧИЙҮҮ, СҮРӨТ ТАРТУУ ЖАНА ЖИВОПИСЬ ҮЧҮН 
МАТЕРИАЛДАР, МАЙДА КЕҢСЕ ШАЙМАНДАРЫ 

20.5 КАГАЗДАН ЖАСАЛГАН  БУЮМДАР, ДОКУМЕНТТЕР 

20.7 КИТЕПТЕР, КИТЕП МУКАБАЛАРЫ, ГЕЗИТТЕР 

 
21. ОЮНДАР, ОЮНЧУКТАР, СПОРТТУК ТОВАРЛАР, КАРУСЕЛДЕР 
21.1 ОЮНДАР, ОЮНЧУКТАР 

21.3 СПОРТТУК ТОВАРЛАР, КАРУСЕЛДЕР 

 
22. МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАР ЖАНА АЛАРДЫН ШАЙМАНДАРЫ, 

МУЗЫКАЛЫК ШАЙМАНДАР, КОҢГУРООЛОР, СҮРӨТТӨР, 
СКУЛЬПТУРАЛАР 

22.1 МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАР ЖАНА АЛАРДЫН ШАЙМАНДАРЫ, 
МУЗЫКАЛЫК ШАЙМАНДАР 

22.3 КОҢГУРООЛОР 

22.5 СҮРӨТТӨР, СКУЛЬПТУРАЛАР 

 
23. КУРАЛ-ЖАРАК, ОК-ДАРЫЛАР, СООТ-ШАЙМАН 

Эскертүү:  18.3 классчада жиктелүүчү, аскердик танкалардан (18.1.14), 
аскердик учактардан (18.5.1) жана аскердик кемелерден тышкары. 

23.1 АТЫЛБАС КУРАЛ-ЖАРАК, БАШКА ОК АТПАС КУРАЛ 

23.3 ОК АТУУЧУ КУРАЛДАР, ОК-ДАРЫЛАР, ЖАРДЫРГЫЧ  ЗАТТАР 

23.5 СООТ-ШАЙМАН 

 
24. ГЕРАЛЬДИКА, ТЫЙЫНДАР, ЭН БЕЛГИЛЕР, СИМВОЛДОР 
24.1 КАЛКАНДАР 

24.3 МӨӨРЛӨР, ШТАМПТАР, ШТЕМПЕЛДЕР 

24.5 МЕДАЛДАР, ТЫЙЫНДАР, ТӨШ БЕЛГИЛЕР, ОРДЕНДЕР 

24.7 ЖЕЛЕКТЕР 

24.9 ТААЖЫЛАР, ДИАДЕМАЛАР 

24.11 ЭН БЕЛГИЛЕР, АЙЫРМАЛОО БЕЛГИЛЕРИ  

24.13 КРЕСТТЕР  

24.15 ЖААЛАР  

24.17 БЕЛГИЛЕР, БЕЛГИЛЕМЕЛЕР, СИМВОЛДОР 
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25. ОЮУЛАР, ОЮУСУ БАР БЕТТЕР ЖЕ ФОНДОР 
25.1 ОЮУЛАР 

Эскертүү:  5.13 классчасында жиктелген, өсүмдүктөрдөн турган оюулардан 
жана 25.3 классчасында жиктелүүчү оюусу бар жантыгынан узартылган 
беттерден тышкары 

25.3 ОЮУСУ БАР ЖАНТЫГЫНАН УЗАРТЫЛГАН  БЕТТЕР 

Эскертүү: 26.1 классчасында жиктелүүчү, узартылган эллиптикалык беттерден, 26.3 
классчада жиктелүүчү, узартылган үч бурчтук беттерден жана 26.4 классчасында 
жиктелүүчү, төрт бурчтуу узартылган беттерден тышкары. 

25.5 ЭКИ ЖЕ ТӨРТ БӨЛҮККӨ БӨЛҮНГӨН ФОНДОР 

Эскертүү:  Сызыктар, тилкелер же ар кандай түрдөгү беттер менен эки же төрт 
бөлүккө бөлүнгөн фондорду кошо алганда. 

25.7 КАЙТАЛАНУУЧУ СҮРӨТ ЭЛЕМЕНТТЕРИ ЖЕ ЖАЗУУЛАР МЕНЕН 
КАПТАЛГАН БЕТТЕР ЖЕ ФОНДОР 

25.12 БАШКА ОЮУ МЕНЕН КАПТАЛГАН  БЕТТЕР ЖЕ ФОНДОР 

 
26. ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР ЖАНА ТЕЛОЛОР 

Эскертүү:  а) Адамдардын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн же предметтердин 
сүрөттөрүн түзүүчү, геометрикалык фигураларды жана телолорду кошо 
алганда. б) 27.1 классчасында жиктеле турган, геометриялык фигураларды 
түзгөн жазуулардан тышкары. 

26.1 АЙЛАНАЛАР, ЭЛЛИПСТЕР 

26.2 АЙЛАНАЛАРДЫН ЖЕ ЭЛЛИПСТЕРДИН СЕГМЕНТТЕРИ ЖЕ СЕКТОРЛОРУ 

26.3 ҮЧ БУРЧТУКТАР, БУРЧТУ ТҮЗҮҮЧҮ СЫЗЫКТАР   

26.4 ТӨРТ БУРЧТУКТАР 

26.5 БАШКА КӨП БУРЧТУКТАР  

Эскертүү:  Узартылган көп бурчтуктардан тышкары (25.3.1). 

26.7 ЖАНАША ЖАЙГАШКАН, БИРИКТИРИЛГЕН ЖЕ КЕСИЛИШКЕН АР 
КАНДАЙ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР  

26.11 СЫЗЫКТАР, ТИЛКЕЛЕР 

Эскертүү:  Бурчту түзүүчү сызыктардан же тилкелерден тышкары (26.3.23). 

26.13 БАШКА ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР, АЖЫРАТУУ КЫЙЫН БОЛГОН 
СҮРӨТТӨР  

26.15 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТЕЛОЛОР 

 
27. ЖАЗУУЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ, САНДАР 
27.1 ПЕРСПЕКТИВАДА ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАРДЫ, КОЛ ЖАЗМА ЖЕ 

ТИПОГРАФИЯЛЫК ТАМГАЛАРДЫ ЖЕ САНДАРДЫ ТҮЗҮҮЧҮ 
ТАМГАЛАР ЖЕ САНДАР 

Эскертүү:  Бир тамганы же бир санды, ошондой эле тамгалардын тобун же 
сандардын тобун кошо алганда. 
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27.3 АДАМДЫ, ЖАНЫБАРДЫ, ӨСҮМДҮКТҮ ЖЕ ПРЕДМЕТТИ СҮРӨТТӨГӨН 
ТАМГАЛАР ЖЕ САНДАР  

Эскертүү:  а) Адамды, жаныбарды, өсүмдүктү, асман телосун, жаратылыш 
көрүнүшүн же предметти сүрөттөгөн, тыныш белгилерин кошо алганда. 

б) Адамды, жаныбарды, өсүмдүктү, асман телосун, жаратылыш 
көрүнүшүн же предметти сүрөттөгөн,  жалгыз тамганы, санды же 
бир тыныш белгисин, ошондой эле тамгалар тобун, сандар тобун 
же тыныш белгилеринин тобун кошо алганда. 

27.5 МҮНӨЗДҮҮ АТКАРУУДАГЫ ТАМГАЛАР  

Эскертүү:  Бир же бир нече тамгаларды, ошондой эле сөздү түзүүчү 
тамгалардын топтомун кошо алганда.  

27.7 МҮНӨЗДҮҮ АТКАРУУДАГЫ САНДАР 

 
28. АР КАНДАЙ АЛФАВИТТЕРДИН ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН 

ЖАЗУУЛАР 
Эскертүү: Бул алфавит жалпы кабыл алынган болуп саналган өлкөдө, албетте, 
ага ылайык келүүчү рубрикаларды көңүлгө алуунун кереги жок. Бул учурда 
жазуулар сөз жүзүндөгү товардык белгилер болуп саналат. 

28.1 АРАБ ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.3 КЫТАЙ ЖЕ ЯПОН СИМВОЛДОРУ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.5 КИРИЛЛИЦА МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.7 ГРЕК ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.9 ИВРИТ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.11 ЛАТЫН ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.17 БАЙЫРКЫ КЛИНОПИСТИК ЖЕ ИЕРОГЛИФТИК БЕЛГИЛЕР МЕНЕН 
ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.19 БАШКА АЛФАВИТТЕРДИН ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН 
ЖАЗУУЛАР 

 
29. ТҮСТӨР 
29.1 ТҮСТӨР 
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ТҮШҮНДҮРМӨ ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ МЕНЕН КЛАССТАРДЫН,  
КЛАССЧАЛАРДЫН ЖАНА РУБРИКАЛАРДЫН ТИЗМЕГИ 

 
 

ЖАЛПЫ ЭСКЕРТҮҮЛӨР 
 

(a) Сүрөт элементтери материалдык курамынан же алар байланыштуу болгон предметтин 
багытынан көз карандысыз, алардын формасынын негизинде ар кандай класстарга, 
классчаларга жана рубрикаларга киргизилиши керек. Куурчак, жаныбар же унаа каражаты 
түрүндөгү оюнчуктар «Адамдар», «Жаныбарлар» жана «Унаа» класстарына киргизилиши 
керек. Ушундай эле, мисалы, сүрөттөр же скульптуралар түрүндөгү адамдар, жаныбарлар 
жана ар кандай түрдөгү предметтер «Адамдар», «Жаныбарлар» жана бул предметке ылайык 
келген класска киргизилиши керек. Эгерде сүрөт же скульптура кеңири белгилүү жана 
таанымалдардын катарына кирсе, ага бул максат үчүн каралган рубрика берилиши мүмкүн 
(22.5 классча). 

(b) Башка объектинин бөлүгү болуп саналган объектиге эгерде бул бөлүккө так шайкеш 
келген класс, классча жана рубрика жок болсо, ал бөлүгү болгон бүтүн объектиге ыйгарылган 
класс, классча жана рубрика ыйгарылат, мисалы, автомашинанын кузову 18.1.7 жана А 18.1.9 
рубрикаларына киргизилет, бул автомобилге ылайык келет, бирок мындай автомобилдин 
шиналарына, дөңгөлөктөрүнө жана рулуна 18.1.21 рубрикасы ыйгарылат, анткени ал 
автомобилдик бул бөлүктөрүнө так ылайык келет. 

(c) Эгерде сүрөт элементи бул классчага же бул рубрикага аны киргизүүнү шарттабаган 
түрдө берилсе, эгерде башкача индексирлөө жөнүндө атайын көрсөтмө жок болсо, анда ага эки 
классча же эки рубрика тең ыйгарылат. Эгерде, мисалы, адам жандыгы эркекпи же аялбы, анык 
болбогондой сүрөттөлсө, анда ага 2.1 жана 2.3 эки классчанын тең индекстери ыйгарылат. 

(d) Белгилүү рубриканын текстинде сүрөттөлгөн, предметке же тирүү жандыкка окшош, 
предметтин же тирүү жандыктын сүрөтүнө, эгерде бул предметтин же тирүү жандыктын өзү 
ушул же кандайдыр бир башка рубрикада так эскертилбесе, ушул рубриканын индекси 
ыйгарылат. 

(e) Эгерде товардык белги бир нече сүрөт элементтерин камтыса, алардын ар бири өзүнүн 
айырмалоо белгилерине ээ болсо жана ар кандай класстарга, классчаларга жана рубрикаларга 
ылайык келсе, анда аларга ар кандай класстар, классчалар жана рубрикалар ыйгарылат. 
Мисалы, эгерде бөтөлкөнүн этикеткасында кулпу тартылса жана өзгөчөлүү формадагы жазуу 
болсо, анда ага 7 жана 27-класстарынын тийиштүү рубрикалары ыйгарылат, ушундай эле, 
униформачан, атчан жана трубада ойноп жаткан адамдын сүрөтүнө 2.1.2, 2.1.20 жана 2.1.9 үч 
рубрикалар ыйгарылат. 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Түшүндүрмө эскертүүлөрү менен класстардын,  
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1. АСМАН ТЕЛОЛОРУ, ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ, 

ГЕОГРАФИЯЛЫК КАРТАЛАР 
 

1.1  ЖЫЛДЫЗДАР, КОМЕТАЛАР 

1.3  КҮН 

1.5  ЖЕР, ЖЕР ШАРЫ, ПЛАНЕТАЛАР 

1.7  АЙ 

1.11 ТОП ЖЫЛДЫЗ, ЖЫЛДЫЗДАРДЫН ТОБУ, ЖЫЛДЫЗДУУ АСМАН, 
АСМАН СФЕРАЛАРЫ, ЖЫЛДЫЗДУУ АСМАНДЫН КАРТАСЫ 

1.13  АРМИЛЛЯРДЫК СФЕРАЛАР, ПЛАНЕТАРИЙЛЕР,  

АСТРОНОМИЯЛЫК ОРБИТАЛАР, АТОМДОРДУН ҮЛГҮЛӨРҮ, 
МОЛЕКУЛАЛАРДЫН ҮЛГҮЛӨРҮ 

1.15  ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ 

1.17  ГЕОГРАФИЯЛЫК КАРТАЛАР, ПЛАНИСФЕРАЛАР 
 
 

1.1 ЖЫЛДЫЗДАР, КОМЕТАЛАР 
Эскертүү: а) Аскердик наамды белгилөө үчүн жылдызды кошо 

алганда. 
б) Учкундан (1.15.7), Давид жылдызынан (24.11.15) жана 
шилтеме белгилеринен (24.17.3) тышкары. 

*   1.1.1  Жылдыздар 
*   1.1.15 Кометалар же куйругу бар жылдыздар  

1.1.17 Компастардын картушкалары 
Эскертүү: Компастардан, анын ичинде деңиз компастарынан 

тышкары (17.5.1). 
 
1.1 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(1.1.1, 1.1.15 негизги рубрикалар менен байланыштуулар) 
 
A 1.1.2  Бир жылдыз 
A 1.1.3  Эки жылдыз 
A 1.1.4  Үч жылдыз 
A 1.1.5  Үчтөн көп жылдыз 

Эскертүү: 1.11 классчасынын топ жылдызынан жана жылдыздар 
тобунан тышкары. 

A 1.1.8  Үч учу бар жылдыздар 
A 1.1.9  Төрт учу бар жылдыздар 
A 1.1.10  Төртөн ашык учу бар жылдыздар 
A 1.1.12  Учтары тегиз эмес жылдыздар  

Эскертүү: Учтары тегиз болбогон жылдыздардан турган учкундарды 
кошо алганда. 

А 1.1.13  Нурлары же нурланган сызыктары бар жылдыздар 
A 1.1.14  Толук эмес жылдыздар 
A 1.1.16  Учтарында чөйрөлөрү бар жылдыздар  
A 1.1.20  Адамдын бети же жаныбардын башы түрүндөгү жылдыздар  
A 1.1.25  1.11 классчасында жиктелбеген жылдыздардын башка сүрөттөрү 
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 1.3  КҮН  

Эскертүү: 26.1 классчасында жиктеле турган, нурлары жок болгону 
дисктен турган Күндүн сүрөтүнөн тышкары. 

*   1.3.1  Чыгып жаткан же батып бараткан күн 
*   1.3.2  Күндүн башка сүрөттөрү 

1.3.19 Бир нече күндөр 
Эскертүү: Топ жылдызды түзгөн бир нече күндөн тышкары (1.11). 

 
1.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(1.3.1, 1.3.2 негизги рубрикалар менен байланыштуулары) 
 
A 1.3.6  Пейзаждар менен күн 
A 1.3.7  Адамдар же адамдын денесинин бөлүктөрү менен күн 
A 1.3.8  Жаныбарлар менен күн 
A 1.3.9  Өсүмдүктөр менен күн 
A 1.3.10 Булуттар, жамгыр, суунун тамчылары же башка жаратылыш 

кубулуштарынын сүрөттөрү менен күн 
A 1.3.11  Өндүрүштүк буюмдар же өнөр жай товарлары менен күн  
A 1.3.12  Башка сүрөт элементтери менен күн  
A 1.3.13  Жазуулар менен күн 
A 1.3.15 Түз сызыктуу сызыктар, түз сызыктуу сызыктардын же тилкелердин 

тутамынан түзүлгөн нурлары бар күн  
A 1.3.16 Жалындын учтарынан же толкундуу сызыктардан, толкундуу сызыктардын 

же толкундуу тилкелердин тутамынан түзүлгөн нурлары бар күн 
A 1.3.17  Үч бурчтуктардан түзүлгөн нурлары бар күн  
A 1.3.18  Туура эмес формадагы нурлары бар күн (таажы) 
A 1.3.20  Адамдын жүзү же жаныбардын башы түрүндөгү күн 
 
 

1.5  ЖЕР, ЖЕР ШАРЫ, ПЛАНЕТАЛАР 
*   1.5.1  Жер шары 

1.5.15 Жер шарынын бөлүктөрү 
1.5.24 Сатурн 
1.5.25 Башка планеталар 
 

1.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(1.5.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулары) 
 
A 1.5.2  Меридиандарынын жана параллелдеринин гана сүрөтү менен жер шары.  
A 1.5.3  Жалпак түрүндөгү жер шары  
A 1.5.4  Эки жер шары, эки жарым шар түрүндөгү дүйнөнүн картасы  
A 1.5.5  Өзүнчө турган жер шарлары 
A 1.5.6  Тасма же жазуулар менен жер шары  
A 1.5.7  Адамдар же адамдын денесинин бөлүгү менен жер шары  
A 1.5.8  Жаныбарлар менен жер шары  
A 1.5.9  Өсүмдүктөр менен жер шары 
A 1.5.10 Булуттар, жамгыр, суунун тамчылары же башка жаратылыш 

көрүнүштөрүнүн сүрөттөрү менен жер шары  
A 1.5.11  Өндүрүштүк буюмдар же өнөр жай товарлары менен жер шары  
A 1.5.12  Башка сүрөт элементтери менен жер шары  
A 1.5.23  Жердин же жер шарынын башка сүрөттөрү 
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 1.7  АЙ 

Эскертүү: Жылдыз (жылдыздар) менен Айдын сүрөтүн кошо алганда. 
*   1.7.1  Толук ай, бир нече ай.  
*   1.7.6  Толук эмес (кемтик) ай, жарым ай. 
*   1.7.19 Бир нече толук эмес (кемтик) ай же жарым айлар  
     1.7.22 Ай глобусу (шар) 
 
1.7 классчанын көмөкчү рубрикалары 
1.7.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 1.7.3  Адамдын жүзү же жаныбардын башы түрүндөгү толук ай 
 
1.7.6, 1.7.19 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 1.7.7 Адамдар же адамдын денесинин бөлүгү менен толук эмес (кемтик) ай же 

жарым ай 
А 1.7.8  Жаныбарлар менен толук эмес (кемтик) ай же жарым ай 
А 1.7.10 Булуттар, жамгыр, суунун тамчылары же башка жаратылыш 

көрүнүштөрүнүн сүрөттөрү менен толук эмес (кемтик) ай же жарым ай 
А 1.7.11 Өндүрүштүк буюмдар же өнөр жай товарлары менен толук эмес (кемтик) 

ай же жарым ай 
А 1.7.12  Башка сүрөт элементтери менен толук эмес (кемтик) ай же жарым ай 
А 1.7.20 Адамдын жүзү же жаныбардын башы түрүндөгү толук эмес (кемтик) ай 

же жарым ай  
 
 

 1.11 ТОП ЖЫЛДЫЗ, ЖЫЛДЫЗДАРДЫН ТОБУ, ЖЫЛДЫЗДУУ АСМАН, 
АСМАН СФЕРАЛАРЫ, ЖЫЛДЫЗДУУ АСМАНДЫН КАРТАСЫ 

*   1.11.1 Топ жылдыз, галактикалар  
1.11.12 Жылдыздуу асман  
1.11.15 Асман сфералары, жылдыздуу асмандын картасы 
 

1.11 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(1.11.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулары) 

 
А 1.11.2  Орион 
А 1.11.3  Түштүк крест 
А 1.11.4  Чоң Жетиген, Кичи Жетиген 
А 1.11.8 Тегерек, сүйрү же башка геометриялык фигуралар түрүндөгү топтолгон 

жылдыздар,  
А 1.11.9  Саманчынын жолу, галактикалар 
А 1.11.10 Башка топ жылдыздар же жылдыздар тобу (А 1.11.8 тышкары) 

Эскертүү: а) Күн (күндөр), ай (айлар) жана жылдыз менен топторду 
кошо алганда. 
б) Жылдыз же жылдыздар менен толук эмес (кемтик) айдан 
же жарым айдан тышкары (1.7.6 жана А 1.7.19). 
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 1.13 АРМИЛЛЯРДЫК СФЕРАЛАР, ПЛАНЕТАРИЙЛЕР,  

АСТРОНОМИЯЛЫК ОРБИТАЛАР, АТОМДОРДУН МОДЕЛДЕРИ, 
МОЛЕКУЛАЛАРДЫН МОДЕЛДЕРИ 

*   1.13.1 Армиллярдык сфералар, планетарийлер, астрономиялык орбиталар, 
атомдук орбиталар, молекулярдык үлгүлөр 

 
1.13 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(1.13.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулары) 
 
А 1.13.2  Армиллярдык сфералар, планетарийлер  
А 1.13.5  Астрономиялык орбиталар  
А 1.13.10 Атомдук орбиталар 
А 1.13.15 Атомдордун үлгүлөрү, молекулалардын үлгүлөрү, адамдын, 

жаныбардын же өсүмдүктүн клеткаларынын сүрөтү 
 
 

1.15  ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫ  
Эскертүү: Добушту же электр магниттик толкундарды сүрөттөчү 

сызыктардын жыйындысынан тышкары (А 26.11.22).  
1.15.1 Күн желелери  
1.15.3 Чагылгандар  
1.15.5 Жалын (оттун жалыны)  
1.15.7 Учкундар, жарылуулар, фейерверктер 

Эскертүү: Учтары тегиз эмес жылдыздар түрүндөгү учкандардан 
тышкары (1.1.1).  

1.15.9 Жарыктын булактары, нурлар, нурлардын тутамы  
1.15.11 Булут, туман, буу, түтүн  
1.15.13 Жамгыр, мөндүр 
1.15.14 Көлчүктөр (суулар) 
1.15.15 Тамчылар 
1.15.17 Кар, кардын лапылдагы, кар бүртүктөрү, кардын кристаллчалары  
1.15.19 Салаңдап тоңгон муз, сталактиттер, сталагмиттер, минералдык 

кристаллдар 1.15.21 Көбүктөр, көбүктүү массалар 
Эскертүү:   аккан суу көбүктөрүн кошо алганда. 

1.15.23 Бороондор, айлануучу кыймылдар, торнадо  
Эскертүү: Астрономиялык орбиталардан (1.13.1), атомдук орбиталардан 

(1.13.1), концентрикалык тегеректерден (26.1.4 же 26.1.5) жана 
спиралдан (26.1.5) тышкары. 

1.15.24 Толкундар  
Эскертүү: Толкундуу сызыктар түрүндө тартылган толкундардан тышкары 

(26.11.1- 26.11. 3). 
1.15.25 Башка рубрикаларда же класстарда жиктелбеген, башка жаратылыш 

кубулуштары 
Эскертүү: полярдык жаркыракты кошо алганда. 
 
 

1.17  ГЕОГРАФИЯЛЫК КАРТАЛАР, ПЛАНИСФЕРАЛАР 
Эскертүү: Эки жарым шар түрүндөгү дүйнөнүн картасынан тышкары 

(1.5.1). 
*   1.17.1 Планисфералар 
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*   1.17.2 Континенттер 
*   1.17.7 Өлкөлөр топтору 
*   1.17.11 Обочо бөлүнгөн өлкөлөр 
*   1.17.12 Аралдар, архипелагдар 
*   1.17.13 Өлкөлөрдүн бөлүктөрү 
*   1.17.14 Шаарлардын пландары 
*   1.17.15 Полярдык облустардын карталары 
*   1.17.25 Башка географиялык карталар 
 
1.17 классчанын көмөкчү рубрикалары 
1.17.2 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 1.17.3  Европа, Азия, Евразия 
А 1.17.4  Америка 

Эскертүү: Толук америкалык континентти (Түндүк, Түштүк жана 
Борбордук Американы) же америкалык континенттин 
каалаган же эки өзүнчө бөлүгүн кошо алганда.  

А 1.17.5  Африка  
А 1.17.6  Австралия, Океания 
 
1.17.1-1.17.25 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 1.17.16 Физикалык карталар 
А 1.17.17 Саясий карталар 
А 1.17.18 Экономикалык карталар 
А 1.17.19 Туристтик карталар 
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2.   АДАМДАР 

 
Эскертүү: а) Адамдар түрүндөгү жазуулар 27.3.1 рубрикасына кирет. 

б) Баштар 2.1, 2.3 жана 2.5 же 2.7 классчаларынын 
тийиштүү рубрикаларына кирет, бирок 2.9.25 эмес. 

2.1  ЭРКЕКТЕР 

2.3  АЯЛДАР 

2.5  БАЛДАР 

2.7  АРАЛАШ ТОПТОР, СЦЕНАЛАР 

2.9  АДАМДЫН ДЕНЕСИНИН БӨЛҮКТӨРҮ, СКЕЛЕТТЕР, БАШ СӨӨКТӨР 
 
 
2.1  ЭРКЕКТЕР 
2.1.1  Баштар, белден өйдө сүрөт 

*   2.1.2 Куралданган эркектер же соот-шайманчан же аскердик формачан 
эркектер 

*   2.1.3 Диний сүрөттөр, мантия же тога кийген эркектер 
*   2.1.4 Улуттук же тарыхый кийим кийген эркектер  
*   2.1.5 Смокинг же эркектер костюмун кийген эркектер  
*   2.1.7 Арлекиндер, клоундор, Пьеро, карнавалдык, гротесктик же укмуштуудай 

каармандар, эргежээлдер, фокусниктер 
*   2.1.8 Акробаттар, атлеттер, бйичилер, жонглерлор, жылаңач эркектер, спорт 

менен алектенген эркектер (2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 жана 2.1.21 
рубрикаларына киргизилгенден тышкары) 

*   2.1.9 Музыканттар, музыкалык аспап кармаган эркектер, оркестрлердин 
дирижерлору 

*   2.1.11 Этчилер, ашпозчулар, официанттар, кондитерлер 
*   2.1.12 Суучулдар, матростор, балыкчылар, каракчылар 
*   2.1.13 Дыйкандар, талаада иштеген эркектер 
*   2.1.14 Чүмкүгүчтөр, суучулдар 
*   2.1.15 Башка кесиптердеги эркектер  

Эскертүү: Космонавттарды кошо алганда. 
*   2.1.20 Атка, качырга же эшекке минген же алардын жанында турган эркектер  
*   2.1.21 Жаныбарларга минген же алардын жанында турган эркектер (2.1.20 

тышкары) 
*   2.1.22 Аллегориялык же мифологиялык эркек каармандар  
*   2.1.26 Троглодит (үңкүрдө жашаган адам) 
*   2.1.30 Башка эркектер 
 
2.1 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(2.1.2-2.1.30 негизги рубрикалар менен байланыштуулар) 
 
А 2.1.16  Эркектердин көлөкөсү же сөлөкөтү  
А 2.1.17  Отурган, тизелеп турган же жаткан эркектер  
А 2.1.18  Ичип жаткан же жеп жаткан эркектер 
А 2.1.19  Чылым чеккен эркектер  
А 2.1.23  Эркектердин стилдештирилген сүрөттөрү 
А 2.1.24  Бир нече эркек 
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А 2.1.27  Санта Клаус, Аяз Ата 
*   2.3   АЯЛДАР 
*   2.3.1  Баштар, белден өйдө сүрөт 
*   2.3.3  Монах аялдар, мээрман айымдар 
*   2.3.4  Улуттук же тарыхый кийимчен аялдар 
*   2.3.5 Жылаңач же ич кийимчен, сууда кийүүчү кийимчен же башка жеңил 

кийимчен аялдар  
*   2.3.7 Кече кийимчен аялдар 
*   2.3.8 Спорт менен машыккан аялдар, бийчилер, барабанчылар 
*   2.3.9 Кимоно, сари кийген аялдар 
*   2.3.10 Шаардык кийимчен аялдар 
*   2.3.11 Тамак жасап жаткан же үй жумушун аткарып жаткан аялдар, 

официанткалар 
*   2.3.12 Айыл чарба жумуштарын аткаруучу аялдар 
*   2.3.13 Тигип, ийрип же токуп жаткан аялдар  
*   2.3.14 Жазма машинада отурган же башка кеңсе ишин аткарып жаткан аялдар  
*   2.3.15 Башка кесиптеги аялдар 

Эскертүү: Космонавттарды кошо алганда. 
*   2.3.20 Ат, качыр же эшек минип же алардын жанында турган аялдар  
*   2.3.21 Жаныбарларды минип же алардын жанында турган аялдар (2.3.20 

тышкары) 
*   2.3.22 Аллегориялык же мифологиялык аялдар каармандары, жезкемпирлер, 

аялдардын гротеск көрүнүштөрү 
*   2.3.26 Музыкант аялдар, музыкалык аспап кармаган аялдар, аялдар-оркестрдин 

дирижерлору 
*   2.3.30 Башка аялдар 
 
2.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
2.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 2.3.2  Беттин белгилерин деталдаштыруусуз баштын силуэти  
 
2.3.5 Негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 2.3.6  Өзүнүн туалети же косметикасы менен алектенген аял  
 
2.3.3-2.3.30 негизги рубрикалар менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 2.3.16  Аялдардын профили, аялдардын сөлөкөтү 
А 2.3.17  Отурган, тизелеп турган же жаткан аялдар  
А 2.3.18  Ичип жаткан же жеп жаткан аялдар 
А 2.3.19  Чылым чеккен аялдар 
А 2.3.23  Аялдардын стилдештирилген сүрөттөрү 
А 2.3.24  Бир нече аял 
 
 

 2.5   БАЛДАР 
Эскертүү: 2.1, 2.3 же 2.7 классчаларында жиктеле турган өспүрүмдөрдөн 

тышкары. 
*   2.5.1  Баштар, белден өйдө сүрөт 
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*   2.5.2  Балдар 
*   2.5.3  Кыздар 
*   2.5.4  Улуттук, тарыхый же ковбой кийимин кийген балдар  
*   2.5.5  Жумушчу кийимчен же мундирчен балдар  
*   2.5.6  Ымыркайлар 
*   2.5.8  Спорт менен алектенген же ойноп жаткан балдар 
*   2.5.20 Музыкалык аспаптарды кармаган балдар 
*   2.5.21 Жаныбарлар менен балдар 
*   2.5.30 Башка балдар 
 
2.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(2.5.2- 2.5.30 негизги рубрикалар менен байланыштуулар) 
 
А 2.5.17  Отурган, тизелеп же төрт аяктап турган балдар  
А 2.5.18  Ичип жаткан же жеп жаткан балдар 
А 2.5.19  Ыйлап жаткан балдар 
А 2.5.22  Ар башка жыныстагы балдардын жуптары 
А 2.5.23  Балдардын стилдештирилген сүрөттөрү 
А 2.5.24  Бир нече бала 
А 2.5.27  Балдардын көлөкөлөрү же сөлөкөттөрү  
 
 

2.7  АРАЛАШ ТОПТОР, СЦЕНА 
Эскертүү: а) Аралаш топ дегенде эркектерден, аялдардан жана/же 

балдардан турган топту түшүнүү керек. Эркектерден гана, 
аялдардан гана же балдардан гана турган топту 2.1, 2.3 же 
2.5 классчаларынын тийиштүү рубрикаларына киргизүү керек.  
б) Бирок сцена таасирин берген бардык топ курамынан көз 
карандысыз 2.7 классчанын тиийштүү рубрикаларына 
киргизилиши керек. 

