
Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր 

 
     ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 23(414) «23» սեպտեմբերի 2020թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 

 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

548 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հուլիսի 13-ի N 566-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 434-Ն որոշումը 
 

 

 

3 

549 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

մարտի 11-ի N 143-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 438-Ն որոշումը 
 

 

58 

 

550 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի 

շարք որոշումներում փոփոխություններ  կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 439-Ն որոշումը 
 

 

 

59 

551 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  մի 

շարք որոշումներում  փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 442-Ն որոշումը 
 

 

 

62 

552 «Արցախի Հանրապետության կառավարության  2019  թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի N 797-Ն որոշման  մեջ  փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 443-Ն որոշումը 
 

 

 

64 

553 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 615-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 452-Ն որոշումը. 
 

 

 

65 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

554 ««Մուշ» արտադրական կոոպերատիվի լիցենզիայի 

գործունեության վայրի փոփոխման մասին» ԱՀ 

առողջապահության նախարարի N 252-Ա հրամանը 
 

 

 

66 

555 «Անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Ռազմիկի Գրիգորյանին տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության նախարարի N 254-Ա հրամանը 
 

 

 

67 

556 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի 

ավտոմոբիլներով միջպետական ուղևորափոխադրումների 

 

 

 



2 
 

կազմակերպման գործունեության լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր 

տրամադրելու, լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու 

մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածք-

ների նախարարի N 139 հրամանը 
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557 «Արցախի Հանրապետության  ոստիկանության պետի 2018 

թվականի նոյեմբերի 5-ի N 3-Ն հրամանում փոփոխություն  

կատարելու մասին» ԱՀ ոստիկանության պետի N 6-Ն հրամանը.. 
 

 

 

69 

558 «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարության պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննության հանձնաժողով ստեղծելու, պետական 

ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմը, 

կանոնակարգը և պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննության գործընթացում անկախ փորձագետների 

ներգրավման ու նրանց վճարման կարգը հաստատելու և  

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի սեպտեմբերի 21-ի N 97-

Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ տարածքային 

կառավարման  և զարգացման նախարարի N 25-Ն հրամանը 
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 ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

559 ԱՀ Գերագույն դատարանի քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2960/02/19 

որոշումը  
  

 

70 

560 ԱՀ Գերագույն դատարանի քրեական գործ ԸԻԴ/0035/01/20 

որոշումը  
 

 

90 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

11 սեպտեմբերի 2020թ.                                                          N 434-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի N 566-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 

13-ի «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր, զգալի, 

խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, շրջանառությունն արգելված՝ 

թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր 

նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և 

առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թունավոր 

նյութերի ցանկը, խիստ ներգործող նյութերի ցանկը և դրանց խոշոր չափերը 

սահմանելու մասին» N 566-Ն որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ              Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 



Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020  թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 434-Ն  որոշման 

 

«Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի  հուլիսի 13-ի N 566-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԻ 

 

NN 

ը/կ 
Անվանումը Քիմիական անվանումը կամ այլ նկարագրություն 

Չափերը` գրամներով 
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Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր 

1.  
Ալիլպրոդին 3-ալլիլ -1-մեթիլ-4-ֆենիլ-   4-պրոպիոնօքսիպերիդին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

2.  Ալֆամեպրոդին 
Ալֆա -3-էթիլ -1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոն օքսիպերիդին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

3.  Ալֆամեթադոլ 
Ալֆա -6-դիմեթիլամինո -4.4-դիֆենիլ-3-հեպտանոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

4.  
Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 

 

N-[1-(ալֆա -մեթիլֆենէթիլ)-4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ  

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

5.  Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ 
N-[1-[1-մեթիլ-2-(2-թիոնիլ) էթիլ]-4-պիպերիդիլ] պրոպիոն անիլիդ  

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

6.  Ալֆապրոդին 
ալֆա-1.3-դիմեթիլ -4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպերիդին  

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

7.  Ալֆացետիլմեթադոլ 
Ալֆա -3-ացետօքսի-6-դիմեթիլամինո -4.4- դիֆենիլհեպտան (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

8.  Ալֆենտանիլ 
N-[1-[2-(4-էթիլ-4.5-դիհիդրո-5-օքսո-1Н-տետրազոլ-1-իլ) էթիլ ]-4-

(մետօքսիմեթիլ)-4-պիպերիդինիլ ]-N-ֆենիլպրոպիրոնամիդ 
0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

9.  Ացետիլմեթադոլ 
3-ացետօքսի-6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլհեպտան (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

10.  Ացետիլֆենտանիլ N-[1-(2-ֆենէթիլ)-4-պիպերիդիլ]-N-ֆենիլացետամիդ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

11.  Ացետիլ-ալֆա- N-[1-(ալֆա–մեթիլ ֆենէոիլ)-4-պիպերիդիլ] ացետանիլիդ (անկախ ուղեկցող 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 
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մեթիլֆենտանիլ նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

12.  Ացետորֆին 

3-О-ացետիլտետրահիդրո-7-ալֆա-(1-հիդրօքսի-1-մեթիլբուտիլ)-6,14-էնդո-

էթենոօրիպավին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.00005-0.00025 0.00025-0.00125 0.00125-0.00625 0.00625 

13.  Ամֆետամին (ֆենամին) 
(+/–)-2-ամինո-1-ֆենիլպրոպան (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

14.  Անիլերիդին 
1-պարա-ամինոֆենէթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթվի էթիլ եթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

15.  
Ափիոն (այդ թվում  ̀

բժշկական ) 

Քնաբեր և յուղային կակաչի կաթնահյութ կամ կաթնահյութի մակարդուկ, որն 

իր մեջ պարունակում է ափիոնի շարքի ալկալոիդներ (մորֆին, կոդեին, 

թեբաին և այլն) անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից:  Քանակը որոշվում 

է  ̀ընդհանուր զանգվածով, +110- 115 0C  ջերմաստիճանի պայմաններում 

չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

16.  Ափիոն մզվածքային 

Կակաչի (խաշխաշի ) կաթնահյութի, ծղոտի կամ սերմերի լուծամզվածք 

(մզվածքային ափիոն)̀  միջոց, որը ստացվում է կակաչի կաթնահյութից, 

ծղոտից կամ սերմերից, թմրապես ակտիվ ալկալոիդները ջրով կամ 

օրգանական լուծիչներով լուծամզելու եղանակով, որն իր մեջ չի 

պարունակում մեկոնաթթու: Կարող է հանդիպել հեղուկ, խեժանման կամ 

պինդ ձևերով, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից: Քանակը որոշվում 

է` ընդհանուր զանգվածով, +110- 115 0C ջերմաստիճանի պայմաններում 

չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.1-0. 5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

17.  Ացետիլացված ափիոն 

Միջոց, որը ստացվում է՝ ափիոնի, մզվածքային ափիոնի, կակաչի ծղոտի կամ 

կակաչի սերմերի լուծամզվածքի ացետիլացմամբ, որն իր բաղադրության մեջ, 

բացի ափիոնի ալկալոիդներից, պարունակում է մոնոացետիլմորֆին, 

դիացետիլմորֆին. ացետիլկոդեին (ացետիլացման պրոդուկտներ) անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից: Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր 

զանգվածով, +110- 115 0C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով 

հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

18.  Կակաչի ծղոտ 

Ցանկացած տեսակի կակաչի (խաշխաշի) բույս. Ցանկացած ձևով հավաքված, 

բույսի բոլոր մասերը (չորացրած և չչորացրած  ̀բացառությամբ հասուն 

սերմերի, որոնք պարունակում են ափիոնի թմրապես ակտիվ ալկալոիդներ: 

Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր զանգվածով. +110- 115 0C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

10.0-50.0 50.0-250.0 250.0-1250.0 1250.0 

19.  Ացետիլկոդեին 6-ացետիլօքսի-17-մեթիլ-3-մեթօքսի-4.5-էպօքսի-7.8-դիդեհիդրոմորֆինան  0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

20.  
Ացետիլդի հիդրոկոդեին 

(թեբակոն) 

6-ացետօքսի-3-մետօքսի-N-մեթիլ-4.5-էպօքսիմորֆինան (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

21.  Բարբիտալ 
5.5-դիէթիլբարբիտուրաթթու (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

22.  Բեզիտրամիդ 

1-(3-ցիանո-3.3-դիֆենիլպրոպիլ)-4 (2- օքսո-3-պրոպիոնիլ -1- 

բենզիմիդազոլինիլ)-պիպերիդին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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23.  
Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ 

 

N-[1-(բետա-հիդրօքսիֆենէթիլ)-4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

24.  
Բետա-հիդրօքսի – 3 -

մեթիլֆենտանիլ 

N-[1-(բետա-հիդրօքսիֆենէթիլ)-3-մեթիլ-4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

25.  Բետամեպրոդին 
Բետա-3-էթիլ-1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4- պրոպիոն օքսիպիպերիդին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

26.  Բետամեթադոլ 
բետա-6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլ-3-հեպտանոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

27.  Բետապրոդին 
բետա-1.3-դիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

28.  Բետացետիլմեթադոլ 
բետա-3-ացետօքսի-6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլհեպտան (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

29.  Բենզեթիդին 
1-(2-բեմզիլօքսիէթիլ)-4-ֆենիլպիպերիդին-4- կարբոնաթթվի էթիլ եթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

30.  Բենզիլմորֆին 
3-О-բենզիլմորֆին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

31.  Բուպրենորֆին 
21-ցիկլոպրոպիլ-7-ալֆա-[(S)-1-հիդրօքսի-1.2.2-տրիմեթիլպրոպիլ]-6.14-էնդո-

էթանո-6.7.8.14-տետրահիդրոօրիպավին 
0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005-0.025 0.025 

32.  Բրոլամֆետամին (ԴՕԲ) 

2.5-դիմեթօքսի-4-բրոմամֆետամին- (+/–)-4-բրոմո-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-

մեթիլֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125 

33.  Դեզոմորֆին 

Դիհիդրոդեօքսիմորֆին՝ Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր զանգվածով, 

անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, +110-115 0C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

34.  Դեմորֆան (+)-3-մեթօքսի -N-մեթիլ-օքսի-մորֆինին հիդրոբրոմիդ 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

35.  Դեքստրոմորամիդ (+)-4-[2-մեթիլ-4-օքսո-3.3-դիֆենիլ-4- (1-պիրոլիդինիլ)- բուտիլ] մորֆոլին 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 

36.  Դեքսամֆետամին 
(+)-2-ամինո-1-ֆենիլպրոպան (+)-ալֆա-մեթիլֆենէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

37.  Դիամպրոմիդ 
N-[2-(մեթիլֆենիլֆենէթիլամինո)-պրոպիլ] պրոպիոնամիդ (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

38.  Դիհիդրոմորֆին 7.8-դիհիդրոմորֆին անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

39.  Դեկստրոպրոպօքսիֆեն Իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն 0.12-0.6 0.6-3 3.0-15 15 

40.  
4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսի-

ֆենէթիլամին (2C-B) 

4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենետիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

41.  
N.N-դիէթիլտրիպտամին 

(ԴԷՏ) 

N,N-դիէթիլտրիպտամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

42.  
N.N-դիմեթիլտրիպտամին 

(ԴՄՏ) 

3-[2-(դիմեթիլամինո) էթիլ]ինդոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

43.  Դիէթիլթիամբուտեն 
6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլ-3-հեպտանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

44.  ԴՄՀՊ 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-7.8.9.10-տետրահիդրո-6.6.9-տրիմեթիլ -6H-դիբենզո- 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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[b.d] պիրան-1-ոլ(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

45.  ԴՄԱ 
(+/–)-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենքէիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

46.  ԴՕԷՏ 
(+/–)-4-էթիլ-2.5-դիմէթօքսի-ալֆա-ֆենէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125 

47.  Դիհիդրոկոդեին 4.5-էպօքսի-6-հիդրօքսի-3-մեթօքսի-N-մեթիլմորֆինան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

48.  Դիհիդրոէտորֆին 
7.8-դիհիդրո-7-ալֆա-[1-(R)-հիդրօքսի-1-մեթիլբուտիլ]-6.14- 

էնդոէթանոտետրահիդրոօրիպավին 
0.0001-0.0005 

0.0005-

0.0025 
0.0025-0.0125 0.0125 

49.  Դիմենօքսադոլ 2-դիմեթիլամինոէթիլ-1-էթօքսի-1.1-դիֆենիլացետատ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

50.  Դիմեֆեպտանոլ 3-դիէթիլամինո-1.1-դի-(2'-թիենիլ)-1-բուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

51.  Դիմեթիլթիամբուտեն 3-դիմեթիլամինո-1.1-դի-(2-թիենիլ)-1-բուտեն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

52.  Դիպիպանոն 4.4-դիֆենիլ-6-պիպերիդին-3-հեպտանոն 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 

53.  Դիօքսաֆետիլբուտիրատ Էթիլ-4-մորֆոլինո-2.2-դիֆենիլբուտիրատ 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

54.  Դրոտեբանոլ 3.4-դիմեթօքսի-17-մեթիլմորֆինան-6-բետա-14-դիոլ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

55.  Էտոնիտազեն և դրա աղերը 
1-դիէթիլամինոէթիլ-2-պարա-էթօքսիբենզիլ-5-նիտրոբենզիմիդազոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

56.  Էթիլմորֆին 3-էթիլմորֆին 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

57.  Էթիլմեթիլթիամբուտեն 
3-էթիլմեթիլամինո-1.1-դի-(2`-թիէնիլ)-1-բուտեն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

58.  Էթիցիկլիդին N-էթիլ-1-ֆենիլցիկլոհեքսիլամին 0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

59.  
N-էթիլ-ՄԴԱ (N-էթիլ 

տենամֆենտամին) ՄԴԵԱ 

(+)-N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3.4-(մեթիլեն-դիօքսի) ֆենեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

60.  Էկգոնին 
[1R-(էկզո. էկզո)]-3-հիդրօքսի-8-մեթիլ-8-ազաբիցիկլո[3.2.1]-օկտան-2-կարբոնա-

թթու (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.04-0.2 0.2-1.0 1.0-5 5.0 

61.  Էտրիպտամին 
3-(2-ամինոբութիլ) ինդոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

62.  Էտօքսերիդին 
1-[2-(2-հիդրօքսիէթօքսի)-էթիլ]-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթվի էթիլ 

եթեր 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

63.  Էֆեդրոն. (մեթկատինոն) 

2-(մեթիլամինո)-1-ֆենիլպրոպանոն-1-ոն 

Քանակը որոշվում է`ընդհանուր զանգվածով, +110-1150C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո, անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

64.  Էտորֆին 

տետրահիդրո-7-ալֆա-(1-հիդրօքսի-1-մեթիլբուտիլ)-6.14-էնդո-

էտենոօրիպավին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.00001-0.00005 0.00005-0.00025 0.00025-0.00125 0.00125 

65.  Թիոֆենտանիլ N-[1-[2-(2-թիոնիլ)էթիլ]-4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

66.  Իզոմեթադոն 6-դիմեթիլամինո-5-մեթիլ-4.4-դիֆենիլ-3-հեքսանոն 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

67.  ԼՍԴ ((+)- Լիզերգիդ. ԼՍԴ-25) 6-մեթիլ-N.N-դիէթիլ-9.10-դիդեհիդրոէրգոլին-8-կարբօքսամիդ 0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125 

68.  Լևամֆետամին 
1-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին. (–)-(R)-ալֆա-մեթիլֆենէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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69.  Լևոմետորֆան 
(–)-3-մեթօքսի-N-մեթիլմորֆինան (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

70.  Լևոմորամիդ (–)-4-[2-մեթիլ-4-օքսո-3.3-դիֆենիլ-4- (1-պիրրոլիդիլ)-բուտիլ]մորֆոլին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

71.  Լևոֆենացիլմորֆան 
(–)-3-հիդրօքսի-N-ֆենացետիլմորֆինան (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

72.  Լևորֆանոլ 
(–)-3-հիդրօքսի-N-մեթիլմորֆինան (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

73.  ԽՏՊ 
2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ)-ֆենիլպրոպան (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

74.  

Տետրահիդրոկաննաբինոլներ 

պարունակող բուսական 

խառնուրդ 

Տետրահիդրոկանաբինոլի ցանկացած իզոմեր կամ դրանց մի քանիսի 

միասնությունը պարունակող կանեփի բուսական մանրացված մասերի և 

թմրամիջոց չպարունակող այլ բուսական մասնիկների (ծխախոտի 

մասնիկներ և այլն) ցանկացած եղանակով ստացված խառնուրդ: 

Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր զանգվածով +110-1150C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.5-2.5 2.5-12.5 12.5-62.5 62.5 

75.  Կատ 

Catha edulis տեսակի բույսի չփայտացած ծիլերն ու տերևները՝ ինչպես 

ամբողջական, այնպես էլ մանրացված, չորացված և չչորացված. որոնք 

պարունակում են կատին կամ կատինոն: 

Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր զանգվածով +110-1150C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

10.0-50.0 50.0-250 250-1250 1250 

76.  Կատինոն 

(–)-ալֆա-ամինոպրոպիոֆենոն. 

(-)-(S)-2-ամինոպրոպիոֆենոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

77.  Կանեփ 

Կանեփի ցանկացած տեսակի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսերը  ̀

կենտրոնական ցողունով, կամ կանեփի բոլոր տերևապատ մասերն առանց 

գագաթային հատվածների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են՝ 

տետրահիդրոկանաբինոլների ցանկացած իզոմեր կամ դրանց մի քանիսի 

միասնությունը: 

Քաշը որոշվում է հետազոտման պահին: 

100.0-500.0 500.0-2500.0 2500.0-12500.0 12500.0 

78.  Մարիխուանա 

Կանեփի ցանկացած տեսակի բույսի տերևապատ գագաթային մասերից 

պատրաստված զանգված, չորացրած կամ չչորացրած վիճակում, որոշակի 

քանակի ցողունի մնացորդներով ու սերմեր, որի ընդհանուր զանգվածում 

առկա է՝ տետրահիդրոկանաբինոլի ցանկացած իզոմեր, կամ դրանց մի 

քանիսի միասնությունը: 

Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր զանգվածով +110-115 0C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.5-2.5 2.5-12.5 12.5-62.5 62.5 

79.  Հաշիշ 

Կանեփի բույսի (կաննաբիսի) կամ գագաթային մասերի մշակման 

արդյունքում ստացված զանգված (մանրացում մաղելու միջոցով, մամլում)̀  

անկախ ձևից  ̀դեղահատ, հաբ, մամլած սալիկ և այլն, որոնք իրենց մեջ 

պարունակում են՝ տետրահիդրոկանաբինոլների ցանկացած իզոմեր կամ 

դրանց մի քանիսի միասնությոնը: 

0.2-1.0 1.0-5.0 5.0-25.0 25.0 
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80.  

Հաշիշի յուղ 

 

 

 

 

 

 

Կանեփի բույսի ցանկացած տեսակից՝ ճարպերի կամ այլ լուծիչների միջոցով 

մզված, կանեփի տարբեր բուսամասերից ստացված թմրաբեր միջոց (կարող է 

հանդիպել լուծիչի և կպչուն զանգվածի ձևով), կաննաբիսի մզվածքներ և 

թուրմեր, որոնք իրենց մեջ պարունակում են՝ տետրահիդրոկանաբինոլների 

ցանկացած իզոմեր կամ դրանց մի քանիսի միասնություն: Քանակը որոշվում 

է` ընդհանուր զանգվածով +110-115 0C ջերմաստիճանի պայմաններում 

չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

81.  
Կաթին (d-

նորպսևդոէֆեդրին) 

d-տրեո-2-ամինո-1-հիդրօքսի-1-ֆենիլպրոպան. (+)-(S)-ալֆա-[(S)-1-

ամինոէթիլ] բենզիլային սպիրտ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

82.  Կետոբեմիդոն 4-մետա-հիդրօքսիֆենիլ-1-մեթիլ-4-պրոպիոնիլպիպերիդին 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

83.  Կոդեին 17-մեթիլ-3-մեթօքսի-4.5-էպօքսի-7.8- դիհիդրոմորֆինան-6-ոլ 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

84.  Կոկաին 
մեթիլ-3-(բենզիլօքսի)-8-մեթիլ-8-ազաբիցիկլո[3.2.1]օկտան-2-կարբօքսիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

85.  Կոկայի տերևներ 

Կոկա բույսի տերևներ. որոնք պարունակում են էկգոնին, Կոկաին, էկգոնինի 

այլ ալկալոիդներ  

Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր զանգվածով +110-1150C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

2.0-10.0 10.0-50.0 50.0-250.0 250.0 

86.  Կոդոքսիմ Դիհիդրոկոդեինոն-6-կարբօքսիմեթիլօքսիմ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

87.  Հերոին 
Դիացետիլմորֆին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր 

զանգվածով) 
0.006-0.03 0.03-0.15 0.15-0.75 0.75 

88.  ՄԴՕՀ 

N -հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3.4-

(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

89.  Հիդրոկոդոն Դիհիդրոկոդեինոն .4.5-էպօքս-3-մեթօքսի-17-մեթիլ-6-մորֆինան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

90.  Հիդրոմորֆինոլ 14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

91.  Հիդրոմորֆոն 
Դիհիդրոմորֆինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

92.  Հիդրօքսիպեթիդին 4-մետա-հիդրօքսիֆենիլ-1-մեթիլպերիդին-4-կարբոնաթթվի էթիլ եթեր 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

93.  ՄԴՄԱ 

(dl-3.4-մեթիլենդիօքսի -N - ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) 

(մեթիլենդիօքսիմեթամֆիտամին) (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

94.  ՄՊՊՊ 
1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ պրոպիոնատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

95.  
1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպե-

րիդին-4-կարբոնաթթու 
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

96.  Մեթադոն 6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլ 3-հեպտանոն 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

97.  D-մեթադոն RS 6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլ-3-հեպտանոն 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

98.  L-մեթադոն RS 6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլ-3-հեպտանոն 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

99.  
Մեթադոնի միջակա 

միացություն 
4-ցիանո-2-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլբուտան 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 
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100.  Մետոպոն 
5-մեթիլդիհիդրոմորֆինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

101.  Մեթիլդեզորֆին 
6-մեթիլ-դելտա-6-դեօքսիմորֆին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

102.  Մեթիլդիհիդրոմորֆին 
6-մեթիլդիհիդրոմորֆին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

103.  Մետազոցին 
2'-հիդրօքսի-2.5.9-տրիմեթիլ-6.7-բենզոմորֆան (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-1.25 1.25 

104.  3-մեթիլֆենտանիլ 
N-(3-մեթիլ-1-ֆենեթիլ-4-պիպերիդիլ)պրոպիոնանիլիդ (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.00002-0.0001 0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025 

105.  3-մեթիլթիոֆենտանիլ 
N-[3-մեթի;-1-[2-(2-թիէթիլ)էթիլ]-4-պիպերիդիլ]պրոպիոնանիլիդ (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.00002-0.0001 0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025 

106.  Մեսկալին 
2-(3.4.5-տրիմետօքսիֆենիլ1)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.015-0.075 0.075-0.375 0.375-1.875 1.875 

107.  Մեթամֆետամին 
(+)-(S)-N.α-դիմեթիլֆենետիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

108.  Միրոֆին միրիստիլբենզիլմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

109.  
Մորամիդի միջակա 

միացություն 

2-մեթիլ-3-մորֆոլինո-1.1-դիֆենիլպրոպանկարբոնաթթու (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

110.  Մորֆերիդին 1-(2-մորֆոլինոէոիլ)-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթվի էթիլ եթեր 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

111.  Մորֆին 
7.8-դեհիդրո-4.5-էպօքսի-3.6-դիհիդրօքսի-N-մեթիլմորֆինան  ̀ափիոնի 

գլխավոր ալկալոիդ 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

112.  Մորֆին- N- օքսիդ 3.6-դիհիդրօքսի-N-մեթիլ-4.5-էպօքսիմորֆինեն-7-N-օքսիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

113.  Մորֆին մեթիլբրոմիդ 

Մորֆինմետաբրոմիդ և մորֆինի այլ հնգավալենտ ազոտային ածանցյալներ. 

այդ թվում N-օքսիմորֆինային. որոնցից մեկը N-օքսիկոդեինն է 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

114.  
Միտրագինին 

 

E)-2-[(2S.3S.12bS)-3-էթիլ-8-մեթօքսի-1.2.3.4.6.7.12.12b-օկտահիդրինդոլո [2.3-a] 

քինոլիզին-2-իլ]-3-մեթօքսիակրիլաթթվի մեթիլային էսթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12,5 12.5 

115.  ՄՄԴԱ 
(dl – 5 մեթօքսի-3.4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

116.  Նիկոմորֆին 
3.6-դինիկոտինիլմորֆին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

117.  Նիկոկոդին 
6-նիկոտինիլկոդեին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

118.  Նիկոդիկոդին 
6-նիկոտինիլդիհիդրոկոդեին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

119.  Նոմիֆենզին  2-մեթիլ-4-ֆենիլ-1.2.3.4-տետրահիդրօիզոքինոլին-8-ամին 0.75-3.75 3.75-18.75 18.75-93.75 93.75 

120.  Նորացիմեթադոլ (+/–)-ալֆա-3-ացետօքսի-6-մեթիլամինո-4.4-դիֆենիլհեպտան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

121.  Նորլեվորֆանոլ 
(–)-3-հիդրօքսիմորֆինան (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 



11 
 

122.  Նորկոդեին 
N-դեմեթիլկոդեին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

123.  Նորմեթադոն 
6-դիմեթիլամինո-4.4-դիֆենիլ-3-հեքսանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

124.  Նորմորֆին 
Դիմեթիլմորֆին կամ N-դիմեթիլացված մորֆին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

125.  Նորպիպանոն 
4.4-դիֆենիլ-6-պիպերիդինո-3-հեքսանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

126.  Գլյուտէթիմիդ (Նօքսիրոն) 2-էթիլ-2-ֆենիլգլուտարամիդ 1.5-7.5 7.5-37.5 37.5-187.5 187.5 

127.  Պենտազոցին 
(2R*.6R*.11R*)-1.2.3.4.5.6-հեքսհիդրո-6.11-դիմեթիլ-3-(3-մեթիլ-2-բուտենիլ)-2.6-

մեթանո-3-բենզազոցին-8-ոլ 
0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

128.  Պարահեքսիլ 

3-հեքսիլ-1-հիդրոքսի-7.8.9.10-տետրահիդրո-6.6.9-տրիմեթիլ-6Н-

դիբենզո[b.d]պիրան. 3-հեքսիլ-7.8.9.10-տետրահիդրո-6.6.9-տրիմեթիլ-6Н-

դիբենզո[b.d]պիրան-1-ոն 

0.025-0.125 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125 

129.  Պարա-ֆլուորոֆենտանիլ 
4'-ֆլուորո- ֆտոր-N-(1-ֆենէթիլ-4-պիպերիդիլ) պրոպինոնանիլիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.00002-0.0001 0.0001-0.0005 0.0005-0.00625 0.00625 

130.  ՊԵՊԱՊ 
1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ ացետատ (բարդ եթեր) 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

131.  Պեթիդին 
1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթվի էթիլ եթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

132.  Պեթիդին ինտերմեդիատ A 
A 4-ցիանո-1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

133.  Պեթիդին ինտերմեդիատ B 
4-ֆենիլպիպերիդին -4-կարբոնաթթվի էթիլ եթեր (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

134.  Պեթիդին ինտերմեդիատ G 
1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

135.  Պիմինոդին 
4-ֆենիլ-1-(3ֆենիլամիոպրոպիլ)-պիպերիդին-4-կարբոնաթթվի էթիլ եթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

136.  Պիրիտրամիդ 
Կարբոնաթթվի ամիդ 1-(3-ցիանո-3.3-դիֆենիլպրոպիլ)-4-(1-պիպերիդինո)-

պիպերիդին -4 
0.007-0.035 0.035-0.175 0.175-0.875 0.875 

137.  Պսիլոցիբին 
3-[2-(դիմեթիլամինո)էթիլ]ինդոլ-4-իլ-դիհիդրոֆոսֆատ (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

138.  Պսիլոցին 
3-(2-դիմեթիլամինոէթիլ)-4-հիդրոքսիինդոլ. 3-[2-(դիմեթիլամինո)էթիլ]իդոլ-4-ոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

139.  