2.7.1 Эркектердин жана аялдардын баштары же белден өйдө сүрөттөрү (жуп), 
өспүрүмдүн же баланын баштары же белден өйдө сүрөттөрү  

*   2.7.2  Эркек жана аял (жуп) 
*   2.7.4  Эркек жана аял (улуттук же тарыхый кийимчен жуп) 

2.7.9 Аял (аялдар) жана ымыркай (ымыркайлар) 
2.7.10 Аял (аялдар) жана бала (балдар) 
2.7.11 Эркек (эркектер) жана ымыркай (ымыркайлар), эркек (эркектер) жана 

бала (балдар)  
2.7.12 Бала (балдарды) кармаган эркек жана аял (үй-бүлө) 
2.7.13 Спорттук топ менен сцена 
2.7.14 Талааларда же токойлордо иштеген топ  

Эскертүү: Ачык абада иштеген, айыл чарбасы, багбанчылык же токой 
чарбасы менен алектенген бардык топторду кошо алганда. 

2.7.15 Иштеп жаткандардын башка тобу 
2.7.16 Театралдык сцена, варьете, концерттик, бий сценалары 
2.7.17 Кыдырма театрлар, жарманкелер, базарлар, көчө оюндары, араба 

(арабалар) менен топ 
2.7.18 Жеп жаткан же ичип жаткан топтор 
2.7.19 Жабык жайдагы сцена, үстөлдө отурган адамдардын тобу.  

Эскертүү: Үстөлдө отурган адамдардын тобу негизинен жабык 
жайдагы сцена болуп саналат. Бирок топ ачык аба астында 
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болсо дагы, алар бардык учурда бул рубрикага 
киргизилиши керек. 

2.7.20 Баталдык сценалар, аскерлер 
2.7.21 Жаныбарга минген же алардын жанында турган топтор (2.7.13, 2.7.14, 

2.7.17 жана 2.7.20  тышкары) 
2.7.23 Стилдештирилген топтор 
2.7.25 Башка топтор же сценалар  
 

2.7 классчасынын көмөкчү рубрикасы (2.7.2, 2.7.4 негизги рубрикалары менен 
байланыштуулар) 

 
А 2.7.5  Жылаңач, ич кийимчен же башка жеңил кийимчен эркек жана аял (жуп) 
 
 

2.9  АДАМДЫН ДЕНЕСИНИН БӨЛҮКТӨРҮ, СКЕЛЕТТЕР, БАШ СӨӨКТӨР 
2.9.1  Жүрөктөр 

Эскертүү: Символ катары же оюн карталарында сүрөттөлгөн 
жүрөктөрдү кошо алганда.  

2.9.4  Көздөр 
Эскертүү: Каштары менен же аларсыз көздөрдү жана жашылданган 

көздөрдү кошо алганда. 
2.9.6 Кулактар 
2.9.7 Мурундар 
2.9.8 Эриндер, ооздор, тилдер  
2.9.10 Тиштер, тиш протездери  
2.9.12 Чачтар, зулптар, жасалма чачтар, сакалдар, муруттар 

*   2.9.14 Колдун алаканы, “чөйчөктөлгөн” алакан, бармактар, колдун 
манжаларынын тырмактары, алакандын же манжалардын издери, колдор  

2.9.18 Муштумдар 
2.9.19 Буттун таманы, буттун манжалары, буттун манжаларынын тырмактары, 

буттун же буттун манжаларынын издери 
2.9.21 Тулкусу жана башы жок же буту жок манекендер 
2.9.22 Скелеттер, скелеттердин бөлүктөрү, сөөктөр (2.9.23 тышкары) 
2.9.23 Баш сөөктөр 
2.9.24 Өпкө (дем алуу системасы) 
2.9.25 Адамдын денесинин башка бөлүктөрү  

Эскертүү: 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 классчаларынын тийиштүү рубрикаларына 
киргизилиши керек болгон баштардан тышкары. 

 
2.9 классчанын көмөкчү рубрикалары 
(2.9.14 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 2.9.15  Ачылган алакан же сырткы тарабы  
А 2.9.16  Кол алышуу менен бириктирилген колдор  
А 2.9.17  Алакандардын же манжалардын издери  
А 2.9.20  Жогору же төмөн багытталган баш бармак  
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3.  ЖАНЫБАРЛАР 

Эскертүү: а) Төрт аяктуулардын жана төрт колдуулардын баштары 
3.1, 3.5 классчаларынын тийиштүү рубрикаларына 
киргизилиши керек, бирок 3.6.25 рубрикасына эмес. 
б) Кол жазма же типографиялык символдор менен түзүлгөн 
жаныбардын сүрөтү 27.3.3 рубрикасына кирет. 

 

3.1  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (1-КАТЕГОРИЯ) 

3.2  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (2-КАТЕГОРИЯ) 

3.3  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (3-КАТЕГОРИЯ) 

3.4  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (4-КАТЕГОРИЯ) 

3.5  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (5-КАТЕГОРИЯ), ТӨРТ КОЛДУУЛАР 

3.6 ТӨРТ БУТУУЛАРДЫН ЖЕ ТӨРТ КОЛДУУЛАРДЫН ДЕНЕСИНИН 
БӨЛҮГҮ, СКЕЛЕТТЕРИ, БАШ СӨӨКТӨРҮ 

3.7  КАНАТТУУЛАР, ЖАРГАНАТТАР 

3.9  СУУ ЖАНЫБАРЛАРЫ, ЧАЯНДАР 

3.11 РЕПТИЛИЯЛАР, ЖЕРДЕ-СУУДА ЖАШАГАНДАР, ҮЛҮЛДӨР, 
ТЮЛЕНДЕР, ДЕҢИЗ АРСТАНДАРЫ 

3.13  КУРТ-КУМУРСКАЛАР, ЖӨРГӨМҮШТӨР, МИКРООРГАНИЗМДЕР 

3.15  БАШКА ЖАНЫБАРЛАР, БАЙЫРКЫ ИРИ ЖАНЫБАРЛАР 

3.17 3-КЛАССТЫН АР КАНДАЙ КЛАССЧАЛАРЫНДА ЖИКТЕЛГЕН ТОП 
ЖАНЫБАРЛАРДЫН СҮРӨТТӨРҮ 

 
 

3.1  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (1-КАТЕГОРИЯ) 
*   3.1.1  Арстандар 
*   3.1.4  Жолборстор жана башка ири мышык сымалдар 
*   3.1.6  Мышыктар жана башка майда мышык сымалдар 
*   3.1.8  Иттер, карышкырлар, түлкүлөр 
*   3.1.14 Аюулар, коалалар (баштыктуу аюулар), вомбаттар 
*   3.1.15 Пандалар  

3.1.16 1-категориядагы жаныбарлардын баштары 
 

3.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
3.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 3.1.2  Геральдикалык арстандар 
 
3.1.8 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.1.9  Боксерлер, бульдогдор  
А 3.1.10  Сенбернарлар  
А 3.1.11  Пуделдер 
 
3.1.1-3.1.15 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
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А 3.1.20  Арткы бутунда турган 1-категориянын жаныбарлары 
А 3.1.21  Секирген 1-категориянын жаныбарлары 
А 3.1.22 Алдыңкы буттары (арткы буттары) менен калканга, гербге же башка 

предметке таянып турган 1-категориянын жаныбарлары 
А 3.1.23  Бири бирине карама-каршы жайгашкан 1-категориянын жаныбарлары 
А 3.1.24  1-категориянын жаныбарларынын стилдештирилген сүрөттөрү 
А 3.1.25  Костюм кийген 1-категориянын жаныбарлары 
А 3.1.26  Туруп турган 1-категориянын жаныбарлары 
А 3.1.27  Жаткан 1-категориянын жаныбарлары 
А 3.1.28  Отурган 1-категориянын жаныбарлары 
 
 

 3.2  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (2-КАТЕГОРИЯ) 
*   3.2.1  Пилдер, мамонттор 
*   3.2.7  Гиппопотамдар, кериктер, бегемоттор 
*   3.2.9  Жирафтар 
*   3.2.11 Окаптар 
*   3.2.13 Эки өркөчтүү төөлөр, бир өркөчтүү төөлөр, ламалар, альпактар, 

викундар  
3.2.15 2-категориянын жаныбарларынын баштары 
 

3.2 көмөкчү рубрикалары  
3.2.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.2.3  Пилдер же мамонттор – анфас  
А 3.2.4  Бири бирине карама-каршы турган эки пил 
3.2.1-3.2.13 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
А 3.2.24  2-катеогориянын жаныбарларынын стилдештирилген сүрөттөрү 
А 3.2.25  Костюм кийген 2-категориянын жаныбарлары 
А 3.2.26  Туруп турган 2-категориянын жаныбарлары 
А 3.2.27  Жаткан 2-категориянын жаныбарлары 
А 3.2.28  Отурган 2-категориянын жаныбарлары 
 
 

 3.3  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (3-КАТЕГОРИЯ) 
*   3.3.1  Жылкылар, качырлар 
*   3.3.2  Эшектер 
*   3.3.3  Зебралар  
*   3.3.15 3-категориянын жаныбарларынын баштары 
 
3.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(3.3.1-3.3.3 негизги рубрикалары менен байланыштуу) 
 
А 3.3.17   Тикесинен турган же секирип жаткан 3-категориянын жаныбарлары 
А 3.3.24  3-категориянын жаныбарларынын стилештирилген сүрөттөрү 
А 3.3.25  Костюм кийген 3-категориянын жаныбарлары 
А 3.3.26  Туруп турган 3-категориянын жаныбарлары 
А 3.3.27  Жаткан 3-категориянын жаныбарлары 
А 3.3.28  Отурган 3-категориянын жаныбарлары 
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 3.4  ТӨРТ АЯКТУУЛАР (4-КАТЕГОРИЯ) 

*   3.4.1  Букалар 
*   3.4.7  Бугулар, багыштар, түндүк бугулары, антилопалар 
*   3.4.11 Эчкилер, койлор, муфлондор, жейрендер  

3.4.12 4-категориянын жаныбарларынын мүйүзү жок баштары (3.4.20 тышкары) 
*   3.4.13 4-категориянын жаныбарларынын мүйүзү менен баштары  
*   3.4.18 Чочколор, жапайы камандар, камандар, биттелген каман  

3.4.20 Чочколордун же камандардын баштары 
 

3.4 классчанын көмөкчү рубрикалары 
3.4.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.4.2  Уйлар, торпоктор 
А 3.4.4  Бизондор, буйволдор 
А 3.4.5  Букалар түркүмүнө кирген башка жаныбарлар 
 
3.4.13 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.4.14  Бугулардын баштары 
А 3.4.15  Мүйүздөрүнүн ортосундагы крест менен бугулардын баштары 
А 3.4.16  Багыштардын баштары 
 
3.4.1-3.4.11, 3.4.18 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.4.22  Секирген, жүгүргөн 4-категориянын жаныбарлары 
А 3.4.23  Кол салган (атака кылган) 4-категориянын жаныбарлары 
А 3.4.24  4-категориянын жаныбарларынын стилдештирилген сүрөттөрү 
А 3.4.25  Костюм кийген 4-категориянын жаныбарлары 
А 3.4.26  Туруп турган 4-категориянын жаныбарлары 
А 3.4.27  Жаткан 4-категориянын жаныбарлары 
А 3.4.28  Отурган 4-категориянын жаныбарлары 
 
 

3.5   ТӨРТ АЯКТУУЛАР (5-КАТЕГОРИЯ) ЖАНА ТӨРТ КОЛДУУЛАР 
*   3.5.1  Бакма коендор, коендор 
*   3.5.3  Тыйын чычкандар 
*   3.5.5 Кемчеттер, суурлар, кашкулактар, суусарлар, норкалар, булгундар, 

еноттор, скунстар, броненосецтер  
*   3.5.6  Орниторинхустар, өрдөк тумшуктар 
*   3.5.7  Келемиштер, чычкандар, көрчычкандар, хомяктар 
*   3.5.9  Кирпилер, чүткөрлөр 
*   3.5.11 Кескелдириктер, кумурскачылдар 
*   3.5.15 Бөрсөлөр  
*   3.5.17 1-5-категорияларына кирбей калган, башка төрт аяктуулар 
*   3.5.19 Маймылдар, орангутангдар жана башка төрт колдуулар  

3.5.20 5-категориянын жаныбарларынын баштары 
 
3.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(3.5.1-3.5.19 негизги рубрикалар менен байланыштуу) 
А 3.5.24  5-катеогориянын жаныбарларынын стилештирилген сүрөттөрү 
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А 3.5.25  Костюм кийген 5-категориянын жаныбарлары 
А 3.5.26  Туруп турган 5-категориянын жаныбарлары 
А 3.5.27  Жаткан 5-категориянын жаныбарлары 
А 3.5.28  Отурган 5-категориянын жаныбарлары 
 
 

 3.6 ТӨРТ БУТТУУЛАРДЫН ЖЕ ТӨРТ КОЛДУУЛАРДЫН ДЕНЕСИНИН 
БӨЛҮГҮ, СКЕЛЕТТЕРИ, БАШ СӨӨКТӨРҮ 

*   3.6.1 Төрт буттуулардын же төрт колдуулардын денесинин бир бөлүгү, 
скелеттери, баш сөөктөрү 

 
3.6 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(3.6.1 негизги рубиркасы менен байланыштуулар) 
 
А 3.6.3  Тамандар, тамандардын издери 
А 3.6.6  Мүйүз 
А 3.6.5  Скелеттер, төрт аяктуулардын же төрт колдуулардын баш сөөктөрү 
А 3.6.11  Тери, аңтери, терилер 
А 3.6.25  Төрт аяктуулардын жана төрт колдуулардын башка бөлүктөрү 

Эскертүү: 3.1-3.5. классчаларынын тийиштүү рубрикаларына 
киргизүү керек болгон баштардан тышкары. 

 
 

3.7  КАНАТТУУЛАР ЖАНА ЖАРГАНАТТАР 
*   3.7.1  Бүркүттөр, шумкарлар, жорулар, кондорлор 
*   3.7.3  Короздор, тооктор, жөжөлөр 
*   3.7.4  Үндүктөр, кыргоолдор, павлиндер, үпүптөр 
*   3.7.5  Үкүлөр 
*   3.7.6  Өрдөктөр, каздар, ак куулар  
*   3.7.7 Куназдар, кытандар, каркыралар, фламинго жана башка саз 

канаттуулары 
*   3.7.8  Пингвиндер 
*   3.7.9  Альбатростор, кара каздар, чардактар, биргазандар 
*   3.7.10 Чабалекейлер 
*   3.7.11 Көгүчкөндөр, бактектер 
*   3.7.12 Таандар, каргалар, чар каргалар, сагызгандар 
*   3.7.13 Таранчылар же башка таранчы сымалдар 
*   3.7.14 Төө куштар, эму 
*   3.7.15 Тоту куштар, тукандар 
*   3.7.16 Учуп бараткан же канаттарын кенен ачкан канаттуулар 

3.7.17 Канаттардын стилдештирилген же стилдештирилбеген сүрөттөрү  
Эскертүү: а) Символ же энбелги болгон канаттарды кошо алганда. 

б) Канаттары бар дөңгөлөктөрдөн же дөңгөлөктөрдүн 
бөлүгүнөн (15.7.17), канаттары бар аса таяктардан (24.11.3) 
жана Меркурий туулгасынан тышкары (канаттары бар) 
(24.11.14). 

3.7.18 Киви-кивилер, канатсыз куштар 
3.7.19 Канаттуулардын баштары, канаттуулардын бөлүктөрү, канаттары, 

тамандарынын издери, канаттуулардын скелеттери 
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3.7.20 Уялар, канаттуулар тору  

Эскертүү: Ичинде жумурткасы бар уяларды кошо алганда. Өзүнчө 
сүрөттөлгөн жумурткалар 8.7.11 рубрикасына кирет. 

3.7.21 Башка канаттуулар 
3.7.22 Колибрилер 
3.7.23 Жарганаттар 
3.7.26 Канаттуулардын же жарганаттардын тобу  
 

3.7 классчанын көмөкчү рубрикалары 
3.7.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 

 
А 3.7.2  Геральдика бүркүттөрү 
 
3.7.1-3.7.16, 3.7.18, 3.7.21, 3.7.26 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү 
рубрикалар 
 
А 3.7.24  Канаттуулардын стилдештирилген сүрөттөрү  
А 3.7.25  Костюм кийген канаттуулар 

 
 
3.9  СУУ ЖАНЫБАРЛАРЫ, ЧАЯНДАР 

Эскертүү:  3.7, 3.11, же 3.13 классчаларында жиктелүүчү суу жаныбарларынан 
тышкары. 

*   3.9.1  Балыктар, балык сымал жаныбарлар 
3.9.13 Балыктардын баштары, балыктардын бөлүктөрү, балык скелетинин 

бөлүктөрү 
Эскертүү: Акулалардын жаагын жана тиштерин кошо алганда. 

*   3.9.14 Деңиз эрсынарлары 
*   3.9.15 Каракатицалар, сегиз буттар 
*   3.9.16 Рак сымалдуулар (крабдар, креветкалар, суу чаяндар, омарлар, чаяндар 
*   3.9.17 Деңиз жылдыздары 
*   3.9.18 Үлүлкабыктары же чопкуттары бар суу жаныбарлары (устрицалар, кош 

капкалуу моллюсктар, мидиялар, стромбиттер жана үлүлкабыктары же 
чопкуттары бар башка суу жаныбарлары)  
Эскертүү: Үлүлдөрдөн тышкары (3.11.7). 

*   3.9.19 Маржандар, маржан рифтери 
*   3.9.20 Медузалар 
*   3.9.21 3.9 классчасына кирген суу жаныбарларынын ар кандай түрлөрүнүн 

топтору (3.9.1 тышкары) 
*   3.9.22 3.9 классчасында жиктелүүчү, жаныбарлары менен аквариумдар, 

террариумдар жана виварийлер  
*   3.9.23 Башка суу жаныбарлары 
 
3.9 классчанын көмөкчү рубрикалары 
3.9.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.9.2  Акулалар 
А 3.9.3  Кит сымалдар (кашалот сымалдар, касаткалар, киттер) 
А 3.9.4  Дельфин сымалдар 
А 3.9.5 Селебетумшук түспөлдүүлөр, жалпы мүйүздүүлөр (найзатумшуктар), 

көөкөрчөктөр 
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А 3.9.6 Декоративдик балыктар  

Эскертүү: Алтын балыктарды кошо алганда. 
А 3.9.7 Жалпак балыктар (айбалыктар, скат, лиманда) 
А 3.9.8 Жылан өңдүү балыктар (угорь жана башкалар) 
А 3.9.10 Башка балыктар 
А 3.9.11 Өзүнүн табигый чөйрөсүндөгү, ачык же ачык эмес сүрөттөлгөн 

балыктар 
А 3.9.12 Ар кандай түрдөгү балыктардын же балык сымал жаныбарлардын 

топтору 
 
3.9.1, 3.9.14-3.9.23 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.9.24  3.9 классчасынын жаныбарларынын стилдештирилген сүрөттөрү 
А 3.9.25  Костюм кийген 3.9 классчасынын жаныбарлары 
 
 

3.11 РЕПТИЛИЯЛАР, ЖЕРДЕ-СУУДА ЖАШАГАНДАР, ҮЛҮЛДӨР, 
ТЮЛЕНДЕР, ДЕҢИЗ АРСТАНДАРЫ 

*   3.11.1 Жыландар 
*   3.11.6 Сөөлжандар 
*   3.11.7 Үлүлдөр, жержелимдер 
*   3.11.9 Аллигаторлор, каймандар, крокодилдер 
*   3.11.10 Хамелеондор, кескелдириктер, саламандралар 
*   3.11.11 Ташбакалар 
*   3.11.12 Курбакалар, бакалар, көнөкбаштар 
*   3.11.17 Деңиз арстандары, тюлендер 
*   3.11.21 3.11 классчасынын ар кандай жаныбарларынын топтук сүрөттөрү 
*   3.11.22 Жаныбарлар менен 3.11 классчасынын жаныбарлары менен 

террариумдар жана виварийлер 
*   3.11.1 3.11 классчасынын башка жаныбарлары 
 
3.11 классчанын көмөкчү рубрикалары 
3.11.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.11.2  Жылан жана идиш (медицина символу)  
А 3.11.3  Жылан (жыландар) жана таяк 
 
3.11.1-3.1.23 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.11.24 3.11 классчасынын жаныбарларынын стилдештирилген сүрөттөрү 
А 3.11.25 3.11 классчасынын костюм кийген жаныбарлары 
 
 

3.13  КУРТ-КУМУРСКАЛАР, ЖӨРГӨМҮШТӨР, МИКРООРГАНИЗМДЕР 
3.13.1 Көпөлөктөр 

*   3.13.2 Курт-кумурскалар (3.13.1 тышкары), жөргөмүштөр 
*   3.13.5 Бал челектер, аары уясы 
*   3.13.20 Микроорганизмдер 
*   3.13.21 Ар кандай курт-кумурскалардын, жөргөмүштөрдүн же 

микроорганизмдердин топтук сүрөттөрү  
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3.13 классчанын көмөкчү рубрикалары 
3.13.2, 3.13.5 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 3.13.4  Аарылар, сары аарылар 
 
3.13.2 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.13.6  Ийнеликтер 
А 3.13.7  Чымындар, сары машалар, чиркейлер 
А 3.13.8  Жөргөмүштөр, желе 
А 3.13.9  Өөдөкөчтөр 
А 3.13.10 Коңуздар 
А 3.13.11 Таракандар 
А 3.13.12 Чырылдактар, короолулар, чегиртке, аймандар 
А 3.13.16 Кумурскалар 
А 3.13.17 Биттер жана чөп мителери 
А 3.13.18 Көпөлөк курту, жибек көпөлөгү 
А 3.13.19 Жибек куртунун пиллалары, куурчакчалар (курт-кумурскалардын) 
А 3.13.23 Башка курт-кумурскалар 
 
3.13.2, 3.13.5, 3.13.21 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 3.13.24 Курт-кумурскалардын же жөргөмүштөрдүн стилдештирилген сүрөттөрү  
А 3.13.25 Костюм кийген курт-кумурскалар же жөргөмүштөр 
 
 

3.15  БАШКА ЖАНЫБАРЛАР, БАЙЫРКЫ ИРИ ЖАНЫБАРЛАР  
Эскертүү: 4.3 жана 4.7 классчаларынын мифологиялык жаныбарларынан 

тышкары. 
 
 

3.17 3-КЛАССТЫН АР КАНДАЙ КЛАССЧАЛАРЫНДА ЖИКТЕЛГЕН, 
ЖАНЫБАРЛАРДЫН ТОПТУК СҮРӨТТӨРҮ 
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4. УКМУШТУУДАЙ, ЖОМОКТОГУДАЙ, ФАНТАСТИКАЛЫК ЖЕ 

АЖЫРАТУУ КЫЙЫН БОЛГОН ЖАНДЫКТАР 
 
Эскертүү:  27.3 классчасынын тийиштүү рубиркаларында жиктелүүчү, 

тамгалардан жана адамдардын фигураларынан түзүлгөн 
фантастикалык жаныбарлардан тышкары. 

4.1  КАНАТТУУ ЖЕ МҮЙҮЗДҮҮ ЖАНДЫКТАР 

4.2  ЖАРЫМ АДАМДАР-ЖАРЫМ ЖАНЫБАРЛАР 

4.3  ЖОМОКТОГУДАЙ ЖАНЫБАРЛАР 

4.5 АДАМДАР ЖЕ ЖАНЫБАРЛАР, БЕТКАПТАР ЖЕ ФАНТАСТИКАЛЫК 
ЖЕ АЖЫРАТУУ КЫЙЫН БОЛГОН БАШТАР ТҮРҮНДӨ БЕРИЛГЕН 
ӨСҮМДҮКТӨР, ПРЕДМЕТТЕР ЖЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР  

4.7 КЛАССТЫН АР КАНДАЙ КЛАССЧАЛАРЫНДА ЖИКТЕЛГЕН СҮРӨТ 
ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ТОПТОРУ 

 
 

4.1  КАНАТТУУ ЖЕ МҮЙҮЗДҮҮ ЖАНДЫКТАР 
4.1.1 Канаттары бар адамдын баштары  
4.1.2 Канатчан балдар (периштелер, купидондор) 
4.1.3 Башка канаттуу жандыктар (4.1.4 тышкары) 
4.1.4 Шайтандар же канаттары бар же аларсыз башка мүйүздүү жандыктар 
4.1.5 Шайтандардын же мүйүздүү жандыктардын баштары  
4.1.25 4.1 классчасынын ар кандай рубрикаларында жиктелүүчү, мүйүздүү же 

канаттуу жандыктардын топтору 
 
 
 4.2   ЖАРЫМ АДАМДАР-ЖАРЫМ ЖАНЫБАРЛАР 

*   4.2.1  Кентаврлар 
4.2.5  Сфинкстер 
4.2.8  Тритондор 
4.2.11 Сиреналар, наяддар 
4.2.20 Башка жарым адамдар-жарым жаныбарлар 
4.2.25 4.2 классчасынын ар кандай рубрикаларында жиктелүүчү, жандыктардын 

топтору 
4.2 классчасынын көмөкчү рубрикасы  
(4.2.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу) 
 

4.2.2  Жебе, жаа (жаалар) же найза менен кентаврлар 
4.3   ЖОМОКТОГУДАЙ ЖАНЫБАРЛАР 
4.3.1  Канатчан арстандар, грифондор 
4.3.3  Ажыдаарлар 
4.3.5  Канатчан жылкылар (Пегас) 
4.3.7  Башка канатчан төрт аяктуулар 
4.3.9 Бир мүйүздүүлөр 
4.3.10 Бир нече башы бар желмогуздар  
4.3.11 Кар киши (йетилер) 
4.3.19 Жомоктогудай жаныбарлардын баштары 
4.3.20 Феникстер, башка жомоктогудай жаныбарлар  
4.3.25 4.3 классчасынын ар кандай рубрикаларында жиктелүүчү жомоктогудай 

жаныбарлардын топтору 
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4.5 АДАМДАР ЖЕ ЖАНЫБАРЛАР, БЕТКАПТАР ЖЕ ФАНТАСТИКАЛЫК 

ЖЕ АЖЫРАТУУ КЫЙЫН БОЛГОН БАШТАР ТҮРҮНДӨ БЕРИЛГЕН 
ӨСҮМДҮКТӨР, ПРЕДМЕТТЕР ЖЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР  

4.5.1 Адам жандыгы түрүндөгү өсүмдүктөр же өсүмдүктөрдүн жыйындысы 
4.5.2 Адам жандыгы түрүндөгү предметтер же предметтер жыйындысы 
4.5.3 Адам жандыгы түрүндөгү геометриялык фигуралар же телолор, 

геометриялык фигуралардын же телолордун жыйындысы 
4.5.4 Адам түрүндөгү роботтор 
4.5.5 Адам түрүндөгү башка ажыратууга кыйын болгон же фантастикалык 

персонаждар 
Эскертүү: а) кардан жасалган адамдын тулкусун, каракчыларды, 

арбактарды кошо алганда. 
б) Эргежээлдерден (2.1.7), аллегориялык же мифологиялык 
персонаждардан (2.1.22 же 2.3.22), 4.1 классчасында 
жиктелүүчү канатчан же мүйүздүү жандыктардан тышкары. 

4.5.11 Жаныбар түрүндөгү өсүмдүктөр же өсүмдүктөр жыйындысы 
4.5.12 Жаныбар түрүндөгү предметтер же предметтер жыйындысы  
4.5.13 Жаныбар түрүндөгү геометриялык фигуралар же телолор, геометриялык 

фигуралардын же телолордун жыйындысы  
4.5.14 Жаныбар түрүндөгү роботтор 
4.5.15 Жаныбар түрүндөгү ажыратууга кыйын болгон жаныбарларды 

түшүндүргөн башка формалар, башка фантастикалык жандыктар  
Эскертүү:   4.3 классчасында жиктелүүчү жомоктогудай жаныбарлардан 

тышкары. 
4.5.21. Беткаптар же фантастикалык же ажыратууга кыйын болгон баштар 

 
 
4.7  4-КЛАССТЫН АР КАНДАЙ КЛАССЧАЛАРЫНДА ЖИКТЕЛҮҮЧҮ

  СҮРӨТ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ТОПТОРУ 
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5.  ӨСҮМДҮКТӨР 
 

5.1  БАКТАР, БАДАЛДАР 

5.3 ЖАЛБЫРАКТАР, ИЙНЕЛЕР (ИЙНЕ ЖАЛБЫРАКТУУЛАР), 
ЖАЛБЫРАКТАР ЖЕ ИЙНЕЛЕРИ БАР БУТАКТАР 

5.5  ГҮЛДӨР (АНЫН ИЧИНДЕ МӨМӨ ӨСҮМДҮКТӨРҮНДӨГҮ) 

5.7  ҮРӨНДӨР, УРУКТАР, МӨМӨЛӨР 

5.9  ЖАШЫЛЧАЛАР 

5.11  БАШКА ӨСҮМДҮКТӨР 

5.13  ӨСҮМДҮКТӨРДӨН ЖАСАЛГАЛАР 
 
 

5.1  БАКТАР, БАДАЛДАР 
*   5.1.1 Үч бурчтук, конус (жогору жагы учтуу) формасындагы же шамдын 

жалыны формасындагы (балатылар, кипаристер ж.б.у.с.) бактар жана 
бадалдар 

*   5.1.2  Узунунан кеткен формадагы бактар жана бадалдар (теректер) 
*   5.1.3  Башка формадагы бактар жана бадалдар 
*   5.1.4  Жалбыраксыз бактар жана бадалдар 
*   5.1.9  Ар кандай формадагы бактардын же бадалдардын топтору 

5.1.19 Жүзүм сабагы, дүмүрлөр 
5.1.20 Бутактары жок бактардын сөңгөгү  
5.1.21 Чоң бутактар, жалбыраксыз же ийнесиз бутактар  
 

5.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
5.1.1-5.1.4 негизги рубрикалар менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 5.1.5  Бир бак же бир бадал 
А 5.1.6  Эки бак же эки бадал 
 
5.1.1-5.1.9 негизги рубрикалар менен байланыштуу көмөкчү рубрикалары 
 
А 5.1.7  Үч бак же үч бадал 
А 5.1.8  Үчтөн ашык бак же бадал, бадалдар, майда токой 

Эскертүү: Эгерде бактардын топтому токой болсо, анда ал 6.19.1 
рубрикасына киргизилиши керек. 

А 5.1.16  Бактардын же бадалдардын стилдештирилген сүрөттөрү 
 
5.1.1, 5.1.3, 5.1.9 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 5.1.10  Ийне жалбырактуу бактар 
 
5.1.1-5.1.3, 5.1.9 негизги рубрикалар менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 5.1.11  Жалбырактуу бактар 
А 5.1.15  Гүлдөөчү бактар же бадалдар  
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5.1.3, 5.1.9 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 5.1.12 Пальмалар, банан дарактары 5.1.3-5.1.9 негизги рубрикалары менен 

байланыштуу көмөкчү рубрика  
А 5.1.14  Чырмалгыч бадалдар 
 
 
5.3 ЖАЛБЫРАКТАР, ИЙНЕЛЕР (ИЙНЕ ЖАЛБЫРАКТУУЛАР), 

ЖАЛБЫРАКТАР ЖЕ ИЙНЕЛЕР БАР БУТАКТАР 
*   5.3.1  Тамекинин жалбырактары 
*   5.3.2  Эмен жалбырактары 
*   5.3.3  Ийне жалбырактуулардын жалбырактары 
*   5.3.4  Жүзүмдүн (5.3.19 тышкары), платандын, клендун жалбырактары  
*   5.3.5  Каштандын жалбырактары 
*   5.3.6  Уй беделер 

Эскертүү:   Символ болуп саналган же оюн карталарында сүрөттөлгөн 
уй беденин кошо алганда. 

*   5.3.7  Папоротниктин, пальманын жалбырактары 
*   5.3.8  Глициниянын, акациянын жалбырактары 
*   5.3.9  Гинко жалбырактары 
*   5.3.11 Башка жалбырактар 

5.3.16 Төрттөн ашык жалбырактар, чачылган жалбырактар, жалбырактардан 
гүлдестелер  
Эскертүү:   Жалбырактардан турган кайталануучу сүрөт элементтери 

каптаган беттерден же фондордон тышкары (25.7.25). 
5.3.17 Мөмөлөрү бар же мөмөсүз зайтун бутактары  
5.3.18 Омеланын жалбырактары 
5.3.19 Жүзүм сабагынын жалбырактары  

Эскертүү: Жүзүм сабагынан жасалгалардан тышкары (5.13.6). 
5.3.20 Башка жалбырактары, мөмөлөрү бар же мөмөлөрсүз бутактар  
5.3.22 Ийнелер, ийнелери бар бутактар (ийне жалбырактуулар) 

 
5.3 классчанын көмөкчү рубрикалары (5.3.1-5.3.11 негизги рубрикалар менен 
байланыштуулар) 
 

5.3.13 Стилдештирилген жалбырактар 
5.3.14 Бир жалбырак 
5.3.15 Экиден төрткө чейинки жалбырак 
 
 
5.5  ГҮЛДӨР (АНЫН ИЧИНДЕ МӨМӨ ӨСҮМДҮКТӨРҮНДӨГҮ) 

Эскертүү: Геральдикалык гүлдөрдү кошо алганда. 
*   5.5.1  Розалар 
*   5.5.2  Лилиялар 
*   5.5.3  Жоогазындар, магнолиялар 
*   5.5.4  Маргариткалар, күнкарамалар, ромашкалар 
*   5.5.5  Гвоздикалар 
*   5.5.6  Алагүл 
*   5.5.7  Сирень жана башка бутактары тигинен жайгашкан гүлдөр 
*   5.5.8  Глициниялар жана бутактары төмөн түшкөн гүлдөр 
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*   5.5.10 Мамыры 
*   5.5.11 Горечавка 
*   5.5.12 Коко тикен 
*   5.5.13 Апийим 
*   5.5.14 Хризантема 
*   5.5.15 Орхидеялар 
*   5.5.16 Лотостор 
*   5.5.18 Чатыр гүлдөр 
*   5.5.19 Башка гүлдөр (анын ичинде мөмө өсүмдүктөрүндөгү) 

Эскертүү:  а) Мөмө бактарындагы (алча, шабдаалы бактары, алма) же 
бадалдардагы гүлдөрдү же топ гүлдөрдү кошкондо. 
б) Протейлер жана стрелициялар гүлдөрүн кошо алганда.  

*   5.5.23 Ар кандай түрдөгү гүлдөрдүн жыйындысы, гүлдестелер, боолор, гүл себеттери, 
гүл клумбалары, чачылган гүлдөр. 

 
5.5 классчанын көмөкчү рубрикалары 
5.5.1-5.5.23 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 5.5.20  Стилдештирилген гүлдөр 
 
5.5.1-5.5.19 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 5.5.21  Бир гүл 
 
5.5.1-5.5.6, 5.5.10-5.5.16, 5.5.19 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү 
рубрика 
 
А 5.5.22 Бир нече гүл (5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 жана 5.5.23 тышкары) 

Эскертүү: Гүлдөрдөн түзүлгөн, кайталануучу сүрөт элементтери 
каптаган беттерден же фондордон тышкары (25.7.25). 

 
 

5.7   ДАНДАР, УРУКТАР, МӨМӨЛӨР 
5.7.1 Дандар, үрөндөр  

Эскертүү: Кофенин данын кошо алганда 
5.7.2 Дан өсүмдүктөрүнүн (буудайдын, кара буудайдын, арпанын ж.б.) машагы, 

маисанын машагы, сорго машагы  
5.7.3  Дан өсүмдүктөрүнүн (сулуунун, күрүчтүн ж.б.) кылканы  
5.7.5  Дан өсүмдүктөрүнүн боосу 

*   5.7.6 Кабыгы бар мөмөлөр (бадам, жер жаңгак, какао мөмөсү, грек 
жаңгактары, кокос жаңгактары, токой жаңгактары ж.б.) 

*   5.7.7 Чөйчөкчө сымал мөмөлөр (жылкы каштаны, желүүчү каштан, чочко 
жаңгак) 

*   5.7.8  Кара бүлдүркөн, дан куурай, кызылгат, кулпунай 
*   5.7.9  Карагат, киви жана башка жемиштер 
*   5.7.10 Жүзүм (өзүнчө мөмөлөр же шиңгилдер) 
*   5.7.11 Апельсиндер, мандариндер, грейпфруттар 
*   5.7.12 Лимондор 
*   5.7.13 Алмалар 
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*   5.7.14 Сөөгү бар мөмөлөр (өрүктөр, шабдаалылар, кара өрүктөр, курмалар, 

манго, нефелиум, локва ж.б.) (5.7.16 жана 5.7.19 тышкары) 
*   5.7.15 Алмуруттар 
*   5.7.16 Алчалар 
*   5.7.17 Ананастар 
*   5.7.18 Банандар 
*   5.7.19 Зайтундар  
*   5.7.20 Коондор, дарбыздар 
*   5.7.21 Башка мөмөлөр (5.7.9 тышкары) 

Эскертүү: Пахтанын косектерин (чанактарын) кошо алганда. 
*   5.7.24 Ар кандай түрдөгү мөмөлөрдүн топтору  
*   5.7.25 Вазалар, мөмөлөр салынган себет 
*   5.7.26 Банкадагы мөмөлөр 
 
5.7 классчанын көмөкчү рубрикалары 
5.7.6-5.7.26 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 5.7.22  Кесилген мөмөлөр, мөмөлөрдүн кесиндиси же бөлүгү  
 
5.7.6-5.7.21 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 5.7.23  Бир мөмө 
 
 

 5.9  ЖАШЫЛЧАЛАР 
*   5.9.1  Сабиз 
*   5.9.3  Картөшкө, башка узун формадагы азык тамырлар 
*   5.9.6  Пияз, баш пияз 

Эскертүү: Сарымсакты кошо алганда. 
*   5.9.8  Пияз-порей 
*   5.9.10 Спаржа 
*   5.9.12 Капуста (тоголок), тоголок салат, чачыраткы 

Эскертүү: Дароо пайдалануу үчүн тоголок салаттан тышкары (8.7.7). 
*   5.9.14 Ашкабактар 
*   5.9.15 Баклажандар, бадыраңдар, таттуу калемпирлер 
*   5.9.17 Помидорлор 
*   5.9.19 Төө буурчак, буурчак, жасмык  
*   5.9.21 Башка жашылчалар 

5.9.24 Ар кандай түрдөгү жашылчалардын топтору  
5.9.25 Жашылчалар салынган себет 
5.9.26 Банкадагы жашылчалар  

 
5.9 классчасынын кошумча рубиркалары (5.9.1-5.9.21 негизги рубрикалары менен 
байланыштуулар) 
 

5.9.23 Бир жашылча 
 
 

5.11  БАШКА ӨСҮМДҮКТӨР 
*   5.11.1 Балырлар, деңиз балырлары жана башка өсүмдүктөр 
 
5.11 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(5.11.1 негизги рубиркасы менен байланыштуулар) 
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А 5.11.2  Тамырлар, дүмүрчөктөр, женьшень 
А 5.11.3  Мох, эңилчек 
А 5.11.5  Козу карындар 
А 5.11.9  Картөшкөнүн көчөтү 
А 5.11.11 Чөптөр 
А 5.11.13 Бамбук, камыш, кант камышы, жүгөрүнүн сабагы, ваниль саадагы 

Эскертүү: Бамбуктун көк тамырларын кошо алганда.  
А 5.11.14 Пахта өсүмдүктөрү  
А 5.11.15 Тобурчак, карагай тобурчагы, кулмак тобурчагы  
А 5.11.17 Агавалар, алоэ  
А 5.11.18 Опунциялар 
А 5.11.19 Кактустар  
А 5.11.23 Карапалардагы, оймолонгон коймолордогу, терезе жашикчелериндеги 

жана жыгач челектердеги өсүмдүктөр  
 
 

5.13  ӨСҮМДҮКТӨРДӨН ЖАСАЛГАЛАР 
5.13.1 Жалбырактардан, же гүлдөрдөн, же мөмөлөрдөн гүлчамбарлар 
5.13.3 Кыйыштырылган пальмалар 
5.13.4 Кыйыштырылган бутактар 
5.13.6 Жүзүм сабагынан жасалгалар  

Эскертүү: Жүзүмдүн көчөттөрүнөн тышкары (5.3.19). 
*   5.13.7 Гирляндалар, тасмалар, жээктер же өсүмдүктөн алкактар (5.13.6 

тышкары)  
5.13.15 Рождество балатылары, Рождество балатыларынын бутагы  
5.13.25 Башка өсүмдүктөрдөн жасалгалар 

Эскертүү: Жалбырактардын тутамынан (5.3.16), гүлдестелерден, 
боолордон, гүл себеттеринен (5.5.23), вазалардан, мөмө 
салынган себеттерден (5.7.25), өсүмдүктөрдөн түзүлгөн, 
кайталануучу сүрөт элементтери каптаган беттер же 
фондор (25.7.25). 

 
5.13 классчанын көмөкчү рубрикалары (5.13.7 негизги рубиркасы менен байланыштуу) 
 
А 5.13.8  Жалбырактардан тасмалар, жээктер, алкактар  
А 5.13.9  Гүлдөрдөн тасмалар, жээктер, алкактар 
А 5.13.10 Мөмөлөрдөн тасмалар, жээктер, алкактар 
А 5.13.11 Башка өсүмдүктөрдөн тасмалар, жээктер, алкактар 
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6.  ЛАНДШАФТТАР 
6.1  ТООЛОР, АСКАЛАР, ҮҢКҮРЛӨР 

6.3  СУУСУ, ДАРЫЯСЫ ЖЕ АРЫГЫ БАР ЛАНДШАФТТАР 

6.6  ЧӨЛ ЖЕ ТРОПИКАЛЫК ЛАНДШАФТТАР 

6.7  ШААР ЛАНДШАФТТАРЫ ЖАНА АЙЫЛ ПЕЙЗАЖДАРЫ 

6.19  БАШКА ЛАНДШАФТТАР 
 
 
6.1  ТООЛОР, АСКАЛАР, ҮҢКҮРЛӨР 
6.1.1  Зоолор, аскалар, таш тектердин тик аскалары 

Эскертүү: а) Учтуу аскалар тибиндеги тоо тектерин, таш 
(эрозиондук) мамыларды кошо алганда. 
б) Рифтерден тышкары (6.3.1). 

*   6.1.2  Тоолор, тоолуу ландшафттар 
*   6.1.3  Жанарлар  

6.1.7  Үңкүрлөр 
 

6.1 классчасынын көмөкчү рубиркасы (6.1.2, 6.1.3 негизги рубиркалары менен 
байланыштуулар) 
 
А 6.1.4  Тоолордун жана жанарлардын стилдештирилген сүрөттөрү 
 
 
6.3  СУУСУ, ДАРЫЯСЫ ЖЕ АРЫГЫ БАР ЛАНДШАФТТАР 

Эскертүү: Шаардык ландшафттардан же суусу, дарыясы же арыктары 
бар айыл пейзажынан тышкары (6.7.11). 

*   6.3.1  Көл же деңиз ландшафттары 
*   6.3.11 Агын суусу бар ландшафттар  
 
6.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
6.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 6.3.2  Кумжээктер, жээктер, булуңдар 
А 6.3.3  Аралдар, рифтер 
А 6.3.4  Ачык деңиз, жээктери жок ачык суу мейкиндиктери  
А 6.3.5  Тегерете же арткы планда жайгашкан тоолору бар көлдөр же деңиздер 
А 6.3.6  Гавандар 
А 6.3.10  Башка көл же деңиз ландшафттары 
 
6.3.11 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 6.3.12  Булактар, булагы (булактары) бар ландшафттар  
А 6.3.13  Шаркыратмалар, шаркыратмасы (шаркыратмалары) бар ландшафттар  
 
А 6.3.14 Дарыялар, арыктар, дарыя босоголору, курчаган ландшафты бар же 

ансыз шар агымдар  
А 6.3.20  Агын суулары бар башка ландшафттар  
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6.6  ЧӨЛ ЖЕ ТРОПИКАЛЫК ЛАНДШАФТТАР 

*   6.6.1  Чөл ландшафттары жана өсүмдүктөрү аз ландшафттар  
*   6.6.2  Оазистер 
*   6.6.25 Тропикалык типтеги башка ландшафттар  
 
6.6 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(6.6.1-6.6.25 негизги рубрикалары менен байланыштуулар) 
 
*   6.6.3  Пальмалары бар башка ландшафттар  
 
 

6.7  ШААР ЛАНДШАФТТАРЫ ЖАНА АЙЫЛ ПЕЙЗАЖДАРЫ 
6.7.1 Көчөлөр 
6.7.2 Аянттар 

*   6.7.4 Курулган райондор 
6.7.11 Суулар, дарыялар же арыктар бар шаар ландшафттары жана айыл 

пейзаждары  
6.7.25 Башка шаар ландшафттары жана айыл пейзаждары 

 
6.7 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(6.7.4 негизги рубиркасы менен байланыштуулар) 
 
А 6.7.5  Бийик үйлөр курулган райондор  
А 6.7.6  Чатыры жалпак үйлөр курулган райондор  
А 6.7.7  Кепелер курулган райондор  
А 6.7.8  Айыл курулуштары менен райондор  
 
 

6.19  БАШКА ЛАНДШАФТТАР 
 
*   6.19.1 Башка ландшафттар 
 
6.19 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(6.19.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 6.19.5  Токойлор, майда токойлор 

Эскертүү: Сөздүн так маанисинде токойду түшүндүрбөгөн, үч же 
андан көп бактардан турган топ 5.1.1-5.1.4 рубрикаларына 
киргизилиши керек. 

А 6.19.7  Жүзүм бактары 
А 6.19.9  Башка жасалгаланган аянттар  
А 6.19.10 Чөп үймөктөрү менен ландшафттар  
А 6.19.11 Шалбаалар, жайыттар 
А 6.19.13 Тегерете же арткы планында жайгашкан тоолору бар жайыттар 
А 6.19.15 Шамал тегирмени (тегирмендери) бар ландшафттар  
А 6.19.16 Үй (үйлөр) бар ландшафттар  
А 6.19.17 Завод (заводдор) же башка өнөр жай ишканасы (ишканалары) бар 

ландшафттар  
А 6.19.19 Полярдык ландшафттар 
А 6.19.20 Көрүстөндөр 
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7. КУРУЛУШТАР, ИМАРАТТАР, ЖАРНАМАЛАРДЫ ЖАЙГАШТЫРУУ 

ҮЧҮН КУРУЛМАЛАР, ТОСМОЛОР, ТОСКООЛДОР 
 

7.1 ТУРАК ЖАЙ КУРУЛУШТАРЫ, ИМАРАТТАР, ЖАРНАМА 
ЖАЙГАШТЫРУУ ҮЧҮН ТАКТАЛАР ЖЕ ТУМБАЛАР, ЖАНЫБАРЛАР 
ҮЧҮН ТОРЛОР ЖЕ УЯЛАР 

7.3  ТУРАК ЖАЙ КУРУЛУШТАРЫНЫН, ИМАРАТТАРДЫН БӨЛҮГҮ, 
ИНТЕРЬЕРЛЕР  

7.5   ЭСТЕЛИКТЕР, СТАДИОНДОР, ОРГУМАЛАР 

7.11   ИНЖЕНЕРДИК КУРУЛМАЛАР 

7.15 КУРУЛУШ МАТЕРИАЛДАРЫ, ДУБАЛДАР, ТОСМОЛОР, КУРУЛУШ 
ЖЫГАЧТАРЫ 

 
 

7.1 ТУРАК ЖАЙ КУРУЛУШТАРЫ, ИМАРАТТАР, ЖАРНАМА 
ЖАЙГАШТЫРУУ ҮЧҮН ТАКТАЛАР ЖЕ ТУМБАЛАР, ЖАНЫБАРЛАР 
ҮЧҮН ТОРЛОР ЖЕ УЯЛАР 

*   7.1.1  Сепилдер, чептер, тиштүү дубалдар, сарайлар 
*   7.1.3  Чиркөөлөр, соборлор, монастырлар 
*   7.1.4  Мечиттер, мунаралар 
*   7.1.5  Пагодалар 
*   7.1.6  Мунаралар, мамылар, секилер (7.1.16 тышкары) 

Эскертүү: а) Трансляциялоочу мамыларды кошо алганда.  
б) Эйфел мунарасынан тышкары (7.5.2). 

*   7.1.8  Үйлөр, бийик үйлөр 
*   7.1.13 Шамал же суу тегирмендери  
*   7.1.14 Өнөр жай ишканалары, фабрика түтүктөрү 
*   7.1.15 Автомай куюучу станциялар (бензоколонкалар) 
*   7.1.16 Маяктар 
*   7.1.17 Күркөлөр, павильондор, жарманке балаганы, базар текчелери 
*   7.1.18 Жарнама такталары же мамылары (тумбалар), жарнама үчүн башка 

шаймандар  
Эскертүү: Чачтарачтын мамычасын кошо алганда *. 

*   7.1.19 Кепелер, кичинекей үйлөр 
*   7.1.20 Чатырлар, боз үйлөр 
*   7.1.21 Эскимостордун кардан жасалган  кепелери 
*   7.1.22 Жаныбарлар үчүн торлор жана жайлар  

Эскертүү: Канаттуулар үчүн тордон (3.7.20) жана бал челектерден 
(3.13.5) тышкары. 

*   7.1.24 Стилдештирилген турак жай курулуштары жана имараттар 
*   7.1.25 Башка турак жай курулуштары жана имараттар 
 
7.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
7.1.8 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 

 
 
 
___________________________ 
*  Чачтарачтын көрнөгү катары кызмат кылган, спираль боюнча ак жана кызыл тилкелер менен тартылган мамы. 
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А 7.1.9  Айыл үйлөрү, фермалар, кампалар  
А 7.1.10  Чатыры жалпак үйлөр  
А 7.1.11  Шале 
А 7.1.12  Шаар үйлөрү, бийик үйлөр 
7.1.1- 7.1.25 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 7.1.23  Талкаланган турак жай курулуштары жана имараттар 
 
 

7.3 ТУРАК ЖАЙ КУРУЛУШТАРЫНЫН, ИМАРАТТАРДЫН БӨЛҮГҮ, 
ИНТЕРЬЕРЛЕР  

7.3.1 Эшиктер, кире бериштер 
7.3.2 Терезелер, айнеги сырдалган терезелер  
7.3.3  Балкондор, балюстрадалар, “чырак” түрүндө бөлмө кырлары 

*   7.3.4  Ички жасалгалар 
7.3.11 Чатырлар 
7.3.12 Морлор, морлордун капкактары  

Эскертүү: Фабрика түтүктөрүнөн (7.1.14) жана каминдерден, үй 
очокторунан (13.3.1) тышкары. 

7.3.13 Витриналар 
7.3.15 Тепкичтер 
7.3.20 Койгучтар, жалюзи, бастырмалар 
7.3.25 Турак жай курулуштарынын, имараттардын башка бөлүктөрү  
 
7.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(7.3.4 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 

А 7.3.5  Ашканалар 
А 7.3.6  Ванна бөлмөлөрү, сауналар 
А 7.3.7  Уктоочу бөлмөлөр 
А 7.3.8  Жертөлөлөр 
А 7.3.9  Башка ички жасалгалар 
 
 

7.5 ЭСТЕЛИКТЕР, СТАДИОНДОР, ОРГУМАЛАР 
7.5.1 Пирамидалар 
7.5.2 Эстелик катары эсептелген курулмалар (Улуу кытай дубалы, Эйфель 

мунарасы, Эркиндик статуясы ж. б.) 
*   7.5.5   Башка байыркы эстеликтер 

7.5.9 Стадиондор, амфитеатрлар, оюн жана спорт аянтчалары 
7.5.10 Триумфалдык аркалар, портиктер, шаар дарбазалары 
7.5.11 Лабиринттер 
7.5.12 Тотемдик мамылар 
7.5.13 Мүрзө эстеликтери, мүрзө плиталары 
7.5.15 Оргумалар, бассейндер, сүзүүчү бассейндер, суу агымы, булактар 
7.5.25 Башка эстеликтер 
 
7.5 классчанын көмөкчү рубрикалары 
7.5.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 

А 7.5.6  Байыркы храмдар жана алардын урандылары  
А 7.5.8  Колонналар, бийик мамылар 
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7.11  ИНЖЕНЕРДИК КУРУЛМАЛАР 
7.11.1 Көпүрөлөр 
7.11.5 Тоннелдер 
7.11.10 Жолдор, кесилиштер, айрылыштар (жолдордун) 
7.11.15 Темир жолдор 
7.11.20 Кеме токтоочу жайлар, кеме токтотуучу түркүктөр, шварттык тумбалар 
7.11.21 Гидранттар, суу чачуучу өрт крандары  
7.11.23 Дамбалар 
7.11.25 Башка инженердик курулмалар 
7.15 КУРУЛУШ МАТЕРИАЛДАРЫ, ДУБАЛДАР, ТОСМОЛОР, КУРУЛУШ 

ЖЫГАЧТАРЫ 
7.15.1 Курулуш таштары, кыштар 
7.15.5 Планкалар, листтер, панелдер, плиталар (төшөө үчүн) 
7.15.6 Гофрленген темир, башка гофрленген материалдар 
7.15.8 Жыгачтын сүрөттөрү 

Эскертүү: Жыгачтын табигый бетинин сүрөтүн, мисалы кабыгынын 
сүрөтүн, ошондой эле туурасынан же узунунан арааланган 
жыгачтын сүрөтүн кошо алганда. Декоративдик фон 
катары жыгачтын сүрөтү 25-класстын тийиштүү 
рубрикасына кирет. 