Պսիլոցիբին և (կամ) 

Պսիլոցին պարունակող 

ցանկացած տեսակի 

սնկերի զանգված: 

Պսիլոցիբին և (կամ) Պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի 

սնկերի զանգված, ցանկացած տեսքով (մասնատված, մանրացված, 

մամլված և այլն): 

 Քանակը որոշվում է  ̀ընդհանուր զանգվածով +110-1150C ջերմաստիճանի 

պայմաններում չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

140.  Պրոհեպտազին 
1.3-դիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսազացիկլոհեպտան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 
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141.  Պրոպերիդին 
1-մեթիլ4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոաթթվի իզոպրոպիլեթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

142.  Պրոպիրամ 
N-(1-մեթիլ-2-պիպերիդինոէթիլ)-N-2-պիպերիդիլպրոպիոն ամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

143.  Պրոպանիդիդ (սոմբրևին) 
5-էթիլ-5-(1-մետիլբութիլ) բարբիտուրա թթու (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.5-2.5 2.5-12.5 12.5-62.5 62.5 

144.  Պրոզիդոլ 
1-(2-էթօքսերիդիլ)-4-ֆենիլ-4-պրոպիլօքսիօիրիդին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

145.  ՊՄԱ 
4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին (հիմքն ու աղերը) (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

146.  Ռացեմեթորֆան 
(+/–)-3-մեթօքսի -N-մեթիլմորֆինան (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

147.  Ռացեմորամիդ 
(+/–)-4-[2-մեթիլ-4-օքսո-3.3-դիֆենիլ-4-(1-պիրրոլիդինիլ) բուտիլ]-մորֆոլին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

148.  Ռացեմորֆան 
(+/–)-3-հիդրօքսի-N-մեթիլմորֆինան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

149.  Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ. ՖՊ) 
1-(1-ֆենիլցիկլոհեքսիլ)պիրրոլիդին (հիմքն ու աղերը) (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

150.  Սուֆենտանիլ N-[4-(մեթօքսիմեթիլ)-1-[2-(2-թիենիլ)-էթիլ]-4-պիպերիդինիլ] պրոպիոնանիլիդ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

151.  Թեբաին 3.6-դիմեթօքսի -N-մեթիլ-4.5-էպօքսիմորֆինադիեն-6.8 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

152.  Թեբակոն 6-ացետօքսի-3-մետօքսի-N-մեթիլ-4.5-էպօքսիմորֆինան 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

153.  Տետրահիդրոկաննաբինոլներ բոլորիզոմերները 0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0,125 0.125 

154.  Տենամֆետամին (ՄԴԱ) 
2-բենզոլ[1.3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

155.  Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ. ՏՍՊ) 
1-[1-(2-թիենիլ) ցիկլոհեքսիլ]պիպերիդին (հիմքն ու աղերը) (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

156.  Տիլիդին  0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

157.  ՏՄԱ 
dl-3.4.5-տրիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.0015-0.0075 0.0075-0.0375 0.0375-0.1875 0.1875 

158.  Տրիմեպերիդին 1.2.5-տրիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

159.  Կլոնիտազեն (2-պարա-քլորբենզիլ)-1-դիէթիլամինոէթիլ-5-նիտրոբեզիմիդազոլ 0.00004-0.0002 0.0002-0.001 0.001-0.005 0.005 

160.  Օմնոպոն 

Ափիոնի ալկալոիդների հիդրոքլորիդների խառնուրդի փոշի՝ 48–50% մորֆին. 

32–35% –ափիոնի այլ ալկալոիդների խառնուրդ և 1 մլ 1% -ոց լուծույթ՝ 

մորֆինի հիդրոքլորիդ– 0.0067 գ. նարկոտին – 0.0027 գ. պապավերինի 

հիդրոքլորիդ – 0.00036գ. կոդեին – 0.00072գ. թեբաին – 0.00005գ. 

բաղադրությամբ 

0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

161.  
Օրիպավին (3-Օ-

դեմեթիլթեբաին) 

6.7.8.14-տետրահիդրո-4.5-ալֆա-էպօքսի-6-մեթօքսի-17-մեթիլ-

մորֆինան-3-ոլ 
0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

162.  Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոկոդեինոն) 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

163.  Օքսիմորֆոն 14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆինոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

164.  Ֆենադօքսոն 6-մորֆոլինո-4.4-դիֆենիլ-3-հեպտանոն 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 
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165.  Ֆենամպրոմիդ 
N-(1-մեթիլ-2-պիպերիդինոէթիլ)-պրոպիոնանիլիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

166.  Ֆենազոցին 2'-հիդրօքսի-5.9-դիմեթիլ-2-ֆենէթիլ-6.7-բենզոմորֆան 0.2-1.0 1.0-5.0 5.0-25 25 

167.  Ֆենատին Նիկոտինաթթվի Ֆոսֆատ β-ֆենիլիզոպրոպիլամիդ 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

168.  Ֆենոմորֆան 
3-հիդրօքսի-N-ֆենէթիլմորֆինան (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

169.  Ֆենոպերիդին 
1-(3-հիդրօքսի-3-ֆենիլպրոպիլ)-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթվի էթիլ 

եթեր (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

170.  
Ֆենտանիլ և դրա բոլոր 

ածանցյալները 
1-ֆենէթիլ-4-N-պրոպիոնիլանիլինոպիպերիդին 0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125 

171.  Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ)  0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125 

172.  
Ֆոլկոդին 

(մորֆոլինիլէթիլմոևֆին) 
մորֆոլինիլէթիլմորֆին 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

173.  Ֆուրեթիդին 

1-(2-տետրահիդրոֆուրֆուրիլօքսիէթիլ)-4-ֆենիլխիխերիդին-4-կարբոնաթթվի 

էթիլ եթեր (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

174.  
7-հիդրօքսիմիտրագինին 

 

(E)-2-((2S.3S.7aS.12bS)-3-էթիլ-7ª-հիդրօքսի-8-մեթօքսի-1.2.3.4.6.7.7ª. 12b-

օկտահիդրոինդոլո[2.3-a]քինոլիզին-2-իլ)-3-մեթօքսիակրիլաթթվի մեթիլային 

էսթեր  (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

175.  
7-Ացետօքսիմիտրագինին 

 

Մեթիլ-2-(7ª-ացետօքսի-8-մեթօքսի- 3-էթիլ-1.2.3.4.5.6.7. 7ª.12b-

օկտահիդրոինդոլո[2.3-a]քինոլիզին- 2-իլ)-3-մեթօքսիակրիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

176.  
ACBM-018  

 

N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու 

 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

177.  
ACBM(N)-018 

 

N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդազոլ-3- կարբոնաթթու 

 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

178.  
ACBM-2201  

 

N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու 

 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

179.  
ACBM(N)-2201 

 

N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդազոլ-3- կարբոնաթթու 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

180.  
AM-1220 

 

(1-(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

181.  
AM-1248 

 

(ադամանտան-1-իլ)-1-[(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ-մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-

իլ]մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

182.  
АМ-2201 

 

1-(5-ֆտորոպենտիլ)-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

183.  
AM-2233 

 

(1-(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) (2-յոդոֆենիլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

184.  
АМ-694 

 

1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) (2-յոդոֆենիլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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185.  
СР 55. 940 

 

(-)-Ցիս-3-[2-հիդրօքսի-4-(1.1-դիմեթիլհեպտիլ) ֆենիլ]-տրանս-4-(3-

հիդրօքսիպրոպիլ) ցիկլոհեքսանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

186.  
СР-47.497 

 

2-[(1R.3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլօկտան-2-իլ) ֆենոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

187.  
(СР47.497)-С6 

 

2-[(1R.3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլհեպտան-2-իլ) ֆենոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

188.  
(СР47.497)-С9 

 

2-[(1R.3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլդեկան-2-իլ) ֆենոլ (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

189.  
(СР47.497)-С8 

 

2-[(1R.3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլնոնան-2-իլ) ֆենոլ (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից,. ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

190.  
HU-210 

 

(6аR.10аR)-9-(հիդրօքսիմեթիլ)-6.6-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլօկտան-2-իլ)-6а. 7.10.10а-

տետրահիդրոբենզո[с]խրոմեն-1-օլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

191.  
HU-308 

 

[(1R. 2R. 5R)-2-[2.6-դիմեթօքսի-4-(2-մեթիլօկտան-2-իլ) ֆենիլ] -7.7-դիմեթիլ-4-

բիցիկլո [3.1.1] հեպտ-3-էնիլ] մեթանոլ] (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

192.  
JWH-007 

 

(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

193.  
JWH-015 

 

(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) -1- նաֆթալենիլմեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

194.  
JWH-018 

 

1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ) ինդոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

195.  
JWH-019 

 

1-հեքսիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ) ինդոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

196.  
JWH-073 

 

(1-բութիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) (նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

197.  
JWH-081 

 

(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ) (1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

198.  
JWH-098 

 

(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) (4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

199.  
JWH-116 

 

2-էթիլ-1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

200.  
JWH-122 

 

(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ) (1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

201.  
JWH-122-F 

 

(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ) (1- (5-ֆտորոպենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

202.  
JWH-149 

 

(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

203.  
JWH-175 

 

1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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204.  
JWH-176 

 

(Е)-1-[1-(նաֆթալին-1-իլմեթիլիդեն)-1Н-ինդեն-3-իլ]պենտան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

205.  
JWH-182 

 

1-պենտիլ-3-(4-պրոպիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

206.  
JWH-184 

 

1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ) մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

207.  
JWH-185 

 

1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

208.  
JWH-192 

 

(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո) էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

209.  
JWH-194 

 

2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ) մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

210.  
JWH-195 

 

(1-[2-(4-մորֆոլինո) էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ) (նաֆթալին-1-իլ) մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

211.  
JWH-196 

 

2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ) մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

212.  
JWH-197 

 

2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

213.  
JWH-198 

 

(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ 

մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

214.  
JWH-199 

 

(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ մեթան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

215.  
JWH-200 

 

(1-[2-(4-մորֆոլինո) էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ) (նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

216.  
JWH-203 

 

2-(2-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն  

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

217.  
JWH-206 

 

2-(4-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

218.  
JWH-210 

 

1-պենտիլ-3-(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ) ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

219.  
JWH-234 

 

1-պենտիլ-3-(7-էթիլնաֆթալին-1-իլ) ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

220.  
JWH-237 

 

2-(3-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

221.  
JWH-250 

 

1-պենտիլ-3-(2-մեթօքսիֆենիլացետիլ) ինդոլ. 

2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

222.  
JWH-251 

 

2-(2-մեթիլֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

223.  JWH-307 (5-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-պենտիլ-1Н-պիռոլ-3-իլ) (նաֆթալին-1-4իլ) մեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

224.  
JWH-370 

 

նաֆթալեն-1-իլ-(1-պենտիլ-2-օ-տոլիլ-1-Н-պիրրոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

225.  
2С-Е 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենէթիլամին] 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

226.  
2С-I 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-յոդոֆենէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

227.  
2C-T-2 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլթիո-ֆենէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

228.  
2C-T-7 

 

(2.5-դիմեթօքսի-4-N-պրոպիլթիոֆենէթիլամին) 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

229.  
RCS-4 

 

(4-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

230.  
AD-2201 

 

(Ադամանտան-1-իլ)(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

231.  
Ադամանտիլ(1-պենտիլ-

ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(1-պենտիլ-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

232.  ACBM-018 
(1-հեպտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) (2.2.3.3-էտրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

233.  
RCS-4-ortho 

 

(2-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

234.  
A-836.339  

 

N-(3-(2-մեթօքսիէթիլ)-4.5-դիմեթիլթիազոլ-2(3Н)-իլիդեն)-2.2.3.3- 

Տետրամեթիլցիկլոպրոպիլկարբոքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

235.  

(1-(2-մորֆոլինոէթիլ)-1Н-

ինդոլ-3-իլ)(2.2.3.3-տետրամե-

թիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

236.  

(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) 

(2.2.3.3-էտրամեթիլցիկլո-

պրոպիլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

237.  
Պրավադոլին 

 

(4-մեթօքսիֆենիլ)-[2-մեթիլ-1-(2-(4-մորֆոլինիլ)էթիլ)ինդոլ-3- 

իլ] մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

238.  

(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-

ինդոլ-3-իլ) (2.2.3.3-տետրամե-

թիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

239.  СВ-13 
(նաֆթալին-1-իլ) (4-պենտօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

240.  
TFMPP  

 

(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին. մետա-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին) 

1 - [3 - (տրիֆտորմեթիլ) ֆենիլ] պիպերազին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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241.  
Պիրովալերոն 

 

1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

242.  
МРВР 

 

1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբուտան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

243.  
МРРР 

 

1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

244.  
МРНР 

 

1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրոլիդին-1-իլհեքսան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

245.  
МАВР (Բուֆերոն) 

 

1-ֆենիլ-2-(մեթիլամինո) բութան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

246.  
PVР 

 

1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պենտան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

247.  
PРР 

 

1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պրոպան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

248.  
MDPV 

 

1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

249.  
MDPBP 

 

1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբութան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

250.  
MDPPP 

 

1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

251.  
О-2482 (Նաֆիրոն) 

 

Նաֆթիլպիրովալերոն կամ 1-նաֆթալին-2-իլ-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

252.  
bk-EBDB (Էուտիլոն) 

 

1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո) բութան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

253.  
bk-MBDP (Պենտիլոն) 

 

1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո) պենտան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

254.  
bk-MBDB (Բուտիլոն) 

 

2-մեթիլամինո-1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) բուտան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

255.  
bk-MDEA (Էթիլոն) 

 

1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո) պրոպան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

256.  
bk-MDMA (Մեթիլոն) 

 

2-մեթիլամինո-1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) պրոպան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

257.  
bk-MМBDB (N-

Մեթիլբութիլոն) 

2-(դիմեթիլամինո)-1-(3.4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) բութան-1-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

258.  
МDAI 

 

5.6-մեթիլենդիօքսի-2-ամինոինդան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

259.  
МРА 

 

N-մեթիլ-1-(թիոֆեն-2-իլ)պրոպան-2-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

260.  
NBOMe-2C-I 

 

2-(4-յոդո-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)էթանամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

261.  α-PVP 1-ֆենիլ-2-(1-պիրրոլիդինիլ) պենտան-1-оն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

262.  

Մեֆեդրոն 

4-մեթիլմետկատինոն 

 

4-ММС կամ 2-մեթիլամինո-1-(4-մեթիլֆենիլ)պրոպան-1-оն. կամ 2-ամինո-N-

մեթիլ-1-(4-մեթիլֆենիլ)պրոպան-1-оն] 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

263.  
PCA 

 

(Պարա-քլորամֆետամին. 4-CA) 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

264.  
5-МеO-DALT 

 

N.N-դիալլիլ-5-մեթօքսիտրիպտամին կամ N-ալլիլ-N-[2-(5-մետօքսի-1Н-ինդոլ-

3-իլ)էթիլ]պրոպ-2-են-1-ամին} 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

265.  
5-МeO-АМТ 

 

5-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլտրիպտամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

266.  
5-МeО-NМТ 

 

[2-(5-Մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

267.  
SR-18 (RCS-8. ВEM-8) 

 

(1-(1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)էթանոն) 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

268.  
SR-19 (BTM-4. ERIc-4. RCS-4) 

 

(4-մեթօքսիֆենիլ) (1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

269.  
DOX 

 

D. L-2. 5-դիմեթօքսի-4-քլորամֆետամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

270.  
WIN 55.212-2 

 

(R) - (+) - [2.3-դիհիդրո-5-մեթիլ-3-(4 –մորֆոլինիլմեթիլ) պիրրոլո [1.2.3-de] -1.4 -

բենզօքսազին-6-իլ] -1 -նաֆթալենիլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

271.  
3.4-DMMC 

 

3.4-դիմեթիլմեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

272.  
3-F-iso-MC 

 

1-մեթիլամինո-1-(3 -ֆլուորոֆենիլ) պրոպան-2-оն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

273.  
4-EMC 

 

1 - (4-էթիլֆենիլ) -2 - (մեթիլամինո) պրոպան- 1-ոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

274.  
4-FA  

 

(4-ֆտորամֆետամին) (R. S) -1 - (4-ֆլուրոֆենիլ) պրոպան-2-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

275.  
5 - MeO-DIPT 

 

N. N-դիիզոպրոպիլ-5-մեթօքսիտրիպտամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

276.  
5-IAI 

 

5-յոդո-2 .3-դիհիդրո-1Н-ինդեն-2-ամին 

1-պենտիլ-3-(4-հիդրօքսիֆենիլացետիլ)-ինդոլ 

1-ֆենիլ-2 (դիմեթիլամինո) բութան-1-оն 

4-մեթիլ-ա-պիրրոլիդինոպրոպիոֆենոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

277.  
АКВ-48 

 

Н-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

278.  
PBA 

 

(Պարա-բրոմոամֆետամին)  4-բրոմոամֆետամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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279.  
РJА 

 

(Պարա-յոդոամֆետամին) 4-յոդոամֆետամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

280.  
N-ցիկլոհեքսիլ-MDA 

 

-N-ցիկլոհեքսիլ-3.4-մեթիլենդիօքսիամֆետամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

281.  
2C-I-NBOMe  

 

(25I-NBOMe. NBOMe-2C-I. BOM-CI) (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

282.  5F-UR-144 (XLR-11) (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

283.  
URB-754 

 

6 մեթիլ-2-[(4-մեթիլֆենիլ) ամինո]-4Н-3.1-բենզօքսազին-4-оն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

284.  
APB 

 

5 - (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան) 6 - (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան) 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

285.  
UR-144  

 

(KM-X1. TMCP-018. MN-001. YX-17) 

(1-պենտիլինդոլ-3-իլ) - (2.2.3.3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

286.  
AB-001 

 

1-պենտիլ-3-(ադամանտ-1-օիլ) ինդոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

287.  
5-APDB  

 

(3-դեզօքսի-MDA. ЕМА-4)  5 - (2-ամինոպրոպիլ) -2.3-դիհիդրոբենզոֆուրան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

288.  
6-APDB  

 

(4-դեզօքսի -MDA. ЕМА-3)  6 - (2-ամինոպրոպիլ) -2.3-դիհիդրոբենզոֆուրան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

289.  
DOI 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-յոդոամֆետամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

290.  
25B-NBOMe 

 

[2-(4-բրոմո-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-]- (2-մեթօքսիֆենիլ)-մեթիլ] էթանամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

291.  
25B-NBOMe-Nme 

 

[2-(4-բրոմո-2.5- դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2- մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

292.  
25B-NBOMeTF 

 

[2-(4-բրոմո-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-տրիֆտորմեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

293.  
25C-NBOMe 

 

2-(4-քլորո-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)էթանամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

294.  
25H-NBOMe 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

295.  
JWH-213 

 

(5-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

296.  
ACBM(N)-2201 TMS 

 

N-((3s.5s.7s)-ադամանտան-1-իլ)-1- (5-ֆտորոպենտիլ)-N-(տրիմեթիլսիլիլ)-1H-

ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

297.  

MBA(N)-BZ-F (AB-

FUBINACA) 

 

N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1- (4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

298.  MDMB(N)-073-F (մեթիլ 3,3-դիմեթիլ-2-(1-(4-ֆտորոբութիլ)-1H-ինդազոլ-3- 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 կարբոքսամիդո) բութանոատ) 

299.  
MDMB(N)-073 

 

մեթիլ 2-[(1-բութիլինդազոլ-3-կարբոնիլ)ամինո]-3,3-

դիմեթիլբութանոատ 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

300.  
MMB-022 

 

մեթիլ-3-մեթիլ-2-(1-(պենտ-4-են-1-իլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոքսամիդո) 

բութանոատ 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

301.  
AEB-FUBINACA (EMB - 

FUBINACA) 

էթիլ (1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնիլ)-L-վալինատ 

 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

302.  

N-մեթիլէֆեդրոն 

(Metamfeptamone, 

dimethylcathinone, 

dimethylpropion) 

2-(դիմեթիլամինո)-1-ֆենիլ-1-պրոպանոն) 

 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

303.  
MBA(N)-018 (AB-PINACA) 

 

N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

304.  

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-

N-(2-ֆտորպենտիլ) 

 

1-(2-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ- 3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ- 2-

մեթիլպրոպիլ)-ամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

305.  

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-

N-(4-ֆտորպենտիլ) 

 

1-(4-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ- 3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-

մեթիլպրոպիլ)-ամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

306.  

MBA(N)-018-Cl  

(AB-PINACA-Cl) 

 

1-(5-քլորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ- 3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-

մեթիլպրոպիլ)-ամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

307.  
QCBL-CHM (BB-22) 

 

Քինոլին-8-իլ 1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

308.  
bk-MDMA (Մեթիլոն) AC 

 

N-(2-բենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ- 2-օքսոէթիլ)-N-մեթիլացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

309.  
bk-MDMA (Մեթիլոն) ET 

 

1-բենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ-2-(էթիլմեթիլամինո)-պրոպան-1-ոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

310.  
bk-MDMA (Մեթիլոն) TFA 

 

N-(2-բենզօ[1.3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ-2-օքսոէթիլ)-2.2.2-տրիֆտոր-                          

N-մեթիլացետամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

311.  
6-Methoxy-MDMA (Methyl-

MMDA-2) 

2-մեթօքսի-4.5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

312.  
6-Cl-MDMA 

 

[2-(6-քլորոբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)- 1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

313.  
5-Methoxy-MDMA 

(MMDMA) 

3-մեթօքսի-4.5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

314.  
4-MDMABP 

 

2-դիմեթիլամինո-1-(Պ-տոլիլ)-բութան-1-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

315.  
4.5-MDMAI 

 

(7.8-դիհիդրո-6H-1.3-դիօքսա-as-ինդացեն-7-իլ)-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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316.  
2-I-4.5-MDMA 

 

[2-(4-յոդբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

317.  
2.3-MDMA PFP 

 

N-(3-(բենզո[d][1.3]դիօքսոլ-4-իլ)բութան-2-իլ)-2.2.3.3.3-պենտաֆտոր-                    

N-մեթիլպրոպանամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

318.  
2.3-MDMA HFB 

 

N-(1-(բենզո[d][1.3]դիօքսոլ-4-իլ)պրոպան-2-իլ)-2.2.3.3.4.4.4-հեպտաֆտոր-             

N-մեթիլբութանամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

319.  
2.3-MDMA 

 

(2-բենզո[1.3]դիօքսոլ-4-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

320.  
DMMDMA 

 

[2-(4.7-դիմեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)- 1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

321.  
F2-MDMA 

 

[2-(2.2-դիֆտորբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)- 1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

322.  MDMAI 

(5.6-Մեթիլենդիօքսի- 2-մեթիլամինոինդան) 

6.7-դիհիդրո-5H-ինդենո[5.6-d][1.3]դիօքսոլ- 6-իլ)-մեթիլամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

323.  MDMAT 

(6.7- Մեթիլենդիօքսի - 2-մեթիլամինոտետրալին) 

Մեթիլ-(5.6.7.8-տետրահիդրոնաֆթո[2.3-d][1.3]դիօքսոլ-6-իլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

324.  
O-desmethyltramadol 

 

3-(2-((դիմեթիլամինո) մեթիլ)-1-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ)ֆենոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

325.  

MMBA(N)-BZ-F (ADB-

FUBINACA) 

 

N-(1-կարբամոիլ-2.2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1- (4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

326.  
MMBA-018 (ADBICA) 

 

N-(1-կարբամոիլ-2.2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

327.  
MBA-2201 (5F-ADBICA) 

 

N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1- (5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

328.  
AH-7921 

 

3.4-դիքլոր-N-((1-դիմեթիլամինո)ցիկլոհեքսիլ)մեթիլ)բենզամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

329.  
A-834.735 

 

[1-(Տետրահիդրոպիրան-4-իլ մեթիլ)-1H-ինդոլ- 3-իլ](2.2.3.3-

տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

330.  
A-834.735-TOP 

 

3.3.4-տրիմեթիլ-1-(1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1H-ինդոլ-3-

իլ)պենտ-  4-են-1-ոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

331.  
Օքֆենտանիլ 

 

(Ocfentanyl)  N-(2-ֆտորոֆենիլ)-2-մեթօքսի-N-[1- (2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին-4-

իլ] ացետամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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զանգվածով) 

332.  
A-836.339 

 

N-[3-(2-մեթօքսի-էթիլ)-4.5-դիմեթիլ-1.3-թիազոլ-2-իլիդեն]-2.2.3.3- 

Տետրամեթիլցիկլոպրոպան-1-կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

333.  
QCBL-2201 (5F-PB22) 

 

1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ- 3-կարբոնաթթվիքինոլին-8-իլային էսթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

334.  
QCBL-018 (PB-22) 

 

Քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ- 3-կարբօքսիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

335.  
4-MeO-MIPT 

 

իզոպրոպիլ-[2-(4-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

336.  
5-MeO-MIPT 

 

իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

337.  
5-MeO-MIPT TMS 

 

իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1-տրիմեթիլսիլանիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-

մեթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

338.  
5.6-MeO-MIPT 

 

[2-(5.6-դիմեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլմեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

339.  
6-MeO-MIPT 

 

իզոպրոպիլ-[2-(6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

340.  
7-MeO-MIPT 

 

իզոպրոպիլ-[2-(7-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

341.  
QCBL(N)-018 (NPB-22) 

 

քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

342.  
3.4-CTMP 

 

(3.4-Դիքլորոմեթիլֆենիդատ) 

Մեթիլ 2-(3.4-դիքլորոֆենիլ)-2- (2-պիպերիդիլ)ացետատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

343.  
LY2183240 

 

N.N-դիմեթիլ-5-[(4-դիֆենիլ)մեթիլ]տետրազոլ-1-կարբօքսամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

344.  
EAM-2201 (JWH-210-F) 

 

(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

345.  
CBL-2201 (NM-2201) 

 

նաֆթալին-1-իլ-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

346.  
CBM-018 (NNE1 կամ MN-24) 

 

1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվի նաֆթալին-1-իլամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

347.  
BzCBM-018 (SDB-006) 

 

N-բենզիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

348.  

MBA(N)-CHM 

(AB-CHMINACA) 

 

N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

349.  
MMBA(N)-CHM 

(MAB-CHMINACA) 

N-(1-կարբամոիլ-2.2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)ինդազոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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ADB-CHMINACA զանգվածով) 

350.  
QCBL-BZ-F 

(FUB-PB22) 

1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվի քինոլին-8-իլային էսթեր 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

351.  
α-PhPP 

(α-Ֆտալիմիդոպրոպիոֆենոն) 

2-(1-մեթիլ-2-օքսո-2-ֆենիլէթիլ)-իզոինդոլ-1.3-դիոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

352.  
α-PHtP (α-Պիրրոլիդինո-

հեպտիոֆենոն) 

1-ֆենիլ-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն(անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

353.  
4F-PHtP 

 

1-(4-ֆտորոֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

354.  
4-MeO-PHtP 

 

1-(4-մեթօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն(անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

355.  
AM(N)-2201 (THJ-2201) 

 

(նաֆթալին-1-իլ)[1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ]մեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

356.  
CBZ-018 (EG-018) 

 

նաֆթալին-1-իլ(9-պենտիլ-9H-կարբազոլ- 3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

357.  
QCBL(N)-2201 

(5F-NPB-22) 

քինոլին-8-իլ-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

358.  
CBL-BZ-F (FDU-PB22) 

 

նաֆթալին-1-իլ-1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ- 3-կարբօքսիլատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

359.  
4-MEC (4-

Մեթիլէթկատինոն) 

2-էթիլամինո-1-Պ-տոլիլպրոպան-1-ոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

360.  Բենզիլպիպերազին (BZP) 
1-բենզիլպիպերազին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

361.  
Մետա-քլորֆենիլպիպե-

րազին (mCPP) 

1-(մետա-քլորոֆենիլ)պիպերազին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

362.  
Դիբենզիլպիպերազին 

(DBZP) 

1.4-Դիբենզիլպիպերազին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

363.  
I-2C-B-NMBOMe 

 

[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[I-1- (2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

364.  
I-2C-I-NMBOMe 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[I-1- (2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

365.  
2.4.5-2C-T-7 

 

2-(2.4-դիմեթօքսի-5-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)- 1-մեթիլէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

366.  
2.5.3-2C-T-7 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի -3-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)- 1-մեթիլէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

367.  
2C-H 

 

2.5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

368.  2C-DFLY 
2-ամինո-1-բենզո[1.2-b:4.5-b’]դիֆուրան- 4-իլ էթան(անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

369.  
2C-B TFA 

 

N-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենէթիլ)-2.2.2-տրիֆտորացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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370.  
2C-B-2.5-DIETO 

 

2-(4-բրոմ-2.5-դիէթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

371.  
2C-B-2-EtO 

 

2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

372.  
2C-B-2-HFLY (2C-B-2-

hemiFLY) 

2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2.3-դիհիդրոբենզոֆուրան-7-իլ)-էթիլամ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

373.  
2C-B-5-EtO 

 

2-(4-բրոմ-2-մեթօքսի-5-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

374.  
2C-B-5-HFLY (2C-B-5-

hemiFLY) 

2-(7-բրոմ-5-մեթօքսի-2.3-դիհիդրո-1-բենզոֆուրան-4-իլ)էթանամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

375.  
2C-B-BFLY (2C-B-butterFLY) 

 

2-(10-բրոմ-2.3.4.7.8.9-հեքսահիդրոպիրանո[2.3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

376.  
2C-B-DFLY (2C-B-

DragonFLY) 

2-(8-բրոմբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

377.  
2C-B-DFLY (2C-B-

DragonFLY) TFA 

N-(2-(8-բրոմբենզո[1.2-b:4.5-b’]դիֆուրան- 4-իլ)էթիլ)-2.2.2-տրիֆտորացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

378.  
2C-B-DragonFLY-NBOH 

 

2-(((2-(8-բրոմբենզո[1.2-b:4.5-b’]դիֆուրան- 4-իլ)էթիլ)ամինո)մեթիլ)ֆենոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

379.  
2C-B-dragonFly-NBOMe 

 

[2-(8-բրոմբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

380.  
2C-B-E 

 

[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

381.  
2C-B-FLY (2-CB-FLY) 

 

2-(8-բրոմ-2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

382.  
2C-B-FLY TFA 

 

N-(1-(8-բրոմ-2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո[1.2-b:4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ)-

2.2.2-տրիֆտորացետամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

383.  
2C-B-FLY-NBOH 

 

2-{[2-(8-բրոմ-2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո [1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամինո] 

-մեթիլ}-ֆենոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

384.  
2C-B-FLY-NBOMe 

 

[2-(8-բրոմ-2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-

մետօքսիբենզիլ)-ամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

385.  
2C-B-Ind 

 

1-(5-բրոմ-4.7-դիմեթօքսի-2.3-դիհիդրո-1H-ինդեն-1-իլ)մեթանամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

386.  
2C-B-M 

 

[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին(անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

387.  
2C-B-MM 

 

[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

388.  
2C-B-NB3Ome 

 

[2-(3-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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389.  
2C-B-NBOMe AC 

 

N-[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

390.  
2C-B-pip 

 

1-[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-պիպերիդին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

391.  
2C-BCB-NBOMe 

 

(3-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1.3.5-տրիեն-7-իլ մեթիլ)-(2-

մեթօքսիբենզիլ)-ամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

392.  
2C-BI-1 

 

2C-BI-1 (2-(2.5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

393.  
2C-BI-10 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի-4’-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ- 4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

394.  
2C-BI-12 

 

2-(4-բենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

395.  
2C-BI-2 

 

2-(2.5.2’-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

396.  
2C-BI-3 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի-2’-մեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

397.  
2C-BI-4 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի-2’-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ- 4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

398.  
2C-BI-5 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի-4-նավթալին-2-իլֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

399.  
2C-BI-6 

 

2-(2.5.3’-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

400.  
2C-BI-7 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի-3’-նիտրոբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

401.  
2C-BI-8 

 

2-(2.5.4’-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

402.  
2C-BI-9 

 

2-(4’-բութիլ-2.5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

403.  
2C-C 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

404.  
2C-C-3 

 

2-(2.4.5-տրիքլոր-3.6-դիմեթօքսիֆենիլ)էթանամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

405.  
2C-C-NB3Ome 

 

[2-(4-քլոր-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

406.  
2C-C-NB4Ome 

 

[2-(4-քլոր-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

407.  
2C-C-NBOMe 

 

[2-(4-քլոր-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

408.  
2C-C-NBOMe AC 

 

N-[2-(4-քլոր-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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409.  
2C-C-NBOMe TFA 

 

N-[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենիլ)-էթիլ]-2.2.2-տրիֆտոր-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-

ացետամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից. ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

410.  
2C-C-NMBOMe 

 

[2-(4-քլոր-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

411.  
2C-CN 

 

4-(2-ամինոէթիլ)-2.5-դիմեթօքսիբենզոնիտրիլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

412.  
2C-D 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

413.  
2C-D-2.5-DIETO 

 

2-(2.5-դիէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

414.  
2C-D-2ETO 

 

2-(4-մեթիլ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

415.  
2C-D-5ETO 

 

2-(5-էթօքսի-2-մէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

416.  
2C-D-butterFLY 

 

2-(10-մեթիլ-2.3.4.7.8.9-հեքսահիդրոպիրանո [2.3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

417.  
2C-D-FLY (2C-MeFLY) 

 

2-(8-մեթիլ-2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

418.  
2C-D-N- Me (N-Me-2C-D) 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

419.  
2C-D-NB3Ome 

 

[2-(4-մեթիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

420.  
2C-D-NB4Ome 

 

[2-(4-մեթիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (4-մեթօքսիֆբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

421.  
β.β-Me-2C-D 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթիլպրոպիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

422.  
β-Me-2C-D 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-պրոպիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

423.  
2C-DMMDA 

 

2-(4.7-դիմեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

424.  
2C-DMMDA-2 

 

2-(6.7-դիմեթօքսիբենզո[1.3] դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

425.  
2C-DMMDA-3 

 

2-(6.7-դիմեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

426.  
2C-DMMDA-4 

 

2-(4.6-դիմեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

427.  
2C-DMMDA-5 

 

2-(5.7-դիմեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

428.  
2C-DMMDA-6 

 

2-(5.6-դիմեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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429.  
2C-DMMDA-N-Me 

 

(N-Me-2C-DMMDA)  [2-(4.7-դիմեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլ]-

մեթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

430.  
2C-E AC 

 

N-[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

431.  
2C-E TFA 

 

N-[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-2.2.2-տրիֆտորացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

432.  
2C-E-5ETO 

 

2-(5-էթօքսի-4-էթիլ-2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

433.  
2C-E-AA 

 

[2-(4-էթիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

434.  
2C-E-NB3Ome 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

435.  
2C-E-NB4Ome 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]- (4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

436.  
2C-EF 

 

2-[4-(2-ֆտորէթիլ)-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

437.  
2C-EF-FLY 

 

2-[8-(2-(ֆտորէթիլ)-2.3.6.7-տետրահիդրոֆուրո[2.3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ] 

էթանամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

438.  
2C-F 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-ֆտորֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

439.  
2C-F-NBOMe 

 

[2-(4-ֆտոր-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

440.  
2C-FLY 

 

2-(2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

441.  
2C-FLY TFA 

 

2.2.2-տրիֆտորN-[2-(2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-

էթիլ]-ացետամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

442.  
2C-G 

 

3.4-դիմեթիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

443.  
2C-G-1 

 

2-(2.5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.1.0]հեպտա-1.3.5-տրիեն-3-իլ-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

444.  
2C-G-2 

 

2-(2.5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1(6).2.4-տրիեն-3-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

445.  
2C-G-3 

 

2-(4.7-դիմեթօքսիինդան-5-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

446.  
2C-G-4 

 

2-(1.4-դիմեթօքսի-5.6.7.8-տետրահիդրոնավթալին-2-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

447.  
2C-G-5 

 

2-(5.8-դիմեթօքսի-1.2.3.4-տետրահիդրո-1.4-մեթանոնավթալին-6-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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448.  
2C-G-6 

 

2-(3.6-դիմեթօքսիտրիցիկլո[6.2.2.0*2.7*]դոդեկա-2(7).3.5-տրիեն-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

449.  
2C-G-12 

 

2-(3-մեթիլ-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

450.  
2C-G-22 

 

2-(3.4-դիէթիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

451.  
2C-G-N 

 

2-(1.4-դիմեթօքսինավթալին-2-իլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

452.  
2C-H TFA 

 

N-[2-(2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-2.2.2-տրիֆտորացետամիդ (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

453.  
2C-H-NB3Ome 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

454.  
2C-H-NB4Ome 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

455.  
2C-HM 

 

4-(2-ամինոէթիլ)-2.5-դիմեթօքսիբենզալդեհիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

456.  
2C-I 2AC 

 

N-ացետիլ-N-[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

457.  
2C-I AC 

 

N-[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

458.  
2C-I TFA 

 

2.2.2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

459.  
2CI-2ETO 

 

2-(4-յոդ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

460.  
2C-I-AA 

 

2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(պրոպան-2-իլիդեն)էթանամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

461.  
2C-I-DFLY 

 

2-(8-յոդբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

462.  
2C-I-FLY 

 

2-(8-յոդ-2.3.6.7-տետրահիդրոբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

463.  
2C-I-FormA 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

464.  
2C-I-MOA 

 

[1.3-դիմեթիլբութ-2-են-I-իլիդեն]-[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

465.  
2C-I-N.NdiM 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

466.  
2C-I-NB3Ome 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

467.  
2C-I-NB4Ome 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

468.  2C-I-NBOMe AC N-[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

469.  
2C-I-NBOMe TFA 

 

2.2.2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-

ացետամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

470.  
2C-I-NMBOMe 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

471.  
2C-IB 

 

2-(4-իզոբութիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

472.  
2C-IP 

 

2-(4-իզոպրոպիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

473.  
2C-LisaB 

 

2-[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1.2.3.4-տետրահիդրոիզոքինոլին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

474.  
2C-LisaH 

 

2-[2-(2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1.2.3.4-տետրահիդրոիզոքինոլին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

475.  
2C-MeTriox 

 

2-(4-մեթիլ-6.7-դիհիդրոֆուրո[2’.3’:4.5]բենզո[1.2-d][1.3]դիօքսոլ-8-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

476.  
2C-MMDA-2 

 

2-(6-մեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

477.  
2C-MMDA-4 

 

2-(6-մեթօքսիբենզո[1.3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

478.  
2C-N 

 

2.5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

479.  
2C-N-NB3Ome 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

480.  
2C-N-NB4Ome 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

481.  
2C-N-NBOMe 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

482.  
2C-NH 

 

4-(2-ամինոէթիլ)-2.5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

483.  2C-O (TMPEA. 2.4.5- 
Տրիմեթօքսիֆենէթիլամին) 2-(2.4.5-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

484.  
2C-O-19 

 

2-(4-բութօքսի-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

485.  
2C-O-2 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի -4-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

486.  
2C-O-4 

 

2.5-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպօքսիֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

487.  
2C-O-7 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

488.  2C-P 2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

489.  
2C-P 2AC 

 

N-ացետիլ-N-[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ-ացետամիդ (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

490.  
2C-P AC 

 

N-[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

491.  
2C-P TFA 

 

N-[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-2.2.2-տրիֆտորացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

492.  
2C-P-AA 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

493.  
2C-P-FormA 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

494.  
2C-pEtOH 

 

[4-(2-ամինոէթիլ)-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ]-մեթանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

495.  
2C-pKet 

 

4-(2-ամինոէթիլ)-2.5-դիմեթօքսիբենզոյաթթվի մեթիլէսթեր (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

496.  
2C-PLY 

 

2-(2.3.4.7.8.9-հեքսահիդրոպիրանո[2.3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

497.  
2C-SE 

 

2.5-դիմեթօքսի -4-մեթիլսելենոֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

498.  
2C-SE-2 

 

2-(4-էթիլսելանիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

499.  
2C-SE-21 

 

2-[4-(2-ֆտորէթիլսելանիլ)-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

500.  
2C-SE-4 

 

2-(4-իզոպրոպիլսելանիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

501.  
2C-SE-7 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսելանիլֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

502.  
2C-T 

 

2.5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթիոֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

503.  
2C-T-10 

 

2-[2.5-դիմեթօքսի -4-(պիրիդին-2-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

504.  
2C-T-11 

 

2-[4-(4-բրոմֆենիլսուլֆանիլ)-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

505.  
2C-T-12 

 

2-[2.5-դիմեթօքսի -4-(մորֆոլին-4-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

506.  
2C-T-13 

 

2.5-դիմեթօքսի 4-(β-մեթօքսիէթիլթիո)-ֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

507.  
2C-T-14 

 

2-[2.5-դիմեթօքսի -4-(2-մեթիլսուլֆանիլէթիլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

508.  
2C-T-15 

 

2-[4-(ցիկլոպրոպիլթիո)-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթանամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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509.  
2C-T-16 

 

2-(4-ալլիլսուլֆանիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

510.  
2C-T-17 

 

2-(4-ֆտոր-բութիլսուլֆանիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

511.  
2C-T-18 

 

2-(4-ցիկլոբութիլսուլֆանիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

512.  
2C-T-19 

 

2-(4-բութիլսուլֆանիլ -2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

513.  
2C-T-7-2ETO 

 

2-(2-էթօքսի-5-մեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

514.  
2C-T-8 

 

2.5-դիմեթօքսի -4-ցիկլոպրոպիլմեթիլթիոֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

515.  
2C-T-9 

 

2.5-դիմեթօքսի -4-բութիլթիոֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

516.  
2C-T-NBOMe 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

517.  
2C-TE 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթելլանիլֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

518.  
2C-TFM 

 

2.5-դիմեթօքսի -4-(տրիֆտորմեթիլ)-ֆենէթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

519.  
2C-TFM-DFLY 

 

2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

520.  
2C-TFM-dragonFly-NBOMe 

 

(2-մեթօքսիբենզիլ)-[2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1.2-b;4.5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]  

-ամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

521.  
2C-TFM-FLY 

 

2-[8-(տրիֆտորմեթիլ)-2.3.6.7-տետրահիդրոֆուրո[2.3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ]-

էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

522.  
2C-TFM-NBOMe 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

523.  
2C-TMA-5 

 

2-(2.3.6-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

524.  
2C-VI 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի -4-վինիլֆենիլ)-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

525.  
2C-YN 

 

1-(4-էթինիլ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-ամինոէթան (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

526.  
2Cl3.6diFBzAI 

 

N-ինդան-2-իլ-3.6-դիֆտոր-2-քլորբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

527.  
2Cl3MeOBzAI 

 

N-ինդան-2-իլ-3-մեթօքսի-2-քլորբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

528.  
2Cl4.5diFBzAI 

 

4.5-դիֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլ բենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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529.  
2Cl4FbzAI 

 

4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

530.  
2Cl4.5diMeOBzAI 

 

2-քլոր-N-ինդան-2-իլ-4.5-դիմեթօքսիբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

531.  
2Cl4FbzAI 

 

4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

532.  
2Cl6F3MbzAI 

 

N-ինդան-2-իլ-3-մեթիլ-6-ֆտոր-2-քլորբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

533.  
2Cl6FbzAI 

 

6-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

534.  
2ClBzAI 

 

N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

535.  
3.6.2-2C-T-7 

 

2-(3.6-դիմեթօքսի -2-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

536.  
4Br2ClBzAI 

 

4-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

537.  
5Br2ClBzAI 

 

5-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2- քլորբենզամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

538.  
bk-2C-B 

 

2-ամինո-1-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

539.  
BL-4358A (α-CP-2C-D) 

 

1-(2.5-դիմեթօքսի -4-մեթիլբենզիլ)-ցիկլոպրոպիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

540.  
BOB (beta-METHOXY-2C-B) 

 

2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

541.  
BOD (beta-METHOXY-2C-D) 

 

2-(2.5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

542.  
MeO-2C-2.6-IFLY 

 

2-(8-մեթօքսի-2.3.5.6-տետրահիդրոֆուրո[3.2-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ)-

էթանամին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

543.  
METHYL-2C-T-7 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

544.  
N.N-Me-2C-D 

 

[2-(2.5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

545.  
N-Me-2C-DMMDA-2 

 

[2-(6.7-դիմեթօքսիբենզո1.3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

546.  
N-Me-2C-DMMDA-3 

 

[2-(6.7-դիմեթօքսիբենզո [1.3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

547.  
N3MT2M-2C-I 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիթիոֆեն-2-իլմեթիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

548.  
N4MT3M-2C-I 

 

[2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիթիոֆեն-3-իլմեթիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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549.  
NB-2C-B 

 

բենզիլ-[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ –էթիլ]-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

550.  
NBMD-2C-B 

 

բենզո[1.3]դիօքսոլ-4-իլմեթիլ-[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

551.  
NBOH-2C-T-7 

 

2-{[2-(2.5- դիմեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

552.  
NBOMeM-2C-B 

 

[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսի-3-մեթիլբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

553.  
NBpBr-2C-B 

 

(4-բրոմբենզիլ)-[2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

554.  
NBpCl-2C-B 

 

[2-(4-բրոմ -2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-քլորբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

555.  
NBpF-2C-B 

 

[2-(4-բրոմ -2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-ֆտորբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

556.  
NbpI-2C-B 

 

[2-(4-բրոմ -2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-յոդբենզիլ)-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

557.  
NbpMe-2C-B 

 

[2-(4-բրոմ -2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթիլբենզիլ)-ամին (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

558.  
NBpNH2-2C-B 

 

4-{[2-(4-բրոմ -2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

559.  
NbpOMe-2C-B 

 

[2-(4-բրոմ -2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին(անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

560.  
psi-2C-T-4  

 

2.6-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպիլթիոֆենէթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

561.  
TCB-2 (2C-BCB) 

 

-[(7R)-3-բրոմ -2.5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1.3.5-տրիեն-7-իլ]-մեթանամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

562.  
US5013837-Ex.2Ca 

 

[2-մեթիլ-1-(2-մորֆոլին-4-իլ-էթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-

մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

563.  
US5013837-Ex.2Ce 

 

[7-բենզիլօքսի-1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ին547դոլ-3-իլ-(6-քլորնավթալին-1-

իլ)-մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

564.  
β-Me-2C-2 

 

2-(6-մեթօքսիբենզո[1.3]դիքսոլ-5-իլ)-պրոպիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

565.  
Բրոմդիմեթօքսիբենզիլպիպ

երազին (2C-B-BZP) 

1-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիբենզիլ)-պիպերազին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

566.  
Բրոմդիմեթօքսիֆենիլ-

պիպերազին (2C-B-PP) 

4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլպիպերազին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

567.  
MT-45 

 

1-ցիկլոհեքսիլ-4-(1.2-դիֆենիլէթիլ)պիպերազին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

568.  4.4’-DMAR 4.5-դիհիդրո-4-մեթիլ-5-(4-մեթիլֆենիլ)- 2-օքսազոլամին 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

569.  
PMMA 

 

[2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

570.  
PMMA AC 

 

N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

571.  
PMMA TFA 

 

2.2.2-տրիֆտոր-N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

572.  
JWH(N)-018 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

573.  
JWH-002-X 

 

(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

574.  
JWH-003-X 

 

(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

575.  
JWH-004 

 

(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

576.  
JWH-005-X 

 

[2-մեթիլ-1-(I-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

577.  
JWH-006-X 

 

(2- մեթիլ -1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

578.  
JWH-007-X 

 

(1-ալլիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

579.  
JWH-009 

 

(1-հեպտիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

580.  
JWH-010-X 

 

(2- մեթիլ -1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

581.  
JWH-011 

 

(1-(հեպտան-2-իլ)-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -1- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

582.  
JWH-011-X 

 

նավթալին-1-իլ-[(I-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ- 3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

583.  
JWH-013-X 

 

[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2- մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]- նավթալին-1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

584.  
JWH-014-X 

 

(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին- 1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

585.  
JWH-015-X 

 

(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

586.  
JWH-016 

 

(1-բութիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

587.  
JWH-018-2-նավթիլ 

 

նավթալին -2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

588.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-1.2- 

դիմեթիլպրոպիլ 

(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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589.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-1-մե-

թիլբութիլ նավթալին -2-իլ 

(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

590.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-2-

մեթիլբութիլ 

(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

591.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-3-

պենտիլ նավթալին -2-իլ 

(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

592.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-

իզոպենտիլ 

(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

593.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-

նեոպենտիլ նավթալին -2-իլ 

(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

594.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-տրետ-

պենտիլ նավթալին -2-իլ 

(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

595.  
JWH-018-6-OH-N-  

(5- հիդրօքսիպենտիլ) 

2TMS նավթալին -1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի) 

պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

596.  
JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ) 

 

(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

597.  
JWH-018-7-OH-N-(5-

հիդրօքսիպենտիլ) 

2TMS նավթալին -1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի) 

պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

598.  
H-018-Br 

 

(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) (նավթալին -1- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

599.  
JWH-018-Cl 

 

(նավթալին -1-իլ)(1-(5-քլորոպենտիլ)-1H- ինդոլ -3- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

600.  
JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ) 

 

[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

601.  
JWH-018-N-(2-

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

602.  
JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ) 

 

[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

603.  
JWH-018-N-(3-

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ) (նավթալին -1- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

604.  
JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ) 

 

[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

605.  
JWH-018-N-(4.5-

էպօքսիպենիլ) 

նավթալին -1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

606.  
JWH-018-N-(4-

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ) (նավթալին -1- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

607.  
JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ) 

 

5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

608.  JWH-018-N-(5- նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3- իլ) մեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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հիդրօքսիպենտիլ) TMS (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

609.  
JWH-018-N-(5-

կարբօքսիբութիլ) TMS 

տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H- ինդոլ -1-իլ) պենտանոատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

610.  
JWH-018-N-(5-

մեթօքսիկարբոնիլբութիլ) 

մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ -1-իլ)պենտանոատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

611.  
JWH-018-N-1.2-

դիմեթիլպրոպիլ 

(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

612.  
JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ 

 

նավթալին -1-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

613.  
JWH-018-N-3-պենտիլ 

 

նավթալին -1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

614.  
JWH-018-N-նեոպենտիլ 

 

նավթալին -1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

615.  
JWH-018-N-տրետ-պենտիլ 

 

նավթալին -1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

616.  
JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ) 

 

[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

617.  
JWH-019-N-(5-

հիդրօքսիհեքսիլ) 

[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

618.  
JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ) 

 

[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

619.  
JWH-019-N-(6-

հիդրօքսիհեքսիլ) 

[1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

620.  
JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ) 

 

[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

621.  
JWH-020 

 

(1-հեպտիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

622.  
JWH-022 

 

նավթալին -1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

623.  
JWH-030 

 

նավթալին -1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

624.  
JWH-030-Br 

 

(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

625.  
JWH-031 

 

(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

626.  
JWH-032 

 

նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

627.  
JWH-033 

 

(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

628.  
JWH-042 

 

(1.2-դիմեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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629.  
JWH-043 

 

(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

630.  
JWH-045 

 

(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

631.  
JWH-046 

 

1-պրոպիլ-2- մեթիլ-3-(7- մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

632.  
JWH-047 

 

(1-բութիլ-2- մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7- մեթիլնավթալին -1- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

633.  
JWH-048 

 

(7- մեթիլնավթալին -1-իլ)-(2- մեթիլ -1-պենտիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

634.  
JWH-049 

 

(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

635.  
JWH-050 

 

(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

636.  
JWH-051 

 

[(6aR.10aR)-3-(1.1- դիմեթիլհեպտիլ)-6.6- դիմեթիլ-6a.7.10.10a-տետրահիդրո-6H-

բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

637.  
JWH-057 

 

(6aR.10aR)-3-(1.1-դիմեթիլհեպտիլ)-6.6.9-տրիմեթիլ-6a.7.10.10a-տետրահիդրո-

6H-բենզո[c]քրոմեն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

638.  
JWH-070 

 

(1-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

639.  
JWH-071 

 

(1-էթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

640.  
JWH-072 

 

նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

641.  
JWH(N)-018 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

642.  
JWH-002-X 

 

(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

643.  
JWH-003-X 

 

(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

644.  
JWH-004 

 

(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

645.  
JWH-005-X 

 

[2-մեթիլ-1-(I-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

646.  
JWH-006-X 

 

(2-մեթիլ-1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

647.  
JWH-007-X 

 

(1-ալլիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

648.  JWH-009 (1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1-իլմեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

649.  
JWH-010-X 

 

(2-մեթիլ-1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

650.  
JWH-011 

 

(1-(հեպտան-2-իլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

651.  
JWH-011-X 

 

նավթալին-1-իլ-[(I-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

652.  
JWH-013-X 

 

[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

653.  
JWH-014-X 

 

(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

654.  
JWH-015-X 

 

(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

655.  
JWH-016 

 

(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

656.  
JWH-018-2-նավթիլ 

 

նավթալին-2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

657.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-1.2- 

դիմեթիլպրոպիլ 

(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

658.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-1-

մեթիլբութիլ 

նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

659.  
JWH-018-2-նավթիլ-N-2-

մեթիլբութիլ 

(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

660.  
JWH-018-2-նավթիլ-N-3-

պենտիլ 

նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

661.  
JWH-018-2- նավթիլ –N-

իզոպենտիլ 

(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն(անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

662.  
JWH-018-2-նավթիլ-N-

նեոպենտիլ 

նավթալին-2-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

663.  
JWH-018-2-նավթիլ-N-

տրետ-պենտիլ 

նավթալին-2-իլ(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

664.  