7.15.9 Кафель 
7.15.20 Башка курулуш материалдары 
7.15.22 Дубалдар, тосмолор 
7.15.25 Курулуш жыгачтары 
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8. ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫ 
 

8.1  НАН АЗЫКТАРЫ, КОНДИТЕРДИК АЗЫКТАР, ШОКОЛАД 

8.3  СҮТ, СҮТ АЗЫКТАРЫ, СЫРЛАР 

8.5  ЭТ ЖАНА БАЛЫК АЗЫКТАРЫ 

8.7  БАШКА ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫ 
 
 
8.1 НАН АЗЫКТАРЫ, КОНДИТЕРДИК АЗЫКТАР, ШОКОЛАД 

*   8.1.1 Нан 
8.1.6 Кургатылган нан, тууралган нан, нандын кесиндилери, май, кыям же 

ошол консистенцияга окшош башка желүүчү азык шыбалган нан, 
сэндвичтер 

*   8.1.7 Таттуу токочтор, бриоштор (май, сүт кошулуп жасалган таттуу 
токочтор), нандар 

*   8.1.8  Рогаликтер 
*   8.1.9  Печенье 
*   8.1.15 Кондитердик азыктар 
*   8.1.18 Балмуздак 

Эскертүү: Балмуздак үчүн вафли стакандарын кошо алганда. 
*   8.1.19 Шоколад, момпосуйлар 

Эскертүү: Чайноочу чоймону кошо алганда.  
8.1.25  Башка нан жана кондитер азыктары 
 
8.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
8.1.1, 8.1.7 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 8.1.2  Квадрат же тик бурчтук формасындагы бүтүн нан  
А 8.1.3  Узун бүтүн нан, француз бөлкөлөрү (батондор)  
А 8.1.4  Тегерек же цилиндр формасындагы буханкалар  
 
8.1.9 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 8.1.10  Тегерек формадагы печенье (А 8.1.12 тышкары) 
А 8.1.11  Квадрат же тик бурчтук формасындагы печенье (А 8.1.12 тышкары) 
А 8.1.12  Бөлүктөр түрүндөгү жээги бар печенье 
А 8.1.13  Үч бурчтук формасындагы печенье (А 8.1.12 тышкары) 
А 8.1.14  Ар кандай формадагы печенье аралашмасы  
 
8.1.15 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 8.1.16  Самсалар, пирогдор, оромолор   
А 8.1.17  Торттор 
 
8.1.18, 8.1.19 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 8.1.20  Шоколад плиткасы  
А 8.1.21  Шоколад батончиги 
А 8.1.22 Квадрат же тик бурчтук формасындагы шоколад, пралине, помадка жана 

башка таттуулар (А 8.1.23 тышкары)  
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А 8.1.23  Оролгон пралине, помадка жана башка таттуулар  
А 8.1.24  Набаттар, набат карамели 
 
 

8.3  СҮТ, СҮТ АЗЫКТАРЫ, СЫРЛАР 
8.3.1 Сүт, каймак (8.3.2 тышкары) 
8.3.2 Чалынган каймак 

*   8.3.3  Май, маргарин 
*   8.3.8  Сырлар 

8.3.25 Башка сүт азыктары (8.7.15 тышкары) 
 

8.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
8.3.3 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 8.3.4 Кесинди, тегерек май же маргарин  
А 8.3.5 Төрт кырдуу май же маргарин 
А 8.3.6 Үлүл кабыгынын формасындагы май же маргарин 
А 8.3.7 Башка формадагы май же маргарин 
 
8.3.8 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 8.3.9 Тегерек формадагы сырлар 
А 8.3.10 Квадрат же тик бурчтук формасындагы сыр 
А 8.3.11 Башка формадагы сырлар (кесилбеген) 
А 8.3.12 Сырлардын кесиндилери 
 
 

 8.5 ЭТ ЖАНА БАЛЫК АЗЫКТАРЫ 
*   8.5.1  Эт жана балык азыктары 
 
8.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(8.5.1 негизги рубиркасы менен байланыштуу) 
 
А 8.5.2  Тооктун сан эти, койдун саны, башка эт тушунун чабылган бөлүктөрү  
А 8.5.3  Бышырылган колбаса, узак кургатылган колбаса, салями 
А 8.5.4  Чабылган эт, кесилген чочко эти, тазаланган балык 
А 8.5.10  Даярдалган же даярдоо үчүн тазаланган канаттуу же илбээсин 
А 8.5.15 Даярдалган же даярдоо үчүн тазаланган балык, балыктын сулп эти же 

башка балык азыктары 
А 8.5.25  Башка эт азыктары 
 
 

 
8.7  БАШКА ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫ 
8.7.1 Шорполор жана суусундуктар (тарелкадагы, чыныдагы, мискейдеги, 

шорпо куюучу идиштеги, стакандагы ж.б.).  
8.7.3 Макарондор, башка макарон азыктары 
8.7.4 Пицца 
8.7.5 Тамак же ичинде тамак бар тарелкалар  
8.7.7 Жашылчадан жасалган тамактар, жашылча салаттары 
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8.7.8 Кытырак картошка (чипстер), картошкадан же ушуга окшош азыктардан 

жасалган азыктар  
8.7.9 Куурулган жүгөрү даны, көпшөк жүгөрү 
8.7.10 Тако*, врап**, кебаб, эмпанадас*** жана ушул сыяктуу азыктар 
8.7.11 Бардык түрдөгү жумурткалар, даярдалган жумурткалар 
8.7.14 Жемиш салаттары, жемиш компоттору 
8.7.15 Кайнатылган кремдер, пудингдер, омлеттер 
8.7.16 Жупка, куймак, жука маис токочтору 
8.7.17 Ар кандай рубрикаларга кирген тамак-аш азыктарынын аралашмасы  
8.7.21 Кант 
8.7.22 Иттер жана мышыктар үчүн тамак-аш азыктары, жаныбарлар үчүн 

гранулдар же бадырактар 
8.7.25 8.7.1-8.7.22 рубрикаларынын бирине да киргизилбеген башка тамак-аш 

азыктары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
*    Жүгөрү токочуна оролгон чочко этинин, тилдин же колбасанын кесиндилери. 
**     Татымалдарды кошуу менен ичине сыр, эт, жашылчалар, козу карындар салынган оролгон лаваш түрүндөгү түтүкчө. 
***  Ичине эт же балык салынган аргентина самсасы. 

43 
 



Вена жиктемеси (7-редакция) - Түшүндүрмө эскертүүлөрү менен класстардын,  
классчалардын жана рубрикалардын тизмеги 

 
9.  ТЕКСТИЛЬ БУЮМДАРЫ, КИЙИМ, ТИГҮҮ ҮЧҮН 

 ШАЙМАНДАР, БАШ КИЙИМ, БУТ КИЙИМ 
 

9.1  ТЕКСТИЛЬ БУЮМДАРЫ (КИЙИМДЕН ТЫШКАРЫ), ЧЕЛНОКТОР 

9.3  КИЙИМ 

9.5  ТИГҮҮ, БЫЧУУ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР 

9.7  БАШ КИЙИМДЕР 

9.9  БУТ КИЙИМ 
 
 
9.1  ТЕКСТИЛЬ БУЮМДАРЫ (КИЙИМДЕН ТЫШКАРЫ), ЧЕЛНОКТОР 

*   9.1.1  Жиптер 
9.1.7 Аркандар, боолор, тасмалар, эшмелер, канаттар 

Эскертүү: ошондой эле 14.1.5ти да караңыз. 
9.1.8 Тигиштер 
9.1.9 Саймалар, сайылган буюмдар, чай дасторкону, майлыктар  
9.1.10 Тасмалар, банттар 

*   9.1.11 Кездеме, тор, тегиз полотно, гардиндер, көшөгөлөр, пардалар, килемдер 
Эскертүү: балыкчылык, аңчылык торлорунан жана оюн үчүн 

торлордон тышкары (21.3.16). 
9.1.23 Жууркандар, жаздыктар, мамык жаздык  

Эскертүү: Валиктер (жаздыктын алдына) 12.1.1 рубрикасына кирет. 
9.1.24 Четтери учтуу же аларсыз кездеме белгилери  
9.1.25 9.3, 9.7 жана 9.9 классчаларында жиктелбеген, башка тигүү шаймандары 
 

9.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
9.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 

 
A 9.1.2  Түрмөккө оролгон жиптер  
A 9.1.3  Чыгырыкка же башка негизге оролгон жиптер (А 9.1.4 тышкары) 
A 9.1.4 Токуу челногуна оролгон жиптер, жиптер бар же аларсыз токуу челноктору  
A 9.1.5  Шар түрүндө оролгон жиптер 
A 9.1.6  Жиптердин башка сүрөттөрү 
 
9.1.11 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
A 9.1.15  Тор, тыгыз эмес токуу, тамбурдук катарлар 
A 9.1.16 Чети жиптер менен жасалгаланган же бир же бир нече бөлүнгөн 

тасмалары бар кездеме  
A 9.1.17  Тегиз полотно 

Эскертүү: Жүз аарчыларды жана балдар жалаягын кошо алганда.  
A 9.1.18  Кесинди же рулондордогу кездеме  
A 9.1.19  Киптердеги кездеме 
A 9.1.20  Драп кездеме, гардиндер, көшөгөлөр, пардалар  
A 9.1.21  Килемдер, чачылуу кездеме 
A 9.1.22  Кездемелердин үлгүлөрү 
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9.3  КИЙИМ 

Эскертүү: Баш кийимдерден (9.7) жана бут кийимдерден (9.9) 
тышкары. 

*   9.3.1  Кийим 
*   9.3. 26 Ар кандай түрдөгү кийимдердин тобу  
 
9.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(9.3.1, 9.3.26 негизги рубрикалар менен байланыштуу) 
 
А 9.3.2  Бешманттар, жилеттер, пальто, плащтар, жамынмалар, курткалар 
А 9.3.3  Шымдар, чалбарлар, бриджилер 
А 9.3.4  Костюмдар (А 9.3.5 жана А 9.3.14 тышкары) 
А 9.3.5  Көйнөктөр, алжапкыч, аялдар костюмдары, халаттар, сарафандар 
А 9.3.7  Пончо 
А 9.3.8  Пуловерлер, жемпирлер, кофталар 
А 9.3.9  Эркек көйнөктөрү, тенниска 
А 9.3.10  Жакалар (кийимдер) 
А 9.3.13  Галстуктар, моюн жоолуктары, көпөлөктөр, жибек моюн ороочтор 
А 9.3.14  Ич кийим, кальсондор, жалаякшым, плавки, суулук костюмдар 
А 9.3.15  Байпактар, кыска байпактар, токулган башмактар, жумшак туфлилер 
А 9.3.16  Колкаптар, мээлейлер 

Эскертүү: Боксердук колкаптардан тышкары (21.3.23). 
А 9.3.17  Курлар, курлар үчүн жиптер  
А 9.3.18  Балдардын боркогу 
А 9.3.19  Чөнтөктөр 
А 9.3.20  Кийимдердин бөлүктөрү (А 9.3.10 жана А 9.3.19 тышкары) 
А 9.3.21  Скафандрлар 
А 9.3.25  9.7 жана 9.9 классчаларында жиктелбеген, кийимдин башка предметтери 
 
 

9.5  ТИГҮҮ, БЫЧУУ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР 
*   9.5.1  Ийнелер, оймоктор, илмектер, төөнөгүчтөр 

Эскертүү: 14.3.1 дагы караңыздар. 
*   9.5.10 Тигүү үчүн башка шаймандар  

Эскертүү: Кайчыдан (14.7.18) жана өлчөөчү тасмадан (17.5.1) тышкары 
 

9.5 классчанын көмөкчү рубрикалары 
9.5.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 9.5.2  Түз же ийилген тигүү ийнелери, 
А 9.5.3  Токуучу ийнелер, шиштер 
А 9.5.5  Оймоктор 
А 9.5.6  Токуучу илмектер 
А 9.5.7  Топчулук үчүн илмектер (кийимди) 
А 9.5.8  Төөнөгүчтөр (А 9.5.9 тышкары) 
А 9.5.9  Англис төөнөгүчтөрү 
 
9.5.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 9.5.12  Топчулар (А 9.5.13 тышкары) 
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А 9.5.13  Баскычтуу топчулуктар 
А 9.5.15  Топчулук-сыдырма 
А 9.5.16  Кийимдин үлгүлөрү 

Эскертүү: Кийимдин предметтерин элестеткен бычмалар 9.3кө кирет. 
А 9.5.17  Корсеттер үчүн кит мурутунан пластинкалар  
А 9.5.18  Тигиштер, кайып салынган тигиштер 
А 9.5.25  9.5.1ге кирбеген башка тигүү шаймандары 
 
 

9.7  БАШ КИЙИМДЕР 
*   9.7.1  Баш кийимдер 
 
9.7 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(9.7.1 негизги рубиркасы менен байланыштуулар) 
А 9.7.2  Селделер 
А 9.7.5  Фуражкалар жана береттер 
А 9.7.9  Үч бурчтуу баш кийимдер 
А 9.7.11  Кепалар 
А 9.7.13  Фригий баш кийимдери 
А 9.7.15  Фескалар 
А 9.7.17  Жазы кырбулуу шляпалар (мексика же ковбой шляпалары) 
А 9.7.19  Ашпозчу баш кийими 
А 9.7.21  Коргоочу туулгалар 

Эскертүү: Соот-шаймандардын бөлүгү катары туулгалардан (23.5.5) 
жана канаттары бар Меркурийдин туулгаларынан 
(24.11.14) тышкары. 

А 9.7.22  Үстү квадрат болгон баш кийимдер  
А 9.7.25  Башка баш кийимдер 
 
 

9.9.  БУТ КИЙИМ 
*   9.9.1  Бут кийим 
 
9.9 классчанын көмөкчү рубрикалары (9.9.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 9.9.2  Жыгач таман башмактар 
А 9.9.3  Жапыз такалуу бут кийим  
А 9.9.5  Бийик такалуу бут кийим  
А 9.9.7  Кончу бар бут кийим, кайруусу менен бийик өтүктөр 
А 9.9.10  Үй туфлиси 
А 9.9.11  Спорттук бут кийим, лыжа ботинкалары 
А 9.9.13  Ымыркайлар үчүн бут кийим  
А 9.9.14  Сандалдар, балеткалар 
А 9.9.15 Ботинкалардын, туфлилердин тамандары, ботинкалардын, туфлилердин 

издери 
А 9.9.17  Бут кийимдин башка бөлүктөрү 

Эскертүү: Топчулоо үчүн илмектерден (9.5.1), топчулардан (9.5.10), 
баскычтуу топчулуктардан (9.5.10), сыдырмалардан (9.5.10), 
мыктардан (14.3.1) жана көзөнөктөрдөн (14.3.10) тышкары. 

А 9.9.25  Башка бут кийим 
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10.  ТАМЕКИНИН  ТҮРЛӨРҮ, ЧЫЛЫМ ЧЕГҮҮ ҮЧҮН 

ШАЙМАНДАР, ШИРЕҢКЕ, ЖОЛ ШАЙМАНДАРЫ, 
ЖЕЛПИНГИЧТЕР,  ДААРАТКАНА  БУЮМДАРЫ 

  

10.1 ТАМЕКИНИН  ТҮРЛӨРҮ, ЧЫЛЫМ ЧЕГҮҮ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР, 
ШИРЕҢКЕ 

10.3 ЖОЛ ШАЙМАНДАРЫ, ЖЕЛПИНГИЧТЕР, БАШТЫКТАР 

10.5 ДААРАТКАНА ШАЙМАНДАРЫ, КҮЗГҮ 
 
 
 10.1 ТАМЕКИНИН  ТҮРЛӨРҮ, ЧЫЛЫМ ЧЕГҮҮ ҮЧҮН ШАЙМАНДАР, 

ШИРЕҢКЕ 
*   10.1.1 Тамекинин түрлөрү 
*   10.1.10 Чылым чегүү үчүн шаймандар, ширеңкелер  
 
10.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
10.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 10.1.2 Кесилген тамеки 
А 10.1.3 Сигаралар 
А 10.1.5 Сигареттер 
А 10.1.7 Бардык башка формадагы тамеки түрлөрү  

Эскертүү:  Кургатылган же кургатылбаган тамеки жалбырактарынан 
тышкары (5.3.1). 

 
10.1.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 10.1.11  Түтүкчөлөр 
А 10.1.12  Кальяндар 
А 10.1.13  Мүштөктөр 
А 10.1.14  Түтүкчөлөрдү тазалоо үчүн шаймандар 
А 10.1.15  Сигараларды кесүү үчүн бычактар 
А 10.1.16  Тамеки үчүн банкалар 
А 10.1.17  Тамеки калталары 
А 10.1.18  Тутандыргычтар 
А 10.1.19  Күлсалгычтар 
А 10.1.20  Ширеңкелер 
А 10.1.25  Чылым чегүү үчүн башка шаймандар 
 
 

10.3  ЖОЛ ШАЙМАНДАРЫ, ЖЕЛПИНГИЧТЕР, БАШТЫКТАР  
*   10.3.1 Ичке таяктар, жамгырдан жана күндөн коргоочу колчатырлар  

10.3.7 Желпингичтер 
*   10.3.8 Капчыктар, намыяндар  
*   10.3.10 Баштыктар, чемодандар 

10.3.25 Башка жол буюмдары 
 

10.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
10.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
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А 10.3.4 Жамгырдан жана күндөн коргоочу ачылган колчатырлар 
 

10.3.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 

А 10.3.11 Чарба баштыгы 
А 10.3.12 Жон баштык, портфелдер 
А 10.3.13 Аялдардын кичинекей баштыгы 
А 10.3.14 Аялдардын кичинекей баштыгынын же чемодандардын бүчүлөрү 

Эскертүү:  Бүчү-сыдырмадан тышкары (9.5.10). 
А 10.3.15  Рюкзактар 
А 10.3.16  Чемодандар 
 
 

10.5  ДААРАТКАНА ШАЙМАНДАРЫ, КҮЗГҮ 
10.5.1  Тиш щеткалары, тиш пастасынын тюбиктери  

*   10.5.4 Сакал алуу үчүн аспаптар (10.5.21 тышкары)  
10.5.11  Чач кыркуу үчүн машинкалар 
10.5.13  Чоң тарактар, тарактар, чач үчүн щеткалар  
10.5.15  Эрин помадасы  
10.5.17  Күзгүлөр 

Эскертүү:  Медицинада колдонулуучу күзгүлөрдөн тышкары (19.13.1).  
10.5.19 Бүрккүчтөр  
10.5.21 Самын  
10.5.25 Башка даараткана шаймандары 

Эскертүү: Губкадан (11.7.1) жана  19.3 жана 19.7 классчаларында 
жиктелген косметикалык каражаттарды же даараткана 
шаймандарын камтыган идиштерден (үкөкчөлөр, тюбиктер, 
шишелер ж.б.) тышкары. 

 
10.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(10.5.4 негизги рубрикасы менен байланыштуу) 
 
А 10.5.5  Кооптуу сакал алгычтар 
А 10.5.6  Коопсуз сакал алгычтар 
А 10.5.7  Коопсуз сакал алгычтар үчүн лезвия  
А 10.5.8  Электр жана механикалык сакал алгычтар  
А 10.5.9  Сыйпагычтар 
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11.  ЧАРБА БУЮМДАРЫ 

Эскертүү:  12, 13 же 19-класстарга киргизилген чарба буюмдарынан 
тышкары.  

 

11.1  БЫЧАКТАР, АЙРЫЛАР ЖАНА КАШЫКТАР, АШКАНА 
БУЮМДАРЫ ЖАНА ПРИБОРЛОРУ 

11.3  СУУСУНДУКТАР ҮЧҮН ИДИШТЕР, ИДИШ, ТАРЕЛКАЛАР, 
СЕРВИРОВКАЛОО ҮЧҮН АШКАНА ШАЙМАНДАРЫ, ТАМАК ЖЕ 
СУУСУНДУКТАРДЫ ДАЯРДОО 

11.7  БАШКА ЧАРБА БУЮМДАРЫ 

 
 

11.1  БЫЧАКТАР, АЙРЫЛАР  ЖАНА КАШЫКТАР, АШКАНА БУЮМДАРЫ 
ЖАНА ПРИБОРЛОРУ 

*   11.1.1 Бычактар, айрылар жана кашыктар 
*   11.1.10 Ашкана буюмдары жана приборлору  

Эскертүү:  11.3 же 13.3 классчаларынын ашкана буюмдарынан жана 
приборлорунан, ошондой эле сокулардан (19.11.1) тышкары. 

 
11.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
11.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 11.1.2  Кашыктар 
А 11.1.3  Бычактар 
А 11.1.4  Айрылар 
А 11.1.5  Бычактан (бычактардан), айрыдан (айрылардан) жана/же кашыктан 

(кашыктардан) турган топтомдор 
А 11.1.6  Чөкөлөр  
А 11.1.9  Пирогду кесүү үчүн күрөкчөлөр, бычактар, башка ашкана шаймандары 
 
11.1.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 11.1.11  Куйгучтар 
А 11.1.13  Электер, чыпкалар, кепкирлер 
А 11.1.14  Консерва банкаларын, бөтөлкөлөрдү ачуу үчүн куралдар, штопорлор  
А 11.1.15  Жашылчаларды майдалоо үчүн куралдар, эт туурагычтар 
А 11.1.17  Кесүү жана бөлүү үчүн такталар  
А 11.1.18  Кофе үчүн чыпкалар 
А 11.1.19  Кофе жанчыгычтар 
А 11.1.20  Калемпирди жанчуу үчүн тегирмендер  
А 11.1.21  Миксерлер 
А 11.1.22  Камыр жаюу үчүн үбөлүктөр  
А 11.1.25  Башка ашкана буюмдары жана машиналар 
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11.3  СУУСУНДУКТАР ҮЧҮН ИДИШТЕР, ИДИШ, ТАРЕЛКАЛАР, 

СЕРВИРОВКАЛОО ҮЧҮН АШКАНА ШАЙМАНДАРЫ, ТАМАК ЖЕ 
СУУСУНДУКТАРДЫ ДАЯРДОО 
Эскертүү:  11.1 классчасында жиктелген ашкана буюмдарынан 

тышкары. 
11.3.1  Ичүү үчүн идиштер (бокалдар, чынылар, рюмкалар), кубоктор 

*   11.3.5 Тамак же сервировкалоо үчүн идиштер, тарелкалар 
*   11.3.14 Чайнектер (чай үчүн), кофейниктер, казанчалар 
*   11.3.18 Мискейлер, казандар, карапалар, көмөч казандар 
 
11.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
11.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 11.3.2  Сабы жок, буту бар же буту жок ичүү үчүн айнек идиштер (стакандар, 

рюмкалар, бокалдар)  
А 11.3.3  Сыра кружкалары, сабы бар айнек идиштер  
А 11.3.4  Чөйчөктөр, талинкеси менен чөйчөктөр (см.А 11.3.9) 
А 11.3.6  Ичүү үчүн түтүктөр  
 
11.3.1, 11.3.5 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 11.3.7  Чуңкур табактар, чөйчөктөр, чынылар 
А 11.3.23  Бычактар, айрылар же кашыктар менен табактар, тарелкалар  
 
11.3.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 11.3.8  Сервировкалоо үчүн кумаралар 
А 11.3.9  Тарелкалар, кичинекей табактар 
А 11.3.10  Табактар, компот куйгучтар, салат салгычтар, жемиштер вазалары 
А 11.3.11  Соус куйгучтар, шорпо куйгучтар 
А 11.3.13  Уксус куйгучтар, май салгычтар, туз салгычтар, горчица салгычтар, 

калемпир салгычтар 
 
11.3.1-11.3.18 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 11.3.20  Тамак же суусундук бар идиштер, тарелкалар жана табактар 
А 11.3.25  Башка тарелкалар, табактар, мискейлер 
 
 

11.7  БАШКА ЧАРБА БУЮМДАРЫ 
*   11.7.1  11.1 же 11.3 рубрикаларында жиктелбеген чарба буюмдары 
 
11.7 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(11.7.1 негизги рубиркасы менен байланыштуулар) 
 
А 11.7.3  Кийим (пиджак, мундир) үчүн илгичтер, кийим илгичтер 
А 11.7.4  Кийим үчүн илмектер, кыпчуурлар, кыпчыгычтар 
А 11.7.5  Щеткалар, губкалар, болот торлор же болот таарынды (казанды жуу үчүн) 

Эскертүү:  Даараткана максаттары үчүн щеткалардан тышкары (10.5.1 
жана 10.5.25).  

А 11.7.7  Шыпыргылар, терезени жуу үчүн шаймандар  
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12.  ЭМЕРЕК, САНТЕХНИКА 
 

12.1  ЭМЕРЕК  

12.3  САНТЕХНИКА 
 
 
12.1  ЭМЕРЕК 

Эскертүү:  Кеңсе эмерегин кошо алганда. 
*  12.1.1  Эмерек 
 
12.1 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(12.1.1 негизги рубиркасы менен байланыштуулар). 
 
А 12.1.2  Балдар керебеттери 
А 12.1.3  Керебеттер 
А 12.1.4  Матрастар, башка койгучтар, жаздыкчалар (жаздыктын алдына) 

Эскертүү:  Диван жаздыкчалары 9.1.23кө кирет.  
А 12.1.5  Бешиктер  
А 12.1.6  Илме торлор 
А 12.1.9  Отургучтар, креслолор, табуреткалар  
А 12.1.10  Отургучтар, банкеттер, дивандар 
А 12.1.15  Үстөлдөр, жумушчу үстөлдөр, этти чабуу үчүн дөңгөчтөр, дүкөн 

верстактары, текчелер 
А 12.1.16  Жазуу үстөлдөрү, парталар 
А 12.1.17  Комоддор, сандыктар 
А 12.1.19  Шкафтар, буфеттер, серванттар, сейфтер 
А 12.1.21  Этажеркалар, текчелер, идиш үчүн текчелери бар ашкана үстөлдөрү, 

идиш үчүн ашкана шкафтары 
А 12.1.22  Куралган шкафтар 
А 12.1.25  Башка эмерек 

Эскертүү:  Күзгүдөн тышкары (10.5.17). 
 
 

12.3  САНТЕХНИКА 
*   12.3.1  Сантехника  

12.3.2  Жуунгучтар, жуугучтар, раковиналар 
12.3 классчанын көмөкчү рубрикалары (12.3.1 негизги рубиркасы менен байланыштуу) 
 
А 12.3.3  Ванналар  
А 12.3.4  Чайынмалар 
А 12.3.7  Унитаздар жана биде, агызгыч челектер 
А 12.3.11 Крандар, вентилдер 

Эскертүү:  Сантехникалык жабдуунун бөлүгү болуп саналбаган 
крандарды кошо алганда.  