JWH-018-6-OH-N-(5- 

հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS 

 

նավթալին-1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-

1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

665.  
JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ) 

 

(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

666.  
JWH-018-7-OH-N-(5-

հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS 

նավթալին-1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-

1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

667.  
H-018-Br 

 

(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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668.  
JWH-018-Cl 

 

(նավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

669.  
JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ) 

 

[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

670.  
JWH-018-N-(2-

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

671.  
JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ) 

 

[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

672.  
JWH-018-N-(3-

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

673.  
JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ) 

 

[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

674.  
JWH-018-N-(4.5-

էպօքսիպենիլ) 

նավթալին-1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

675.  
JWH-018-N-(4-

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)նավթալին-1-իլ)մեթանոն(անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

676.  
JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ) 

 

5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

677.  
JWH-018-N-(5- 

հիդրօքսիպենտիլ) TMS 

1- նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ)մեթանոն(անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

678.  
JWH-018-N-(5-

կարբօքսիբութիլ) TMS 

տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

679.  
JWH-018-N-(5-

մեթօքսիկարբոնիլբութիլ) 

Մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

680.  
JWH-018-N-1.2-

դիմեթիլպրոպիլ 

(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

681.  
JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ 

 

նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

682.  
JWH-018-N-3-պենտիլ 

 

նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

683.  
JWH-018-N-նեոպենտիլ 

 

նավթալին-1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

684.  
JWH-018-N-տրետ-պենտիլ 

 

նավթալին-1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

685.  
JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ) 

 

[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

686.  
JWH-019-N-(5-

հիդրօքսիհեքսիլ) 

[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

687.  
JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ) 

 

[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

688.  JWH-019-N-(6- [1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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հիդրօքսիհեքսիլ) (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

689.  
JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ) 

 

[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

690.  
JWH-020 

 

(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

691.  
JWH-022 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

692.  
JWH-030 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

693.  
JWH-030-Br 

 

(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

694.  
JWH-031 

 

(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

695.  
JWH-032 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

696.  
JWH-033 

 

(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

697.  
JWH-042 

 

(1.2-դիմեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

698.  
JWH-043 

 

(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

699.  
JWH-045 

 

(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

700.  
JWH-046 

 

1-պրոպիլ-2-մեթիլ-3-(7-մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

701.  
JWH-047 

 

(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

702.  
JWH-048 

 

(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

703.  
JWH-049 

 

(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

704.  
JWH-050 

 

(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

705.  
JWH-051 

 

[(6aR.10aR)-3-(1.1- դիմեթիլհեպտիլ)-6.6- դիմեթիլ-6a.7.10.10a-տետրահիդրո-6H-

բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

706.  
JWH-057 

 

(6aR.10aR)-3-(1.1-դիմեթիլհեպտիլ)-6.6.9-տրիմեթիլ-6a.7.10.10a-տետրահիդրո-

6H-բենզո[c]քրոմեն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

707.  
JWH-070 

 

(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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708.  
JWH-071 

 

(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

709.  
JWH-072 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

710.  
JWH-073-2-մեթիլնավթիլ 

 

(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

711.  
JWH-073-2-նավթիլ 

 

(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

712.  
JWH-073-2-նավթիլ-N-ֆտոր-

բութիլ 

(1-ֆտոր-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

713.  
JWH-073-2-նավթիլ-N-իզո-

բութիլ 

(1-իզոբութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

714.  
JWH-073-2- նավթիլ-N-

տրետ-բութիլ 

(1-տրետ-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

715.  
JWH-073-4-մեթիլնավթիլ 

 

(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

716.  
JWH-073-6-մեթօքսիինդոլ 

 

(1-բութիլ-6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

717.  
JWH-073-N-(2-

հիդրօքսիբութիլ) 

[1-(2-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

718.  
JWH-073-N-(3- 

հիդրօքսիբութիլ) 

[1-(3-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

719.  
JWH-073-N-(4- 

հիդրօքսիբութիլ) 

[1-(4-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

720.  
JWH-073-N-ֆտոր-բութիլ 

 

(1-(ֆտոր-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

721.  
JWH-073-N-իզոբութիլ 

 

(1-(իզոբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

722.  
JWH-073-N-տրետ-բութիլ 

 

(1-(տրետ-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

723.  
JWH-076 

 

(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

724.  
JWH-077 

 

(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

725.  
JWH-078 

 

(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

726.  
JWH-079 

 

(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

727.  
JWH-080 

 

(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

728.  JWH-081-3-մեթօքսինավթիլ (3-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

729.  
JWH-081-5- մեթօքսինավթիլ 

 

(5-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

730.  
JWH-081-8- մեթօքսինավթիլ 

 

(8-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

731.  
JWH-081-CHM 

 

(1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

732.  
JWH-081-N-(4-

հիդրօքսիպենտիլ) 

[1-(4- հիդրօքսիպենտիլ)-1H- ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)- մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

733.  
JWH-081-N-(5- 

հիդրօքսիպենտիլ) 

[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

734.  
JWH-082 

 

(1-հեքսիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

735.  
JWH-083 

 

(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

736.  
JWH-093 

 

(2- բութիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

737.  
JWH-094 

 

(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

738.  
JWH-095 

 

(1-բութիլ-2-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

739.  
JWH-096 

 

(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

740.  
JWH-097 

 

(2-հեքսիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

741.  
JWH-099 

 

(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

742.  
JWH-100 

 

(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

743.  
JWH-102-104 

 

(8aR.12aR)-5-(1.1-դիմեթիլհեպտիլ)-8.8-դիմեթիլ-3.4.8a.9.10.11.12.12a-

օկտահիդրո-2H.8H-1.7-դիօքսաբենզո[c]ֆենանտրեն-11-ոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

744.  
JWH-120 

 

(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

745.  
JWH-121 

 

(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

746.  
JWH-122-2-մեթիլնավթիլ 

 

(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

747.  
JWH-122-2-ֆտորպենտիլ 

 

(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(2-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

748.  JWH-122-3-մեթիլնավթիլ (3-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

749.  
JWH-122-3- ֆտորպենտիլ 

 

(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(3-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

750.  
JWH-122-4-ֆտորպենտիլ 

 

(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(4-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

751.  
JWH-122-5-մեթիլնավթիլ 

 

(5-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

752.  
JWH-122-6-մեթիլնավթիլ 

 

(6-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

753.  
JWH-122-7-մեթիլնավթիլ 

 

(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

754.  
JWH-122-8-մեթիլնավթիլ 

 

(8-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

755.  
JWH-122-Cl 

 

(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

756.  
JWH-122-N-(4-

հիդրօքսիպենտիլ) 

[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

757.  
JWH-122 N-(5- 

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

758.  
JWH-133 

 

(6aR.10aR)-3-(1.1-դիմեթիլբութիլ)-6.6.9-տրիմեթիլ-6a.7.10.10a-տետրահիդրո-6H-

բենզո[c] քրոմեն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

759.  
JWH-145 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

760.  
JWH-145-2-ֆենիլ 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-2-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

761.  
JWH-146 

 

(1-հեպտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլ մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

762.  
JWH-147 

 

(1-հեքսիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլ մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

763.  
JWH-148 

 

(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

764.  
JWH-150 

 

(1-բութիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

765.  
JWH-151 

 

(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

766.  
JWH-153 

 

(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

767.  
JWH-156 

 

նավթալին-1-իլ-(5-ֆենիլ-1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

768.  JWH-159 (7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

769.  
JWH-160 

 

(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

770.  
JWH-163 

 

(6-մեթօքսինավթալին -1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

771.  
JWH-164 

 

(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

772.  
JWH-165 

 

(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

773.  
JWH-166 

 

(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

774.  
JWH-167 

 

1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

775.  
JWH-175-C6 

 

1-հեքսիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

776.  
JWH-175-C7 

 

1-հեպտիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

777.  
JWH-180 

 

(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

778.  
JWH-181 

 

(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(5-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

779.  
JWH-189 

 

(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

780.  
JWH-193 

 

(4-մեթիլ-1-նավթիլ)[1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]- մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

781.  
JWH-201 

 

2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

782.  
JWH-202 

 

2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

783.  
JWH-203-N-(4- 

հիդրօքսիպենտիլ) 

2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

784.  
JWH-203-N-(5- հիդրօքսի-

պենտիլ)-3-իլ]-էթանոն 

2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

785.  
JWH-204 

 

2-(2-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

786.  
JWH-205 

 

1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

787.  
JWH-207 

 

2-(4-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

788.  
JWH-208 

 

1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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789.  
JWH-209 

 

1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

790.  
JWH-210-2-էթիլնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ) (2-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն  (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

791.  
JWH-210-3- էթիլնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (3-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

792.  
JWH-210-5- էթիլնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (5-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

793.  
JWH-210-6- էթիլնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (6-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

794.  
JWH-210-8- էթիլնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (8-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

795.  
JWH-210-Br 

 

[1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

796.  
JWH-210-Cl 

 

[1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

797.  
JWH-210-N-(4- 

հիդրօքսիպենտիլ) 

(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

798.  
JWH-210-N-(5- 

հիդրօքսիպենտիլ) 

(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

799.  
JWH-211 

 

(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

800.  
JWH-212 

 

(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

801.  
JWH-213 

 

(5-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

802.  
JWH-220 

 

1-մեթիլ-4-[3-պենտիլինդեն-(1E)-իլիդենմեթիլ]-նավթալին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

803.  
JWH-235 

 

(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

804.  
JWH-236 

 

(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

805.  
JWH-239 

 

(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

806.  
JWH-240 

 

(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

807.  
JWH-241 

 

(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

808.  
JWH-242 

 

(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

809.  JWH-243 [5-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

810.  
JWH-244 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-պ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- մեթանո  (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

811.  
JWH-245 

 

[5-(4-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

812.  
JWH-246 

 

[5-(3-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

813.  
JWH-248 

 

2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն                         

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

814.  
JWH-249 

 

2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

815.  
JWH-250-2.2-դիմեթիլ 

 

2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-մեթիլ-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

816.  
JWH-250-2-մեթիլ 

 

2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

817.  
JWH-250-N-(4-

հիդրօքսիպենտիլ) 

1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

818.  
JWH-250-N-(5-

հիդրօքսիպենտիլ) 

1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

819.  
JWH-250-N-(5-

հիդրօքսիպենտիլ)TMS 

2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ]էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

820.  
JWH-251-3-մեթիլֆենի 

 

1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(մ-տոլիլ)էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

821.  
JWH-251-4-մեթիլֆենիլ 

 

1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(պ-տոլիլ)էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

822.  
JWH-252 

 

1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ո-տոլիլէթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

823.  
JWH-253 

 

2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

824.  
JWH-258 

 

(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

825.  
JWH-259 

 

(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

826.  
JWH-260 

 

(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

827.  
JWH-261 

 

(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

828.  
JWH-262 

 

(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

829.  
JWH-265 

 

(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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830.  
JWH-266 

 

(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

831.  
JWH-267 

 

(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

832.  
JWH-268 

 

(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

833.  
JWH-292 

 

[5-(2- մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

834.  
JWH-293 

 

[5-(3-նիտրոֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

835.  
JWH-302 

 

2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

836.  
JWH-303 

 

2-(3-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն                         

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

837.  
JWH-304 

 

2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

838.  
JWH-305 

 

2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

839.  
JWH-306 

 

2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

840.  
JWH-308 

 

[5-(4-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

841.  
JWH-309 

 

նավթալին-1-իլ(5-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

842.  
JWH-309-2-նավթիլ 

 

նավթալին-1-իլ(2-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

843.  
JWH-311 

 

2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն                          

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

844.  
JWH-312 

 

2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

845.  
JWH-313 

 

2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

846.  
JWH-314 

 

2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

847.  
JWH-315 

 

2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

848.  
JWH-316 

 

2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

849.  
JWH-324 

 

(1R.3S)-3-[4-(1.1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

850.  JWH-337 (1R.3R.4R)-3-[4-(1.1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 ցիկլոհեքսանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

851.  
JWH-344 

 

(1R.3R.4R)-3-[4-(1.1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- 

ցիկլոհեքսանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

852.  
JWH-345 

 

(1R.3R.4R)-3-[4-(1.1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- 

ցիկլոհեքսանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

853.  
JWH-346 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-մ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

854.  
JWH-348 

 

նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- 

մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

855.  
JWH-359 

 

(6aR.10aR)-1-մեթօքսի-6.6.9-տրիմեթիլ-3-(I-1.1.2-տրիմեթիլբութիլ)-6a.7.10.10a-

տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

856.  
JWH-363 

 

նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- 

մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

857.  
JWH-364 

 

[5-(4-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

858.  
JWH-365 

 

[5-(2-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

859.  
JWH-367 

 

[5-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

860.  
JWH-368 

 

[5-(3-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

861.  
JWH-369 

 

[5-(2-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

862.  
JWH-371 

 

[5-(4-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

863.  
JWH-372 

 

նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(2-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- 

մեթանոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

864.  
JWH-373 

 

[5-(2-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

865.  
JWH-385 

 

(1R.3R.4R)-3-[4-(1.1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)-

ցիկլոհեքսանոլ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

866.  
JWH-386 

 

(4- բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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867.  
JWH-387 

 

(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

868.  
JWH-394 

 

(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

869.  
JWH-395 

 

(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

870.  
JWH-397 

 

(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

871.  
JWH-398 

 

(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

872.  
JWH-398-2-քլորնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

873.  
JWH-398-3-քլորնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(3-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

874.  
JWH-398-5-քլորնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(5-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

875.  
JWH-398-6-քլորնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(6-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

876.  
JWH-398-7-քլորնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(7-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

877.  
JWH-398-8-քլորնավթիլ 

 

(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(8-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

878.  
JWH-398-N-(4-

հիդրօքսիպենտիլ) 

(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

879.  
JWH-399 

 

(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն(անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

880.  
JWH-400 

 

(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

881.  
JWH-401 

 

(1R.3S)-3-[4-(1.1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

882.  
JWH-403 

 

(1R.3S)-3-[4-(1.1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

883.  
JWH-404 

 

(1R.3S)-3-[4-(1.1-դիմեթիլօկտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

884.  
JWH-408 

 

(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

885.  
JWH-409 

 

(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

886.  
JWH-410 

 

(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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887.  
JWH-411 

 

(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

888.  
JWH-412 

 

(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

889.  
JWH-413 

 

(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

890.  
JWH-414 

 

(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

891.  
JWH-415 

 

(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

892.  
JWH-416 

 

(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

893.  
JWH-417 

 

(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

894.  
JWH-418 

 

(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն (անկախ 

ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

895.  
JWH-419 

 

(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

896.  
JWH-420 

 

(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

897.  
JWH-421 

 

(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

898.  
JWH-422 

 

(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

899.  
JWH-423 

 

(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

900.  
JWH-424 

 

(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

901.  
JWH-425 

 

(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

902.  
JWH-428 

 

(8-բրոմնավթալին1-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

903.  
JWH-429 

 

(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

904.  
MDMA methylene homolog 

 

3-(1.3-բենզենոդիօքսոլ-5-իլ)-N.2-դիմեթիլպրոպան-1-ամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

905.  
F-trifluoromethylphenylpiperazine  

 

1-[F-(երեք ֆտորմեթիլ) ֆենիլ]պիպերազին [օրթո. մետա և պարա դիրքերում 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

906.  
2-MeO-ketamine 

(մեթօքսիկետամին) 

2-(2-Մեթոքսիֆենիլ)-2-(մեթիլամինո) ցիկլոհեքսան 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

907.  nF-PVP n-ֆտորո-α-ՊՎՊ. կամ n-ֆտորո-α-2-(1-պիրոլիդինիլ)-վալերոֆենոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 

908.  
N-ETHYLNORPENTYLONE 

Ephylone 
1-(2H-1,3-բենզոդիօքսոլ-5-իլ)-2-(էթիլամինո) պենտան-1- ոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

909.  
PV8 (ալֆա-ՊՀՊՊ. կամ α-

ՊՀՊՊ) 

1-ֆենիլ-2-(1-պիրոլիդինիլ)-1-հեպտանոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

910.  
TFMPP 

 

1-(3-երեքֆտորոմեթիլֆենիլ)պիպերազին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

911.  
MDMB-CHM 

 

Մեթիլ-3.3-դիմեթիլ-2-((1-ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլկարբօքսամիդո) 

բութանոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

912.  
MBA-CHM 

 

N-(1կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-

կարբոքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

913.  
3-MMC 

 

(3-մեթիլմեթկատինոն) (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

914.  
4-CMC 

 

(4-քլորոմեթիլկատինոն) (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

915.  
α-PHP  

 

(ալֆա-պիրրոլիդինոհեքսանոֆենոն) (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

916.  
2-AI 

 

(2-ամինոինդան) (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

917.  
Իզոպրոպիլֆենիդատ (IPH. 

IPPD) 

պրոպան-2-իլ 2-ֆենիլ-2-(պիպերիդին-2-իլ) ացետատ (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

918.  
4-BMC 

 

(բրեֆեդրոն) 4-բրոմոմեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

919.  
MXP (մեթօքսֆենիդին) 

 

(1-(1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին) (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից. ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

920.  

MMB(N)-2201 (5-ֆտորո-

AMB) 

 

մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսամիդո] 

բութանոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

921.  
Pentedrone(α-

պրոպիլմեթկատիոնոն) 

1-ֆենիլ-2-մեթիլամինո-պենտան-1-ոն (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

922.  
AMT. (ալֆա-

մեթիլտրիպտամին) 

2-(1H-ինդոլ-3-իլ)-1-մեթիլ-էթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

923.  
Իզոբութիլ նիտրիտ (Isobutyl 

nitrite) 

2-Մեթիլպրոպիլնիտրիտ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

924.  
Ամիլնիտրիտ 

 

Պենտիլ նիտրիտ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

925.  
NM-2AI 

 

N-մեթիլ-2-ինդանամին(N-մեթիլ-2-ամինոինդան) (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

926.  PPA(N)-2201 (PX-2) N-(1-կարբամոիլ-2-ֆենիլէթիլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3- 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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 կարբօքսամիդ(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

927.  
5-FLUORO-AB-PINACA 

 

5-ֆլուրո-AB-պինակաMBA(N)-2201 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

928.  
MBA(N)-2201 (5F-ABINACA) 

 

N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

929.  
2c-I-NBOH(25I-NBOH) 

 

2-([2-(4-յոդ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ)-ֆենոլ (անկախ ուղեկցող 

նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

930.  
3-FMA (3-

ֆտորմեթամֆետամին) 

[2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

931.  
JWH(N)-018 (THJ-018) 

 

նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն                                        

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

932.  
5-MAPB (N-մեթիլ-5-APB) 

 

(2-բենզոֆուրան-5-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

933.  
Ֆլուբրոմազեպամ 

 

7-բրոմ-5-(2-ֆտորֆենիլ)-1.3-դիհիդրոբենզո[e][1.4]դիազեպին-2-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

934.  
Դիկլազեպամ 

 

7-քլոր-5-(2-քլորֆենիլ)-1-մեթիլ-1.3-դիհիդրոբենզո[e][1.4]դիազեպին-2-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

935.  

Ֆլուբրոմազոլամ 

(Flubromazolam) 

 

8-բրոմո-6-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-մեթիլ-4H-[1.2.4]տրիազոլ[4.3-a] [1.4] 

բենզոդիազեպին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

936.  
3.4-CTMP 

 

մեթիլ(3.4-դիքլորֆենիլ)(2-պիպերիդինիլ)ացետատ (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

937.  
3-CMC 

 

1-(3-քլորֆենիլ)-2-մեթիլամինոպրոպան-1-ոն 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

938.  
4-AcO-DMT 

(ացետիլպսիլոցին) 

{4-ացետօքսի-N.N-դիմեթիլտրիպտամին} (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

939.  
25B-N(BOMe)2 

 

2-(4-բրոմ-2.5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N.N-բիս[(2-մեթօքսիֆենիլ) մեթիլ]էթանամին 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

940.  
էթիլֆենիդատ 

 

(RS)-էթիլ 2-ֆենիլ-2-պիպերիդին-2-իլացետատ                                                     

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

941.  
CUMYL-THPINACA 

 

N-(2-ֆենիլպրոպան-2-իլ)-1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1-H-

ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, 

ընդհանուր զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

942.  CUMYL-4CN-BINACA 
1-(4-ցիանոբութիլ)-N-(2-ֆենիլպրոպան-2-իլ)-1H-ինդազոլ-3-

կարբօքսամիդ 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

943.  
MDMB(N)-2201 

 

Մեթիլ2-(1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3.3-

դիմեթիլբութանոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 
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944.  

MMB(N)-BZ-F (AMB-

FUBINACA) 

FUB-AMB 

մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսիմիդո] 

բութանոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

945.  
MMB(N)-BZ-F-5-MeO 

 

մեթիլ2-(1-(4-ֆտորոբենզիլ)-5-մեթօքսի-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3-

մեթիլբութանոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

946.  
MMB(N)-BZ 

 

մեթիլ2-[(1-բենզիլինդազոլ-3-կարբոնիլ)ամինո]-3-մեթիլբութանոատ 

(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

947.  

MDMB(N)-BZ-F (MDMB-

FUBINACA) 

 

մեթիլ-3.3-դիմեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո] 

բութանոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

948.  
MDMB-CHMICA 

 

մեթիլ(2S)-2-{[1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]ֆորմամիդո}-3.3-

դիմեթիլբութանոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

949.  
DMBA(O)-CHM 

 

O-(1-կարբամոիլ-2.2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-

կարբօքսամիդ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր 

զանգվածով) 

0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

950.  U-47700 
3.4-դիքլոր-N-[(1R.2R)-2-(դիմեթիլամինո) (անկախ ուղեկցող նյութերի 

առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

951.  
MDMB-2201(5F-MDMB-

PICA) 

մեթիլ2-(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոքսամիդո)-3,3-մեթիլբութա-

նոատ (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

952.  

173-951-րդ  կետերում 

ներառված թմրամիջոց(ներ) 

կրող կամ պարունակող 

բուսական զանգված կամ 

այլ կրիչ: 

Զանգված ( ծխախոտային խառնուրդ) կամ այլ կրիչ (մաստակ. հյութ. 

շպարման պարագաներ և այլն). որը պարունակում կամ կրում է սույն ցանկի 

173-943-րդ կետերում նախատեսված նյութ (նյութեր): Քանակը որոշվում է  ̀

ընդհանուր զանգվածով +110-115 0C ջերմաստիճանի պայմաններում 

չորացնելով հաստատուն քաշը ստանալուց հետո: 

0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 -6.25 6.25 

 

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերները: 

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր հիմքերը և աղերը: 
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ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐ 

 

NN 

ը/կ 
Անվանումը Քիմիական անվանումը կամ այլ նկարագրություն 
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1.  Ալլոբարբիտալ 5.5-դիալլիլբարբիտուրաթթու 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25-31.25 31.25 

2.  4-MTA Ալֆա-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենետիլամին  0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

3.  Ամինորեքս 2-ամինո-5-ֆենիլ-2-օքսազոլին 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

4.  Ամինեպտին 
7-[(10,11-հիդրո-5Н-դիբենզո(a,d)ցիկլոհեպտան-5-իլ) ամինո] 

հեպտանայանին թթու  
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

5.  Ամֆեպրամոն 2-(դիէթիլամինո)պրոպիֆենոն 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125 

6.  Ապրոֆեն (տարեն) 
7-[(10.11-դիհիդրո-5Н-դիբենզո[а.d]-ցիկլոհեպտեն-5-իլ)ամինո] 

հեպտանային թթու 
0.025-0.125 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125 

7.  
Ամոբարբիտալ 

(բարբամիլ) 

5-էթիլ-5-(3-մեթիլբուտիլ) բարբիտուրաթթու, 5-էթիլ-5-

իզոպենտիլբարբիտուրաթթու 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

8.  Ալպրազոլամ 
8-քլորո-1-մեթիլ-6-ֆենիլ-4H-s-տրիազոլո[4,3-а][1,4] 

բենզոդիազեպին 
0.00025-0.00125 0.00125-0.00625 0.00625-0.03125 0.03125 

9.  Բրոմազեպամ 7-բրոմո-1,3-դիհիդրո-5-(2-պիրիդիլ)-2Н-1,4-բենզոդիազեպիմ-2-ոն 0.00025-0.00125 0.00125-0.00625 0.00625-0.03125 0.03125 

10.  Բրոտիզոլամ 
 2-բրոմո-4-(о-քլորֆենիլ)-9-մեթիլ-6Н-թիենո[3,2-f]-s-թիրազոլո[4,3-

a][1,4] դիազեպին  
0.00025-0.00125 0.00125-0.00625 0.00625-0.03125 0.03125 

11.  Բենզֆետամին  N-բենզիլ-N-ալֆա-դիմեթիլֆենէթիլամին  0.025-0.125 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125 

12.  Բուտոբարբիտալ  5-ալլիլ-5իզոբուտիլբարբիտուրաթթու  0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

13.  Բուտալբիտալ 5-ալլիլ-5-իզոբուտիլբարբիտուրաթթու 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 

14.  Բուտիրֆենտանիլ N-ֆենիլ-N{1-(2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին-4-իլ]բութանամիդ 0.0001-0.0005 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125 

15.  