А 12.3.25 Сантехниканын башка предметтери 
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13.  ЖАРЫКТАНДЫРУУЧУ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОНДУК ЧЫРАК, 

ЖЫЛЫТУУЧУ ПРИБОРЛОР, ТАМАК ДАЯРДОО ҮЧҮН 
ЖАБДУУ, МУЗДАТКЫЧТАР, КИР ЖУУЧУ МАШИНАЛАР, 
КУРГАТУУЧУ ТҮЗҮЛҮШТӨР 

 

13.1  ЖАРЫКТАНДЫРУУЧУ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОНДУК ЧЫРАК 

13.3  ЖЫЛЫТУУЧУ ПРИБОРЛОР, ТАМАК ДАЯРДОО ҮЧҮН ЖАБДУУ, 
МУЗДАТКЫЧТАР, КИР ЖУУЧУ МАШИНАЛАР, КУРГАТУУЧУ 
ТҮЗҮЛҮШТӨР 

 
 
13.1  ЖАРЫКТАНДЫРУУЧУ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОНДУК ЧЫРАК 

*   13.1.1 Шамдар, шамдалдар 
*   13.1.5 Шаманалар (13.1.6 тышкары) 
*   13.1.6 Чырактар, фонарлар, кооздук чырактары, кытай фонарлары, электр 

чырактары 
 
13.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
13.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 13.1.2  Шамдалдар (А 13.1.3 тышкары)  
А 13.1.3  Канделябрлар 
 
13.1.6 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 13.1.7  Керосин чырактары жана күңүрт жарык берген лампадалар 
А 13.1.8  Кытай фонарлары, фонарлар (А 13.1.9 тышкары) 
А 13.1.9   «Чагылган» фонарлары («Жарганат») 
А 13.1.10  Көчө фонарлары, шамчырактар 
А 13.1.11  Үстөл чырактары, абажурлар, торшерлер 
А 13.1.12  Илме чырактар 
А 13.1.13  Бра 
А 13.1.14  Электр фонарлары, чөнтөк фонарлары 
А 13.1.15  Ишараттоо оту, ишараттоо фонарлары 
А 13.1.16  Кыймылдуу объекттердеги башкы жарыктандыруу (автомобиль 

фаралары, локомотивдин башкы прожектору, учактын башкы оту, 
кеменин алдыңкы оту) 

А 13.1.17  Кызытма чырактар, шишеси узун электр чырактар 
А 13.1.18  Электрондук чырактар  
А 13.1.20  Чырактардын бөлүктөрү (А 13.1.11 жана А 13.1.17 тышкары) 
 
13.1.1-13.1.6 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 13.1.25  Башка жарыктандыруучу приборлор  
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13.3  ЖЫЛЫТУУЧУ ПРИБОРЛОР, ТАМАК ДАЯРДОО ҮЧҮН ЖАБДУУ, 

МУЗДАТКЫЧТАР, КИР ЖУУЧУ МАШИНАЛАР, КУРГАТУУЧУ 
ТҮЗҮЛҮШТӨР 

13.3.1  Жылытуучу приборлор, тамак-аш даярдоо үчүн жабдуу, муздаткычтар  
13.3.23  Кир жуучу машиналар, идиш жуучу машиналар 

*   13.3.24  Тиричилик кургатуучу түзүлүштөр   
13.3.25  Үтүктөр жана үтүктөө үчүн башка түзүлүштөр  
 

13.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
13.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 13.3.2  Каминдер, темир мештер жана башка ачык оту бар жылытуучу 

түзүлүштөр 
А 13.3.3  Жылытуучу казандар, бөлмө мештери 
А 13.3.5  Радиаторлор, сауналарды жылытуу үчүн жабдуу жана башка жылытуучу 

түзүлүштөр 
А 13.3.6  Жылытуучу приборлордун бөлүктөрү  
А 13.3.7  Ашкана мештери, жылытуучу мештер, тамакты жылыткычтар, грилдер, 

барбекю  
А 13.3.9  Башка ашкана жабдуулары 
А 13.3.21  Муздаткычтар 
 
13.3.24 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 13.3.10  Чачты кургаткычтар 
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14.   ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН БУЮМДАР, АСПАПТАР, ТЕПКИЧТЕР 
 

14.1  ТҮТҮКТӨР, ТРОСТОР, ИРИ ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН  БУЮМДАР 

14.3  ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН МАЙДА БУЮМДАР, СЕРПИЛГИЧТЕР 

14.5  КУЛПУЛАРГА АЧКЫЧТАР, КУЛПУЛАР, АСМА КУЛПУЛАР 

14.7  АСПАПТАР 

14.9  АЙЫЛ ЧАРБА ШАЙМАНДАРЫ, БАКЧА ШАЙМАНДАРЫ, МУЗ 
ЖАРЧУ БАЛТАЛАР 

14.11  ТЕПКИЧТЕР 
 
 
14.1  ТҮТҮКТӨР, ТРОСТОР, ИРИ ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН БУЮМДАР 

Эскертүү:  Металл эмес ири темир буюмдардын сүрөттөрүн кошо 
алганда. 

*   14.1.1 Түтүктөр, кобулдар 
*   14.1.5 Тростор, кабелдер 

Эскертүү:  а) Электр кабелдерин кошо алганда. б) 9.1.7 дагы караңыз. 
*   14.1.13 Чынжырлар, чынжырлардын бөлүктөрү 
*   14.1.18 Башка ири темирден жасалган буюмдар 
 
14.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
14.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 14.1.2  Ийилген же эшилген түтүктөр, ийри-буйру түтүктөр  
А 14.1.3  Түтүктөрдүн кошулушу, күлтүк түтүктөр  
 
14.1.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 14.1.6  Эшилген же оролгон кабелдер, тростор,  
А 14.1.7  Кабелдин, тростун кесилиши  
А 14.1.8  Өткөргүчтөрү же ар түстүү кесилиши менен айырмалануучу тростор  
А 14.1.10  Штекерлери бар кабелдер, штепсели бар  өткөргүчтөр 
 
14.1.13 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 14.1.14  Блок чынжырлары (велосипеддер, мотоциклдер ж.б. үчүн) 
А 14.1.15  Чынжыр бөлүктөрү 
А 14.1.16  Шакекке оролгон чынжырлар  
 
14.1.18 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 14.1.19  Устундар, кырдуу устундар, өзөктөр, рельстер 
А 14.1.20  Устундардын, кырдуу устундардын, өзөктөрдүн, рельстердин кесилиши 
А 14.1.22  Темир бетон арматура, арматуранын түзүмдүк блоктору  
А 14.1.23  Тикенектүү зым  
А 14.1.24  Тикенектүү тор, торчо  
А 14.1.25  Башка ири темирден жасалган буюмдар 
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14.3  ТЕМИРДЕН ЖАСАЛГАН МАЙДА БУЮМДАР, СЕРПИЛГИЧТЕР 

*   14.3.1  Мыктар, бурамалар, чоң бурамалар, каңдамалар, шпонкалар, казыктар, 
гайкалар, канцелярдык нукуурлар.  Эскертүү:  9.5.1 дагы караңыз. 

14.3.20 Башка майда темирден жасалган буюмдар 
14.3.21 Серпилгичтер.  

Эскертүү:  а) Бардык түрдөгү жана каалаган максаттар үчүн бардык 
Серпилгичтерди кошо алганда. 
б) Эшик серпилгичтеринен тышкары (15.1.25). 
 

14.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(14.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу) 
 
A 14.3.2  Мыктар 
A 14.3.3  Бурамалар, чоң бурамалар, каңдамалар, шпонкалар, казыктар, 

канцелярдык нукуур 
A 14.3.7  Кайчылашкан мыктар, бурамалар, чоң бурамалар, каңдамалар, 

шпонкалар жана/же казыктар.  
Эскертүү:  9.5.1 дагы караңыз. 

A 14.3.9  Гайкалар 
A 14.3.11  Илгичтер, илмектер 

Эскертүү:  Кийим үчүн сыдыруучу илгичтерден тышкары (9.5.1). 
A 14.3.13 Ригелдер, тарткыч каамыттар жана эбелектер, кабелдик кыскычтар, 

бириктирүүчү муфталар, шакектер, шакек төшөмөлөрү, проушиналар, 
кыскыч сегменттер, бириктиргичтер, төшөмөлөр 

A 14.3.15  Эшиктин саптары, терезенин саптары, илмектер жана дошполор, эки 
жакка ачылуучу дошполуу илмектер, бекиткич темирлер 

A 14.3.16  Эшик бекиткичтери, тээктер 
 
 

 14.5  КУЛПУЛАРГА АЧКЫЧТАР, КУЛПУЛАР, АСМА КУЛПУЛАР 
*   14.5.1  Ачкычтар, ачкычтардын бөлүктөрү 

14.5.20 Ачкычтар үчүн шакектер (ачкычтар бар же ачкычтарсыз) 
14.5.21 Кулпулар, эшик кулпуларынын коймолору  
14.5.23 Асма кулпулар 
14.5.24 Кишендер 
 

14.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(14.5.1 негизги рубиркасы менен байланыштуу) 
 
А 14.5.2  Бир ачкыч 
А 14.5.3  Эки ачкыч 
А 14.5.6  Экиден көп ачкыч 
А 14.5.9  Ачкычтардын бөлүктөрү 
А 14.5.12  Тегерек, сүйрү же кысылган сүйрү формадагы бөркү бар ачкычтар 
А 14.5.13  Үлүштүү бөркү бар ачкычтар 
А 14.5.14  Ромб өңдүү бөрктөрү, фигуралуу же башка бөрктөрү бар, четтери түз же 

ийилген ачкычтар 
А 14.5.15  Кандайдыр бир башка формадагы ачкычтар  
А 14.5.18  Жалпак ачкычтар 
А 14.5.19  Башка ачкычтар 
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14.7  АСПАПТАР 

Эскертүү:  а) Колдорду (саптарды) кошо алганда. 
б) 14.9 классчасында жиктелүүчү, айыл чарба куралдарынан 
жана бакча шаймандарынан тышкары. 

*   14.7.1 Балкалар, уста балкасы, жыгач балкалар  
*   14.7.2 Балталар  
*   14.7.4 Дөшүлөр, өтүк  калыбы 
*   14.7.6 Башка аспаптар (14.7.18-14.7.23 тышкары) 
*   14.7.18 Бычак буюмдары 

Эскертүү:  Кооптуу сакал алгычтардан (10.5.4), ашкана бычактарынан 
(11.1.1) жана канжарлардан (23.1.1) тышкары.  

14.7.23  Мастеркалар жана соколдор, шпателдер, калактар, мастихиндерден 
тышкары (20.1.1) 

 
14.7 классчанын көмөкчү рубрикалары 
14.7.1, 14.7.2 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 14.7.3  Эки кайчылашкан балка, барскандар же балталар 
 
14.7.6 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 14.7.7  Чымчыгычтар, аттиштер, жалпак тиштүү кычкачтар, чеңгелдер 
А 14.7.8  Пинцеттер 
А 14.7.9  Шына кепили, гайка ачкычтары, бурагычтар 
А 14.7.11  Бургулар, жүк көтөрүүчү барабан, кол бургулары 
А 14.7.12  Электр бургулары, пневматикалык балкалар 
А 14.7.13  Көзөөчтөр, бургулар  
А 14.7.14  Кайрак таштар 
А 14.7.15  Араалар, араа станоктору, чынжырлуу араалар 
А 14.7.16  Араа тилкеси, тасмалуу араалардын тилкеси, араа чынжырлары  

Эскертүү:  Тиштүү дөңгөлөктөрдөн жана циркулярдык араалардын 
дисктеринен тышкары (15.7.1). 

 
14.7.18 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 14.7.19  Кайыш кескен жана башка бычактар 

Эскертүү:  Көп функционалдуу бычактарды кошо алганда.  
А 14.7.20  Кайчылар (А 14.7.21 тышкары)  
А 14.7.21  Кой кыркуу үчүн кайчылар  
 
 

14.9  АЙЫЛ ЧАРБА ШАЙМАНДАРЫ, БАКЧА ШАЙМАНДАРЫ, МУЗ 
ЖАРЧУ БАЛТАЛАР 

*   14.9.1 Күрөктөр 
14.9.5  Чукулдуктар, муз жаргыч балталар, кичине кетмендер  
14.9.7  Чалгылар, ороктор 

*   14.9.10 Башка айыл чарба куралдары же бакча шаймандары  
 
14.9 классчанын көмөкчү рубрикалары 
14.9.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
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А 14.9.2  Тегерек же учтуу күрөктөр  
А 14.9.3  Төрт бурчтуу же квадраттык күрөктөр  
 
14.9.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 14.9.11  Тырмооктор 
А 14.9.13  Соколор, соконун тиши 
 
 

14.11  ТЕПКИЧТЕР 
*   14.11.1  Тепкичтер 
 
14.11 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(14.11.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 14.11.2  Жалгыз тепкичтер 
А 14.11.3  Кош тепкичтер 
А 14.11.4  Шаты-тепкичтер 
А 14.11.5  Сүзүү бассейндеринин тепкичтери 
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15.  МАШИНАЛАР, КЫЙМЫЛДАТКЫЧТАР, МОТОРЛОР 
 

15.1  ӨНДҮРҮШТҮК ЖАНА АЙЫЛ ЧАРБА ЖАБДУУЛАРЫ, ӨНДҮРҮШТҮК 
ТҮЗҮЛҮШТӨР, МАШИНАЛАР, КЫЙМЫЛДАТКЫЧТАР, АР 
КАНДАЙ МЕХАНИКАЛЫК ШАЙМАНДАР 

15.3  ТИРИЧИЛИК МАШИНАЛАРЫ, ЖИП ИЙРҮҮЧҮ ЧАРЫКТАР 

15.5  КЕҢСЕ ЖАБДУУСУ 

15.7  ДӨҢГӨЛӨКТӨР, ПОДШИПНИКТЕР 

15.9  ЭЛЕКТР ТҮЗҮЛҮШТӨРҮ 
 
 
15.1  ӨНДҮРҮШТҮК ЖАНА АЙЫЛ ЧАРБА ЖАБДУУЛАРЫ, ӨНДҮРҮШТҮК 

ТҮЗҮЛҮШТӨР, МАШИНАЛАР, КЫЙМЫЛДАТКЫЧТАР, АР 
КАНДАЙ МЕХАНИКАЛЫК ШАЙМАНДАР 
Эскертүү:  Тиричилик машиналарынан жана жип ийрүүчү чарыктар 

(15.3) же кеңсе жабдууларынан (15.5) тышкары. 
15.1.1  Өндүрүштүк жабдуулар жана өндүрүштүк орнотмолор (мисалы, 

пресстөө, жанчуу, аралаштыруу, дистилляциялоо, кыртышты алуу үчүн, 
тегирмен ташын кошо алганда) 

15.1.7  Конвейер тасмалары  
15.1.11 Кыймылдаткычтар, моторлор 
15.1.13 Винттер, вентиляторлор, аба үйлөгүчтөр, турбиналар, форсункалар.  

Эскертүү:  Винттердин бардык түрлөрүн кошо алганда (анын ичинде 
учактардын жана кемелердин винттери).  

15.1.17  Машиналардын, өндүрүштүк жана айыл чарба жабдууларынын, 
кыймылдаткычтардын жана моторлордун деталдары жана бөлүктөрү 
(манипулятордук роботторду кошо алганда) 

15.1.19  Көтөргүч крандар, көтөрмө, көтөргүчтөр 
15.1.21  Чачыраткычтар, чачыраткыч пистолеттер, өрт өчүргүчтөр, чачыраткычтар, 

жаан агызгыч түзүлүштөр 
15.1.22  Айыл чарба машиналары  

Эскертүү:  а) Газон чапкычтарды жана багбанчылык үчүн башка 
маниларды кошо алганда. 
б) 14.9 классчасында жиктелген айыл чарба куралдарынан 
жана бакча шаймандарынан тышкары.  

15.1.23  Мунай соргучтары 
15.1.24  Автоматтык бөлүштүрүүчү орнотмолор, соода автоматтары, касса 

аппараттары (15.1.23 тышкары)  
15.1.25  Башка механизмдер жана шаймандар  

Эскертүү:  а) Эшиктерди жабуу үчүн механизмдерди кошо алганда. 
б) Электр бургуларынан жана пневматикалык балкалардан 
тышкары (14.7.6). 

 
 

 15.3  ТИРИЧИЛИК МАШИНАЛАРЫ, ЖИП ИЙРҮҮЧҮ ЧАРЫКТАР 
*   15.3.1  Тиричилик машиналары 

Эскертүү:  Ашкана манишаларынан (11.1.10), кир жуучу машиналардан 
(13.3.23) жана тиричилик кургатуучу түзүлүштөрдөн 
тышкары (13.3.24). 
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15.3.11  Жип ийрүүчү чарыктар, токуу станоктору 
 

15.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(15.3.1 негизги рубиркасы менен байланыштуулар) 
 
А 15.3.3  Тигүү машиналары  
А 15.3.5  Чаң соргучтар, полотерлер  
А 15.3.9  Башка тиричилик машиналары 
 
 

15.5  КЕҢСЕ ЖАБДУУСУ 
15.5.1  Жазма машиналар 

Эскертүү:  Текст процессорлорунан тышкары (16.1.4).  
15.5.25  Башка кеңсе жабдуусу 

 
 

15.7  ДӨҢГӨЛӨКТӨР, МУУНАКЖАЗДЫКТАР  
15.7.1  Тиштүү дөңгөлөктөр, тишчелер 

*   15.7.7 Кеме штурвалдары, кабестандар, кырлуу калактар 
*   15.7.9 Башка чабактар же ансыз дөңгөлөктөр 

Эскертүү:  Бандажы бар дөңгөлөктөрдөн жана окторунда оңдолгон унаа 
каражаттарынын дөңгөлөктөрүнөн тышкары (18.1.21). 

*   15.7.11 Шариктүү жана башка муунакжаздыктар 
*   15.7.15 Тиштүү өткөргүчтөр, бир аз жабылуучу дөңгөлөктөр, өткөрүү 

дөңгөлөктөрү  
*   15.7.17 Канаттары бар дөңгөлөктөр же дөңгөлөктөрдүн бөлүктөрү  
15.7 классчанын көмөкчү рубрикалары 
15.7.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 15.7.2  Кескич тиштери бар дисктер, циркулярдык араалардын дисктери 
А 15.7.3  Тиштүү дөңгөлөктөрдүн бөлүктөрү, тишчелер 
А 15.7.4  Чабактары бар тиштүү дөңгөлөктөр же тиштүү дөңгөлөктөрдүн 

бөлүктөрү 
 
15.7.1-15.7.17 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубркиалар 
 
А 15.7.18  Жазуулары же сүрөттөрү жок дөңгөлөктөр же подшипниктер 
А 15.7.19  Жазуулары бар дөңгөлөктөр же подшипниктер 
А 15.7.20  Адамдардын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү бар 

дөңгөлөктөр же муунакжаздыктар 
А 15.7.21  Башка сүрөт элементтери бар дөңгөлөктөр же муунакжаздыктар 
 
 

15. 9  ЭЛЕКТР ТҮЗҮЛҮШТӨРҮ 
Эскертүү:  Электр жана элекрондук чырактардан (13.1.6) жана электр 

кабелдеринен (14.1.5) тышкары. 
*   15.9.1  Электр түзүлүштөрү 
 
15.9 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(15.9.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
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А 15.9.2  Аккумуляторлор, батареялар  
А 15.9.3  Тутандыруучу чырактар 
А 15.9.9  Унаа каражаттары үчүн электр техникалык түзүлүштөр (А 15.9.2 жана А 

15.9.3 тышкары) 
Эскертүү:  Импульстук ишарат чырактарынан (13.1.6) жана унаа 

каражаттарынын башкы жарыктандыруу чырактарынан 
(13.1.6) тышкары.  

А 15.9.10  Штепселдик туташтыргычтар, айрылар, клеммдер, розеткалар  
А 15.9.11  Которгучтар, өчүргүчтөр, кыйгычтар 
А 15.9.12  Штепселдик розеткалар  
А 15.9.15  Обочолонткучтар 
А 15.9.16  Транзисторлор, диоддор, резисторлор, магниттер  
А 15.9.18  Интегралдык схемалар, компьютердик микросхемалар  
А 15.9.25  Башка электр түзүлүштөрү 
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16.  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ҮНДҮ ЖАЗУУ ЖАНА КАЙРА 

ЧЫГАРУУ, КОМПЬЮТЕРЛЕР, ФОТОГРАФИЯ, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА 

 

16.1  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ҮНДҮ ЖАЗУУ ЖАНА КАЙРА ЧЫГАРУУ, 
КОМПЬЮТЕРЛЕР 

16. 3  ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА 
 
 
16.1  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ҮНДҮ ЖАЗУУ ЖАНА КАЙРА ЧЫГАРУУ, 

КОМПЬЮТЕРЛЕР 
16.1.1  Антенналар, спутниктик  антенналар, мачталар, таянычтар, электр же 

телеграфтык тилкелер  
*   16.1.4  Телебайланыш үчүн түзүлүштөр жана жабдуулар, телеберүү, үндү 

жазуулар жана кайра чыгаруулор, компьютерлер 
 
16.1 классчанын көмөкчү рубрикалары (16.1.4 негизги рубрикасы менен байланыштуу) 

 
А 16.1.5  Радиоаппаратура, телеаппаратура 

Эскертүү: а) Сүрөттөрдү кайра чыгаруу үчүн аппаратураны 
(видеоаппаратураны) кошо алганда. 
б) Электрондук чырактардан тышкары (13.1.6). 

А 16.1.6  Компьютерлер, текст процессорлору 
А 16.1.7  “Чычкан” тибиндеги компьютердик манипулятор 
А 16.1.8  Компьютер клавиатурасы 
А 16.1.11  Телефондор 
А 16.1.12  Факс аппараттары 
А 16.1.13  Микрофондор 
А 16.1.14  Наушниктер 
А 16.1.15  Ойноткучтар 
А 16.1.16  Дисктер, үндү, сүрөттөрдү жана маалыматтарды жазуу үчүн CD- жана 

DVD-дисктер, дисктер үчүн кутулар жана футлярлар   
А 16.1.17  Магниттик тасмалар, магниттик тасмалар үчүн кассеталар  
А 16.1.25  Башка телебайланыш же үндү жазуу жана ойнотуу үчүн аппаратуралар  
 
 

16.3  ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА 
*   16.3.1  Фото- жана киноаппараттар, проекциялык аппараттар, кинопроекторлор 

Эскертүү: Видеокамераларды, унаалык радарларды жана 
фотообъективдерди кошо алганда. 

16.3.11  Башка фотография жана кинематография үчүн аппараттар, аспаптар, 
шаймандар 

16.3.13  Көз айнектер, көз айнектер үчүн алкактар  
16.3.15  Дүрбүлөр, талаа дүрбүлөрүн кошо алганда, телескоптор, микроскоптор 
16.3.17  Сабы бар чоңойтуучу айнектер  
16.3.19  Оптикалык линзалар, контакттык линзалар, көз айнектер үчүн линзалар 
16.3.25  Башка оптикалык аппараттар, приборлор, шаймандар 
 

16.3 классчанын көмөкчү рубрикалары (16.3.1 негизги рубиркасы менен 
байланыштуулар) 
 
А 16.3.3  Ирис диафрагмалары 
А 16.3.5  Фото- жана кинопленкалар, алар үчүн кассеталар 
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17.  УБАКЫТТЫ ӨЛЧӨӨ ҮЧҮН ПРИБОРЛОР, ЗЕР БУЮМДАРЫ, 

ГИРЯЛАР ЖАНА ӨЛЧӨӨ КАРАЖАТТАРЫ 
 

17.1 УБАКЫТТЫ ӨЛЧӨӨ ҮЧҮН ПРИБОРЛОР 

17.2 ЗЕР БУЮМДАРЫ 

17.3  ТАРАЗАЛАР, ГИРЯЛАР 

17.5  ӨЛЧӨӨ КАРАЖАТТАРЫ 
 
 
17.1  УБАКЫТТЫ ӨЛЧӨӨ ҮЧҮН ПРИБОРЛОР 

*   17.1.1  Убакытты өлчөө үчүн приборлор 
17.1.17  Күн сааттары 
17.1.19  Кум сааттары 
17.1.25  Башка убакытты өлчөө үчүн приборлор 
 

17.1 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(17.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 17.1.2  Жебеси бар же аларсыз тегерек циферблаттар   

Эскертүү:  Убакытты өлчөгүч болуп саналбаган, өлчөө приборлорунун 
циферблаттарынан тышкары (17.5.1).  

А 17.1.3 Жебеси бар же аларсыз тегерек эмес циферблаттар   
Эскертүү:  Убакытты өлчөгүч болуп саналбаган, өлчөө приборлорунун 

циферблаттарынан тышкары  (17.5.1). 
А 17.1.5  Убакытты өлчөө үчүн приборлордун жебелери  
А 17.1.6  Убакытты өлчөө үчүн приборлордун башка бөлүктөрү 

Эскертүү:  Спиралдык серпилгичтерден тышкары (14.3.21).  
А 17.1.7 Кол, чөнтөк сааттары 
А 17.1.8  Хронометрлер 
А 17.1.9  Үстөл, дубал сааттары,  ойготкуч сааттар  
А 17.1.13  Сааттар үчүн билериктер 
 
 

17.2  ЗЕР БУЮМДАРЫ 
*   17.2.1 Асыл таштар 
*   17.2.5 Берметтер  

17.2.13   Шуру, билериктер, мончоктор  
17.2.17  Асыл таштуу шакектер, нике шакектери  

*   17.2.25 Башка зер буюмдары 
Эскертүү:  запонкаларды, галстуктар үчүн төөнөгүчтөрдү, шляпалар 

үчүн сайгычтарды кошо алганда. 
 
17.2 классчанын көмөкчү рубрикалары 
17.2.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 17.2.2  Кырланган асыл таштар  
А 17.2.4  Башка асыл таштардын сүрөттөрү 
 
17.2.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика  
 
А 17.2.6  Үлүл кабыктардагы берметтер же асыл таштар 
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17. 3  ТАРАЗАЛАР,  ГИРЯЛАР 

*   17.3.1  Таразалар, гирялар 
 
17.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(17.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 17.3.2  Эки идиши бар таразалар  
А 17.3.3  Башка түрдөгү таразалар 
А 17.3.5  Таразалардын бөлүктөрү 
А 17.3.11  Гирялар 
 
 

17.5  ӨЛЧӨӨ КАРАЖАТТАРЫ 
Эскертүү:  Калькуляторлорду кошо алганда.  

*   17.5.1  Өлчөө приборлору 
Эскертүү:  17.1де жиктелген убакытты өлчөө үчүн приборлорунан, 

ошондой эле 17.3тө жиктелген таразалардан жана 
гирялардан тышкары. 

 
17.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(17.5.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 17.5.2  Узундукту өлчөө үчүн приборлор (бир ярд узундугу менен аяккы 

ченегичтер, чен тасмалары, рулеткалар, чен тасмалары жана 
геодезисттердин чен чынжырлары) 

А 17.5.3  Логарифмикалык сызгычтар, эсептик дисктер жана цилиндрлер  
А 17.5.4  Эсептегичтер 
А 17.5.5  Калыптар, калибрлер, нониустук (верньердик) ченегичтер, 

микрометрлер 
А 17.5.7  Чийме жана курулуш циркулдары  
А 17.5.9  Бурчтуктар, лекалолор, рейсшиндер, кульмандар 
А 17.5.13  Тиктартмалар, тиктартмалар үчүн жүктөр 
А 17.5.15  Деңгээлдер 
А 17.5.17  Өлчөө приборлорунун шкалалары жана циферблаттары 

Эскертүү:  Убакытты өлчөө үчүн приборлордун циферблаттарынан 
тышкары (17.1.1). 

А 17.5.19  Термометрлер 
А 17.5.21  Компастар, анын ичинде деңиз компастары 

Эскертүү:    Компастардын картушкаларынан тышкары (1.1.17). 
А 17.5.25  Башка өлчөө приборлору, белги салгыч аспаптар, флюгерлер, шамал 

көрсөткүчтөр, анемометрлер 
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18.  УНАА, ЖАНЫБАРЛАР ҮЧҮН БУЮМДАР 
 

18.1 ЖЕРДЕ ЖҮРҮҮЧҮ УНАА КАРАЖАТТАРЫ 

18.2 ЖАНЫБАРЛАР ҮЧҮН БУЮМДАР 

18.3 СУУДА ЖҮРҮҮЧҮ УНАА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АМФИБИЯЛАР 

18.4 КЕМЕ КАЗЫКТАРЫ, КАЛКЫМАЛАР ЖАНА КУТКАРУУ КУРЛАРЫ 

18.5 АБА ЖАНА КОСМОСТУК УНАА  КАРАЖАТТАРЫ 

18.  ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА МААЛЫМАТ ТАКТАЛАРЫ 
 
 
18.1 ЖЕРДЕ ЖҮРҮҮЧҮ УНАА КАРАЖАТТАРЫ 

*   18.1.1 Адамдын же жаныбардын күчү менен кыймылга келтирилген унаа 
каражаттары (18.1.5 жана 18.1.14 тышкары) 

18.1.5 Эки дөңгөлөктүү жана үч дөйгөлөктүү велосипеддер, мотоциклдер, 
мотороллерлер 

*   18.1.7 Автоунаа каражаттары 
*   18.1.11 Рельстик унаа каражаттары, поезддер, трамвайлар 
*   18.1.14 Башка жерде жүрүүчү унаа каражаттары  

18.1.21 Шиналар, шинанын издери, тайгаланууга каршы чынжырлар, дөңгөлөк 
октору (дөңгөлөктөрү менен же аларсыз), штурвалдар, радиаторлор, газ 
чыгуучу түтүктөр, жерде жүрүүчү унаа каражаттарынын 
амортизаторлору 
Эскертүү:  Башка класстарга жана рубрикаларга киргизилбеген, жерде 

жүрүүчү унаа каражаттарынын бардык башка бөлүктөрү.  
18.1.23  Стилдештирилген жерде жүрүүчү унаа каражаттары  
18.1.25  18.3 жана 18.5 классчаларында жиктелбеген, башка унаа каражаттары 

Эскертүү:  а) Аркан жолдордун вагондорун, лыжа көтөргүчтөрүн кошо 
алганда. 
б) Эскалаторлордон (7.3.15) жана тасма конвейерлеринен 
(15.1.7) тышкары. 
 