Գամմա-հիդրօքսիկարա-

գաթթու (նատրիումի 

օքսիբուտիրատ) 

Գամմա- հիդրօքսիկարագաթթու  2-10 10-50 50-250 250 

16.  Դիազեպամ 7-քլոր-1,3-դիհիդրո-1-մեթիլ-5-ֆենիլ-2Н-1,4-բենզոդիազեպին-2-ոն  0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

17.  Դրոնաբինոլ (-)-տրանս-դելտա-9-տետրահիդրոկանաբինոլ ստերեոիզոմեր 0.0025-0.0125 0.0125-0.0625 0.0625-0.3125 0.3125 

18.  Դիֆենօքսիլատ 
1-(3-ցիանո-3.3-դիֆենիլպրոպիլ)-4-ֆենիլպիպերիդին-4-

կարբոնաթթվի էթիլ եթեր 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

19.  Դիֆենօքսին  1-(3-ցիանո-3,3-դիֆենիլպրոպիլ)-4-ֆենիլիզոնիպեկոտինաթթո 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125-0.0625 0.0625 

20.  Դելորազեպամ  7-քլոր-5-(о-քլորոֆենիլ)-1,3-դիհիդրո-2Н-1,4-բենզոդիազեպին-2-ոն 0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 
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21.  Զիպեպրոլ 
ալֆա-(ալֆա-մեթօքսիբենզիլ)-4-(բետա-մեթօքսիֆենէթիլ)-1-

պիպերազինէթանոլ 
0.5-2.5 2.5-12.5 12.5-62.5 62.5 

22.  Էֆեդրին  
([R-(R*.S*)]-α-[1-(մեթիլամինո)էթիլ]- բենզենեմեթանոլ) 

Հիմքը և աղերը 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

23.  Էթիլամֆետամին N-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին  0.006-0.03 0.03-0.15 0.15-0.75 0.75 

24.  Էթիլ լոֆլազեպատ 
էթիլ-7-քլորո-5-(օ-ֆտորոֆենիլ)-2.3-դեհիդրո-2-օքսի-1Н-1.4-

բենզոդիազեպին-3-կարբօքսիլատ  
0.03-0.15 0.15-0.75 0.75-3.75 3.75 

25.  
Էթինամատ 

(պենտոբարբիտալ) 
1-էթինիլցիկլոհեքսանոլկարբամատ 0.4-2 2-10 10-50 50 

26.  Էստազոլամ 8-քլոր-6-ֆենիլ-4Н-s-թրիազոլո[4,3-a][1,4]բենզոդիազեպին 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 

27.  Էթքլորվինոլ էթիլ-2-քլորվինիլէթինիլ կարբինոլ.  0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

28.  Լևոմեպրոմազին   0.025-0.125 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125 

29.  Լեֆետամին (-)-1-դիմեթիլամինո-1,3-դիֆենիլէթան 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

30.  Լորմետազեպամ 
7-քլոր-5-(о-քլորֆենիլ)-1.3-դիհիդրո-3-հիդրօքսի-1-մեթիլ-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին-2-ոն  
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

31.  Լոպրազոլամ 6-(о-քլորֆենիլ)-2.4-դիհիդրո-2[(4-մեթիլ-1-պիպերազինիլ)մեթիլեն] 0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 

32.  Լորազեպամ 
7-քլորո-5-(о-քլորֆենիլ)-1,3-դիհիդրո-3-հիդրօքսի-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին-2-ոն 
0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

33.  Կամազեպամ 
7-քլորո-1.3-դիհիդրո-3-հիդրօքսի-1-մեթիլ-5-ֆենիլ-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին-2-ոն դիմեթիլկարբամատ (եթեր) 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

34.  Կետամին 2-(о-քլորոֆենիլ)-2-մեթիլամինոցիկլոհեքսանոն 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5-62.5 62.5 

35.  Կետազոլամ 
 11-քլորո-8.12b-դիհիդրո-2.8-դիմեթիլ-12b-ֆենիլ-4H-[1,3]-

օքսազինո-[3,2-d][1,4]բենզոդիազեպին-4,7(6Н)-դիոն 

0.00025-

0.00125 

0.00125-

0.00625 

0.00625-

0.03125 
0.03125 

36.  Կլոբազամ 7-քլորո-1-մեթիլ-5-ֆենիլ-1Н-1,5-բենզոդիազեպին-2,4-(3Н.5Н)-դիոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

37.  Կլոզապին 
8-քլոր-11-(4-մեթիլ-1-պիպերազինիլ)-5Н-դիբենզո[b.e] 

[1.4]դիազեպին 
0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

38.  Կլոթիազեպամ 
5-(о-քլորոֆենիլ)-7-էթիլ-1.3-դիհիդրո-1-մեթիլ-2Н-թիենո [2,3-e]-1,4-

դիազեպին-2-ոն 
0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

39.  Կլոքսազոլամ 
10-քլորո-11b-(o-քլորոֆենիլ)-2.3.7.11b-տետրահիդրօքսոօքսազոլո-     

[3,2-d][1,4] բենզադիազեպին-6(5Н)-ոն 
0.15-0.75 0.75-3.75 3.75-18.75 18.75 

40.  Կլոնազեպամ 5-(о-քլորֆենիլ)-1,3-դիհիդրո-7-նիտրո-2Н-1,4-նեզոդիազեպինոն-2-ոն 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125-0.0625 0.0625 

41.  Կլոնիդին 2.6-դիքլո-N-2իմիդազոլիդինիլիդեն բենզամին-հիդրոքլորիդ 0.00015-0.00075 0.00075-0.00375 0.00375-0.01875 0.01875 

42.  Կլորազեպատ 
7-քլորո-2.3-դիհիդրո-2-օքսո-5-ֆենիլ-1Н-1,4-բենզոդիազեպին-3-

կարբոնաթթու  
0.0075-0.0375 0.0375-0.1875 0.1875-0.9375 0.9375 

43.  Հալազեպամ 
7-քլորո-1.3-դիհիդրո-5-ֆենիլ-1-(2,2,2-տրիֆտորէթիլ)-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին- 2-ոն 
0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

44.  Հալօքսազոլամ 
10-բրոմո-11b-(о-ֆտորֆենիլ)-2,3,7,11b-տետրահիդրօքսազոլո            

[3,2-d][1.   4]-բենզոդիազեպին-6(5Н)-ոն 
0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

45.  Հալոպերիդոլ   0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 
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46.  Մազինդոլ 5-(р-քլորֆենիլ)-2.5-դիհիդրո-3Н-իմիդազո[2.1-a]իզոինդոլ-5-ոլ 0.0005-0.0025 0.0025-0.0125 0.0125-0.0625 0.0625 

47.  Մեդազեպամ 7-քլորո-2,3-դիհիդրո-1-մեթիլ-5-ֆեմիլ-1Н-1.4-բենզոդիազեպին 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

48.  Մեթակվալոն  2-մեթիլ-3-(2-տոլիլ)-4-քինազոլինոն  (հիմքն ու աղերը) 0.2-1 1-5 5-25 25 

49.  Մեզոկարբ 3-(ալֆա-մեթիլֆենեթիլին)-N-(ֆենիլկարբամոիլ) սիդնոնիմին 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

50.  Մեթիպրիլոն 3.3-դիէթիլ-5-մեթիլ-2.4-պիպերիդինդիոն 0.3-1.5 1.5-7.5 7.5-37.5 37.5 

51.  Միդազոլամ 
8-քլորո-6-(о-ֆտորֆենիլ)-1-մեթիլ-4Н-իմիդազո[1,5-

a][1,.4]բենզոդիազեպին 
0.015-0.075 0.075-0.375 0.375-1.875 1.875 

52.  Մեպրոբամատ 2-մեթիլ-2-պրոպիլ-1,3-պրոպանդիոլ դիկարբամատ  0.2-1 1-5 5-25 25 

53.  Մեֆենորեքս dl-N-(3-քլորոպրոպիլ )-ալֆա-մեթիլֆենէթիլամին  0.5-2.5 2.5-12.5 12.5-62.5 62.5 

54.  4-մեթիլամինորեքս  (+/–)-ցիս-4.5-դիհիդրո-4-մեթիլ-5-ֆենիլ-2-օքսազոլամին 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

55.  Նիտրազեպամ 1.3-դիհիդրո-7-նիտրո-5-ֆենիլ-2Н-1.4-բենզոդիազեպին-2-ոն 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

56.  Նիմետազեպամ 1.3-դիհիդրո-1-մեթիլ-7-նիտրո-5-ֆենիլ-2Н-1,4-բենզոդիազեպին -2-ոն 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

57.  Նորդազեպամ 7-քլոր-1,3-դիհիդրո-5-ֆենիլ-2Н-1,4-բենզոդիազեպին-2-ոն  0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

58.  Նորէֆեդրին  1-ֆենիլ-2-ամինո-1-պրոպանոլ 0.075-0.375 0.375-1.875 1.875-9.375 9.375 

59.  Պենտոբարբիտալ 5-էթիլ-5-(1-մետիլբութիլ) բարբիտուրա թթու 0.4-2 2-10 10-50 50 

60.  Պեմոլին 2-ամինո-5-ֆենիլ-2-օքսազոլին-4-ոն 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

61.  Պրոպիլհեքսեդրին   0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

62.  
Պրիմիդին 

(Հեքսամիդին) 
5-էթիլ-5-ֆենիլ-հեքսահիդրոպիրիմիդին-4.6-դինոն 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125-15.625 15.625 

63.  Պրեգաբալին (S)-3-(ամինոմեթիլ)-5-մեթիլհեքսանաթթու 0.075-0.375 0.375-1.875 1.875-9.375 9.375 

64.  Պինազեպամ 
7-քլորո-1,3-դիհիդրո-5-ֆենիլ-1-(2-պրոպինիլ)-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին-2-ոն  
0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

65.   Պիպրադրոլ 1,1-դիֆենիլ-1-(2-պիպերիդիլ)-մեթանոլ  0.2-1 1-5 5-25 25 

66.  Պիրովալերոն 
dl-1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-(1-պիրրոլիդիլ)-1-պենտանոն. 4'-մեթիլ-2- (1-

պիրրոլիդինիլ) վալերոֆենոն  
0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

67.  Պսևդոէֆեդրին   0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

68.  Պրազեպամ 
7-քլորո-1-(ցիկլոպրոպիլմեթիլ)-1,3-դիհիդրո-5-ֆենիլ-2Н-1, 4-

բենզոդիազեպին-2-ոն 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

69.  Սեկբուտաբարբիտալ  5-սեկբութիլ-5-էթիլբարբիտուրա թթու 0.4-2 2-10 10-50 50 

70.  Սեկոբարբիտալ 5-ալլիլ-5-(1-մեթիլբութիլ) բարբիտուրա թթու 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

71.  Տետրազեպամ 
7-քլորո-5-(ցիկլոհեքսեն-1-իլ)-1.3-դիհիդրո-1-մեթիլ-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին-2-ոն 
0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

72.  Տեմազեպամ 
7-քլորո-1.3-դեհիդրո-3-հիդրօքսի-1-մեթիլ-5-ֆենիլ-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին-2-ոն 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

73.  Տրամադոլ 
(+)-տրանս-2-[(դիմեթիլամինո)մեթիլ]- 1-(մ-

մեթօքսիֆենիլ)ցիկլոհեքսանի հիդրոքլորիդ 
0.05-0.25 0.25-1.25 1.25-6.25 6.25 

74.  Տրիազոլամ 
8-քլորո-6-(о-քլորֆենիլ)-1-մեթիլ-4Н-s-տրիազոլո[4.3-a][1,4] 

բենզոդիազեպին 
0.25-1.25 1.25-6.25 6.25-31.25 31.25 

75.  Տրիհեքսիֆենիդիլ 
Ալֆա ցիկլոհեքսիլ -ալֆա-ֆենիլ-1-պիպերիդինպրոպանոլ 

հիդրոքլորիդ 
0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 
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76.  Տրիֆլուոպերազին   0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

77.  Տրոպիկամիդ 
N-էթիլ-3-հիդրօքսի-2-ֆենիլ-N-(պիրիդին-4-իլ-մեթիլ) 

պրոպանամիդ 
0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

78.  Ցիկլոբարբիտալ 5-(1-ցիկլոհեքսեն-1-իլ)-5-էթիլբարբիտուրային թթու 0.2-1 1-5 5-25 25 

79.  Քլորդիազեպօքսիդ 7-քլորո-2-(մեթիլամինո)-5-ֆենիլ-3Н-1,4-բենզոդիազեպին-4-օքսիդ 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625 

80.  Քլորպրոմազին   0.025-0.125 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125 

81.  Օքսազոլամ 10-քլորո-2.3.7.11b-տետրահիդրո-2-մեթիլ-11b-ֆենիլոքսազոլո[3.2-d][1,4] 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

82.  Օքսազեպամ 7-քլոր-1.3-դիհիդրո-3-հիդրոքսի-5-ֆենիլ-2Н-1,4-բենզոդիազեպին-2-ոն 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

83.  Թիանեպտին 

7-[(3-քլոր-6.11-դիհիդրո-6-մեթիլդիբենզո [c,f][1,2]տիազեպին-11-իլ) 

ամինո] հեպտանաթթվի S,S-դիօքսիդ (անկախ չեզոք նյութերի 

առկայությունից) 

0.0125-0.0625 0.0625-0.3125 0.3125-1.5625 1.5625 

84.  Ֆենդիմետրազին 
(+)-3,4-դիմեթիլ-2-ֆենիլմորֆոլին. (+)-(2S,3S)-3,4-դիմեթիլ-2-

ֆենիլմորֆոլին 
0.035-0.175 0.175-0.875 0.875-4.375 4.375 

85.  Ֆենազեպամ 7-բրոմ-5-(о-քլորֆենիլ)-2-3-դիհիդրո-1Н-1.4-բենզոդիազեպին-2-ոն 0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

86.  Ֆենտերմին ալֆա. ալֆա-դիմեթիլֆենէթիլամին 0.0375-0.1875 0.1875-0.9375 0.9375-4.6875 4.6875 

87.  Ֆենոբարբիտալ 5-էթիլ-5-ֆենիլբարբիտուրային թթու 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5-12.5 12.5 

88.  Ֆենպրոպորեքս (+/–)-3-[(ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլ) ամինո] պրոպիոնիթրիլ 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

89.  Ֆենկամֆամին dl-N-էթիլ-3-ֆենիլբիցիկլո(2,2,1)-հեպտան-2-ամին. 0.001-0.005 0.005-0.025 0.025-0.125 0.125 

90.  Ֆենմետրազին 3-մեթիլ-2-ֆենիլմորֆոլին 0.025-0.125 0.125-0.625 0.625-3.125 3.125 

91.  Ֆենետիլին 

dl-3.7-դիհիդրո-1.3-դիմեթիլ-7-(2-[(1-մեթիլ-2-ֆենիլէթիլ) ամինո] 

էթիլ)-  1-H-պուրին-2.6-դիոն 7-[2-[(ալֆա-մեթիլֆենէթիլ) ամինո] 

էթիլ] թեոֆիլլին 

0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 

92.  Ֆլուդիազեպամ 
7-քլոր-5-(о-ֆտորֆենիլ)-1,3-դիհիդրո-1-մեթիլ-2Н-1,4-

բենզոդիազեպին-2-ոն 
0.008-0.04 0.04-0.2 0.2-1 1 

93.  Ֆլուրազեպամ 
7-քլորո-1-[2-(դիէթիլամինո) էթիլ]-5- (о-ֆտորֆենիլ)-1.3-դիհիդրո-

2Н-1,  4-բենզոդիազեպին-2-ոն  
0.015-0.075 0.075-0.375 0.375-1.875 1.875 

94.  Ֆլունիտրազեպամ 
5-(о-ֆտորֆենիլ)-1.3-դիհիդրո-1-մեթիլ-7-նիտրո-2Н-1.4-

բենզոդիազեպին-2-ոն 
0.002-0.01 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25 

95.  Վինիլբիտալ 5-(1-մեթիլբուտիլ)-5-վինիլբարբիտուրաթթու 0.02-0.1 0.1-0.5 0.5-2.5 2.5 

96.  Զոլպիդեմ N.N.6-տրիմեթիլ-2-р-տոլիլիմիդազո [1.2-а] պիրիդին-3-ացետամիդ 0.01-0.05 0.05-0.25 0.25-1.25 1.25 

97.  Զոպիկլոն 
6-(5-քլոր-2-պիրիդինիլ)-6.7-դիհիդրո-7-օքսո-5H-պիրրոլո 3.4-

b]պիրազին-5-իլ եթեր 4-մեթիլ-1-պիպերազինկարբոնային թթու 
0.0075-0.0375 0.0375-0.1875 0.1875-0.9375 0.9375 

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բարդ և պարզ եթերները: 

Ցուցակում ընդգրկված նյութերի բոլոր հիմքերը և աղերը:»: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

     14 սեպտեմբերի  2020թ.                                                                 N 438-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի N 143-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

մարտի 11-ի «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական 

տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 

143-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) որոշման 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում, 

որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 10-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» 

բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 15-րդ կետում «Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե» բառերով. 

3) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 16-րդ կետում «Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին» բառերովֈ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    14 սեպտեմբերի 2020թ.                                                                     N 439-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 

թվականի օգոստոսի 24-ի «Կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի 

համար՝ սահմանված կարգով պատասխանատու ճանաչված իրավաբանա-

կան անձի լուծարման կամ սնանկ ճանաչման դեպքում համապատասխան 

վճարների կապիտալացման և դրանք տուժողին վճարելու կարգը 

հաստատելու մասին» N 521-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ 

կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերովֈ 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 25-ի «Աշխատանք փնտրող անձի հաշվառման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, դրանց ներկայացման կարգն ու 

ժամկետները, աշխատանք փնտրող անձի հաշվառման և հաշվառումից 

հանելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի հունիսի 27-ի N 334 որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 259-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 2-րդ կետում 

«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերովֈ 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 25-ի «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և 

զբաղվածության գործակալություն գործազուրկի չներկայանալու հարգելի 

պատճառների ցանկը սահմանելու մասին» N 260-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում, որոշմամբ սահմանված հավելվածի 

վերնագրում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ» բառերը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետում, որոշմամբ սահմանված հավելվածի 1-ին 

կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերովֈ 
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4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 25-ի «Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ 

ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման 

կազմակերպման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 538 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 261-Ն որոշմամբ սահմանված 

հավելվածի 1-ին, 14-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

բնակարանային հարցերի» բառերովֈ 

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի ապրիլի 25-ի «Հարմար աշխատանքի պայմանները բնութագրող 

չափանիշները սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 539 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 262-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 1-ին 

կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերովֈ 

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի մայիսի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

աշխատանքի և զբաղվածության բաժինը Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության 

աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության վերակազմակերպելու և 

գործակալության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշման 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրի «ԲԱԺԻՆԸ» բառից հետո, որոշմամբ 

հաստատված հավելվածի վերնագրում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ» բառերը 

փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետի «վերակազմակերպել» բառից հետո, 2-3-րդ 

կետերում, որոշմամբ հաստատված հավելվածի 1-2-րդ կետերում «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերովֈ 

7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի օգոստոսի 5-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման 

կարգը սահմանելու մասին» N 504-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 1-ին, 

10-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» 

բառերովֈ 

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի հոկտեմբերի 14-ի ««Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտեր 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի 
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շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 663-Ն որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածի 2-րդ, 7-րդ կետերում, N 2 

հավելվածի 3-րդ կետում, N 4 հավելվածի 8-10-րդ կետերում, N 5 հավելվածի 

1-ին, 9-րդ կետերում, N 6 հավելվածի 1-ին, 13-րդ կետերում, N 8 հավելվածի 1-

ին, 6-րդ կետերում, N 10 հավելվածի 1-ին կետում, N 11 հավելվածի 1-ին, 12-

րդ կետերում, N 15 հավելվածի 4-րդ, 20-րդ կետերում «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերով. 

2) որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության» բառերովֈ 

9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի ապրիլի 26-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների 

կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության 

ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 285-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի 5-րդ, 14-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

բնակարանային հարցերի» բառերովֈ 

10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

   14 սեպտեմբերի 2020թ.                                                                      N 442-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 

թվականի մարտի 21-ի ««Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն 

ապահովող միջոցառումների մասին» N 45 որոշման 2-րդ կետում «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեց-

ման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

համար ամենամսյա դրամական օգնություն սահմանելու, ամենամսյա 

դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու 

մասին» N 294 որոշմամբ հաստատված հավելվածի 2-րդ կետում «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեց-

ման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34  

որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխու-

թյունները. 

1) 3-4-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» 

բառերով. 

2) 5-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «3-րդ պարբերությամբ» բառերը 

փոխարինել «2-րդ պարբերությամբ» բառերով: 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 

թվականի օգոստոսի 24-ի «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապե-

տությունից բռնագաղթված անձանց աշխատանքային ստաժը սահմանող 

հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու 

մասին» N 522-Ն որոշման 2-րդ կետում, որոշմամբ հաստատված հավելվածի 

6-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետու-

թյան աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային  հարցերի» բառերով: 
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5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի մարտի 14-ի ««Ժամանակավոր անաշխատունակության և 

մայրության նպաստների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 395 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 110-Ն որոշման 1-ին կետում, որոշմամբ 

հաստատված N 2 հավելվածի 2-րդ կետում, որոշմամբ հաստատված N 3 

հավելվածի 2-րդ կետում, որոշմամբ հաստատված N 5 հավելվածի 3-րդ 

կետում, որոշմամբ հաստատված N 9 հավելվածի 2-րդ կետում «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեց-

ման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերով: 

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի 

հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետու-

թյուն տեղափոխված անձանց կենսաթոշակային ապահովության մասին» N 

908-Ն որոշման 2-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» 

բառերով: 

 7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:  

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

     14 սեպտեմբերի 2020թ.                                                            N 443-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 797-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

սեպտեմբերի  25-ի «Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների 

շտեմարանը ձևավորելու և վարելու կարգը սահմանելու մասին» N 797-Ն 

որոշման 2-րդ կետում, որոշմամբ սահմանված հավելվածի 3-րդ կետում 

«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 17 սեպտեմբերի  2020թ.                                                                           N 452-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 615-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  օրենքի 37-

րդ հոդվածը`  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի սեպտեմբերի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր 

մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոններ 

զբաղեցնողների և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

ծառայողների լրավճարների դեպքերը և վճարման կարգը սահմանելու 

մասին» N 615-Ն որոշման N 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի (գաղտնի): 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից և դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 «10» սեպտեմբերի 2020թ.                                                                      N 252-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՄՈՒՇ» ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-

րդ մասը և «ՄՈՒՇ» արտադրական կոոպերատիվի տնօրեն Լ.Պողոսյանի 

դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1. «ՄՈՒՇ» արտադրական կոոպերատիվի (2008 թվականի հոկտեմբերի 

13-ին տրված N Ա-XX-000072 լիցենզիա) դեղատնային գործունեության 

իրականացման վայրը` ԱՀ ք. Մարտունի, Ա. Արզումանյան 1ա հասցեից 

փոխել ԱՀ ք. Մարտունի, Օգոստոսի 17-ի 12 հասցեի: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի 

վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

  

Ա. ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«14» սեպտեմբերի 2020թ.                                                                         N 254-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ  ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ  ՄՀԵՐ  ՌԱԶՄԻԿԻ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր 

Մհեր Ռազմիկի Գրիգորյանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերի 

24-ին ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեության համար անհատ 

ձեռնարկատեր Մհեր Ռազմիկի Գրիգորյանին տրված թիվ Ա-XX-000326 

լիցենզիան: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին` 

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Ռազմիկի Գրիգորյանի լիցենզիայի 

բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

Ա. ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«14» սեպտեմբերի  2020թ.                                                                                 N 139 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և 

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլ-

ներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2020 

թվականի սեպտեմբերի 11-ի N367-ՏՆ եզրակացությունը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Տրամադրել՝ ֆիզիկական անձ Իգոր Ալեքսեյի Սարգսյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՄՊՏԾN00768 

լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր: 

2. Դադարեցնել՝ 

1) ֆիզիկական անձ Իգոր Ալեքսեյի Սարգսյանի Արցախի Հանրապե-

տությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00612 

լիցենզիայի և N00001 ներդիրի գործողությունները: 

2) ֆիզիկական անձ Վաչիկ Շահենի Ասրյանի Արցախի Հանրապետու-

թյունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00528 

լիցենզիայի և N00001 ներդիրի գործողությունները: 

3) անհատ ձեռնարկատեր Սեյրան Սերոբի Աղաջանյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00434 

լիցենզիայի և N00001 ներդիրի գործողությունները: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական 

տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

 

2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի  

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2018  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

N 6- Ն 

    

ՀՀ ՐՐ ԱԱ ՄՄ ԱԱ ՆՆ   

  

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական  ակտերի  մասին»  օրենքի 

37-րդ հոդվածի. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2018 թվականի 

նոյեմբերի 5-ի «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի Թեմի, 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների, 

հանրապետական գործադիր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների (այդ թվում` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 

ենթակայության կազմակերպությունների և հիմնարկի կարգավիճակ 

ունեցող` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ենթակայության 

կազմակերպությունների), պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

(բացառությամբ նրանց կողմից ստեղծված կազմակերպությունների` անկախ 

կազմակերպաիրավական ձևից), Արցախի Հանրապետության 

դատախազության, Արցախի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի, 

օրենքով ստեղծված պետական մարմինների, Արցախի Հանրապետության 

դատարանների, Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նիշերը 

սահմանելու և Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության ոստիկանության պետի 

2013 թվականի մարտի 29-ի N1-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

N 3-Ն հրամանի հավելվածի 22-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 
«  

22 .  
Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայություն 

001CC01 – 200CC01, 

 001ՏՏ22 – 999ՏՏ22 

 

»: 
 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ 

                  

2020 թվականի սեպտեմբերի 18 

ք.Ստեփանակերտ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  



70 
 

ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«16» սեպտեմբերի  2020թ.                                                              N 25-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ, 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՆԿԱԽ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՈՒ ՆՐԱՆՑ 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 97-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ 

 ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 

15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ, 7-րդ, 10-րդ կետերը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը  

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1.  Ստեղծել Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարության պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննության հանձնաժողով: 

2. Հաստատել`  

1) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման  նախարարության պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննության հանձնաժողովի կազմը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարության պետական ընդերքաբանական փորձաքն-

նության հանձնաժողովի կանոնակարգը՝  համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) պետական ընդերքաբանական փորձաքննության գործընթացում 

անկախ փորձագետների ներգրավման ու նրանց վճարման կարգը` 

համաձայն N 3  հավելվածի. 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 21-ի «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և 

բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմի պետական 

ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողով ստեղծելու, 

հանձնաժողովի կազմը և կանոնակարգը, պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննության գործընթացում անկախ փորձագետների ներգրավման 

կարգը  հաստատելու  և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 

վարչության պետի 2014 թվականի օգոստոսի 20-ի N 55-Ն հրամանն  ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 97-Ն հրամանը:   

 

 

 

Ժիրայր Միրզոյան 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և զարգացման  նախարարի 

2020 թվականի  սեպտեմբերի 16-ի  

N 25-Ն հրամանի 

 
ԿԱԶՄ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  

 

 

1. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության պետ (հանձնաժողովի նախագահ) 

 

2. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի կառավարման  

բաժնի պետ  (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ) 

 

3. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի կառավարման  

բաժնի գլխավոր մասնագետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

 

4. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և վերահսկողական 

վարչության պետ (հանձնաժողովի անդամ) 

 

5. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության անտառների կայուն կառավարման և 

անտառաշինական ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ (հանձնաժողովի անդամ) 

  

6. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման վարչության 

տարածքային համաչափ զարգացման, պլանավորման և ֆինանսական 

համահարթեցման բաժնի պետ (հանձնաժողովի անդամ) 

 

7.  Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի կառավարման  

բաժնի գլխավոր մասնագետ (հանձնաժողովի անդամ) 

 

8. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության անտառների կայուն կառավարման և 

անտառաշինական ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(հանձնաժողովի անդամ) 

 

9. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմի բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի կառավարման  

բաժնի առաջատար մասնագետ (հանձնաժողովի անդամ) 

 

10. Անկախ փորձագետներ (ընդգրկվում են Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի 

բնական պաշարների կառավարման քաղաքականության վարչության պետի 

ներկայացմամբ) 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և զարգացման  նախարարի 

2020 թվականի  սեպտեմբերի 16-ի  

N 25-Ն հրամանի 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  

 

 

1. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության հանձնաժողովը 

(այսուհետ՝ Հանձնաժողով)  խորհրդակցական մարմին է, որը կոչված է. 