18.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
18.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 

 
А 18.1.2  Аскердик же жарыш арабасы, ат тартуучу эки дөңгөлөктүү экипаждар  
А 18.1.3  Төрт же андан көп дөңгөлөгү бар ат тартуучу экипаждар же арабалар 
 

18.1.7 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 

А 18.1.8  Жүк унаалары, автобустар, тракторлор, троллейбустар  
А 18.1.9  Моторлуу унаа каражаттары 
 
18.1.11 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 18.1.12  Локомотивдер 
 
18.1.14 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
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А 18.1.15  Жол таптагычтар, өзү жүрүүчү жол жана курулуш түзүлүштөрү же 

машиналары  
А 18.1.16  Лифттер, автожүктөгүчтөр 
А 18.1.17  Тобоггандар, чаналар, кар үчүн башка унаа каражаттары, карда 

жүргүчтөр 
А 18.1.18  Үй-авточиркегичтери, турак жай үчүн ылайыкташтырылган 

автомобилдер 
А 18.1.19  Балдардын бешик арабалары, рулу бар же рулсуз мотороллерлер, 

супермаркеттердин арабалары 
А 18.1.20  Дөңгөлөктүү олпок отургучтар 
 
 

18.2  ЖАНЫБАРЛАР ҮЧҮН БУЮМДАР 
18.2.1  Такалар 

Эскертүү:  Така өңдүү магниттерди кошо алганда. 
*   18.2.7 Жылкылар үчүн шаймандар (18.2.1 тышкары) 
*   18.2.17 Иттер жана мышыктар үчүн шаймандар  

18.2.25 Башка жаныбарлар үчүн шаймандар  
 

18.2 классчанын көмөкчү рубрикалары 
18.2.7 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 18.2.9  Үзөңгүлөр, теминги 
А 18.2.11  Ат жабдыгы 
А 18.2.13  Ээрлер 
А 18.2.15  Камчылар, аңчылык чыбырткылары 
 
18.2.17 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 18.2.18  Иттер жана мышыктар үчүн каргылар жана жетелегичтер 
 

18.3  СУУДА ЖҮРҮҮЧҮ УНАА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АМФИБИЯЛАР 
18.3.1  Сүзүүчү кайыктар, каноэ, гондолалар, шлюпкалар, кайыктар 

*   18.3.2 Парус кемелери, парус такталары 
*   18.3.14 Моторлуу катерлер, теплоходдор  

18.3.21 Парустар, иллюминаторлор, калактар 
Эскертүү:  Башка класстарга жана рубрикаларга киргизилбеген, 

кемелердин бардык башка бөлүктөрү.  
18.3.23  Кемелердин укмуштуудай же стилдештирилген сүрөттөрү  
18.3.25  Башка суу унаа каражаттары 

Эскертүү:  Сүзүүчү докторду, амфибиялык кемелерди жана аба 
жаздыкчасындагы кемелерди кошо алганда. 

 
18.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
18.3.2 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 18.3.3  Викингдер кайыктары, галералар, бир квадраттык парусу бар кайыктар 

(рейде жайгашкан, мачтада жантыгынан илинген)  
А 18.3.5  Чоң ийри-буйру жана учунда жана арткы бөлүгүндө мунара 

курулмалары бар байыркы парус кемелери  
А 18.3.7  Учтуу курчоолору бар ири парус кемелери, клиперлер 
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А 18.3.9  Башка парус кемелери 
А 18.3.10  Виндсерфинг үчүн такталар, парус такталары 
А 18.3.13  Парус-буу кемелери 
 
18.3.14 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 18.3.15  Лайнерлер 
А 18.3.16  Суу астында жүрүүчү кайыктар 
А 18.3.17  Кыймылдаткычы бар башка кемелер, траулерлер, буксирлер 

Эскертүү:  Өзү жүрүүчү жана чиркөөчү баржаларды кошо алганда.  
А 18.3.18  Кемелердин түтүн чыгуучу түтүктөрү  
 
 

18.4  КЕМЕ КАЗЫКТАРЫ, КАЛКЫМАЛАР ЖАНА КУТКАРУУ КУРЛАРЫ 
*   18.4.1  Кеме казыктары, калкытмактар жана куткаруу курлары 
 
18.4 классчанын көмөкчү рубрикалары (18.4.1) негизги рубрикасы менен байланыштуу 
 
А 18.4.2  Кеме казыктар 
А 18.4.3  Кайчылашкан кеме казыктары 
А 18.4.11  Калкымалар, куткаруу курлары, айланалар 
 
 

18.5  АБА ЖАНА КОСМОСТУК УНАА КАРАЖАТТАРЫ 
*   18.5.1  Учактар, тик учактар 

Эскертүү:  а) Учактардын бөлүктөрүн кошо алганда (канат куйрук, 
канаттары, фюзеляждары).  
б) Учактын винттеринен тышкары (15.1.13). 

*   18.5.5  Башка аба унаа каражаттары  
18.5.10  Космостук ракеталар жана капсулалар, жасалма спутниктер 
 

18.5 классчанын көмөкчү рубрикалары 
18.5.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 18.5.3  Стилдештирилген учактар 
 
18.5.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 18.5.6  Аба шарлары, башкарылбоочу жана байланган аэростаттар, 

дирижаблдер 
А 18.5.7  Батперектер, дельта өңдүү канаты бар пландалган учуучу аппараттар  
А 18.5.8  Парашюттар 
 
 

18.7  ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА МААЛЫМАТ ТАКТАЛАРЫ 
*   18.7.1 Кыймылдын автожол же темир жол белгилери 
*   18.7.22 Кыймылдын суу же аба белгилери  
 
18.7 классчанын көмөкчү рубрикалары 
18.7.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
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А 18.7.9  Багытты көрсөткүчтөрү бар такталар же мамылар, фирманын аталышы 

менен пластинкалар, көчөнүн аталышын жана үйлөрдүн номерлерин 
көрсөтүү менен пластинкалар   

А 18.7.11  Автожол же темир жол  жолчырактары 
А 18.7.13  Миля же километр менен аралыкты көрсөткүчү бар мамылар 
А 18.7.20  Башка автожол же темир жол кыймыл белгилери 
 
18.7.1, 18.7.22 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 18.7.19  Семафорлор 
 
18.7.22 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 18.7.23  Ишарат калкытмалар, бакендер 
А 18.7.25  Башка кыймылдын суу же аба белгилери  
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19.  ИДИШ ЖАНА ТАҢГАК, АР КАНДАЙ ӨНҮМДӨРДҮН 

СҮРӨТТӨРҮ 
 

19.1  ЧОҢ ИДИШ 

19.3  КИЧИНЕКЕЙ  ИДИШ 

19.7 БӨТӨЛКӨЛӨР, ФЛАКОНДОР 

19.8 ШИШЕЛЕРДИН БӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ШАЙМАНДАРЫ 

19. 9  АМФОРАЛАР, КУМУРАЛАР, ВАЗАЛАР, ГҮЛ ӨСТҮРҮҮЧҮ 
ИДИШТЕР, ГҮЛ КОЙГУЧТАР 

19.10  ТАБЫТТАР, СӨӨК ҮЧҮН УРНАЛАР 

19.11  ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ЖАНА ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК ИДИШТЕР 

19.13  МЕДИЦИНАЛЫК ЖЕ ХИРУРГИЯЛЫК ЖАБДУУЛАР, АСПАПТАР ЖЕ 
ШАЙМАНДАР, ПРОТЕЗДЕР, ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ 

19.19  АР КАНДАЙ ӨНҮМДӨРДҮН СҮРӨТТӨРҮ 
 
 
19.1  ЧОҢ ИДИШ 

Эскертүү:  19.9да жиктелген идиштерден тышкары. 
*   19.1.1  Цилиндрдик же эллиптикалык формадагы чоң идиш (мисалы, танктар, 

газ баллондор, челектер) 
*   19.1.3  Цилиндрдик эмес же эллиптикалык эмес формадагы чоң идиш (мисалы, 

таңгак үчүн жашиктер, торчо идиш, себеттер) 
*   19.1.4  Банкалар, бидондор, канистрлер, чакалар, суу куйгучтар 

Эскертүү:  Герметикалык банкалардан тышкары (19.3.1 же 19.3.3). 
 

19.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
19.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 19.1.5  Челектер, жантыгынан жаткан 
А 19.1.6  Челектер, тигинен турган 
А 19.1.7  Челектер, алдыңкы көрүнүшү 
А 19.1.8  Чандар, жыгач тайпак идиш, сүт чакалары 
 
19.1.3 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
А 19.1.11  Товарларды ташуу үчүн чоң каптар  
 
19.1.1, 19.1.3 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 19.1.12  Себеттер, токулган себеттерди, бөтөлкөлөр үчүн торлуу көтөрүүчү 

идиштерди кошо алганда 
 
19.1.1-19.1.4 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 19.1.25  Башка чоң идиш  
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19.3  КИЧИНЕКЕЙ ИДИШ 

Эскертүү:  11.3, 19.7, 19.9 же 19.11 киргизилген идиштерден тышкары. 
*   19.3.1  Цилиндрдик же эллиптикалык формадагы кичинекей идиш (мисалы, 

пилюля же эрин помадасы үчүн тюбиктер, косметикалык крем үчүн 
банкалар, консервалар үчүн айнек же темир банкалар) 

*   19.3.3 Цилиндрдик эмес же эллиптикалык эмес формадагы кичинекей идиш  
*   19.3.6 Кофенин же чайдын порциялык таблеткалары бар таңгак 
 
19.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
19.3.3 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 19.3.4  Почта ящиги  
А 19.3.5  Баштык-саше 
 
19.3.1, 19.3.3, 19.3.6 негизги рубрикалар менен байланыштуу, көмөкчү рубрикалар 
 
А 19.3.8  Копилка, торопой-копилка 
А 19.3.9  Майда ачык идиш 
А 19.3.15  Кутулары менен тюбиктер же бөтөлкөлөр   
А 19.3.21  Бир тарабы жалпайган тюбиктер 
А 19.3.24  Майда идишке салуу үчүн даярдалган кагаз же карточкалар 
А 19.3.25  Башка майда идиштер 
 
 

19.7  ШИШЕЛЕР, ФЛАКОНДОР 
*   19.7.1 Тегерек же эллиптикалык жантыгынан кеткен кесилиши бар шишелер 

жана флакондор  
*   19.7.2 Тегерек же эллиптикалык формадан айырмаланган, жантыгынан кеткен 

кесилиши бар шишелер жана флакондор  
*   19.7.6  Адам, жаныбар, адамдын денесинин же жаныбардын денесинин бөлүгү, 

жансыз предмет түрүндөгү шишелер жана флакондор  
*   19.7.7  Сабы бар шишелер жана флакондор 

19.7.25 Башка шишелер жана флакондор 
19.7.26 Балдар шишелери 
 

19.7 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(19.7.1-19.7.7 негизги рубрикалар менен байланыштуу) 
 
А 19.7.9  Тыкан ичке шишелер жана флакондор 
А 19.7.10  Кыска тултуйган шишелер жана флакондор 
А 19.7.12  Мойну жок шишелер жана флакондор 
А 19.7.13  Ийилген же жантайган мойну бар шишелер жана флакондор 
А 19.7.16  Капталдары ичкери кирген шишелер жана флакондор   
А 19.7.17  Капталы томпок, чыгып турган же тегерек шишелер жана флакондор 
А 19.7.20  Конус формасындагы шишелер жана флакондор 
А 19.7.22  Тигинен, жантыгынан же башка кырлары бар шишелер жана флакондор  
А 19.7.23  Кырларынан айырмаланган, үстүртөн рельефи бар шишелер жана 

флакондор 
А 19.7.24  Чырпык тордогу шишелер жана флакондор, чырпык тор менен 

капталган бөтөлкөлөр жана флакондор  
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19.8  ШИШЕЛЕРДИН БӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ШАЙМАНДАРЫ 

*   19.8.1  Шишелердин бөлүктөрү жана шаймандары 
Эскертүү:  а) Куюу үчүн түзүлүштөрдү жана балдар шишелери үчүн 

упчуларды кошо алганда.  
б) Шише ачкычтардан жана штопорлордон тышкары 
(11.1.10). 
 

19.8 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(19.8.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 19.8.2  Шишелердин мойундары 
А 19.8.5  Тыгындар 
А 19.8.7  Чаптап бекитме капкакчалар 
А 19.8.25  Башка шишелердин бөлүктөрү жана шаймандары 
 
 

19.9  АМФОРАЛАР, КУМУРАЛАР, ВАЗАЛАР, ГҮЛ  ӨСТҮРҮҮЧҮ  
ИДИШТЕР, ГҮЛ КОЙГУЧТАР 

*   19.9.1  Амфоралар, кумуралар, вазалар, гүл өстүрүүчү идиштер, гүл койгучтар 
 
19.9 классчанын көмөкчү рубрикалары (19.9.1 негизги рубрикасы менен 
байланыштуулар) 
 
А 19.9.2  Сабы бар же сабы жок амфоралар, кумуралар  
А 19.9.3  Гүл вазалары, декоративдик вазалар 
А 19.9.7  Бакча идиштери, гүл өстүрүүчү идиштер  
А 19.9.9  Гүлдөр үчүн койгучтар, өсүмдүктөр үчүн кутулар  
 
 

19.11  ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ЖАНА ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК ИДИШТЕР  
*   19.8.1  Сокулар (пестиктер) 

Эскертүү:  Ашкана сокуларын кошо алганда. 
*   19.8.1  Лабораториялык жана фармацевтикалык идиштер 
 
19.11 классчанын көмөкчү рубрикалары 
19.11.4 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 19.11.5  Сфералык же эллипсоиддик формадагы реторттор 
А 19.11.7  Үч бурчтуу реторттор 
А 19.11.9  Сфералык формадагы идиштер (баллондор) 
А 19.11.11  Үч бурчтуу формадагы идиштер 
А 19.11.13  Пробиркалар 
 
19.11.1, 19.11.4 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 19.11.25  Башка лабораториялык жана фармацевтикалык идиштер 
 
 
 
 
 

70 
 



Вена жиктемеси (7-редакция) - Түшүндүрмө эскертүүлөрү менен класстардын,  
классчалардын жана рубрикалардын тизмеги 

 
19.13  МЕДИЦИНАЛЫК ЖЕ ХИРУРГИЯЛЫК ЖАБДУУЛАР, АСПАПТАР 

ЖЕ ШАЙМАНДАР, ПРОТЕЗДЕР, ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ 
*   19.13.1  Медициналык же хирургиялык жабдуулар, аспаптар же шаймандар, 

протездер, дары каражаттары 
 
19.13 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(19.13.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу) 
 
А 19.13.3  Теринин астына дары куюу үчүн шприцтер  
А 19.13.5  Укалоочу аппараттар 
А 19.13.7  Протездер 
А 19.13.13  Презервативдер 
А 19.13.15  Гипс таңмалары, бандаждар 
А 19.13.21  Флакончиктер, капсулалар, пилюлялар, таблеткалар, свечалар 
А 19.13.22  Стетоскоптоп 
А 19.13.25  Башка медициналык же хирургиялык жабдуулар, аспаптар же 

шаймандар  
 
 
19.19  АР КАНДАЙ ӨНҮМДӨРДҮН СҮРӨТТӨРҮ 

Эскертүү:  Башка бөлүмдөргө жана категорияларга кире албай турган 
өнүмдөрдүн бардык сүрөттөрүн кошо алганда, мисалы, 
көмүр, кокс, брикеттер, кайрактар, куймалар. 
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20.  ЖАЗУУ, ЧИЙҮҮ, СҮРӨТ ТАРТУУ ЖАНА ЖИВОПИСЬ ҮЧҮН  

МАТЕРИАЛДАР, КЕҢСЕ ШАЙМАНДАРЫ, КЕҢСЕ ТОВАРЛАРЫ, 
БАСМА ПРОДУКЦИЯЛАРЫ 

 

20.1  ЖАЗУУ, ЧИЙҮҮ, СҮРӨТ ТАРТУУ ЖАНА ЖИВОПИСЬ ҮЧҮН 
МАТЕРИАЛДАР, МАЙДА КЕҢСЕ ШАЙМАНДАРЫ 

20.5  КАГАЗДАН ЖАСАЛГАН БУЮМДАР, ДОКУМЕНТТЕР 

20.7  КИТЕПТЕР, КИТЕП МУКАБАЛАРЫ, ГЕЗИТТЕР 
 
 

20.1  ЖАЗУУ, ЧИЙҮҮ, СҮРӨТ ТАРТУУ ЖАНА ЖИВОПИСЬ ҮЧҮН 
МАТЕРИАЛДАР, МАЙДА КЕҢСЕ ШАЙМАНДАРЫ 

*   20.1.1  Чийүү, сүрөт тартуу жана живопись үчүн материалдар, анын ичинде 
мастихиндер (20.1.15 жана 20.1.17 тышкары) 

*   20.1.15  Мольберттер, чийүү такталары, класс такталары, грифель такталары 
*   20.1.17  Башка майда кеңсе шаймандары 

Эскертүү:  а) Кагаздар үчүн бекиткичти, карандашты учтоо үчүн 
машинканы, клей тасманы кармагычты, штемпелдик 
жаздыкчаларды, боегучтары менен (тонерлер) 
картридждерди кошо алганда.  
б) Чийүү баскычтарынан (14.3.1) жана 17.5.1 рубрикасына 
жана 20.5 классчасына киргизилген башка кеңсе 
буюмдарынан тышкары. 
 

20.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
20.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 20.1.3  Карандаштар, калемсаптар, калемсаптар үчүн канатчалар, канатчалуу 

автокалемсаптар, жазуучу түйүнү кийизден жасалган калемсаптар   
А 20.1.5  Көркөм жана сырдоо кылкалемдери 
А 20.1.9  Сырды сүртүү үчүн валиктер  
А 20.1.11  Башка жазуу, чийүү, сүрөт тартуу жана живопись үчүн материалдар 

Эскертүү:  Пистолет-боёк чачыраткычтан тышкары (15.1.21). 
 

20.1.15 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 20.1.16  Номерлештиргич-чаптыргычтар 
 
20.1.17 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 20.1.19  Бастыруу үчүн штамптар, резина штамптары 

20.5  КАГАЗДАН ЖАСАЛГАН ПРЕДМЕТТЕР, ДОКУМЕНТТЕР 
20.5.1  Четтери оролгон же чачылуу пергаменттер 
20.5.3  Жылнаамалар 
20.5.5  Кол жазма же басма тексттери, таблицалары, схемалары бар башка 

документтер 
20.5.7  Чиймелер, схемалар, диаграммалар, пландар, графиктер, эпюрлар, ийри 

сызыктар 
20.5.11  Карточкалар, картотекалар, перфокарталар, перфотасмалар 
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20.5.13 Конверттер 
20.5.14 Визиттик карточкалар 
20.5.15 Чапталуучу этикеткалар 
20.5.16 Штрих коду менен же анысы жок, магниттик же магниттик эмес банктык, 

кредиттик же идентификациялык карточкалар 
20.5.21  Почта маркалары 
20.5.23 Банкноттор 
20.5.24 Майдаланып айрылган, бырышкан, тырышкан, ийилген, буралган же 

оролгон кагаз 
20.5.25 Кагаз рулондору, туш кагаздар, кагаздан жасалган башка предметтер, 

башка документтер  
 
 
20.7  КИТЕПТЕР, КИТЕП МУКАБАЛАРЫ, ГЕЗИТТЕР 

*   20.7.1  Китептер, журналдар, гезиттер, китеп мукабалары 
 
20.7 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(20.7.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 20.7.2  Китептер, журналдар, гезиттер 
А 20.7.5  Мукабалоо шаймандары, мукабалар 
А 20.7.7  Гезиттердин жана журналдардын аталыштары 
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21.  ОЮНДАР, ОЮНЧУКТАР, СПОРТТУК ТОВАРЛАР, КАРУСЕЛДЕР 

 

21.1  ОЮНДАР, ОЮНЧУКТАР 

21.3  СПОРТТУК ТОВАРЛАР, КАРУСЕЛДЕР 
 
 
21.1  ОЮНДАР, ОЮНЧУКТАР 

*   21.1.1  Карталар колодасы, оюн карталары, оюн карталарындагы сүрөттөр 
Эскертүү:  Ача жана чырым 2.9.1 жана 5.3.6 киргизилиши керек. 

21.1.9  Оюн чүкөлөрү, домино 
21.1.11  Шашка жана шахмат такталары, кроссворддор 

Эскертүү:  Шахмат (торчо) талаа түрүндөгү фондордон тышкары 
(25.7.1). 

21.1.13 Шахмат фигуралары 
21.1.14 Картиналарды, алардын курамдык бөлүктөрүн түзүү үчүн 

элементтердин топтомунан турган баш катырмалар  
21.1.15 Конструкторлор, конструкторлордун деталдары 
21.1.16 Аба шарлары 
21.1.17 Шамал тегирмендери  
21.1.25  Башка оюндар жана оюнчуктар 
 

21.1 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(21.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу) 
 
А 21.1.2  Оюн карталарындагы сүрөт: карга (карта түрү) 
А 21.1.3  Оюн карталарындагы сүрөт: момун (карта түрү) 
А 21.1.4  Картанын төрт түрү (карга, ача, момун, чырым) бирге 
А 21.1.5  Падышанын, айымдын, валеттин сүрөтү  
А 21.1.7  Карта колодасы, оюн карталары 
 
 

21.3  СПОРТТУК ТОВАРЛАР, КАРУСЕЛДЕР 
21.3.1  Футбол жана башка топтор, бадминтон ойноо үчүн воландар 
21.3.3  Кеглдер 
21.3.5  Ракеткалар 
21.3.7  Гольф үчүн клюшкалар, хоккей клюшкасы, поло ойноо үчүн клюшка 
21.3.9 Лыжалар, лыжалардын учтуу учтары, лыжа таяктары 
21.3.10 Карда тебүү үчүн такталар (сноуборд) 
21.3.11 Коньки, чыгырыктуу коньки, тебүү үчүн чыгырыктуу такталар 
21.3.13 Гантелдер, штангалар 
21.3.14 Крикеттик дарбазалардын спицалары, биталар 
21.3.15 Балык уулоочулук жана аңчылык аспаптары  

Эскертүү:  а) Суу астындагы уулоо үчүн аспаптарды кошо алганда. 
б) 23.1 жана 23.3 классчаларында жиктелген курал-жарактан 
тышкары. 

21.3.16  Балык уулоо, аңчылык же оюн үчүн торлор 
21.3.17  Футбол дарбазалары же башка командалык оюндар үчүн дарбазалар  
21.3.19 Каруселдер, горкалар, селкинчектер, шайтан дөңгөлөк 
21.3.21 Буталар 
21.3.22 Үстөл футболу 
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21.3.23 Боксер колкаптары 
21.3.24 Бильярд үстөлдөрү, бильярддык кийлер 
21.3.25 Дене тарбия жана спорт үчүн башка предметтер  

Эскертүү:  а) Гимнастикалык жабдыктарды кошо алганда. 
б) Муз жаргыч балталардан (14.9.5), жебеден (23.1.5), 24.15 
рубрикасында жиктелген жаадан жана дротиктен, 
ыргытылуучу найзалар (23.1.1), парус кемелеринен (18.3.2) 
тышкары. 
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22.  МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАР ЖАНА АЛАРДЫН ШАЙМАНДАРЫ, 

МУЗЫКАЛЫК ШАЙМАНДАР, КОҢГУРООЛОР, КАРТИНАЛАР, 
СКУЛЬПТУРАЛАР 

 

22.1  МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАР ЖАНА АЛАРДЫН ШАЙМАНДАРЫ, 
МУЗЫКАЛЫК ШАЙМАНДАР 

22.3  КОҢГУРООЛОР 

22.5  КАРТИНАЛАР, СКУЛЬПТУРАЛАР 

22.1  МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАР ЖАНА АЛАРДЫН ШАЙМАНДАРЫ, 
МУЗЫКАЛЫК ШАЙМАНДАР 

 
 

22.1.1  Урма аспаптар 
Эскертүү:  22.3 классчада жиктелген коңгуроодон тышкары. 

*   22.1.5 Үйлөмө аспаптар, ышкырыктар 
*   22.1.10 Клавиша аспаптары 

Эскертүү:  Аккордеондон тышкары (22.1.25). 
*   22.1.15 Кыл аспаптары 
*   22.1.21 Музыкалык аспаптардын шаймандары, музыкалык шаймандар  

Эскертүү:  Барабан таякчаларын, кыл таякчаларын, камертондорду, 
метрономдорду, кармагычтарды, койгучтарды, музыкалык 
аспаптар үчүн атайын кутучаларды, такт уруу үчүн 
таякчаны (оркестрдин дирижеру үчүн) кошо алганда.  

22.1.25  Башка музыкалык аспаптар 
 
22.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
22.1.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 22.1.6  Үйлөмө жез аспаптар (А 22.1.7 тышкары) 
А 22.1.7  Аңчылык чоору 
А 22.1.8  Үйлөмө жыгач аспаптар, волынкалар 
 
22.1.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 22.1.11  Органдар 
22.1.15 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 22.1.16  Лиралар, арфалар 
 
22.1.21 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 22.1.22  Камертондор 
 
 

22.3  КОҢГУРООЛОР 
*   22.3.1  Коңгуроолор 
 
22.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(22.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу) 
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А 22.3.5  Бир коңгуроо 
А 22.3.6  Эки коңгуроо 
А 22.3.7  Үч коңгуроо 
А 22.3.8  Үчтөн ашык коңгуроо 
А 22.3.21  Кичинекей шар өңдүү коңгуроолор  
 
 

22.5  КАРТИНАЛАР, СКУЛЬПТУРАЛАР 
*   22.5.1 Картиналар 
*   22.5.10 Адамды сүрөттөгөн скульптуралар 
*   22.5.19 Жаныбарды сүрөттөгөн скульптуралар  

22.5.25 Башка скульптуралар 
Эскертүү:  Абстракттуу скульптураларды кошо алганда. 
 

22.5 классчанын көмөкчү рубрикалары 
22.5.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 22.5.3  Белгилүү картиналар 
 
22.5.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
А 22.5.12  Аялды сүрөттөгөн скульптуралар 
А 22.5.13  Эркекти сүрөттөгөн скульптуралар 
А 22.5.14  Баланы сүрөттөгөн скульптуралар 
А 22.5.15  Адамдардын тобун сүрөттөгөн скульптуралар 
 
22.5.10, 22.5.19 негизги рубрикалар менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 22.5.17  Аттын статуялары жана скульптуралары 
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23.  КУРАЛ-ЖАРАК, ОК-ДАРЫЛАР, СООТ-ШАЙМАН 

 
Эскертүү:  Аскердик танктардан (18.1.14), аскердик учактардан (18.5.1) 

жана 18.3 классчасында жиктелген аскердик кемелерден 
тышкары. 

 

23.1  АТЫЛБАС КУРАЛ-ЖАРАК, БАШКА ОК АТПАС КУРАЛ 

23.3  ОК АТУУЧУ КУРАЛДАР, ОК-ДАРЫЛАР, ЖАРДЫРГЫЧ ЗАТТАР 

23.5  СООТ-ШАЙМАН 
 
 

23.1  АТЫЛБАС КУРАЛ-ЖАРАК, БАШКА ОК АТПАС КУРАЛ 
23.1.1  Атылбас курал-жарак, найзалар, ийри кылычтар, кылычтар, ичке 

кылычтар, канжарлар 
Эскертүү:  Согуштук  балталардан тышкары (14.7.2).  

23.1.5  Жебелер, чопкуттар 
Эскертүү:  Жаалар 24.15 классчасында жиктелет.  

23.1.7  Арбалеттер 
Эскертүү:  Жаалар 24.15 классчасында жиктелет.  

23.1.25  Башка ок атпас курал 
Эскертүү:  Союлду, булаваны, бумерангды, катапультаны кошо алганда. 

 
 
23.3  ОК АТУУЧУ КУРАЛДАР, ОК-ДАРЫЛАР, ЖАРДЫРГЫЧ ЗАТТАР 

*   23.3.1 Ок атуучу куралдар 
*   23.3.10 Ок-дарылар, жардыргыч заттар 
 
23.3 классчанын көмөкчү рубрикалары 
23.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 23.3.2  Артиллериялык куралдар (пушкалар), өзү жүрүүчү артиллериялык 

түзүлүштөр, ракеталык түзүлүштөр  
А 23.3.3  Мылтыктар, пулеметтор, автоматтар  
А 23.3.5  Пистолеттер, револьверлер  
А 23.3.7  Башка ок атуучу куралдар 
 
23.3.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 23.3.11  Коргошун бытырасы менен патрондор 
А 23.3.13  Аскердик патрондор 
А 23.3.15  Артиллериялык снаряддар, ракеталар 
А 23.3.17  Гранаталар 
А 23.3.25  Башка ок-дарылар же жардыргыч заттар 
 
 

23.5   СООТ-ШАЙМАН 
*   23.5.1  Соот-шайман 
 
23.5 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(23.5.1 негизги рубрика менен байланыштуулар) 
 
А 23.5.5  Соот-шаймандын бөлүгү болуп саналган туулгалар 
А 23.5.11  Соот-шаймандын башка бөлүктөрү 
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24.  ГЕРАЛЬДИКА, ТЫЙЫНДАР, ЭН БЕЛГИЛЕР, СИМВОЛДОР 
 

24.1  КАЛКАНДАР 

24.3  МӨӨРЛӨР, ШТАМПТАР, ШТЕМПЕЛДЕР 

24.5  МЕДАЛДАР, ТЫЙЫНДАР, ТӨШ БЕЛГИЛЕР, ОРДЕНДЕР 

24.7  ЖЕЛЕКТЕР 

24.9  ТААЖЫЛАР, ДИАДЕМАЛАР 

24.11  ЭН БЕЛГИЛЕР, АЙЫРМАЛОО БЕЛГИЛЕРИ 

24.13  КРЕСТТЕР 

24.15  ЖААЛАР 

24.17  БЕЛГИЛЕР, БЕЛГИЛЕМЕЛЕР, СИМВОЛДОР 
 
 
24.1  КАЛКАНДАР 
24.1.1  Сүрөт элементтерин да, жазууларды да камтыбаган калкандар (бош 

калкандар)  
24.1.3  Геометриялык фигуралардын же телолордун, сызыктардын, 

тилкелердин сүрөтү бар калкандар  
*   24.1.5  Башка сүрөт элементтери же жазуулары бар калкандар (калкандын 

өзүндө) 
*   24.1.17 Тышкы сүрөт элементтери же жазуулары бар калкандар  

24.1.23 Бир нече калкан  
24.1.25 Бөтөнчө формадагы калкандар 
 

24.1 классчанын көмөкчү рубрикалары 
24.1.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 24.1.7  Асман телолорунун же жаратылыш кубулуштарынын сүрөттөрү менен 

калкандар 
А 24.1.8  Адамдардын же адамдын денесинин бөлүгүнүн сүрөттөрү бар калкандар 

(соот-шаймандар менен жана аларсыз) 
А 24.1.9  Жаныбарлардын же жаныбардын денесинин бөлүгүнүн сүрөттөрү бар 

калкандар 
А 24.1.10  Өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү бар калкандар 
А 24.1.11  Ландшафттардын, турак жайлардын, имараттардын же курулмалардын 

сүрөттөрү бар калкандар 
А 24.1.12  Өндүрүштүк же өнөр жай буюмдарынын сүрөттөрү бар калкандар 
А 24.1.13  Башка сүрөт элементтери бар калкандар 
А 24.1.15  Жазуулары бар калкандар 
 
24.1.17 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 24.1.18  Сүрөт элементтери же жазуулары бар курчалган калкандар 
 А 24.1.19  Кармагычы бар калкандар 
А 24.1.20  Ар башкача жайгашкан тышкы сүрөт элементтери жана жазуулары бар 

калкандар  
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24.3  МӨӨРЛӨР, ШТАМПТАР, ШТЕМПЕЛДЕР 

*   24.3.1  Мөөрлөр, штамптар, штемпелдер 
 
24.3 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(24.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 24.3.2  Документке, тасмага же башка предметке бекитилген же тиркелген 

мөөрлөр, штамптар же штемпелдер  
А 24.3.7  Тегерек мөөрлөр, штамптар же штемпелдер 
А 24.3.8  Сүйрү мөөрлөр, штамптар же штемпелдер 
А 24.3.9  Башка формадагы мөөрлөр, штамптар же штемпелдер 
А 24.3.11  Асман телолорунун же жаратылыш кубулуштарынын сүрөттөрү бар 

мөөрлөр, штамптар же штемпелдер  
А 24.3.12  Адамдардын же адамдын денесинин бөлүгүнүн сүрөттөрү бар мөөрлөр, 

штамптар же штемпелдер  
А 24.3.13  Жаныбарлардын же жаныбардын денесинин бөлүгүнүн сүрөттөрү бар 

мөөрлөр, штамптар же штемпелдер  
А 24.3.14  Өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү бар мөөрлөр, штамптар же штемпелдер 
А 24.3.15  Ландшафттардын, турак жайлардын, имараттардын же курулмалардын 

сүрөттөрү бар мөөрлөр, штамптар же штемпелдер  
А 24.3.16  Өндүрүштүк же өнөр жай буюмдарынын сүрөттөрү бар мөөрлөр, 

штамптар же штемпелдер  
А 24.3.17  Геометриялык фигуралардын же телолордун сүрөттөрү бар мөөрлөр, 

штамптар же штемпелдер  
А 24.3.18  Жазуулары бар мөөрлөр, штамптар же штемпелдер 
А 24.3.19  Башка сүрөт элементтери бар мөөрлөр, штамптар же штемпелдер 
 
 

24.5  МЕДАЛДАР, ТЫЙЫНДАР, ТӨШ БЕЛГИЛЕР, ОРДЕНДЕР 
*   24.5.1 Бир медаль же тыйын 

24.5.5 Эки медаль же тыйын 
24.5.7 Экиден ашык медаль же тыйын 

*   24.5.20 Төш белгилери, ордендер 
 
24.5 классчанын көмөкчү рубрикалары 
Негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 24.5.1 
 
А 24.5.2  Адамдын башынын же адамдын сүрөтү бар бир медаль же тыйын 
А 24.5.3  Башка сүрөт элементтери бар  бир медаль же тыйын  
 
24.5.20 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 24.5.21  Алтын жабагы жүн 
А 24.5.25  Башка төш белгилери же ордендер  
 
 

24.7  ЖЕЛЕКТЕР 
*   24.7.1 Бир желек 
*   24.7.3 Эки же андан көп желек 
 
24.7 классчанын көмөкчү рубрикалары 
24.7.3 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
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А 24.7.5  Желектер тобу 
А 24.7.11  Вымпел формасындагы желектер 
А 24.7.21  Бир эле саптагы же тростогу бир нече желек 
 
24.7.1, 24.7.3 негизги рубрикалар менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар  
 
А 24.7.13  Учу саптан алынып салынган, айлантылган же чекитке чейин кысылган 

же экиге бөлүнгөн желектер (“чыйырчык куйругу” түрүндө)  
А 24.7.15  Үч бурчтук формасындагы желектер  
А 24.7.23  Стилдештирилген желектер 
 
 

24.9  ТААЖЫЛАР, ДИАДЕМАЛАР 
 
*   24.9.1 Үстү жабык таажылар 
*   24.9.2 Үстү ачык таажылар 
*   24.9.3 Стилдештирилген же укмуштуудай таажылар  

24.9.4  Диадемалар 
 

24.9 классчанын көмөкчү рубрикалары  
(24.9.1- 24.9.3 негизги рубрикалар менен байланыштуу) 
 
А 24.9.5  Бир таажы 
А 24.9.6  Эки же андан көп таажылар 
А 24.9.7  Тиштеринин учунда шарлары бар таажылар  
А 24.9.8  Формасы боюнча мунараларга же чеп дубалдарына окшошкон, тиштүү, 

жогорку жээги бар таажылар  
А 24.9.9  Үч үч бурчтуу тишчелери бар таажылар  
А 24.9.10  Үчтөн ашык үч бурчтуу тишчелери бар таажылар 
А 24.9.11  Жаа формасындагы тиштери бар таажылар  
А 24.9.12  Жалбырак оюусу үстөмдүк кылган  таажылар  
А 24.9.13  Крест менен курчалган таажылар 
А 24.9.14  Тамга, монограмма же сан (сандар) менен айкалышкан таажылар 
А 24.9.16  Башка жазуулар менен айкалышкан таажылар 
А 24.9.20  Адамдардын же адамдын денесинин бөлүгүнүн сүрөттөрү менен 

таажылар 
А 24.9.21  Жаныбарлардын же жаныбардын денесинин бөлүгүнүн сүрөттөрү менен 

таажылар 
А 24.9.22  Өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү менен таажылар 
А 24.9.23  Өндүрүштүк же өнөр жай буюмдарынын сүрөттөрү менен таажылар 
А 24.9.24  Башка сүрөт элементтери менен таажылар 
А 24.9.25  Башка мүнөздүү белгилери менен таажылар  
 
 

24.11  ЭН БЕЛГИЛЕР, АЙЫРМАЛОО БЕЛГИЛЕРИ 
24.11.1  Рим белгилери, ликтор тутамдары, скипетрлер 
24.11.3  Канаттары бар жезлдер (Меркурий жезли) 
24.11.5  Ийилген таяктар, илгичи бар койчунун аса таягы, пастырдын аса таягы 
24.11.7  Нептундун үчүлүк айрысы 
24.11.11  Крест менен курчалган шарлар 
24.11.13 Митрлер 
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24.11.14 Меркурий туулгасы (канаттары бар) 
24.11.15 Давид жылдызы 
24.11.16 Молчулук мүйүзү 
24.11.17   Кытайдын ийгилик символу 
24.11.18  Эн белги же айырмалоо белгиси катары таанылган  белгилер, сүрөттөр же 

башка сүрөт элементтери  
24.11.21  Галундар (ардактуу сыйлык же наам катары), кокарддар 

Эскертүү:  Бурчтар рубрикага киргизилген шеврондордон тышкары 
(26.3.23).  

24.11.25 Башка эн белгилер же айырмалоо белгилери  
Эскертүү:  а) «Жаман көздү» кошо алганда. 

б) Жыландын жана идиштин (3.11.1), жыландын жана 
жезлдин  (3.11.1), империя бүркүттөрүнүн (3.7.1) жана 
шаманалардын (13.1.5) сүрөттөрүнөн тышкары. 

 
 

24.13  КРЕСТТЕР 
*   24.13. 1 Грек крести, Ыйык Андрей крести 
*   24.13.2 Рим крести, тау-крести 
*   24.13.3 Лорран крести, Рим Папасынын крести 
*   24.13.4 Мальта крести 
*   24.13.5 Сөз жүзүндөгү элементтер менен түзүлгөн кресттер 
*   24.13.25 Башка кресттер 
 
24.13 классчанын көмөкчү рубрикалары 
(24.13.1-24.13.25 негизги рубрикалары менен байланыштуулар) 
 
А 24.13.9  Кесилишкен сызыктар менен түзүлгөн кресттер 
А 24.13.13  Жазууларды камтыган кресттер 
А 24.13.14  Жазуулар менен айкалышкан кресттер 
А 24.13.17  Сүрөт элементин камтыган кресттер 
А 24.13.21  Нурлар же нурланган сызыктар менен кресттер 
А 24.13.22  Айлананын же көп бурчтуктун ичиндеги кресттер 
А 24.13.23  Квадраттын же тик бурчтуктун ичиндеги кресттер 
А 24.13.24  Бардык башка сүрөт элементинин ичиндеги кресттер 
 
 
24. 15  ЖААЛАР 

Эскертүү:  Кыска найзаларды кошо алганда. 
*   24.15.1 Бир жаа 
*   24.15.2 Эки жаа 
*   24.15.3 Экиден ашык жаа 

24.15.21 Жаанын учтары 
Эскертүү:  Бурч түрүндөгү учтардан тышкары (26.3.23). 
 

24.15 классчасынын көмөкчү рубрикасы 
(24.15.1- 24.15.3 негизги рубрикалар менен байланыштуу) 
 
А 24.15.5  Тиштери бар жаалар 
А 24.15.7  Тамга, монограмма же сан (сандар) менен айкалышкан жаалар 
А 24.15.8  Бардык башка жазуулар менен айкалышкан жаалар (А 24.15.17 тышкары) 
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А 24.15.11  Бардык башка сүрөт элементтери менен айкалышкан жаалар (А 24.15.13 

жана А 24.15.15 тышкары) 
А 24.15.13  Айлананы, айлананын догоосун же шакекти түзүүчү жаалар 
А 24.15.15  Башка геометриялык фигураларды түзүүчү жаалар 
А 24.15.17  Жазуулар менен түзүлүүчү жаалар  
 
 

24.17  БЕЛГИЛЕР, БЕЛГИЛЕМЕЛЕР, СИМВОЛДОР 
*   24.17.1 Тыныш белгилери 

24.17.3 Жылдызчалар (шилтеме белгилери) 
*   24.17.5 Математикалык белгилер 
*   24.17.10 Музыкалык белгилер  

24.17.15 Астрономиялык же астрологиялык белгилер, Жылдыз белгилери, эркекти 
же аялды белгилөө үчүн символдор 

24.17.17 @ символу 
24.17.18 Валюталар символу 
24.17.19 Кайра иштетүүнүн белгилери 
24.17.20 Контролдук (идентификациялык) белгилер 
24.17.21 Инь-ян символу (чексиздиктин кытай символу) 
24.17.22 Тынчтык символу 
24.17.23 Тыюу салуучу белгилер  

Эскертүү:    Жол белгилеринен жана маалыматтык такталардан тышкары 
(18.7). 

24.17.25  Башка белгилер, белгилөөлөр же символдор  
 
24.17 классчасынын көмөкчү рубрикасы 
24.17.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 24.17.2  Чекиттер 
А 24.17.4  Илеп белгиси, суроо белгиси  
 
24.17.5 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 24.17.6  Бир нече математикалык белгилер 
А 24.17.7  Фигуралар же тамгалар менен айкалышкан математикалык белгилер 
А 24.17.8  Чексиздик символу 
А 24.17.9  Башка математикалык белгилер 
 
24.17.10 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 24.17.11  Өзүнчө сүрөттөлгөн скрипка ачкычтары  
А 24.17.12  Өзүнчө сүрөттөлгөн ноталар  
А 24.17.13  Ноталар жана нота станы менен же нота станы менен гана скрипка 

ачкычы  
А 24.17.14  Башка музыкалык белгилер 
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25.  ОЮУЛАР, ОЮУСУ  БАР  БЕТТЕР ЖЕ ФОНДОР 

 

25.1  ОЮУЛАР 

25.3  ОЮУСУ БАР ГОРИЗОНТАЛДУУ УЗАРТЫЛГАН  БЕТТЕР 

25.5  ЭКИ ЖЕ ТӨРТ БӨЛҮККӨ БӨЛҮНГӨН ФОНДОР 

25.7  КАЙТАЛАНУУЧУ СҮРӨТ ЭЛЕМЕНТТЕР ЖАНА ЖАЗУУЛАР 
МЕНЕН КАПТАЛГАН БЕТТЕР ЖЕ ФОНДОР  

25.12  БАШКА ОЮУ МЕНЕН КАПТАЛГАН  БЕТТЕР ЖЕ ФОНДОР 
 
 

25.1  ОЮУЛАР 
Эскертүү:  5.13 классчасында жиктелген, өсүмдүктөрдөн турган 

оюулардан жана 25.3 классчада жиктелген, оюусу бар 
жантыгынан узартылган беттерден тышкары. 

25.1.1  Фронтиспистер (титулдук барак же этикетка катары) 
25.1.5 Оймолонгон тасмалар жана жээктер (25.1.9 тышкары) 
25.1.6 Вымпелдер, картуштар 

*   25.1.9 Алкактар 
*   25.1.15 Этикеткалар, шишелердин ооз бөлүгүндөгү этикеткалар (“шише 

галстугу” (шишенин жакасы, кольереткалар)) 
Эскертүү:  Байлануучу этикеткалардан тышкары (20.5.15).  

25.1.25  Башка оюулар 
 

25.1 классчасынын көмөкчү рубрикалары 
25.1.9 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 25.1.10  Толук алкактар жана алкактоо 
А 25.1.13  Толук эмес алкактар, кооздуктар 
 
25.1.15 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 25.1.17  Шишелердин моюн бөлүгүндөгү этикеткалар (“шише галстугу” 

(шишенин жакасы, кольереткалар))  
А 25.1.18  Тилке же шакек түрүндөгү этикеткалар  
А 25.1.19  Башка этикеткалар 
 
 

25.3  ОЮУСУ БАР ГОРИЗОНТАЛДУУ УЗАРТЫЛГАН БЕТТЕР 
Эскертүү:  26.1 классчада жиктелген узартылган эллиптикалык 

беттерден, 26.3 классчада жиктелген узартылган үч бурчтуу 
беттерден жана 26.4 классчада жиктелген төрт бурчтуу 
узартылган беттерден тышкары. 

*   25.3.1  Горизонталдуу узартылган оймолонгон беттер 
 
25.3 классчасынын көмөкчү рубрикалары   
(25.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 25.3.3  Эки кыска томпогой же ичкери кирген тараптары бар узартылган беттер  
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А 25.3.5  Бир кыска томпогой же ичкери кирген тарабы бар узартылган беттер  
А 25.3.7  Бир же эки тарабында энтазиси бар узартылган беттер  

Эскертүү:  26.3 классчасында жиктелген үч бурчтуктан жана 24.4 
классчасында жиктелген төрт бурчтуктан тышкары.  

А 25.3.9  Узартылган көп бурчтуктар 
А 25.3.11  Бир же эки ичкери кирген узун тарабы бар узартылган беттер  
А 25.3.13  Бир же эки томпогой  узун тарабы бар узартылган беттер  
А 25.3.15  Айланалардын же эллипстердин бир нече догоолорунан түзүлгөн, бир же 

бир нече тараптары бар узартылган беттер  
А 25.3.25  Башка узартылган беттер 
 
 

25.5  ЭКИ ЖЕ ТӨРТ БӨЛҮККӨ БӨЛҮНГӨН ФОНДОР  
Эскертүү:  Ар кандай түрдөгү сызыктар, тилкелер же беттер менен эки 

же төрт бөлүккө бөлүнгөн фондорду кошо алганда. 
25.5.1 Тигинен эки бөлүккө бөлүнгөн фондор  
25.5.2 Горизонталдуу эки бөлүккө бөлүнгөн фондор 
25.5.3 Диагоналынан эки бөлүккө бөлүнгөн фондор  
25.5.5 Тигинен жана горизонталдуу эки бөлүккө каршы-терши бөлүнгөн 

фондор 
25.5.6 Диагоналынан эки бөлүккө каршы-терши бөлүнгөн фондор  
25.5.25  Эки же төрт бөлүккө бөлүнгөн башка фондор 

 
 

25.7  КАЙТАЛАНУУЧУ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР, СҮРӨТ 
ЭЛЕМЕНТТЕРИ ЖЕ ЖАЗУУЛАРЫ БАР БЕТТЕР ЖАНА ФОНДОР  

*   25.7.1  Кайталануучу геометриялык фигуралар же сүрөттөр менен капталган 
беттер же фондор  

25.7.15  Штриховкасы бар беттер же фондор 
25.7.17  Кайталанган жазуулары бар беттер же фондор 

*   25.7.20 Сызыктар же тилкелер менен капталган беттер же фондор 
25.7.25 Башка кайталануучу сүрөт элементтери менен капталган башка беттер 

же фондор  
Эскертүү:   Чачылган жалбырактар (5.3.16) же чачылган гүлдөр (5.5.23) 

менен капталган беттерден тышкары. 
 

25.7 классчасынын көмөкчү рубрикалары 
25.7.1 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 25.7.2  Ромб өңдүү сүрөттөр менен капталган беттер же фондор 
А 25.7.3  Квадраттар же тик бурчтуктар менен капталган беттер же фондор (А 

25.7.4 тышкары) 
А 25.7.4  Чарчы сүрөттөр менен капталган беттер же фондор 
А 25.7.5  Көп бурчтуктар менен капталган беттер же фондор 
А 25.7.6  Айланалар же эллипстер менен капталган беттер же фондор 
А 25.7.7  Чекиттер менен капталган беттер же фондор 
А 25.7.8  Башка кайталануучу геометриялык фигуралар же сүрөттөр менен 

капталган беттер же фондор  
 
25.7.20 негизги рубрикасы менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
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А 25.7.21  Түз сызыктар же тилкелер менен капталган беттер же фондор 
А 25.7.22  Толкундуу сызыктар же тилкелер менен капталган беттер же фондор  
А 25.7.23  Ийри-буйру же балаты түрүндөгү сызыктар же тилкелер менен 

капталган беттер же фондор  
 
 

25.12  БАШКА ОЮУ МЕНЕН КАПТАЛГАН БЕТТЕР ЖЕ ФОНДОР 
25.12.1  Нурлар же нурланган сызыктар менен беттер же фондор 
25.12.3  Муар  беттер же фондор 
25.12.25  Бардык башка оюу менен капталган беттер же фондор 
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26.  ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР ЖАНА ТЕЛОЛОР 

 
Эскертүү: а) Адамдардын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн же 

предметтердин сүрөтүн түзүүчү геометриялык 
фигураларды жана телолорду кошо алганда.  
б) 27.1 классчасында жиктеле турган, геометриялык 
фигураларды түзүүчү жазуулардан тышкары. 
 

26.1 АЙЛАНАЛАР, ЭЛЛИПСТЕР 

26.2 АЙЛАНАЛАРДЫН ЖЕ ЭЛЛИПСТЕРДИН СЕГМЕНТТЕРИ ЖЕ 
СЕКТОРЛОРУ  

26.3 ҮЧ БУРЧТУКТАР, БУРЧТУ ТҮЗҮҮЧҮ СЫЗЫКТАР 

26.4 ТӨРТ БУРЧТУКТАР 

26.5 БАШКА КӨП БУРЧТУКТАР 

26.7 ЖАНАША ЖАЙГАШКАН, БИРИКТИРИЛГЕН ЖЕ КЕСИЛИШКЕН АР 
КАНДАЙ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР  

26.11 СЫЗЫКТАР, ТИЛКЕЛЕР 

26.13 БАШКА ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР, НАЧАР КӨРҮНГӨН 
СҮРӨТТӨР 

26.15 ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТЕЛОЛОР 
 
 
26.1 АЙЛАНАЛАР, ЭЛЛИПСТЕР 

*   26.1.1 Айланалар  
*   26.1.2 Эллипстер 
*   26.1.4 Бири–бирине салынган эки айлана же эллипс  
*   26.1.5 Бири–бирине салынган экиден көп айлана же эллипс, спиралдар  
*   26.1.6 Бири–бирине жакын жайгашкан, тийишкен же кесилишкен бир нече 

айлана же эллипс  
*   26.1.7 Бир же бир нече эллипстерди камтыган айланалар  
*   26.1.8 Бир же бир нече көп бурчтуктарды камтыган айланалар (26.1.10 жана 

26.1.11 тышкары) 
*   26.1.9 Бир же бир нече айлананы же көп бурчтукту камтыган эллипстер (26.1.10  

жана 26.1.11 тышкары) 
*   26.1.10  Бир же бир нече үч бурчтукту же бурчту түзүүчү сызыктарды камтыган 

айланалар же эллипстер 
*   26.1.11 Бир же бир нече төрт бурчтукту камтыган айланалар же эллипстер 
*   26.1.12 Бир же бир нече башка геометриялык фигураларды камтыган айланалар 

же эллипстер  
Эскертүү:  Ийилген же түз сызыктарды камтыган айланаларды же 

эллипстерди кошо алганда (26.1.10 тышкары). 
 

26.1 классчасынын көмөкчү рубрикалары 
26.1.1, 26.1.2, 26.1.8-26.1.12 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 26.1.3  Бир айлана же бир эллипс 
 

87 
 



Вена жиктемеси (7-редакция) - Түшүндүрмө эскертүүлөрү менен класстардын,  
классчалардын жана рубрикалардын тизмеги 

 
26.1.1-26.1.12  негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
 
А 26.1.13  Асман телолорунун же жаратылыш көрүнүштөрүнүн сүрөтүн камтыган 

айланалар же эллипстер 
А 26.1.14  Адамдардын же адамдын денесинин бөлүгүнүн сүрөтүн камтыган 

айланалар же эллипстер 
А 26.1.15  Жаныбарлардын, жаныбардын денесинин бөлүгүнүн же өсүмдүктөрдүн 

сүрөтүн камтыган айланалар же эллипстер  
А 26.1.16  Башка сүрөт элементтерин камтыган айланалар же эллипстер 
А 26.1.17  Бир же бир нече санды камтыган айланалар же эллипстер 
А 26.1.18  Бир же бир нече тамганы камтыган айланалар же эллипстер 
А 26.1.19  Чегинен чыккан жазууларды камтыган айланалар же эллипстер  
А 26.1.20  Радиусу же диаметри боюнча жазууларды камтыган айланалар же 

эллипстер 
А 26.1.21  Айлана же эллипс боюнча жайгашкан жазууларды камтыган айланалар 

же эллипстер  
А 26.1.22  Кандайдыр бир башкача жайгашуу формасы менен жазууларды 

камтыган айланалар же эллипстер  
А 26.1.24  Толук же жарым-жартылай күңүрт бети бар айланалар же эллипстер  
 
 

26.2  АЙЛАНАЛАРДЫН ЖЕ ЭЛЛИПСТЕРДИН СЕГМЕНТТЕРИ ЖЕ 
СЕКТОРЛОРУ  

26.2.1  Айланалардын же эллипстердин сегменттери (26.2.7 тышкары) 
26.2.3  Айланалардын же эллипстердин секторлору (26.2.7 тышкары) 
26.2.5  Айланалардын же эллипстердин бириктирилген же кесилишкен 

сегменттери же секторлору  
*   26.2.7 Жарым айланалар, Жарым эллипстер 
*   26.2.12 Бир же бир нече геометриялык фигураларды камтыган, айланалардын же 

эллипстердин сегменттери же секторлору  
 
26.2 классчасынын көмөкчү рубрикасы  
(26.2.7 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 26.2.8  Тамгаларды камтыган жарым айланалар же жарым эллипстер  
А 26.2.9  Күңүрт бети бар жарым айланалар же жарым эллипстер 
 
 

26.3  ҮЧ БУРЧТУКТАР, БУРЧТУ ТҮЗҮҮЧҮ СЫЗЫКТАР  
*   26.3.1  Бир үч бурчтук 
*   26.3.2  Бири экинчисинин ичинде болгон эки үч бурчтук 
*   26.3.3 Бири экинчисинин ичинде болгон экиден көп үч бурчтук 
*   26.3.4  Жанаша жайгашкан, бириктирилген же кесилишкен бир нече үч 

бурчтуктар 
*   26.3.10  Бир же бир нече айланаларды, эллипстерди же көп бурчтуктарды 

камтыган үч бурчтуктар (26.3.11 тышкары) 
*   26.3.11  Бир же бир нече төрт бурчтуктарды камтыган үч бурчтуктар 
*   26.3.12  Бир же бир нече башка геометриялык фигураларды камтыган үч 

бурчтуктар  
Эскертүү:   Ийилген же түз сызыктарды камтыган үч бурчтуктарды кошо 

алганда. 
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26.3.23  Бурчту түзүүчү сызыктар же тилкелер  

Эскертүү:  Сызыктардан же тилкелерден турган шеврондордон жана 
жаанын учтарынан тышкары. 