1) ուսումնասիրված պաշարների և ընդերքի մասին այլ 

տեղեկության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության արդյունքների 

ամփոփման հիման վրա մասնագիտական եզրակացություններ տալու կոնդիցիաների 

պարամետրերի և պաշարների հաստատման, ինչպես նաև օգտակար հանածոների 

հանրապետական հաշվեկշռից վերջիններիս դուրսգրման հիմնավորվածության 

վերաբերյալ, 

2) գնահատելու ընդերքի ոլորտում գործող նորմատիվ մեթոդական հենքի 

համապատասխանությունն արդի պայմաններին և առաջարկություններ 

ներկայացնելու վերջինիս կատարելագործման անհրաժեշտության վերաբերյալ: 

2.   Հանձնաժողովը  բաղկացած է 12 անդամից, այդ թվում` 7-ը` Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 

աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ)  բնական պաշարների կառավարման 

քաղաքականության վարչության (այսուհետ` Վարչության), մեկական` 

Աշխատակազմի իրավաբանական և վերահսկողական վարչության և Աշխատակազմի 

տարածքային կառավարման վարչության տարածքային համաչափ զարգացման, 

պլանավորման և ֆինանսական համահարթեցման բաժնի (այսուհետ` 

Աշխատակազմի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներ) հաստիքային 

աշխատակիցներից և երեք անկախ փորձագետներից: Անկախ փորձագետները 

Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են Վարչության պետի ներկայացմամբ: 

3. Վարչության պետը Հանձնաժողովի նախագահն է, Վարչության ընդերքօգ-

տագործման ոլորտի կառավարման  բաժնի պետը՝ Հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալն է, իսկ Վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի կառավարման  բաժնի 

գլխավոր մասնագետներից մեկը` Հանձնաժողովի քարտուղարն է: 

4. Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում 

են  Հանձնաժողովի նիստերում, որոնք հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց 

ոչ ուշ, քան ամիսը մեկ անգամ: 

5. Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց մասնակցում է 

Հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Ընդ որում, պարտադիր է 

փորձաքննվող նյութերի հեղինակ չհանդիսացող անկախ փորձագետներից և 

Վարչության անտառների կայուն կառավարման և անտառաշինական ծրագրերի 

իրականացման բաժնի և Աշխատակազմի կառուցվածքային այլ 

ստորաբաժանումներից  Հանձնաժողովի` առնվազն երկուական անդամների 

մասնակցությունը:  

6. Հանձնաժողովի նիստը վարում է  Հանձնաժողովի  նախագահը, իսկ նրա 

բացակայության դեպքում` տեղակալը: 

7. Հանձնաժողովի նիստերում որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, 

նիստերին մասնակցած անդամների (բացառությամբ նյութերի հեղինակի) ձայների 

պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում որոշիչ է նիստը 

նախագահողի ձայնը: 

8. Հանձնաժողովի ընդունած որոշումները ձևակերպվում են նիստի 

արձանագրությամբ, որը ստորագրում են նիստին մասնակցած Հանձնաժողովի 

անդամները: Եթե Հանձնաժողովի առանձին անդամներ համաձայն չեն ընդունված 

որոշման հետ, ապա նրանց հատուկ կարծիքները կցվում են նիստի 

արձանագրությանը: Հանձնաժողովի  արձանագրությունը մասնագիտական 
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հիմնավորում է Վարչության կողմից ընդունվելիք համապատասխան որոշման 

համար: 

9.  Հանձնաժողովի նիստը հրավիրվում է Հանձնաժողովի նախագահի, իսկ նրա 

բացակայության դեպքում` տեղակալի կողմից: Նիստի անցկացման կազմակերպումն 

իրականացնում է Հանձնաժողովի քարտուղարը: Վերջինս նիստից առնվազն երեք 

աշխատանքային օր առաջ տեղյակ է պահում նիստի օրակարգի և ժամկետների մասին 

Հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, միաժամանակ նրանց հնարավորություն տալով 

ծանոթանալու փորձաքննության ներկայացված նյութերի ու Հանձնաժողովի 

կայանալիք նիստի արձանագրության նախագծի հետ: Հանձնաժողովի նիստերին 

մասնակցում է քննարկվող նյութերի փորձաքննության պատասխանատուն, իսկ նրա 

բացակայության դեպքում՝ համապատասխան բաժնի պետը: Նյութերի պետական 

ընդերքաբանական փորձաքննությունն իրականացրած Վարչության անկախ 

փորձագետի և (կամ) նյութերի հեղինակի բացակայությունը չի կարող խոչընդոտ 

հանդիսանալ Հանձնաժողովի նիստը անցկացնելու համար:  Նիստին դիտորդի 

կարգավիճակով կարող են մասնակցել նաև քննարկվող նյութերի պատվիրատուն և 

հրավիրված այլ անձինք: 

10. Առանձին դեպքերում փորձաքննվող հարցերը կարող են քննարկվել 

գնահատվող օբյեկտներում հրավիրվող Հանձնաժողովի արտագնա նիստերում, որոնց 

կազմակերպումն ապահովում է Աշխատակազմը: 

11. Հանձնաժողովի անդամներն իրավունք ունեն. 

1) նախապես ծանոթանալու Հանձնաժողովի նիստում քննարկվելիք նյութերի 

ամբողջական փաթեթի հետ, 

2) մասնակցելու պետական ընդերքաբանական փորձաքննությանը ներկայացված 

նյութերի աշխատանքային քննարկումներին, 

3) աշխատանքային քննարկումների ժամանակ և Հանձնաժողովի նիստերում 

գրավոր կամ բանավոր ներկայացնելու իրենց տեսակետները փորձաքննվող նյութերի 

վերաբերյալ: 

12. Հանձնաժողովի անդամները պարտավոր են. 

1) ապահովել նյութերի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության 

ընթացքում ձեռք բերված տեղեկատվության խորհրդապահությունը, 

2) ապահովել պետական ընդերքաբանական փորձաքննության ներկայացված 

նյութերի վերաբերյալ իրենց օբյեկտիվ և անաչառ մոտեցումները: 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և զարգացման  նախարարի 

2020 թվականի  սեպտեմբերի 16-ի  

N 25-Ն հրամանի 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  

ԱՆԿԱԽ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՈՒ ՆՐԱՆՑ ՎՃԱՐՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննության գործընթացին անկախ փորձագետների ներգրավման 

նպատակները, գործունեության սահմանները և նրանց վարձատրության չափի 

սահմանման սկզբունքներն ու ընթացակարգը: 

2. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմ (այսուհետ` Աշխատակազմ) ներկայացված 

կոնդիցիաների հիմնավորմամբ օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման (վերագնահատման) աշխատանքների, 

պաշարների հաշվարկմամբ (վերահաշվարկմամբ) երկրաբանական 

հաշվետվությունների, ինչպես նաև պաշարների շարժի օպերատիվ հաշվարկման 

նյութերի (այսուհետ` Նյութեր) պետական ընդերքաբանական փորձաքննության 

(այսուհետ` Փորձաքննություն) գործընթացին, վճարովի հիմունքներով ներգրավվում 

են անկախ փորձագետներ (այսուհետ` Փորձագետներ): 

3. Փորձագետները ներգրավվում են փորձաքննվող Նյութերն ամբողջությամբ 

կամ դրանց առանձին մասերը գնահատելու, դիտարկված հարցերի վերաբերյալ 

մասնագիտական կարծիք ձևավորելու և փորձագիտական եզրակացություն տալու 

նպատակով: 

4. Որպես Փորձագետ կարող է հանդես գալ ընդերքաբանության ոլորտի այն 

մասնագետը, որը հանդիսացել է ոչ մետաղական կամ մետաղական օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների հիմնավորման կամ պաշարների 

հաշվարկման նյութերի հեղինակ կամ համահեղինակ: 

Փորձագետների անհատական կազմը Վարչության պետի ներկայացմամբ 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարը: 

5. Նյութերի Փորձաքննության գործընթացին Փորձագետի ներգրավումն 

իրականացվում է Փորձագետի և Աշխատակազմի ղեկավարի միջև կնքված 

պայմանագրի հիման վրա` համաձայն N 1 ձևի: 

6. Փորձագետի աշխատավարձի չափը ձևավորվում է քաղաքացիական 

ծառայության գլխավոր պաշտոնների 3-րդ ենթախմբի քաղաքացիական ծառայողի 

պաշտոնային դրույքաչափի ու Փորձաքննության բարդության գործակցի 

արտադրյալով: 

7. Փորձաքննության բարդության գործակիցները որոշվում են` ելնելով 

փորձաքննության ներկայացված նյութերի բովանդակությունից, բարդությունից ու 

ծավալից, ինչպես նաև փորձագետներին առաջադրվող հարցերի շրջանակից` 

ղեկավարվելով սույն կարգի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերով: 

8. Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի փորձաքննության 

ներկայացված նյութերն ըստ իրենց բովանդակության, բարդության և ծավալի 

ստորաբաժանվում են հետևյալ վեց խմբերի. 

1) ոչ մետաղական հանքավայրերի պարզ նյութերի շարքին են դասվում 

տեխնոլոգիական վերամշակում չպահանջող կամ միայն տեսակավորում պահանջող 

օգտակար հանածոյով ներկայացված, պարզ երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, 

բաց եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք 

ամփոփված են մեկ գրքում և պարունակում են մինչև երեք գծագրական հավելվածներ. 

2) ոչ մետաղական հանքավայրերի միջին բարդության նյութերի  շարքին են 

դասվում մեխանիկական կամ հայտնի ավանդական տեխնոլոգիաներով 

վերամշակման ենթարկվելիք օգտակար հանածոյով ներկայացված, պարզ և միջին 

բարդության երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, բաց եղանակով շահագործվելիք 

հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք ամփոփված են մեկ գրքում և 

պարունակում են մինչև  հինգ գծագրական հավելվածներ. 

3) ոչ մետաղական հանքավայրերի բարդ նյութերի շարքին են դասվում 

ավանդական տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով 
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ներկայացված բարդ երկրաբանական կառուցվածքի և նոր ժամանակակից (ոչ 

ավանդական) տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով 

ներկայացված միջին բարդություն և բարդ երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, բաց 

կամ ստորգետնյա եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, 

որոնք ամփոփված են մեկից ավելի գրքերում և պարունակում են հինգից ավելի 

գծագրական հավելվածներ. 

4) մետաղական հանքավայրերի պարզ նյութերի շարքին են դասվում մեկ 

միասնական հանքամարմնով և ավանդական տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք 

օգտակար հանածոներով ներկայացված պարզ երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, 

բաց եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք 

ամփոփված են առավելագույնս երկու գրքերում և պարունակում են մինչև  տասը 

գծագրական հավելվածներ. 

5) մետաղական հանքավայրերի միջին բարդության նյութերի շարքին են 

դասվում առավելագույնս տասը հանքամարմիններով և ավանդական 

տեխնոլոգիաներով վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով ներկայացված պարզ և 

միջին բարդության երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, բաց կամ ստորգետնյա 

եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք ամփոփված 

են առավելագույնս երեք գրքերում և պարունակում են մինչև 20  գծագրական 

հավելվածներ. 

6) մետաղական հանքավայրերի բարդ նյութերի շարքին են դասվում 

առավելագույնս 20 հանքամարմիններով և ավանդական տեխնոլոգիաներով 

վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով ներկայացված բարդ երկրաբանական 

կառուցվածքի և նոր ժամանակակից (ոչ ավանդական) տեխնոլոգիաներով 

վերամշակվելիք օգտակար հանածոներով ներկայացված միջին բարդություն և բարդ 

երկրաբանական կառուցվածք ունեցող, բաց կամ ստորգետնյա կամ համակցված 

եղանակով շահագործվելիք հանքավայրերին վերաբերող նյութերը, որոնք ամփոփված 

են հինգից ավելի գրքերում և պարունակում են 20-ից ավելի գծագրական 

հավելվածներ. 

9. Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի նյութերի փորձաքննության 

բարդության գործակիցները ընդունվում են ըստ ստորև բերված սանդղակի. 

 

Հ/հ 

Փորձագետի գնահատմանն  

առաջադրվող հարցերը 

 

Մետաղական 

օգտակար հանածո 

Ոչ մետաղական 

օգտակար հանածո 

բարդ միջին պարզ բարդ միջին պարզ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Հանքավայրի և հանքավայրի շրջանի 

երկրաբանական կառուցվածքի 

վերաբերյալ 

0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 

2. 

Հանքավայրի (տեղամասի) երկրա-

բանական ուսումնասիրության 

համար ընտրված եղանակների, 

միջոցների ու ծավալների 

վերաբերյալ 

0.50 0.40 0.30 0.20 0.15 0.10 

3. 

Օգտակար հանածոյի 

որակատեխնոլոգիական 

հատկությունների վերաբերյալ 

0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 

4. 

Հանքավայրի շահագործման  

բնական պայմանների (հիդրո-, 

լեռնա-, ինժեներաերկրաբանական, 

լեռնատեխնիկական, բնապահպա-

նական և այլն) վերաբերյալ 

0.20 0.15 0.15 0.10 0.05 0.05 

5. 

Պաշարների եզրագծման հիմնա-

վորվածության և հաշվարկների 

ճշտության վերաբերյալ 

1.50 1.00 0.50 0.35 0.30 0.20 

6. 

Հանքավայրի շահագործման 

նախատեսվող եղանակի, բացման 

սխեմայի և մշակման համակարգի 

վերաբերյալ 

0.50 0.35 0.20 0.20 0.10 0.05 

7. 
Օգտակար հանածոյի վերամշակման 

տեխնոլոգիական սխեմայի 
0.40 0.30 0.20 0.20 0.10 - 



76 
 

 
10. Ավելի քան 20 առանձնացված հանքամարմիններով ներկայացված 

մետաղական հանքավայրերը վերագրվում են առավել բարդերի շարքին և նման 

հանքավայրերի նյութերի փորձաքննության ժամանակ յուրաքանչյուր լրացուցիչ տասը 

հանքամարմինների համար նախորդ կետում բերված աղյուսակի 5-րդ և 10-րդ տողերի           

3-րդ սյունակում նշված փորձաքննության բարդության գործակիցներին հավելվում է 

0.2 գործակից: 

11. Ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերի հանքավայրերի նյութերը 

հավասարեցվում են ոչ մետաղական օգտակար հանածոների բարդ հանքավայրերի 

նյութերին, իսկ ստորգետնյա հանքային ջրերի հանքավայրերի նյութերը` մետաղական 

օգտակար հանածոների պարզ հանքավայրերի նյութերին: 

12. Սնդիկի, նավթի և գազի հանքավայրերի նյութերը հավասարեցվում են 

մետաղական օգտակար հանածոների բարդ հանքավայրերի նյութերին, իսկ քարածխի 

և այրվող թերթաքարերի հանքավայրերի նյութերը` ոչ մետաղական օգտակար 

հանածոների միջին բարդության հանքավայրերի նյութերին: 

13. Փորձագետի վարձատրությունն իրականացվում է միանվագ` նրա 

փորձագիտական եզրակացությունը Աշխատակազմ ներկայացնելուց հետո, մեկ 

ամսվա ընթացքում: 

14. Փորձագետի վարձատրության հիմք է հանդիսանում պայմանագրով 

նախատեսված աշխատանքների կատարման վերաբերյալ Վարչության պետի 

զեկուցագրի վրա Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան նշագրումը: 

15. P2 կարգի կանխատեսումային պաշարներով ներկայացված ոչ 

մետաղական հանքավայրերի պարզ նյութերի պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննությունը Հանձնաժողովն իրականացնում է Վարչության կողմից տրված 

մասնագիտական եզրակացության հիման վրա առանց փորձագետների ներգրավման: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

վերաբերյալ 

8. 

Հանքավայրի շահագործման տեխ-

նիկատնտեսական ցուցանիշների 

հիմնավորվածության վերաբերյալ 

0.35 0.30 0.25 0.20 0.10 0.10 

9. 

Կոնդիցիաների պարամետրերի 

կազմի ու չափաքանակների 

հիմնավորվածության վերաբերյալ 

0.35 0.30 0.20 0.15 - - 

10. 

Պաշարների շարժի հաշվարկման 

արդյունքների արժանահավատու-

թյան վերաբերյալ 

1.75 1.25 0.75 0.30 0.25 0.15 

11. 

Փորձաքննվող և ֆոնդային նյութե-

րում զետեղված երկրաբանական 

տեղեկատվության զուգամիտության 

վերաբերյալ 

1.00 0.60 0.30 0.20 0.10 0.05 

12. 

Ամփոփ և առաջնային երկրաբա-

նական փաստագրման նյութերում 

զետեղված տեղեկատվության 

զուգամիտության վերաբերյալ 

0.50 0.40 0.30 0.10 0.05 0.05: 
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Ձև N 1 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր 

(օրինակելի ձև) 

             

             ք. Ստեփանակերտ                                                    ___ ___________20__ թվական

 

Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման  

նախարարության  աշխատակազմը (այսուհետ՝ Գործատու), ի դեմս աշխատակազմի 

ղեկավար՝ __________________, որը գործում է նախարարության կանոնադրության 

հիման վրա, մի կողմից, և քաղաքացի ____________________________________________,  
                                                                                                                                                       (անուն, հայրանուն, ազգանուն)                                   

 անձնագիր՝_____________, տրված ____ կողմից  (այսուհետ՝ Փորձագետ), մյուս  կողմից 
                                         (սերիա, համար)    

 (այսուհետ միասին` Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.  

                                                      

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

  

1.1. Գործատուն Փորձագետին հանձնարարում է մասնակցել Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 

աշխատակազմում (այսուհետ` Աշխատակազմ) իրականացվող 

_____________________  

_______________________________________________________________________________ 
( հաշվետության անվանումը) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

(այսուհետ` Նյութեր) պետական ընդերքաբանական փորձաքննությանը և 

Վարչություն ներկայացնել Նյութերի վերաբերյալ իր փորձագիտական 

եզրակացությունը` առանձնակի ուշադրության արժանացնելով պետական 

ընդերքաբանական փորձաքննության գործընթացում անկախ փորձագետների 

ներգրավման և նրանց վճարման կարգի (այսուհետ` Կարգ) 9-րդ կետում բերված 

սանդղակի (այսուհետ` Սանդղակ ____________________________________) հարցերը: 

  

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

2.1. Փորձագետն իրավունք ունի 

2.1.1.Գործատուից պահանջել կատարված աշխատանքի դիմաց 

վարձատրություն: 

2.2. Փորձագետը պարտավորվում  է՝ 

2.2.1. Ծանոթանալ Նյութերի հետ, գնահատել դրանց բովանդակության և 

ձևավորման համապատասխանությունը գործող պահանջներին: 

2.2.2. Նյութերի հեղինակների և դրանց փորձաքննության պատասխանատուի՝ 

Աշխատակազմի _______________________________________________________________ 

                                                         (պաշտոն, անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

_________________________________________________________________ հետ 

համատեղ մասնակցել այդ Նյութերի աշխատանքային քննարկումներին: 

2.2.3. Առաջարկություններ տալ Նյութերում տեղ գտած թերությունների 

վերացման վերաբերյալ: 

2.2.4. Նյութերի վերաբերյալ իր կողմից կազմված փորձագիտական 

եզրակացությունը ներկայացնել Վարչություն` _____________________ ժամկետում: 

2.3. Գործատուն իրավունք ունի. 

2.3.1. Նյութերի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության 

ժամանակահատվածում սահմանել Պայմանագրի 2.2.1-ին, 2.2.2-րդ և 2.2.3-րդ 

ենթակետերում նշված Փորձագետի պարտավորությունների իրականացման 

ժամկետները, հաշվի առնելով տվյալ Նյութերի փորձաքննության գործընթացի 

փաստացի ընթացքը: 

2.4. Գործատուն պարտավորվում է՝ 

2.4.1. Տրամադրել Փորձագետին փորձաքննության ենթարկվելիք Նյութերի 

լիարժեք փաթեթը և ապահովել նրան համապատասխան հրահանգչական ու 

նորմատիվ փաստաթղթերով: 
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2.4.2. Կազմակերպել Նյութերի աշխատանքային քննարկումներ Նյութերի 

հեղինակների, դրանց փորձաքննության պատասխանատուի և փորձաքննությանը 

ներգրավված բոլոր անկախ փորձագետների մասնակցությամբ: 

  

3. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՉԱՓԸ ԵՎ ՁԵՎԸ 

  

3.1. Փորձագետի կողմից պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված 

աշխատանքի կատարման համար սահմանվում է 

___________________________(________________________________________________) 
                      (գումարը թվերով)                                                                                   (գումարը բառերով)        

ՀՀ դրամ աշխատավարձ, որը հաշվարկվում է հաշվի առնելով Սանդղակի համաձայն 

սահմանված փորձաքննության բարդության _____ գործակիցը: 

3.2. Պայմանագրի 3.1-ին կետով նախատեսված աշխատավարձին 

համապատասխանող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

պարտադիր վճարումներն իրականացնում է Գործատուն: 

3.3. Վճարման ձևը փոխանցումային է:  
 

4. ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՔԸ 

  

4.1. Փորձագետի վարձատրությունն իրականացվում է միանվագ` նրա 

Փորձագիտական եզրակացությունը Վարչություն ներկայացնելուց հետո, մեկ ամսվա 

ընթացքում: 

4.2. Փորձագետի վարձատրության հիմք է հանդիսանում Պայմանագրով 

նախատեսված աշխատանքների կատարման վերաբերյալ Վարչության պետի 

զեկուցագրի վրա Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան նշագրումը: 

  

5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

  

5.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է մինչև 

________: 
                                                                                                                                                                                                                   (ամիս, 

ամսաթիվ) 

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

6.1. Կողմերը Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

7.1. Սույն Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր 

իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական 

օրինակ: 

  

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

  

Կ.Տ. 

 ԳՈՐԾԱՏՈՒ՝   ՓՈՐՁԱԳԵՏ՝ 

«Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմ» ՊԿՀ 

   ___________________________________ 

                            անուն, ազգանուն, հայրանուն 

 _________________      /__________________/ Անձնագրի տվյալներ ________________ 

Գտնվելու վայրը՝ ք. Ստեփանակերտ, 

Թումանյան 50  

  

Հանրային ծառայությունների  համարանիշ 

(սոցիալական քարտի N) ________________ 

Բնակության վայրը ___________________ 

Հ/Հ ___________________________________  ______________________________________ 

 ______________________________________  ______________________________________ 
                                      (ստորագրություն)                                                        (ստորագրություն) 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում      Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2960/02/19                                                                                                                                      

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/2960/02/19 

Նախագահող դատավոր`  Կ. Սաղյան 

Դատավորներ`                     Հ. Գրիգորյան 

                                                 Ն. Գրիգորյան 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

 ք.Ստեփանակերտ                                04-ին սեպտեմբերի 2020 թվականի 
 

 

 ԱՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության կարգով. 

 

                         նախագահությամբ՝      Ն. Նարիմանյանի 

մասնակցությամբ՝ դատավորներ       Հ. Խաչատրյանի 

                                                                   Հ. Աբրահամյանի 

                                                                   Գ. Գրիգորյանի 

                                                                   Ի. Կարապետյանի 
  

դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Պյոտր Գեորգիի 

Գրիգորյանի ընդդեմ Մխիթար Ռազմիկի Վերդյանի՝ վնասի փոխհատուցման 

պահանջի մասին ԸԻԴ/2960/02/19 քաղաքացիական գործով Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունիսի 01-ի 

որոշման դեմ պատասխանող Մխիթար Վերդյանի վճռաբեկ բողոքը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

2019 թվականի օգոստոսի 22-ին Պյոտր Գեորգիի Գրիգորյանը 

(այսուհետ, նաև՝ Հայցվոր) հայցադիմում է ներկայացրել ԱՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան (այսուհետ՝ Առաջին ատյանի 

դատարան) ընդդեմ Մխիթար Ռազմիկի Վերդյանի (այսուհետ, նաև՝ 

Պատասխանող)՝ 2.148.000 (երկու միլիոն հարյուր քառասունութ հազար) ՀՀ 

դրամ՝ որպես պատճառված վնասի և 82.960 (ութսուներկու հազար ինը 

հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 42.960 (քառասուներկու հազար ինը հարյուր 

վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ որպես վճարված պետական տուրքի, իսկ 40.000 

(քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ որպես փորձաքննության համար վճարված 

գումար, բռնագանձելու պահանջով: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի օգոստոսի 23-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել քաղաքացիական գործ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի օգոստոսի 23-ի 

որոշմամբ, որպես հայցի ապահովման միջոց, պատասխանող Մ.Վերդյանի 

գույքի և դրամական միջոցների վրա 2.148.000 (երկու միլիոն հարյուր 

քառասունութ հազար) ՀՀ դրամի չափով դրվել է արգելանք: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի սեպտեմբերի 09-ի 

որոշմամբ քաղաքացիական գործով նախնական դատական նիստ է 

հրավիրվել 2019 թվականի հոկտեմբերի 04-ին, Ստեփանակերտ քաղաքում: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի հոկտեմբերի 04-ի 

որոշմամբ քաղաքացիական գործը դատաքննության է նշանակվել 2019 

թվականի նոյեմբերի 06-ին, Ստեփանակերտ քաղաքում: 
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Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ 

քաղաքացիական գործով նշանակվել է դատաապրանքագիտական 

փորձաքննություն, որի կատարումը հանձնարարվել է ԱՀ ԱՆ «Դատական 

փորձաքննությունների լաբորատորիա»  ՊՈԱԿ-ին: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ 

քաղաքացիական գործի վարույթը կասեցվել է՝ մինչև փորձագետի 

եզրակացությունը ստանալը: 

2019 թվականի դեկտեմբերի 06-ին Առաջին ատյանի դատարան է 

մուտքագրվել փորձագետի Հմ՝ 44116.19 եզրակացությունը: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի դեկտեմբերի 09-ի 

որոշմամբ քաղաքացիական գործի վարույթը վերսկսվել է և գործը նշանակվել 

դատական քննության 2020 թվականի հունվարի 10-ին, Ստեփանակերտ 

քաղաքում: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի մարտի 11-ի վճռով հայցը 

բավարարվել է մասնակի: Պատասխանողից հօգուտ Հայցվորի գանձվել է 

1.925.500 (մեկ միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, 

որից 1.875.000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ 

որպես պատճառված վնասի, 37.500 (երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ 

դրամը՝ որպես վճարված պետական տուրքի և 40.000 (քառասուն հազար) ՀՀ 

դրամը՝ որպես փորձաքննության կատարման ծախսի գումարներ: 

Նշված վճռի դեմ 2020 թվականի ապրիլի 10-ին վերաքննիչ բողոք են 

ներկայացրել Պատասխանողը և նրա ներկայացուցիչ Իզաբելլա Սաղյանը:  

Վերաքննիչ բողոքը և քաղաքացիական գործն Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի (այսուհետ, նաև` Վերաքննիչ 

դատարան) դատական կազմին են հանձնվել 2020 թվականի ապրիլի 15-ին: 

Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի ապրիլի 15-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատական քննության: 

Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունիսի 01-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է՝ Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի 

մարտի 11-ի վճիռը թողնվել օրինական ուժի մեջ: 

Նշված որոշման դեմ 2020 թվականի հունիսի 29-ին վճռաբեկ բողոք է 

ներկայացրել Պատասխանողը՝ խնդրելով բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 

2020 թվականի հունիսի 01-ի որոշումը և այն փոփոխել՝ հայցը մերժել, կամ 

գործն ուղարկել Առաջին ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով նոր քննության: 

Միաժամանակ, վճռաբեկ բողոքին կից ներկայացրել է միջնորդություն՝ 

պետական տուրքի վճարումից ազատելու կամ  պետական տուրքի վճարման 

ժամկետը՝ մինչև վերջնական դատական ակտ կայացնելը, հետաձգելու 

խնդրանքով: 

2020 թվականի հուլիսի 09-ին վճռաբեկ բողոքի պատասխան է 

ներկայացրել հայցվոր Պ.Գրիգորյանը: 

Գերագույն դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 15-ի որոշմամբ 

բողոքաբերի միջնորդությունը՝ վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու համար 

նախատեսված պետական տուրքի վճարումը հետաձգելու մասին, 

բավարարվել է, վճռաբեկ բողոքն ընդունվել  վարույթ: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կայացվել է 

նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներով, որոնք 

ազդել են գործի ելքի վրա:  

Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ, 63-

րդ հոդվածների պահանջները,  սխալ է վերլուծել ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1061-րդ, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-

րդ, 47-րդ, 49-րդ, 57-րդ հոդվածների պահանջները, ինչի արդյունքում 
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կայացրել է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին չհամապատասխանող՝ չհիմնավորված 

դատական ակտ: 

Բողոքաբերը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ հաստատված ստորադաս 