 
26.3 классчасынын көмөкчү рубрикалары  
(26.3.1-26.3.12 негизги рубрикалары менен байланыштуулар) 
 
А 26.3.5  Чокусу ылдый багытталган үч бурчтуктар 
А 26.3.6  Бир же бир нече  томпогой же ичкери кирген тараптары бар үч бурчтуу 

фигуралар 
А 26.3.7  Бир же бир нече  кесилген же тегеректелген чокулары бар үч бурчтуу 

фигуралар  
А 26.3.13  Асман телолорунун же жаратылыш кубулуштарынын сүрөтүн камтыган 

үч бурчтуктар 
А 26.3.14  Адамдардын же адамдын денесинин бөлүгүнүн сүрөтүн камтыган үч 

бурчтуктар 
А 26.3.15 Жаныбарлардын, жаныбардын денесинин бөлүгүнүн же өсүмдүктөрдүн 

сүрөтүн камтыган үч бурчтуктар 
А 26.3.16  Башка сүрөт элементтерин камтыган үч бурчтуктар 
А 26.3.17  Бир же бир нече санды камтыган үч бурчтуктар  
А 26.3.18  Бир же бир нече тамганы камтыган үч бурчтуктар 
А 26.3.19 Бир же бир нече тарабынын чегинен чыккан жазуулары бар үч бурчтуктар 
А 26.3.22  Жазуулардын башка түрлөрүн камтыган үч бурчтуктар 
А 26.3.24  Толук же жарым-жартылай күңүрт бети бар үч бурчтуктар 
 
 

26.4  ТӨРТ БУРЧТУКТАР 
*   26.4.1  Квадраттар 
*   26.4.2  Тик бурчтуктар 
*   26.4.3  Өзүнүн бурчтарынын биринде турган ромбдор же квадраттар   
*   26.4.4  Башка туура эмес параллелограммдар, трапециялар жана төрт 

бурчтуктар, бир же бир нече тегеректелген чокулары менен төрт 
бурчтуктар   

*   26.4.7  Бири экинчисинин ичинде болгон эки төрт бурчтук 
*   26.4.8  Бири экинчисинин ичинде болгон экиден көп төрт бурчтук 
*   26.4.9  Жанаша жайгашкан, бириктирилген же кесилишкен бир нече төрт 

бурчтуктар  
*   26.4.10  Бир же бир нече айлананы, эллипсти же көп бурчтуктарды камтыган 

төрт бурчтуктар  
*   26.4.11  Бир же бир нече үч бурчтукту же бурчту түзүүчү сызыктарды камтыган 

төрт бурчтуктар  
*   26.4.12  Бир же бир нече башка геометриялык фигураларды камтыган төрт 

бурчтуктар 
Эскертүү:   Ийилген же түз тилкелерди камтыган төрт бурчтуктарды 

кошо алганда (26.4.11 тышкары). 
 
26.4 классчанын көмөкчү рубрикалары 
26.4.1-26.4.4, 26.4.10-26.4.12 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрика 
 
А 26.4.5  Бир төрт бурчтук 
26.4.1-26.4.12 негизги рубрикалары менен байланыштуу көмөкчү рубрикалар 
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А 26.4.6  Бир же бир нече  томпогой же ичкери кирген тараптары бар төрт бурчтуу 

фигуралар  
Эскертүү:  Бир же бир нече томпогой же ичкери кирген тараптары бар 

узун беттерден тышкары (25.3.1). 
А 26.4.13 Асман телолорунун же жаратылыш кубулуштарынын сүрөтүн камтыган 

төрт бурчтуктар 
А 26.4.14  Адамдардын же адамдын дене бөлүгүнүн сүрөтүн камтыган төрт 

бурчтуктар 
А 26.4.15  Жаныбарлардын, жаныбардын денесинин бөлүгүн же өсүмдүктөрдүн 

сүрөтүн камтыган төрт бурчтуктар  
А 26.4.16   Башка сүрөт элементтерин камтыган төрт бурчтуктар  
А 26.4.17  Бир же бир нече санды камтыган төрт бурчтуктар  
А 26.4.18  Бир же бир нече тамганы камтыган төрт бурчтуктар  
А 26.4.19  Бир же бир нече тараптарынын чегинен чыккан жазуулары бар төрт 

бурчтуктар 
А 26.4.22   Башка жазууларды камтыган төрт бурчтуктар  
А 26.4.24  Толук же жарым-жартылай күңүрт бети бар төрт бурчтуктар 
 
 
26.5  БАШКА КӨП БУРЧТУКТАР 

Эскертүү:  Узартылган көп бурчтуктардан тышкары (25.3.1). 
*   26.5.1  Бир көп бурчтук 
*   26.5.2  Бири экинчисинин ичинде болгон көп бурчтук (26.5.10 жана 26.5.11 

тышкары) 
*   26.5.3  Бири экинчисинин ичинде болгон бир нече көп бурчтук (26.5.10 жана 

26.5.11 тышкары) 
*   26.5.4  Жанаша жайгашкан, бириктирилген же кесилишкен бир нече көп 

бурчтуктар  
*   26.5.8  Бир же бир нече кесилген же тегеректелген чокусу бар көп бурчтуктар  
*   26.5.9  Бир же бир нече айланаларды же эллипстерди камтыган көп бурчтуктар  
*   26.5.10  Бир же бир нече үч бурчтуктарды же бурчту түзүүчү сызыктарды 

камтыган көп бурчтуктар  
*   26.5.11  Бир же бир нече төрт бурчтуктарды камтыган көп бурчтуктар  
*   26.5.12  Бир же бир нече башка геометриялык фигураларды камтыган көп 

бурчтуктар  
 
26.5 классчасынын көмөкчү рубрикалары  
(.5.1-26.5.12 негизги рубрикалары менен байланыштуулар) 
 
А 26.5.6  Бир же бир нече томпогой же ичкери кирген тараптары бар көп бурчтуу 

фигуралар 
А 26.5.13  Асман телолорунун же жаратылыш кубулуштарынын сүрөтүн камтыган 

көп бурчтуктар  
А 26.5.14  Адамдардын же адамдын денесинин бөлүгүнүн сүрөтүн камтыган көп 

бурчтуктар  
А 26.5.15  Жаныбардын, жаныбардын денесинин бөлүгүнүн же өсүмдүктүн 

сүрөтүн камтыган көп бурчтуктар 
А 26.5.16  Башка сүрөт элементтерин камтыган көп бурчтуктар 
А 26.5.17  Бир же бир нече санды камтыган көп бурчтуктар  
А 26.5.18  Бир же бир нече тамганы камтыган көп бурчтуктар  
А 26.5.19  Алардын чегинен чыккан жазуулары бар көп бурчтуктар 
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А 26.5.22  Башка жазуулары бар көп бурчтуктар 
А 26.5.24  Толук же жарым-жартылай күңүрт бети менен көп бурчтуктар 
 
 

26.7  ЖАНАША ЖАЙГАШКАН, БИРИКТИРИЛГЕН ЖЕ КЕСИЛИШКЕН 
АР КАНДАЙ ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР  

26.7.1  Айланалардын же эллипстердин бир же бир нече сегменттери жана/же 
секторлору менен айланалар же эллипстер  

26.7.3 Бир же бир нече үч бурчтуктары жана/же бурчту түзүүчү сызыктары бар 
айланалар же эллипстер 

26.7.4 Сызыктары бар айланалар же эллипстер (26.7.3 тышкары) 
26.7.5 Бир же бир нече төрт бурчтуктар менен айланалар же эллипстер  
26.7.7 Бир же бир нече башка көп бурчтуктар менен айланалар же эллипстер  
26.7.9 Бир же бир нече үч бурчтуктары жана/же бурчту түзүүчү сызыктары 

менен айланалардын же эллипстердин сегменттери же секторлору 
26.7.11  Бир же бир нече төрт бурчтук менен айланалардын же эллипстердин 

сегменттери же секторлору 
26.7.13  Бир же бир нече башка көп бурчтуктар менен айланалардын же 

эллипстердин сегменттери же секторлору  
26.7.15  Бир же бир нече төрт бурчтуктары менен үч бурчтуктар же бурчту 

түзүүчү сызыктар   
26.7.17 Төрт бурчтуктардан айырмаланган бир же бир нече көп бурчтуктары 

менен үч бурчтуктар же бурчту түзүүчү сызыктар   
26.7.18 Сызыктары менен үч бурчтуктар 
26.7.19 Үч бурчтуктардан айырмаланган, бир же бир нече көп бурчтуктары менен 

төрт бурчтуктар  
26.7.20 Сызыктары менен төрт бурчтуктар  
26.7.21  Сызыктары менен көп бурчтуктар 
26.7.25  Жанаша жайгашкан, бириктирилген же кесилишкен ар кандай 

геометриялык фигуралардын башка комбинациялары 
Эскертүү:  Экиден көп ар кандай геометриялык фигуралардын 

айкалышын кошо алганда. 
 
 

26.11  СЫЗЫКТАР, ТИЛКЕЛЕР 
Эскертүү:  Бурчту түзүүчү сызыктардан же тилкелерден тышкары 

(26.3.23). 
*   26.11.1 Бир сызык же тилке 
*   26.11.2 Эки сызык же тилке 
*   26.11.3 Экиден ашык сызык же тилке 
 
26.11 классчасынын көмөкчү рубрикалары  
(26.11.1-26.11.3 негизги рубрикалары менен байланыштуу) 
 
А 26.11.5  Ичке сызыктар 
А 26.11.6  Жоон сызыктар, тилкелер  
А 26.11.7  Тигинен кеткен сызыктар же тилкелер 
А 26.11.8  Горизонталдуу сызыктар же тилкелер 
А 26.11.9  Ийилген сызыктар же тилкелер  
А 26.11.10  Түз сызыктар же тилкелер 
А 26.11.11  Сынык сызыктар же тилкелер (А 26.11.13 тышкары) 
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А 26.11.12  Кыйшык сызыктар же тилкелер (А 26.11.13 тышкары) 
А 26.11.13  Толкундуу сызыктар же тилкелер, зигзаг өңдүү сызыктар же тилкелер  
А 26.11.14  Пунктирдик сызыктар же тилкелер 
А 26.11.21  Ылдамдыкты же илгери адымдаган кыймылды сүрөттөгөн сызыктардын 

жыйындысы  
А 26.11.22  Добушту же электрмагниттик толкундарды сүрөттөгөн сызыктардын 

жыйындысы  
А 26.11.25  Башка сызыктар же тилкелер 
 
 

26.13  БАШКА ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР, НАЧАР КӨРҮНГӨН 
СҮРӨТТӨР 

26.13.1  Тактар, быдырлар, сыя тамчылары 
26.13.25  Башка геометриялык фигуралар, начар көрүнгөн сүрөттөр 

Эскертүү:  Тытылган сызыктарды элестеткен сүрөттөрдү кошо алганда. 
 
 
26.15  ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТЕЛОЛОР 
26.15  Сфералар (шарлар) 
26.15  Цилиндрлер 
26.15  Конустар 
26.15  Пирамидалар 
26.15  Кубдар 
26.15  Параллелепипеддер 
26.15  Призмалар 
26.15  Башка көп кырлуулар  
26.15  Башка геометриялык телолор 
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27.  ЖАЗУУНУН ТҮРЛӨРҮ, САНДАР  
 

27.1  ПЕРСПЕКТИВАДА ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАРДЫ, КОЛ 
ЖАЗМА ЖЕ ТИПОГРАФИЯЛЫК ТАМГАЛАРДЫ ЖЕ САНДАРДЫ 
ТҮЗҮҮЧҮ ТАМГАЛАР ЖЕ САНДАР  

27.3  АДАМДЫ, ЖАНЫБАРДЫ, ӨСҮМДҮКТҮ, АСМАН ТЕЛОСУН, 
ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШУН ЖЕ ПРЕДМЕТТИ СҮРӨТТӨГӨН 
ТАМГАЛАР ЖЕ САНДАР  
Эскертүү: а) Адамды, жаныбарды, өсүмдүктү, асман телосун, 

жаратылыш кубулушун же предметти сүрөттөгөн, тыныш 
белгилерин кошо алганда. 
б) Адамды, жаныбарды, өсүмдүктү, асман телосун, 
жаратылыш кубулушун же предметти сүрөттөгөн,  жалгыз 
тамганы, санды же бир тыныш белгисин, ошондой эле 
тамгалар тобун, сандар тобун же тыныш белгилеринин 
тобун кошо алганда.  

27.5  МҮНӨЗДҮҮ АТКАРУУДАГЫ ТАМГАЛАР  

27.7  МҮНӨЗДҮҮ АТКАРУУДАГЫ САНДАР  
 
 
27.1  ПЕРСПЕКТИВАДА ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАРДЫ, КОЛ 

ЖАЗМА ЖЕ ТИПОГРАФИЯЛЫК ТАМГАЛАРДЫ ЖЕ САНДАРДЫ 
ТҮЗҮҮЧҮ ТАМГАЛАР ЖЕ САНДАР  
Эскертүү:  Бир тамганы же бир санды, ошондой эле тамгалардын тобун 

жана сандардын тобун кошо алганда. 
*   27.1.1  Перспективада геометриялык фигураларды, кол жазма же 

типографиялык тамгаларды же сандарды түзүүчү тамгалар же сандар 
 
27.1 классчасынын көмөкчү рубрикалары  
(27.1.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 27.1.2  Квадратты же төрт бурчтукту түзүүчү тамгалар же сандар (үстүңкү бети 

же контуру)  
А 27.1.3  Бардык башка төрт бурчтукту түзүүчү тамгалар же сандар (үстүңкү бети 

же контуру)  
А 27.1.4  Бардык башка көп бурчтукту түзүүчү тамгалар же сандар (үстүңкү бети 

же контуру) 
А 27.1.5  Үч бурчтукту түзүүчү тамгалар же сандар (үстүңкү бети же контуру)  
А 27.1.6  Тегеректи же айлананы түзүүчү тамгалар же сандар  
А 27.1.7  Эллипсти түзүүчү тамгалар же сандар (үстүңкү бети же контуру) 
А 27.1.8  Жалпак томпогой фигураны түзүүчү тамгалар же сандар 
А 27.1.9  Жалпак ичкери кирген фигураны түзүүчү тамгалар же сандар 
А 27.1.10  Кош томпогой фигураны түзүүчү тамгалар же сандар 
А 27.1.11  Кош томпогой фигураны түзүүчү тамгалар же сандар 
А 27.1.12  Тегеректин жаасын түзүүчү тамгалар же сандар  
А 27.1.13  Бир же бир нече толкундуу же зигзаг өңдүү тараптар менен тилкени 

түзүүчү тамгалар же сандар  
А 27.1.16  Перспективадагы тамгалар же сандар (борборго карай, бир жакка карай 

же эки четке карай кичирейген) 
А 27.1.25  Кандайдыр бир башка геометриялык фигураны түзүүчү тамгалар же сандар  
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27.3  АДАМДЫ, ЖАНЫБАРДЫ, ӨСҮМДҮКТҮ ЖЕ ПРЕДМЕТТИ 

СҮРӨТТӨГӨН ТАМГАЛАР ЖЕ САНДАР  
Эскертүү: а) Адамды, жаныбарды, өсүмдүктү же предметти 

сүрөттөгөн, тыныш белгилерин кошо алганда. 
б) Адамды, жаныбарды, өсүмдүктү же предметти 
сүрөттөгөн,  жалгыз тамганы, санды же бир тыныш 
белгисин, ошондой эле тамгалар тобун, сандар тобун же 
тыныш белгилеринин тобун кошо алганда. 

*   27.3.1  Адамды, адамдын денесинин бөлүгүн, жаныбарды же жаныбардын 
денесинин бөлүгүн, өсүмдүктү, асман телосун, жаратылыш көрүнүшүн 
же предметти сүрөттөгөн тамгалар же сандар 

 
27.3 классчасынын көмөкчү рубрикалары  
(27.3.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 27.3.2  Адамды же адамдын денесинин бөлүгүн сүрөттөгөн тамгалар же сандар 
А 27.3.3  Жаныбарды же жаныбардын денесинин бөлүгүн сүрөттөгөн тамгалар же 

сандар 
А 27.3.11  Өсүмдүктү сүрөттөгөн тамгалар же сандар 
А 27.3.13  Асман телосун, жаратылыш кубулушун сүрөттөгөн тамгалар же сандар  
А 27.3.15  Предметти сүрөттөгөн тамгалар же сандар 
 
 

27.5  МҮНӨЗДҮҮ АТКАРУУДАГЫ ТАМГАЛАР  
Эскертүү:  Бир же бир нече тамганы, ошондой эле сөздү түзүүчү 

тамгалардын топтомун кошо алганда. 
*   27.5.1  Мүнөздүү аткаруудагы тамгалар 
 
27.5-классчасынын көмөкчү рубрикалары  
(27.5.1 негизги рубрикасы менен байланыштуулар) 
 
А 27.5.2  Кош контуру бар тамгалар 
А 27.5.3  Үч өлчөмдүү же  көлөкөлүү тамгалар 
А 27.5.4  Сүрөт менен кооздолгон тамгалар 
А 27.5.5  Кол жазма же типографиялык фрагментти камтыган тамгалар 
А 27.5.6  Сүрөттөрдүн топтомунан түзүлгөн тамгалар  
А 27.5.7  Пропорционалдуу эмес чоңдуктагы белги менен белгиленген тамгалар 

Эскертүү:  Анын ичинде, мисалы, пропорционалдуу эмес чекит, 
жылдызча же гүл менен белгиленген «i» тамгасы 

А 27.5.8  Сүрөт элементи менен байланыштуу тамгалар  
Эскертүү: Адамды, адамдын денесинин бөлүгүн, жаныбарды же 

жаныбардын денесинин бөлүгүн, өсүмдүктү, асман телосун, 
жаратылыш көрүнүшүн же предметти сүрөттөгөн тамгалар 
27.3 рубрикасында жиктелет. 

А 27.5.9  Ар кандай жазылган тамгалардын топтому  
А 27.5.10  Ар кандай өлчөмдөгү тамгалардын топтому 
А 27.5.11  Аларды сызган, алардын астында жайгашкан же аларды курчаган 

сызыктары бар тамгалар 
А 27.5.12  Аларды сызган же алардын астында жайгашкан тамгалары, сандары же 

сүрөт элементтери бар тамгалар 
А 27.5.13  Кол тамга, окулбаган кол тамга түрүндөгү тамгалар 
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А 27.5.14  Күзгүлүк таасир же симметриянын башка операциясы аркылуу 

кандайдыр бир позицияларда кайталануучу тамгалар  
А 27.5.15 Бирдей аралыктын жардамы менен бири-биринен алыстатылган  тамгалар 

топтому  
Эскертүү:    Анын ичинде, мисалы, сызык түрүндөгү курчоонун 

жардамы менен же өзгөрүлмө деңгээл аркылуу бири–
биринен алыстатылган тамгалардын топтому.  

А 27.5.17  Жоон шрифт менен жазылган тамгалар 
А 27.5.19  Бири-бирин жапкан тамгалар  
А 27.5.21  Бир тамга 
А 27.5.22  Бири-бирин чиелештирген, тоскон же кандайдыр бир башкача түрдө 

бирине-бири  уланган тамгалардан түзүлгөн монограммалар  
А 27.5.23  Бир нече тамга 
А 27.5.24  Күңүрт фондогу ачык түстөгү тамгалар 
А 27.5.25  Кандайдыр бир башка мүнөздүү аткаруудагы тамгалар  
 
 

27.7  МҮНӨЗДҮҮ АТКАРУУДАГЫ САНДАР  
*   27.7.1  Мүнөздүү аткаруудагы сандар  
 
27.7-классчасынын көмөкчү рубрикалары  
(27.7.1 негизги рубрика менен байланыштуу) 
 
А 27.7.2  Кош контуру бар сандар 
А 27.7.3  Үч өлчөмдүү же көлөкөлүү сандар  
А 27.7.4  Жазуулар менен кооздолгон же сүрөттөрдүн топтомунан түзүлгөн 

сандар 
А 27.7.11  Жанаша жайгашкан же тамга же сүрөт элементи менен бириктирилген 

сандар 
А 27.7.12  Аларды сызган же алардын астында жайгашкан тамгалар, сандар же 

сүрөт элементтери бар сандар 
А 27.7.13  Кол жазма же кол менен жазылгандай түрдө имитациясы бар сандар  
А 27.7.17  Жоон шрифт менен жазылган сандар 
А 27.7.19  Бири-бирине коюлуучу, үзгүлтүксүз эмес символдордон түзүлгөн же 

тегиз эмес жайгашкан сандар 
А 27.7.23  Рим сандары  
А 27.7.24  Күңүрт фондогу  ачык түстөгү сандар 
А 27.7.25  Кандайдыр бир башка мүнөздүү аткаруудагы сандар 
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28.  АР КАНДАЙ АЛФАВИТТЕРДИН ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН 

ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 
 
Эскертүү:   Бул алфавит кабыл алынган өлкөсүндө, албетте, ага ылайык 

келүүчү рубрикаларды эсепке алуунун кереги жок. Бул 
учурда жазуулар сөз жүзүндөгү товардык белгилер болуп 
саналат. 

 

28.1  АРАБ ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.3  КЫТАЙ ЖЕ ЯПОН СИМВОЛДОРУ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.5  КИРИЛЛИЦА МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.7  ГРЕК ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.9  ИВРИТ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.11  ЛАТЫН ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.17  БАЙЫРКЫ, КЛИНОПИСТИК ЖЕ ИЕРОГЛИФТИК БЕЛГИЛЕР 
МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН ЖАЗУУЛАР 

28.19  БАШКА АЛФАВИТТЕРДИН ТАМГАЛАРЫ МЕНЕН ЖАЗЫЛГАН 
ЖАЗУУЛАР 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Түшүндүрмө эскертүүлөрү менен класстардын,  
классчалардын жана рубрикалардын тизмеги 

 
29.  ТҮСТӨР 

 
29.1  ТҮСТӨР 

*   29.1.1  Кызыл, кызгылт, кызгылт-сары 
*   29.1.2  Сары, алтын түстүү 
*   29.1.3  Жашыл 
*   29.1.4  Көк 
*   29.1.5  Кызгылт көк 
*   29.1.6  Ак, боз, күмүш түстүү 
*   29.1.7  Күрөң 
*   29.1.8  Кара 

29.1.12  Басымдуу эки түс 
29.1.13  Басымдуу үч түс 

*   29.1.14  Төрт түс 
*   29.1.15  Беш жана андан көп түс 
 
29.1-классчасынын көмөкчү рубрикасы 
(29.1.1-29.1.8, 29.1.14, 29.1.15 негизги рубрикалары менен байланыштуу) 
 
А 29.1.11  Басымдуу бир түс 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

 

 

АЙРЫМ КЛАССЧАЛАРГА КИРГЕН 
СҮРӨТ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН МИСАЛДАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӨМӨНДӨГҮ КЛАССТАРГА КИРГЕН, 
СҮРӨТ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН МИСАЛДАРЫ 

 

 

 

19.7-классча: Шишелер, флакондор      99 

24.1-классча: Калкандар       105 

24.9-классча: Таажылар, диадемалар     110 

24.13-классча: Кресттер       114 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

 

19.7 КЛАССЧА: ШИШЕЛЕР ЖАНА ФЛАКОНДОР 
 

19.7.1   Тегерек же эллиптикалык туурасынан кесилиши бар шишелер 
жана флакондор  

 
19.7.2   Туурасынан кесилиши тегерек же эллиптикалык формадан  

айырмалангани шишелер жана флакондор  
 

 
19.7.6   Адам, жаныбар, адамдын денесинин же жаныбардын денесинин 

бөлүгү, жансыз предмет түрүндөгү шишелер жана флакондор  
 

 
 

99 
 



Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

19.7.7   Сабы бар шишелер жана флакондор  

 
А 19.7.9  Узун ичке шишелер жана флакондор   

 
А 19.7.10  Кыска жоон шишелер жана флакондор    
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 19.7.12 Мойну жок шишелер жана флакондор 

 
 

 
 

 

 

А 19.7.13 Ийилген же боорунда мойну бар шишелер жана флакондор  
 

А 19.7.16 Капталдары ичкери кирген шишелер жана флакондор 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 19.7.17 Капталы тултуйган, оркойгон же тоголок болгон шишелер  жана 
флакондор  

 

 
 
А 19.7.20  Конус формасындагы шишелер жана флакондор  
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 19.7.22 Кырлары тигинен, туурасынан же башкача кеткен шишелер жана 
флакондор  

 

 
 

А 19.7.23 Кырлардан  айырмаланган, сырткы рельефи бар шишелер жана 
флакондор 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 19.7.24 Чырпык тордогу шишелер жана флакондор, чырпык тор менен 
капталган шишелер жана флакондор 

 

 
 

19.7.25  Башка шишелер жана флакондор 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

 
24.1 КЛАССЧА: КАЛКАНДАР 

 

24.1.1 Сүрөт элементтерин да, жазууларды да камтыбаган калкандар (бош 
калкандар) 

 

 
 

24.1.3 Геометриялык фигуралардын же телолордун, сызыктардын, 
тилкелердин, тосмолордун сүрөттөрү бар калкандар 

 

 
 

А 24.1.7 Асман телолорунун же жаратылыш кубулуштарынын сүрөттөрү бар 
калкандар 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 24.1.8 Адамдардын же адамдын денесинин бир бөлүгүнүн сүрөттөрү бар 
калкандар (соот-шаймандар менен же аларсыз)  

 

 
А 24.1.9 Жаныбарлардын же жаныбардын денесинин бир бөлүгүнүн 

сүрөттөрү бар калкандар  
 

 
 

А 24.1.10  Өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү бар калкандар 
 

 
 

А 24.1.11 Ландшафттардын, турак жайлардын, имараттардын же 
курулмалардын сүрөттөрү бар калкандар 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 24.1.12  Өндүрүш же өнөр жай буюмдарынын сүрөттөрү бар калкандар  

 
 

А 24.1.13  Башка сүрөт элементтери бар калкандар 

 
 

А 24.1.15  Жазуулары бар калкандар 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

* 24.1.17  Тышкы сүрөт элементтери же жазуулары бар калкандар  
(А 24.1.18 - А 24.1.20 көмөкчү рубрикаларын карагыла) 

 
А 24.1.18  Сүрөт элементтери же жазуулар менен курчалган калкандар 
 

 

 
 

А 24.1.20 Ар башкача жайгашкан тышкы сүрөт элементтери же жазуулары 
бар калкандар 

 

 

А 24.1.19 Кармагычы бар калкандар  
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

 
24.1.23  Бир нече калкан 
 

 
 

 

24.1.25  Өзгөчө формадагы калкандар   
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

 
24.9 КЛАССЧА: ТААЖЫЛАР, ДИАДЕМАЛАР 

 

* 24.9.1  Үстү жабык таажылар  
 

 
* 24.9.2  Үстү ачык таажылар  

 
* 24.9.3  Стилдештирилген же укмуштуудай таажылар 

 
24.9.4  Диадемалар 
 

 
 

110 
 



Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 24.9.7  Тиштеринин учунда шарлары бар таажылар 
 

 
 

А 24.9.8  Формасы боюнча мунаралар же чеп дубалдарына  окшош, тиштүү 
жогорку жээги бар таажылар  

  

 
А 24.9.9  Үч үч бурчтуу тишчелери бар таажылар  

 
А 24.9.10  Үчтөн ашык үч бурчтуу тишчелери бар таажылар 
 

 
 

А 24.9.11  Жаа түрүндөгү тишчелери бар таажылар 
 

 
 

А 24.9.12  Жалбырак оюусу  үстөмдүк кылган  таажылар  
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 24.9.14  Тамга, монограмма же сан (сандар) менен айкалышкан таажылар 
 

 
А 24.9.16  Башка жазуулар менен айкалышкан таажылар 
 

 
А 24.9.20  Адамдын же адамдын денесинин бөлүгүнүн сүрөттөрү бар таажылар 
 

 
А 24.9.21  Жаныбарлардын же жаныбарлардын денесинин бөлүгүнүн сүрөтү 

бар таажылар  
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 24.9.22  Өсүмдүктөрдүн сүрөтү бар таажылар 
 

 
 
А 24.9.23  Өндүрүш же өнөр жай буюмдарынын сүрөттөрү бар таажылар 
 

 
 
А 24.9.24  Башка сүрөт элементтери бар таажылар 
 

 
 

А 24.9.25  Башка мүнөздүү белгилери бар таажылар  
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

 
24.13 КЛАССЧА: КРЕСТТЕР 

 
* 24.13. 1  Грек крести, ыйык Андрей крести 
 

 
 

* 24.13.2  Рим крести, тау-крест 
 

 
 

* 24.13.3  Лорран крестти, Рим Папасынын крести 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

* 24.13.4  Мальта крести 
    

 
* 24.13.5  Сөз элементтеринен түзүлгөн кресттер 
 

 

А 24.13.9  Кесилишкен сызыктар менен түзүлгөн кресттер 

 
А 24.13.13  Жазууларды камтыган кресттер 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 24.13.14  Жазуулар менен айкалышкан кресттер 
 

 
 

А 24.13.17  Сүрөт элементин камтыган кресттер 
 

 
 

А 24.13.21  Нурлары же нурланган сызыктары бар кресттер   
        

 
 

А 24.13.22  Тегеректин же көп бурчтуктун ичиндеги кресттер 
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Вена жиктемеси (7-редакция) - Сүрөт элементтеринин мисалдары 
 

А 24.13.23 Квадраттын же тик бурчтуктун ичиндеги кресттер 

 
 
 

А 24.13.24 Бардык башка сүрөт элементтеринин ичиндеги кресттер 
 

 
 
 

* 24.13.25 Башка кресттер 
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