դատարանի եզրահանգումն այն մասին, որ Պատասխանողի ոչ իրավաչափ 

վարքագծի հետևանքով Հայցվորի գույքին՝ ավտոմեքենային, պատճառվել է 

վնաս, վնասի և Պատասխանողի ոչ օրինաչափ գործողության միջև առկա է 

պատճառահետևանքային կապ, Պատասխանողը չի ապացուցել Հայցվորի 

կրած վնասի հարցում իր մեղքի բացակայությունը, անհիմն է: Նշված պնդման 

համար ստորադաս դատարանները հիմք են ընդունել ԱՀ ոստիկանության 

ճանապարհային ոստիկանության կողմից 31.07.2019թ. կայացված 

եզրակացությունը և որոշումը: Սակայն, միաժամանակ ստորադաս 

դատարանները, դատավարական գործող ընթացակարգի պահպանմամբ, 

պատշաճ իրավական գնահատական չեն տվել, անուշադրության են մատնել 

կամ նպատակահարմար չեն գտել անդրադառնալ այդ եզրակացությանը կամ 

որոշմանը, մասնավորապես, դրանում տեղ գտած և առկա այն 

հանգամանքներին, որով ծառայությունը մերժել է  Պ.Գրիգորյանի դիմումը՝ 

այն համարելով  ոչ իրավաչափ և դրա քննարկումը ՃՈ լիազորություններից 

դուրս լինելու հիմքով, ինչպես նաև հարուցված վարչական վարույթի 

կարճվելուն: 

Մեկնաբանելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1061-րդ հոդվածի 

բովանդակությունը, բողոքի հեղինակը նշում է, որ վնասի հատուցման համար 

պարտադիր պայման է պարտապանի ոչ օրինաչափ վարքագծի, վնասների, 

վնասների և ոչ օրինաչափ գործողության միջև պատճառահետևանքային 

կապի ու պարտապանի մեղքի միաժամանակյա առկայությունը: 

Շարադրելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 43-րդ 

և 47-րդ հոդվածների բովանդակությունը, բողոքի հեղինակը նշել է, որ 

դատարանը, Հայցվորի ներկայացրած և գործում առկա «ՋԻ ԷՄ 

փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ-ի կողմից տրված 16.07.2019թ. թիվ 19-1189 

եզրակացությունը գործի հիմքում դնելով, իմաստազրկել և 

անտրամաբանական է դարձրել քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքով սահմանված փորձագետի եզրակացության՝ որպես ապացույցի 

տեսակի, ինստիտուտը: Նման եզրակացությունը չի կարող համարվել 

թույլատրելի ապացույցի տեսակ, քանի որ Պատասխանող կողմի համար նախ 

մեծ է կասկածը փորձագետի օբյեկտիվության, ինչպես նաև այդ 

եզրակացության ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ դատավարական որևէ 

ընթացակարգի պահպանմամբ կազմված լինելու հետ: Եզրակացությունը չի 

կարող արժանահավատ համարվել՝ ելակետային տվյալների իսկության  

հստակության, Պատասխանողի կամ ենթադրյալ վնաս պատճառած անձի 

փորձաքննությանը ներկա գտնվելու հնարավորության բացակայության 

առումով:  

Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է 

նրանով, որ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Գերագույն 

դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի 

միատեսակ կիրառության համար, և ստորադաս դատարանի կողմից 

առերևույթ թույլ է տրվել դատական սխալ, որը կարող է առաջացնել կամ 

առաջացրել է ծանր հետևանքներ (ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետեր): 

Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ 

դատարանի 2020 թվականի հունիսի 01-ի որոշումը և այն փոփոխել՝ հայցը 

մերժել, կամ գործն ուղարկել Առաջին ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով նոր 

քննության:  
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2.1.Վճռաբեկ բողոքի պատասխանի հիմնավորումները 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխանի համաձայն՝ բողոքի 

պատճառաբանություններն այն մասին, որ ստորադաս դատարանը սխալ է 

մեկնաբանել նյութական իրավունքի նորմերը, որը հանգեցրել է գործի սխալ 

լուծմանը, անհիմն են: Հղում կատարելով ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 

17-րդ և 1061-րդ հոդվածների պահանջներին, բողոքաբերը կարծիք է 

արտահայտել, որ իբր Պատասխանողի արարքում բացակայում է իր 

վարքագծի և վնասի միջև պատճառահետևանքային կապը, այսինքն՝ 

բացակայում է վերջինիս մեղքը վնասի առաջացման գործում, և նույնիսկ նշել 

է, որ հայցվոր կողմը որևէ ապացույց ըստ էության դատարանին չի 

ներկայացրել և որպես հիմք նշել է, որ իբր չկա որևէ համապատասխան ակտ՝ 

պատասխանողի կողմից ՃԵԿ-ի կանոնները խախտելու մասին, այսինքն՝ իր 

կողմից ՃԵԿ-ի պահանջներին հակասող որևէ գործողություն չէր կարող դրվել 

դատական ակտի կայացման հիմքում, քանի որ այն ոչ վերաբերելի ապացույց 

է ու ձեռք է բերվել անօրեն ճանապարհով: 

Ըստ պատասխան բերողի՝ մեքենան փորձաքննության է ենթարկվել 

մինչև նորոգվելը, այսինքն՝ այն վիճակում, ինչպիսին եղել է դեպքից հետո, իսկ 

այն նորոգելուց հետո հնարավոր չէր լինի որևէ փորձաքննության 

իրականացումը, քանի որ ըստ գործի նյութերի՝ ավտոմեքենայի նորոգումն 

ավարտվել է 2019թ. սեպտեմբեր ամսին, իսկ եզրակացությունը կազմվել է 

նույն թվականի մայիսի 16-ին: 

Բացի նշվածից, բողոքաբեր կողմն անտեսել է  ԱՀ ոստիկանության ՃՈ 

ՊՀՎ բաժնի ավագ տեսուչի կողմից 2019թ. հուլիսի 31-ին կազմված 

եզրակացությունը, համաձայն որի՝ մինչև պատահարի առաջացումը և 

առաջացման պահին մեքենան վարվում էր Մխիթար Վերդյանի կողմից և 

վերջինս, խախտելով  «ՃԵԱԱՄ» մասին ԱՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

պահանջը, ավտոմեքենան վարելով դեպի ճանապարհի հանդիպակած գոտի, 

կողաշրջել է:  

Գտել է, որ բողոքարկվող որոշումն  օրինական և հիմնավորված է, 

բացակայում են դատական ակտի բեկանման հիմքերը, ուստի, խնդրել է 

մերժել վճռաբեկ բողոքը: 

 

3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

1. 2019թ. հունիսի 26-ին Ալեքսանդր Ռաֆիկի Ղարախանյանի 

ներկայացուցչի և Պյոտր Գեորգիի Գրիգորյանի միջև կնքվել է ավտոմեքենայի 

առուվաճառքի պայմանագիր, համաձայն որի՝ «LEXUS GX 460» մակնիշի 

2011թ. թողարկման մարդատար ավտոմեքենան 325.000 ՌԴ ռուբլով 

վաճառվել է Պյոտր Գեորգիի Գրիգորյանին: 

2. Թիվ 15CC542438 տրանսպորտային միջոցի սեփականության 

իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համաձայն՝ «LEXUS GX 460» 

մակնիշի 2011թ. թողարկման, թեթև մարդատար, թիվ JTJJM7FX705034118 

նույնականացման համարի ավտոմեքենայի նկատմամբ գրանցվել է Պյոտր 

Գեորգիի Գրիգորյանի սեփականության իրավունքը: 

3.  ԱՀ ոստիկանության ՃՈ ՊՎՀ բաժնի կողմից 31.07.2019թ. կազմված 

եզրակացության համաձայն՝ 2019թ. հունիսի 27-ին՝ ժամը 04:00-ի 

սահմաններում, Մխիթար Վերդյանը վարելով Պյոտր Գրիգորյանին 

պատկանող «LEXUS GX 460» մակնիշի BM228Y26 համարանիշի 

ավտոմեքենան, «Խարխապուտ» հսկիչ անցագրային կետից դեպի 

Ստեփանակերտ քաղաք անցնելով 5 կիլոմետր,  ավտոմեքենան կողաշրջել է: 

4. «ԱՀ  դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» ՊՈԱԿ-ի  

05.12.2019թ. Հմ՝ 44116.19 եզրակացության «Հետևություններ» մասի համաձայն՝ 

«Հետազոտելի «LEXUS GX 460» մակնիշի BM228Y26 համարանիշի 
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ավտոմեքենան փորձաքննությանը չի տրամադրվել: Ավտոմեքենայի 

սեփականատիրոջ կողմից հեռախոսով տրված պարզաբանման համաձայն՝ 

մեքենան գտնվում է վերանորոգված վիճակում, այսինքն՝ չի պահպանվել 

մեքենայի հետվթարային վիճակը, որի պատճառով էլ հնարավոր չէ որոշել 

նշված ավտոմեքենային պատճառված վնասի չափը: Գործում առկա 

լուսանկարներով նույնպես հնարավոր չէ որոշել պատճառված վնասի չափը՝ 

հնարավոր չէ որոշել փոխարինման կամ վերանորոգման դետալները և 

պատկերացում կազմել կատարվող աշխատանքների չափի մասին»: 

5. «ՋԻ ԷՄ փորձագիտական կենտրոն» ՍՊԸ-ի  16.07.2019թ. թիվ 19-1189 

փորձագետի եզրակացության  «Հետևություն» մասի համաձայն՝ 

«Փորձաքննությանը տրամադրված «LEXUS GX 460» մակնիշի E809MH126 հ/հ 

ավտոմեքենայի սեփականատիրոջը վթարի հետևանքով պատճառված 

նյութական վնասի չափի շուկայական գինը, 2019թ. հուլիսի 16-ի դրությամբ 

գործող շուկայական գներով, գնահատվում է 2.038.000 /երկու միլիոն 

երեսունութ հազար/ ՀՀ դրամ»: 

 

4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով վճռաբեկ 

բողոքը վարույթ ընդունելը և բողոքարկված դատական ակտը վճռաբեկության 

կարգով վերանայման ենթարկելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի  (այսուհետ, նաև՝ Դատավարության օրենսգիրք) 

247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, 

այն է՝ ստորադաս դատարանների կողմից թույլ է տրվել  առերևույթ 

դատական սխալ, որն ազդել է գործի ելքի վրա և որի առկայությունը 

հիմնավորվում է ստորև ներկայացվող պատճառաբանություններով. 

       ԱՀ  Սահմանադրության 61-րդ հոդվածն ամրագրում է՝ յուրաքանչյուր ոք 

ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ դատական 

պաշտպանության  իրավունք: 

        ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ, նաև՝ Օրենսգիրք) 10-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ քաղաքացիական իրավունքները և 

պարտականությունները ծագում են օրենքով ու այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված հիմքերից, ինչպես նաև քաղաքացիների և իրավաբանական 

անձանց այն գործողություններից, որոնք թեև օրենքով կամ այլ իրավական 

ակտերով նախատեսված չեն, սակայն, ըստ քաղաքացիական օրենսդրության 

սկզբունքների` առաջացնում են քաղաքացիական իրավունքներ և 

պարտականություններ: Դրան համապատասխան, նշված հոդվածի նույն 

մասի 6-րդ կետը սահմանում է, որ քաղաքացիական իրավունքները և 

պարտականությունները ծագում են այլ անձին վնաս պատճառելու 

հետևանքով:  

Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ կետի համաձայն` քաղաքացիական 

իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է նաև վնասները 

հատուցելու եղանակով: 

Օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ անձը, ում 

իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների 

լրիվ հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ 

նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ վնասներ են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որը նա 

կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու 

համար, նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը (իրական վնաս), չստացված 

եկամուտները, որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության 

սովորական պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց թողնված 

օգուտ), ինչպես նաև՝ ոչ նյութական վնասը: 

 Սույն գործի փաստերի համաձայն՝ Հայցվորը խնդրել է 

Պատասխանողից բռնագանձել 2.148.000 ՀՀ դրամ՝ որպես իր ավտոմեքենային 

պատճառված վնասի փոխհատուցման գումար: Վերաքննիչ դատարանը 
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հաստատված է համարել  Առաջին ատյանի դատարանի հիմնավորումները՝ 

կողմերի միջև վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների 

առաջացման առկայության  և  Հայցվորի գույքին՝ ավտոմեքենային, 1.875.000 

ՀՀ դրամի չափով Պատասխանողի կողմից վնաս պատճառված լինելու մասին: 

Ելնելով վճռաբեկ բողոքի բովանդակությունից, Գերագույն դատարանը 

պետք է պատասխանի հետևյալ իրավական հարցադրմանը. 

Արդյոք քննարկվող գործում գտնվող ապացույցները բավարար են 
Հայցվորի գույքին պատճառված վնասում Պատասխանողի մեղքն 
ապացուցված համարելու համար, և եթե այո, ապա արդյոք գործում առկա 
արտադատական կարգով արված փորձագետի եզրակացությունը բավարար 
ապացույց է Հայցվորի գույքին  պատճառված վնասի չափը որոշելու համար:   

Օրենսգրքի 1061-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ քաղաքացու 

անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին 

պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած 

անձի կողմից: Վնասի հատուցման պարտականությունն օրենքով կարող է 

դրվել վնաս չպատճառած անձի վրա: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

վնաս պատճառած անձն ազատվում է այն հատուցելուց,  եթե ապացուցում է, 

որ վնասն իր մեղքով չի պատճառվել: Օրենքով կարող է  նախատեսվել  վնասի 

հատուցում՝ վնաս պատճառողի մեղքի բացակայությամբ: Վկայակոչված 

նյութական նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ վնասի հատուցման 

համար պարտադիր պայման է իրավունքը խախտած անձի ոչ  օրինաչափ 

վարքագծի, վնասների և ոչ օրինաչափ գործողության կամ անգործության 

միջև պատճառա-հետևանքային կապի և պարտապանի մեղքի 

միաժամանակյա առկայությունը: Ընդ որում,  նշված պայմաններից  որևէ մեկի 

բացակայության դեպքում վնասը ենթակա չէ հատուցման:  

Վնասը քաղաքացիական շրջանառության մասնակցի՝ օրենքով 

պահպանվող  իրավունքների խախտման դեպքում վրա հասնող 

անբարենպաստ, բացասական հետևանքն է: Վերը վկայակոչված` Օրենսգրքի 

17-րդ հոդվածից հետևում է, որ վնասը կարող է արտահայտվել ինչպես 

չնախատեսված լրացուցիչ ծախսեր կատարելով, կամ այդպիսի ծախսերի 

անհրաժեշտությամբ, այնպես էլ՝ գույքի կորստով կամ վնասվածքով: 

Հակաիրավական, ոչ օրինաչափ վարքագիծն այն գործողությունը կամ 

անգործությունն է, որը խախտում է օրենքի, այլ իրավական ակտերի 

պահանջները, ինչպես նաև անձի սուբյեկտիվ իրավունքը: Գործողությունն 

անձի նպատակաուղղված, կամային արարքն է, իսկ անգործությունն 

արտահայտվում է անհրաժեշտ և պարտադիր վարքագիծ դրսևորելուց 

ձեռնպահ մնալով: 

Ոչ օրինաչափ վարքագծի և վնասի միջև պատճառահետևանքային 

կապը ենթադրում է, որ վնասը պետք է հանդիսանա ոչ օրինաչափ վարքագծի 

ուղղակի, անմիջական հետևանք: Բոլոր այն դեպքերում, երբ վնասն 

անհրաժեշտաբար թելադրված չէ ոչ օրինաչափ գործողությամբ կամ անգոր-

ծությամբ, և վնասի միջև կապն անուղղակի է, վնասի հատուցման համար 

անհրաժեշտ պատճառահետևանքային կապի պայմանը բացակայում է: 

Վնաս պատճառող անձի մեղքը նրա սուբյեկտիվ վերաբերմունքն է իր ոչ 

օրինաչափ գործողության կամ անգործության և առաջացած հետևանքի՝ 

վնասի նկատմամբ, ինչը կարող է դրսևորվել ինչպես դիտավորության, 

այնպես էլ անզգուշության ձևով: Պետք է նկատել, որ վնասի հատուցման 

հարաբերություններում  գործում է վնաս պատճառած անձի մեղավորության 

կանխավարկածը, քանի դեռ վերջինս չի ապացուցել  վնաս պատճառելու 

հարցում իր մեղքի բացակայությունը:  

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում քննարկել վնասի 

պատճառման հարցում  անձի մեղքի առկայության  կամ բացակայության 

հարցը՝ ենթադրաբար վնաս պատճառած անձի կողմից հնարավոր 

բացասական հետևանքների՝ վնասի նախականխմանն ուղղված որոշակի 

գործողությունների կատարման, հարթման կամ չընդունման 
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համատեքստում: Պետք է ընդգծել, որ քաղաքացիաիրավական 

հարաբերություններում  մեղքն արտահայտվում է անձի վերաբերմունքով  ոչ 

միայն իր արարքի, այլև դրա հետևանքների նկատմամբ: Սա նշանակում է, որ 

զուտ հակաիրավական արարք թույլ տալու փաստը դեռևս չի վկայում անձի 

մոտ մեղքի առկայության մասին, ուստի դատարանները  նշված հանգամանքը 

գնահատելիս նաև պետք է պարզեն այդպիսի արարք թույլ տված անձի 

վերաբերմունքը հնարավոր բացասական հետևանքների նկատմամբ: 

Եթե դիտավորության դեպքում վնաս պատճառած անձը ցանկանում է 

կամ անտարբերությամբ է թույլ տալիս իր հակաիրավական արարքի 

հետևանքների առաջացումը, ապա անզգուշության պարագայում անձը՝ մի 

դեպքում կանխատեսելով իր վարքի բացասական հետևանքները, առանց 

բավարար հիմքերի կարծում է, թե դրանք կկանխվեն, մյուս դեպքում՝ 

ընդհանրապես չի կանխատեսում իր արարքի հետևանքները, չնայած 

պարտավոր էր կանխատեսել: 

Նշված համատեքստում, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ այն 

դեպքում, երբ անձը հակաիրավական գործողությունների կատարումից կամ 

անգործության դրսևորումից հետո, մինչև բացասական հետևանքների վրա 

հասնելը, պատշաճ կերպով չի ձեռնարկում պատճառվելիք վնասը կանխելու 

ուղղությամբ օբյեկտիվորեն հնարավոր, անհրաժեշտ և իրենից կախված բոլոր 

միջոցները, ապա տվյալ իրավիճակում կարող է հավաստվել ենթադրաբար 

վնաս պատճառած անձի մեղավորությունը: Հետևաբար, ենթադրյալ վնաս 

պատճառած անձի կողմից  չձեռնարկված համապատասխան միջոցների 

վերաբերյալ ապացույցների առկայությունը կարող է հիմք հանդիսանալ 

տվյալ անձին պատճառված վնասի հատուցման համար:  

Նշված վերլուծությունների համատեքստում հետազոտելով, 

վերլուծելով և գնահատելով  գործում գտնվող  ԱՀ ոստիկանության ՃՈ ՊՎՀ 

բաժնի կողմից 31.07.2019թ. կազմված եզրակացությունը, որով հիմնավորվում 

է, որ 2019թ. հունիսի 27-ին՝ ժամը 04:00-ի սահմաններում, Պատասխանողը, 

վարելով Հայցվորին պատկանող «LEXUS GX 460» մակնիշի BM228Y26 

համարանիշի ավտոմեքենան, «Խարխապուտ» հսկիչ անցագրային կետից 

դեպի Ստեփանակերտ քաղաք անցնելով 5 կիլոմետր,  ավտոմեքենան 

կողաշրջել է՝ ՃԵԿ կանոնների խախտման հետևանքով, որի արդյունքում 

ավտոմեքենային պատճառվել է վնաս, ինչպես նաև Հայցվորի, 

Պատասխանողի  և վկա Հարություն Հասրաթյանի Առաջին ատյանի 

դատարանում տված ցուցմունքներն այն մասին, որ ավտոմեքենան  դուրս է 

եկել իր երթևեկելի գոտուց՝ անցել հանդիպակած գոտի և կողաշրջվել, 

Գերագույն դատարանը հիմնավոր է համարում Վերաքննիչ դատարանի 

եզրահանգումն այն մասին, որ Հայցվորի գույքին՝ ավտոմեքենային, վնասը 

պատճառվել է Պատասխանողի ոչ օրինաչափ վարքագծի հետևանքով և 

վնասի ու Պատասխանողի գործողությունների միջև առկա է 

պատճառահետևանքային կապ: Հետևաբար, պատճառված վնասում իր մեղքի 

բացակայության մասին վճռաբեկ բողոքի փաստարկներն անհիմն են: 

Անդրադառնալով Հայցվորի ավտոմեքենային պատճառված վնասի 

չափի հիմնավորվածությանը,  Գերագույն դատարանը հարկ է համարում 

վերլուծել դատական ապացույցներին վերաբերվող մի շարք 

քաղաքացիադատավարական նորմեր:  

 ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է 

ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ 

գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող ապացուցման 

ենթակա փաստերը որոշում է դատարանը` գործին մասնակցող անձանց 

պահանջների և առարկությունների հիման վրա: Իսկ 6-րդ մասի համաձայն՝ 

եթե բոլոր ապացույցների հետազոտումից հետո վիճելի է մնում փաստի 

առկայությունը կամ բացակայությունը, ապա դրա բացասական 
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հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող 

կողմը:   

Քննարկվող իրավանորմերի պարագայում օրենսդրի կողմից 

ամրագրվել է վնաս պատճառած անձի մեղավորության կանխավարկածը, 

քանի որ ենթադրյալ վնաս պատճառած անձն է կրում իր մեղքի 

բացակայության ապացուցման պարտականությունը, որի ապացուցումն էլ 

վնաս պատճառած անձին ազատում է այն հատուցելուց: 

Ըստ այդմ` Գերագույն դատարանը գտնում է, որ  ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի հիմքով վնասի հատուցման 

համար պարտադիր պայման հանդիսացող տարրերից իրական վնասի, 

Պատասխանողի մոտ ոչ օրինաչափ վարքագծի առկայության, վնասների ու 

ենթադրյալ վնաս պատճառած անձի ոչ օրինաչափ գործողության միջև 

պատճառահետևանքային կապի առկայության հանգամանքների ապա-

ցուցման բեռը կրում է հայցվոր կողմը, իսկ Հայցվորի կրած վնասի հարցում իր 

մեղքի բացակայության հանգամանքի ապացուցման պարտականությունը, 

քաղաքացիական օրենսգրքի կանխավարկածի հիմքով, կրում է ենթադրյալ 

վնաս պատճառած  կողմը՝ պատասխանողը: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ նշված՝ գործին մասնակցող 

յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը, 

ընդհանուր կանոնը կիրառելի է բոլոր այն դեպքերում, քանի դեռ 

դատավարական կամ նյութական իրավունքի նորմերով  որոշակի փաստի 

հաստատման վերաբերյալ հատուկ կանոն սահմանված չէ: 

Ելնելով վերոգրյալ իրավանորմերի պահանջներից և հաշվի առնելով 

ներկայացված հայցադիմումի հիմքն ու վճռաբեկ բողոքի փաստարկները,  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ հայցադիմումի հիմքում դրված 

են Պատասխանողի  կողմից  Հայցվորի գույքին վնաս պատճառելու և 

պատճառված վնասը հատուցման ենթակա լինելու փաստերը, այլ կերպ` 

դելիկտային պարտավորությունները: 

Դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի համաձայն՝ Դատարանը 

յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում եղած բոլոր ապացույցների 

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա հիմնված ներքին 

համոզմամբ:  

 Դատարանի համար որևէ ապացույց նախապես հաստատվածի ուժ 

չունի, բացառությամբ նույն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված 

դեպքերի: 

Վկայակոչված իրավանորմի կարգավորումից ակնհայտ է, որ 

ապացույցների գնահատման հարցում դատարանի «ներքին համոզմունքը» 

վերացական  հասկացություն չէ և չի կարող դրսևորվել սուբյեկտիվ 

մոտեցմամբ, այլ այն պետք է հստակ հիմնված լինի գործում  առկա բոլոր 

ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա: 

Այսինքն, այս կամ այն փաստի առկայության կամ բացակայության մասին 

դատարանի եզրահանգումը  պետք է լինի գործով ձեռք բերված բոլոր 

ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության 

տրամաբանական հետևությունը՝ հաշվի առնելով դրանց համակցությունը և 

փոխադարձ կապը, կիրառման ենթակա իրավունքը: Դատարանը 

յուրաքանչյուր ապացույց  բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտելու 

դեպքում պետք է հաշվի առնի, թե որքանով է այդ ապացույցը վերաբերելի և 

թույլատրելի տվյալ փաստական հանգամանքը հաստատելու կամ մերժելու 

համար: 

Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալները, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ սույն գործի լուծման համար էական  նշանակություն ունի 

նաև Հայցվորի կողմից  նշված և Պատասխանողի կողմից վճռաբեկ բողոքում 

վիճարկվող ապացուցման ենթակա այն փաստը, որ Պատասխանողի 

անզգույշ գործողությունների արդյունքում Հայցվորի գույքին պատճառվել է 

բավարարված հայցագնի չափով գույքային վնաս: 
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Դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

գործով ապացույցներ են նույն օրենսգրքով և այլ օրենքներով նախատեսված 

կարգով ձեռք բերված տեղեկությունները, որոնց հիման վրա դատարանը 

պարզում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները 

հիմնավորող, ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ 

հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը:  

Օրենսդիրն ապացույցների շարքին է դասում նաև գործին մասնակցող 

անձանց, վկաների ցուցմունքները, փորձագետի եզրակացությունը, գրավոր և 

իրեղեն ապացույցները: 

 Գերագույն դատարանը նախկինում կայացրած՝ ԸԻԴ/1715/02/11, 

ԸԻԴ/0796/02/12, ԸԻԴ/0158/02/16 քաղաքացիական գործերով 

համապատասխանաբար՝ 20.12.2012, 04.06.2013, 03.04.2017 թվականների 

որոշումներով անդրադառնալով գործով օրինական և հիմնավորված վճիռ 

կայացնելու նպատակով  գործի համար էական նշանակություն ունեցող  

բոլոր ապացույցներն իրենց համակցության մեջ քննարկելու, գործում առկա 

ապացույցները մեկը մյուսի հետ համադրման արդյունքում ստուգելու և գործի 

համար դրանց կարևորությունը պարզելու մասին հարցերին, արձանագրել է. 

«Դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց հետազոտում է, նախ՝ գործին դրա 

վերաբերելիության, օրենքով նման ապացույցի թույլատրելիության, 

արժանահավատության, իսկ վերաբերելի բոլոր ապացույցները միասին՝ 

որոշակի փաստ (փաստեր) հաստատելու համար բավարարության 

տեսանկյունից: Դատարանը յուրաքանչյուր ապացույցի վերաբերելիությունը 

և թույլատրելիությունը ստուգելուց հետո պարտավոր է ստուգել նաև տվյալ 

ապացույցի արժանահավատությունը և ապացույցների միջև հակասության 

դեպքում մերժել իր կարծիքով ոչ արժանահավատ ապացույցը՝ հիմնավորելով 

տվյալ մերժումը, իսկ փաստը՝ հաստատել արժանահավատ ապացույցի 

հիման վրա: Ապացույցի գնահատումն ապացույցների տրամաբանական և 

իրավաբանական որակումն է՝ դրանց վերաբերելիության, 

թույլատրելիության, արժանահավատության և բավարարության 

տեսանկյունից: Ընդ որում, ապացույցների բավարարությունը գործով ձեռք 

բերված ապացույցների այնպիսի համակցությունն է, որը հնարավորություն է 

տալիս վերջնական եզրահանգում կատարել որոնվող փաստերի 

առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ: Ապացույցների 

գնահատումը բավարարության տեսանկյունից հետապնդում է ապացույցների 

միջև հակասությունները վերացնելու նպատակ, այնպես, որ փարատվեն 

ստացված ամբողջ ապացուցողական զանգվածից կատարված 

հետևությունների ճշմարտացիության վերաբերյալ կասկածները» 

(ԸԻԴ/1715/02/11, 20.12.2012թ.): 

 «(...) գործով ապացույցները ներկայացնում են գործին մասնակցող 

անձինք, եթե գործին մասնակցող անձը հնարավորություն չունի անհրաժեշտ 

ապացույցն ինքնուրույն ձեռք բերել, նա իրավունք ունի այդ ապացույցը ձեռք 

բերելու համար դիմել դատարան,   ապացույցների հետազոտումը դատական 

ապացույցների անմիջական ընկալումն է, մեկ ապացույցը մյուս 

ապացույցների միջոցով ստուգելը, ներկայացված ապացույցների միջև եղած 

հակասությունները վեր հանելը և վերացնելը, որի արդյունքում դատարանը 

պետք է գնահատի յուրաքանչյուր ապացույցի վերաբերելիությունը և 

թույլատրելիությունը և գնահատի ապացույցները՝ արժանահավատության և 

բավարարության տեսակետից: /.../ Գերագույն դատարանը հարկ է համարում 

ընդգծել, որ դատական ապացուցման նպատակը գործի իրական 

հանգամանքների, գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող 

իրավաբանական փաստերի առկայության կամ բացակայության 

հաստատումն է» (ԸԻԴ/0158/02/16թ., 03.04.2017թ.): 

Վերոգրյալ վերլուծությունների և Գերագույն դատարանի կողմից 

նախկինում արտահայտված դիրքորոշումների արդյունքում, Գերագույն 

դատարանը  գտնում է, որ սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանի կողմից 
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իրավացիորեն Հայցվորի, Պատասխանողի և վկայի կողմից տրված 

ցուցմունքներով հիմնավորվում է, որ Հայցվորի  ավտոմեքենային  վնասը 

պատճառվել է Պատասխանողի  ոչ օրինաչափ, անզգույշ վարքագծի 

արդյունքում:  

Վերոգրյալի հաշվառմամբ, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

Հայցվորը, Դատավարության  օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի հիմքով,  սույն 

գործով ենթակա  վնասի հատուցման համար պարտադիր պայման 

հանդիսացող  տարրերից՝  Պատասխանողի ոչ օրինաչափ վարքագծի, 

վնասների ու ենթադրյալ վնաս պատճառած անձի ոչ օրինաչափ 

գործողության միջև  պատճառահետևանքային կապի առկայության փաստն 

ապացուցել է:  

Անդրադառնալով վճռաբեկ բողոքի երկրորդ հիմքին, որ 

արտադատական փորձաքննությունը համարվում է ոչ վերաբերելի և ոչ 

արժանահավատ ապացույց, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 

նախկինում ԸԻԴ/0528/02/11թ. քաղաքացիական գործով իր 05.06.2012թ. 

որոշմամբ, անդրադառնալով դատավարության մասնակցի 

նախաձեռնությամբ անցկացված արտադատական փորձաքննության 

եզրակացությանը՝ որպես գրավոր, թույլատրելի ապացույցի,  արձանագրել է, 

որ դատավարության մասնակցի նախաձեռնությամբ անցկացված 

արտադատական փորձաքննության եզրակացությունը համարվում է 

թույլատրելի ապացույց: Ընդ որում, հայցապահանջները և առարկությունները 

հիմնավորելու նպատակով ներկայացված արտադատական 

հետազոտությունների նյութերը և դրանց վերլուծության արդյունքները 

դատարանը հետազոտում և գնահատում է գրավոր ապացույցների 

հետազոտման ու գնահատման կանոններով:  

Զարգացնելով իր նախկին դիրքորոշումը՝ Գերագույն դատարանը հարկ 

է համարում նշել, որ Դատավարության օրենսգիրքը որևէ հատուկ 

դիրքորոշում չունի կողմի նախաձեռնությամբ արված արտադատական 

փորձաքննության եզրակացության՝ որպես ապացույցի վերաբերյալ, ուստի 

այն որպես գրավոր ապացույց կարող է իր մեջ պարունակել տեղեկություններ 

և գործում առկա այլ ապացույցների հետ համադրության արդյունքում 

հնարավորություն տալ գործը քննող դատարանին պարզելու գործին 

մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները հիմնավորող, 

ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ 

հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ պատճառված վնասի չափը 

ճիշտ որոշելու համար ստորադաս դատարանների կողմից գործում գտնվող 

ապացույցներն ամբողջովին չեն  վերլուծվել և գնահատվել իրենց 

համակցության մեջ: Մասնավորապես,   գործում առկա ավտոմեքենայի 

առուծախի պայմանագրից հետևում է, որ այն գնվել է 2019թ. հունիսի 26-ին, 

պատահարից ընդամենը մեկ օր առաջ, 325.000 ՌԴ ռուբլով: Իսկ    

փորձագետի թիվ 19-1189  եզրակացությունից հետևում է, որ վթարի 

հետևանքով ավտոմեքենային պատճառվել է 2.038.000 (երկու միլիոն 

երեսունութ հազար) ՀՀ դրամ վնաս:  Այսինքն, պատճառված վնասն ավելին է, 

քան մեքենայի արժեքն՝ ըստ ավտոմեքենայի առուվաճառքի պայմանագրի:  

          Սույն գործով ստորադաս դատարանները, «ՋԻ ԷՄ փորձագիտական 

կենտրոն» ՍՊԸ-ի կողմից տրված 16.07.2019թ. թիվ 19-1189 եզրակացությունը 

դնելով գործի հիմքում, այն գնահատել են որպես փորձագետի 

եզրակացություն և դրա հիման վրա որոշել են  Հայցվորի գույքին՝ 

ավտոմեքենային,  պատճառված վնասի չափը, այնինչ՝ գործը քննող 

դատարանը պետք է հիշյալ եզրակացությունը համադրեր գործի փաստերի և 

առկա ապացույցների հետ, արտադատական կարգով ձեռք բերված 

փորձագետի եզրակացությամբ նշված ապրանքների գների վերաբերյալ 

տվյալները ստուգեր լրացուցիչ փորձաքննության արդյունքում, ինչպես նաև 

գնահատեր կատարված ծախսերի անհրաժեշտությունը: 
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Նշված պատճառաբանությամբ Գերագույն դատարանը բողոքը՝ 

Դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի խախտման հիմքով, գտնում է 

բավարար բողոքարկված դատական ակտը  մասնակիորեն՝ պատճառված 

վնասի չափի մասով, բեկանելու և գործն այդ ծավալով  նոր քննության 

ուղարկելու համար: 

Դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 

համաձայն՝ գործն ըստ էության  լուծող դատական ակտերի վերանայման  

արդյունքով Գերագույն դատարանը՝ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

բավարարում է վճռաբեկ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ 

կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը: Բեկանված մասով  գործն 

ուղարկվում է համապատասխան ստորադաս դատարան՝ նոր քննության՝ 

սահմանելով նոր քննության ծավալը: Չբեկանված մասով  դատական ակտը 

մնում է օրինական ուժի մեջ: 

          Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին և հաշվի 

առնելով, որ սույն գործով վեճը  վերջնական լուծում չի ստացել, Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ դատական ծախսերի բաշխման հարցին 

անհրաժեշտ է անդրադառնալ գործի նոր քննության արդյունքներով:  

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության  օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով ու 254-

256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Մասնակիորեն 

բեկանել ԱՀ  վերաքննիչ դատարանի 2020թ. հունիսի 01-ի ԸԻԴ/2960/02/19 

քաղաքացիական գործով կայացված որոշումը և գործը՝ պատճառված վնասի 

չափի մասով, ուղարկել ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարան՝ նոր քննության:  

Որոշումը մնացած մասով  թողնել օրինական ուժի մեջ: 

2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին, այդ թվում՝  վճռաբեկ բողոքի 

համար սահմանված  և ԱՀ Գերագույն դատարանի  2020 թվականի հուլիսի 

15-ի  որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի հարցին, անդրադառնալ 

գործի նոր քննության արդյունքներով: 

3. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

 

       

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Ն. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քրեական գործ ԸԻԴ/0035/01/20                                                                                                                                      

Քրեական գործ ԸԻԴ/0035/01/20 

Նախագահող դատավոր`  Կ. Սաղյան 

Դատավորներ`                     Հ. Գրիգորյան 

                                                 Ռ. Ջհանգիրյան 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

 ք.Ստեփանակերտ                                08-ին սեպտեմբերի 2020 թվականի 
 

 

 Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ` 

Գերագույն    դատարան)`վճռաբեկության կարգով. 

 

     Նախագահությամբ դատավոր՝      Հ. Աբրահամյանի 

մասնակցությամբ՝ դատավորներ       Հ. Խաչատրյանի 

                                                                   Ա. Աբրահամյանի 

                                                                   Գ. Գրիգորյանի 

                                                                   Ի. Կարապետյանի 

 

                    քարտուղարությամբ՝         Ի. Արզումանյանի 

    մասնակցությամբ՝ մեղադրող          Գ. Ամիրյանի 

                                   պաշտպան`           Շ. Ասրյանի 

                             ամբաստանյալ`          Ա. Սարվանցի 

 

 

դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով Ասծատուր Վլադիկի 

Սարվանցի վերաբերյալ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

2-րդ կետով և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ 

կետով ԸԻԴ/0035/01/20 քրեական գործով Արցախի Հանրապետության 

վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի հունիսի  16-ի որոշման դեմ 

ամբաստանյալ Ասծատուր Սարվանցի վճռաբեկ բողոքը, 

 

ՊԱՐԶԵՑ 

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

Սույն՝ թիվ 181015/19 քրեական գործը, հարուցվել է 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 13-ին ԱՀ ՔԿ տարածքային քննչական վարչության երրորդ 

քննչական բաժնի քննիչ Դ.Խաչատրյանի  կողմից՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 

183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հանցագործության 

հատկանիշներով: 

Դ.Խաչատրյանի  2019 թվականի նոյեմբերի 13-ի որոշմամբ թիվ 

181015/19 քրեական գործով վարույթը կասեցվել է՝ ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով 

նախատեսված՝ գործով մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձը հայտնի 

չլինելու հիմքով: 

ԱՀ ՔԿ տարածքային քննչական վարչության առաջին քննչական բաժնի 

քննիչ Գ.Հակոբյանի /այսուհետ, նաև՝ Նախաքննության մարմին/ 2020 

թվականի հունվարի  03-ի որոշմամբ թիվ 181015/19 քրեական գործով 

կասեցված վարույթը վերսկսվել է: 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի հունվարի 03-ի որոշմամբ 

դեպքի առթիվ հարուցվել է թիվ 181001/20 քրեական գործը՝ ԼՂՀ քրեական 
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օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված 

հանցագործության հատկանիշներով: 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի հունվարի 03-ի որոշմամբ թիվ 

181001/20 քրեական գործով Սլավա Գրիգորիի Պողոսյանը ճանաչվել է 

տուժող: 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի հունվարի 29-ի որոշմամբ թիվ 

181001/20 քրեական գործը միացվել է թիվ 181015/19 քրեական գործին՝ 

նախաքննությունը մեկ վարույթում՝ թիվ 181015/19 քրեական գործի 

շրջանակներում իրականացնելու համար: 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մարտի 09-ի որոշմամբ 

Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցի նկատմամբ որպես խափանման միջոց 

կիրառվել է ստորագրությունը՝ չհեռանալու մասին: 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մարտի 16-ի որոշմամբ 

Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան 

մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 2-րդ կետով և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-

րդ կետով: 

Նախաքննության մարմնի 2020 թվականի մարտի 16-ի որոշմամբ 

մեղադրյալ Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցի նկատմամբ որպես խափանման 

միջոց կիրառվել է ստորագրությունը՝ չհեռանալու մասին: 

Նախաքննության մարմնի կողմից 2020 թվականի մարտի 26-ին 

կազմվել է մեղադրական եզրակացություն, որը դատախազ Ա.Մելքումյանի 

կողմից նույն օրը հաստատվել և մեղադրական եզրակացությունը քրեական 

գործի հետ միասին ուղարկվել է ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարան /այսուհետ, նաև՝ Առաջին ատյանի դատարան/: 

2020 թվականի մարտի 27-ին Առաջին ատյանի դատարան մուտք 

գործած քրեական գործին շնորհվել է ԸԻԴ/0035/01/20 հերթական համարը: 

Քրեական գործը 2020 թվականի մարտի 27-ին ընդունվել է դատավոր 

Ա.Ամիրջանյանի վարույթ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի ապրիլի 01-ի որոշմամբ 

քրեական գործը նշանակվել է դատաքննության 2020 թվականի ապրիլի 10-ին, 

իսկ ընտրված խափանման միջոցը՝ ստորագրությունը չհեռանալու մասին, 

թողնվել անփոփոխ: 

Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի ապրիլի 21-ի դատավճռով 

Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցը մեղավոր է ճանաչվել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հանցավոր 

արարքները կատարելու մեջ և նրա նկատմամբ նշանակվել է պատիժ՝ ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով ազատազրկում՝ 

3 /երեք/ ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման և  ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով ազատազրկում՝ 3 /երեք/ 

ամիս ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմամբ՝ 

նշանակված պատիժները մասնակի՝ յուրաքանչյուրով երկու ամիս 

գումարելու միջոցով Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցի նկատմամբ վերջնական 

պատիժ է նշանակվել ազատազրկում՝ 4 /չորս/ ամիս ժամկետով՝ առանց 

գույքի բռնագրավման: 

Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցի նկատմամբ ընտրված խափանման 

միջոցը՝ չհեռանալու մասին ստորագրությունը, թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև 

դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը: 

Նշված դատավճռի դեմ 2020 թվականի մայիսի 18-ին վերաքննիչ բողոք 

է ներկայացրել ԱՀ Հադրութի շրջանի դատախազ Գ.Իշխանյանը: 

Վերաքննիչ բողոքը և ԸԻԴ/0035/01/20 քրեական գործն Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ, նաև՝ Վերաքննիչ 

դատարան/ դատական կազմին են հանձնվել 2020 թվականի մայիսի 26-ին: 
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Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի մայիսի 26-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել դատաքննության: 

Վերաքննիչ դատարանը 2020 թվականի հունիսի 16-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը բավարարել է մասնակիորեն. «ԸԻԴ/0035/01/20 քրեական 

գործով Առաջին ատյանի դատարանի 2020 թվականի ապրիլի 21-ի 

դատավճիռը մասնակիորեն՝ նշանակված պատժի մասով, բեկանել և 

փոփոխել: 

Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցին մեղավոր ճանաչել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված 

հանցագործությունները կատարելու մեջ և նրա նկատմամբ նշանակել 

պատիժ՝ 

1/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով /1-

ին դրվագով/՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի կիրառմամբ 

նշանակել պատիժ՝ ազատազրկում՝ 1 /մեկ/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի 

բռնագրավման, 

2/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով /2-

րդ դրվագով/՝ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի կիրառմամբ 

նշանակել պատիժ՝ ազատազրկում՝ 1 /մեկ/ տարի 6 /վեց/ ամիս ժամկետով՝ 

առանց գույքի բռնագրավման, 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմամբ՝ 

նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Ասծատուր 

Վլադիկի Սարվանցի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել 

ազատազրկում՝ 2 /երկու/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման: 

Դատավճիռը՝ մնացած մասով, թողնել  օրինական ուժի մեջ»: 

Վերաքննիչ դատարանի վերոնշյալ որոշման դեմ 2020 թվականի 

հուլիսի 13-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել ամբաստանյալ Ասծատուր 

Վլադիկի Սարվանցը: 

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

2.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը. 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար  նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը. 

Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցը 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով մեղադրվում է 

այն բանում, որ նա, շահադիտական դրդումներից ելնելով, ուրիշի գույքը 

գաղտնի հափշտակելու նպատակով, օգտվելով առանձնատան անբնակ 

լինելու հանգամանքից, ուղղակի դիտավորությամբ, 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 06-ին՝ ժամը 11:00-ից մինչև սեպտեմբերի 12-ի ժամը 15:00-ն 

ընկած ժամանակահատվածում, մուտքի դռան  ապակիները շրջանակից 

հանելու, ներսի սողնակը բացելու եղանակով ապօրինի մուտք է գործել 

Հադրութ քաղաքի Ա.Սահակյան 1 հասցեում տեղակայված, նույն քաղաքի 

բնակիչ Սլավա Գրիգորիի Պողոսյանի կողմից տնօրինվող, վերջինիս 

հանգուցյալ զոքանչ Սոնյա Արտաշեսի Գրիգորյանին պատկանող 

առանձնատան երկրորդ հարկ և հյուրասենյակից գաղտնի հափշտակել թվով 

1 հատ <<Բրաուն>> ֆիրմայի սպիտակ գույնի էլեկտրական խառնիչ, 1 

կոմպլեկտ՝ թվով 6 հատ դեղնավուն պլաստմասե բռնակներով դանակներ, 1 

կոմպլեկտ՝ թվով 6 հատ դեղնավուն պլաստմասե բռնակներով 

պատառաքաղներ, թվով 4 շիշ շամպայն, թվով 2 հատ սեղանի սփռոց, թվով 1 

հատ մուգ կարմիր գույնի ոսկեգույն գծերով մահճակալի ծածկոց, ապա, 

իջնելով առանձնատան բակ և չկողպված դռնով ապօրինի մուտք գործելով 

առաջին հարկի բաղնիք, այնտեղից գաղտնի հափշտակել է տղամարդու, 

կանացի և մանկական օգտագործված հագուստներ՝ Ս.Պողոսյանին 
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պատճառելով 18.700 /տասնութ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամի՝ զգալի չափերի 

գույքային վնաս: 

Բացի այդ, նույն ինքը, շահադիտական դրդումներից ելնելով, ուրիշի 

գույքը գաղտնի հափշտակելու նպատակով, օգտվելով առանձնատան անբնակ 

լինելու հանգամանքից, ուղղակի դիտավորությամբ, 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 25-ին՝ ժամը 23:00-ի սահմաններում, նույն եղանակով ապօրինի 

մուտք է գործել նույն առանձնատան երկրորդ հարկ և հյուրասենյակից 

գաղտնի հափշտակել թվով 1 հատ «Նիկայ» ֆիրմայի արծաթագույն 

էլեկտրական մսաղաց, ապա, իջնելով առանձնատան բակ և չկողպված դռնով 

ապօրինի մուտք գործելով առաջին հարկի բաղնիք, գաղտնի հափշտակել է 

թվով 1 հատ «Արիստոն Պլատինում» ֆիրմայի սպիտակ գույնի էլեկտրական 

ջրատաքացուցիչ, թվով 1 հատ ջրի ծորակ իր ցնցուղով և խողովակ՝ 

Ս.Պողոսյանին պատճառելով 68.500 /վաթսունութ հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ 

դրամի՝ զգալի չափերի գույքային վնաս: 

Վերաքննիչ դատարանը, ուսումնասիրելով ամբաստանյալի անձը 

բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող 

հանգամանքները, պատասխանատվությունն ու պատիժը ծանրացնող 

հանգամանքների բացակայությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով 

ամբաստանյալի անձը բնութագրող տվյալները, գտել է, որ Առաջին ատյանի 

դատարանն ամբաստանյալի նկատմամբ յուրաքանչյուր կատարված 

հանցագործության համար նշանակել է ոչ արդարացի պատիժ, որը չի 

համապատասխանում ամբաստանյալի անձին: 

3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Ըստ բողոքի հեղինակի՝ Վերաքննիչ դատարանը վիճարկվող որոշումը 

կայացրել է քրեադատավարական և նյութական նորմերի խախտմամբ, 

մասնավորապես, խախտել է ԼՂՀ  քրեական օրենսգրքի 10-րդ, 47-րդ, 69-րդ 

հոդվածների պահանջները: 

Իր նման դիրքորոշումը բողոքաբերը փաստարկել է այն բանով, որ 

Վերաքննիչ դատարանը պետք է հաշվի առներ իր անձը և արարքը 

բնութագրող հանգամանքները, մասնավորապես այն, որ իրեն լիովին 

մեղավոր է ճանաչել, կատարած արարքի համար անկեղծորեն 4զղջացել է, 

առաջին անգամ է ենթարկվում քրեական պատասխանատվության, 

բնակության վայրից բնութագրվում է դրական, գույքը վերադարձրել է, տուժող 

կողմը որևէ բողոք չունի, մեծացել է առանց ծնողների, մեծ դժվարությունների 

միջով է անցել, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմի մասնակից է, որոնց 

հիման վրա իր նկատմամբ  պետք է կիրառվեին ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-

րդ հոդվածի դրույթները: 

Բողոքաբերը գտնում է, որ կարիք չկա իրեն ազատությունից զրկել, 

քանի որ գիտակցել է իր կատարածը, դրանից հետո մնալով ազատության մեջ 

ոչ մի անօրինական քայլ չի կատարել, լիովին գիտակցում է իր կատարածի 

հետևանքները, և եթե պատժի նպատակն է ուղղել հանցավորին, ապա իր 

պարագայում ուղղումը հնարավոր է առանց հասարակությունից 

մեկուսացնելու: 

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու իրավական հիմքերը 

բացահայտելու համար ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով 

սահմանված դրույթներն անհրաժեշտ է մեկնաբանել ԼՂՀ քրեական 

օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պատժի նպատակների 



94 
 

համատեքստում, այն է՝ պատժի նպատակն է վերականգնել սոցիալական 

արդարությունը, ուղղել պատժի ենթարկված անձին, ինչպես նաև կանխել 

հանցագործությունները: 

Վերաքննիչ դատարանի կողմից առերևույթ թույլ են տրվել դատական 

սխալներ՝ նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ, 

որոնք ազդել են պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասով գործով ճիշտ 

որոշում կայացնելու վրա: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբեր Ա.Սարվանցը խնդրել է բեկանել 

ԸԻԴ/0035/01/20 քրեական գործով Վերաքննիչ դատարանի 2020 թվականի 

հունիսի 16-ի որոշումը և իր նկատմամբ կիրառել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 

69-րդ հոդվածը՝ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել՝ սահմանելով 

փորձաշրջան: 

2020 թվականի օգոստոսի 18-ին Ա.Սարվանցը դիմում է ներկայացրել 

Գերագույն դատարան՝ խնդրելով իր նկատմամբ կիրառել  ԱՀ ԱԺ կողմից 2020 

թվականի  հուլիսի 16-ին ընդունած համաներման մասին օրենքը: 

     4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները. 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական 

ակտը  վճռաբեկության կարգով վերանայման ենթարկելը բխում է օրենքի 

միատեսակ  կիրառության ապահովման  գործառույթից և գտնում, որ սույն 

գործով արտահայտած իրավական դիրքորոշումները կարևոր նշանակություն 

ունեն նմանատիպ գործերով  դատական պրակտիկա ձևավորելու համար: 

Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն 

դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ այն իրավական 

խնդրին, թե սույն գործով դատարանների կողմից հիմնավորված և 

պատճառաբանված են արդյոք ամբաստանյալ Ա.Սարվանցի նկատմամբ 

նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու  վերաբերյալ 

հետևությունները, թե՝ ոչ: 

Նկատի ունենալով, որ Առաջին ատյանի դատարանի  դատավճիռը 

կայացվել է արագացված դատական քննության կարգի կիրառմամբ, 

Գերագույն դատարանը չի անդրադառնում քննարկվող  գործի փաստական 

հանգամանքներին: 

ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Եթե 

դատարանը, կալանքի, ազատազրկման կամ կարգապահական 

գումարտակում պահելու ձևով պատիժ նշանակելով, հանգում է հետևության, 

որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա 

կարող է որոշում կայացնել այդ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու 

մասին: 

2. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը հաշվի է 

առնում հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, 

պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող 

հանգամանքները (…)»: 

Մեջբերված քրեաիրավական նորմերը Գերագույն դատարանի կողմից 

վերլուծության են ենթարկվել մի շարք գործերով կայացված որոշումներում և 

մշտապես վերահաստատվել է այն դիրքորոշումը, որ դատարանի 

համոզվածությունը, վստահությունն այն մասին, որ ամբաստանյալի ուղղվելը 

հնարավոր է առանց իրական պատիժ կրելու, պետք է հիմնվի գոյություն 

ունեցող այնպիսի օբյեկտիվ տվյալների համակողմանի վերլուծության վրա, 

որոնք բնութագրում են արարքը, հանցավորի անձը և վկայում պատիժը 

պայմանականորեն չկիրառելու հիմքերի առկայության մասին: Այս 

կապակցությամբ Գերագույն դատարանը բազմիցս փաստել է, որ թեև 

պատիժը պայմանականորեն  չկիրառելու հետ կապված ԼՂՀ քրեական 
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օրենսգիրքն ինչպես հանցագործությունների, այնպես էլ անձանց շրջանակի 

որևէ սահմանափակում չի նախատեսում, սակայն դատարանի 

հետևությունները պետք է, ի թիվս այլոց, հիմնված լինեն հանցագործության 

հանրային  վտանգավորության աստիճանի և բնույթի ամբողջական 

գնահատման վրա՝ հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են 

օրենքով պահպանվող հասարակական հարաբերության բնույթը, մեղքի ձևը և 

տեսակը, պատճառված վնասի չափը, պատասխանատվությունը և պատիժը 

մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները, հանցագործության կատարման 

հանգամանքները, եղանակը, գործիքներն ու միջոցները և այլն: 

Սույն գործի նյութերից հետևում է, որ  ամբաստանյալը մեղավոր է 

ճանաչվել  ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով 

և ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով 

նախատեսված արարքների կատարման մեջ, որոնք նույն օրենսգրքի 19-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն դասվում են ծանր հանցագործությունների 

շարքին: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Վերաքննիչ դատարանը, 

մանրամասն վերլուծելով ամբաստանյալի ինչպես արարքն, այնպես էլ անձը 

բնութագրող բոլոր հատկանիշները, նրա նկատմամբ նշանակել է համաչափ 

պատիժ և եկել  հիմնավորված և պատճառաբանված եզրահանգման 

ամբաստանյալի կողմից պատժի կրման հարցում: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանը 

կայացրել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 370-րդ հոդվածի 

պահանջներին համապատասխանող պատճառաբանված և հիմնավորված 

դատական ակտ, հետևաբար, բացակայում  են վիճարկվող որոշումը 

բեկանելու և փոփոխելու օրենսդրական   հիմքերը: 

Վերոգրյալի հետ մեկտեղ Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է 

համարում նշել, որ «Քրեական գործերով համաներում հայտարարելու 

մասին» 2020 թվականի հուլիսի 16-ի Արցախի Հանրապետության օրենքի 

/այսուհետ, նաև՝ Համաներման մասին օրենք/ 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետը սահմանել է. «Համաներում հայտարարելով՝ պատժից ազատել՝ 

առավելագույնը չորս տարի ժամկետով ազատությունից զրկելու հետ 

կապված պատժի դատապարտված անձանց (...)»: 

Վերոնշյալ իրավադրույթի հաշվառմամբ, նկատի ունենալով, որ 

ամբաստանյալ Ասծատուր Սարվանցի նկատմամբ նշանակված պատիժը չի 

գերազանցում 4 տարի ժամկետով ազատազրկումը, ինչպես նաև քրեական 

գործի նյութերում բացակայում է Համաներման մասին օրենքի կիրառմանը 

խոչընդոտող հանգամանք, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ նշված 

օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա ամբաստանյալ 

Ա.Սարվանցին պետք է ազատել նշանակված պատիժը կրելուց: 

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, 438-

440-րդ հոդվածներով, ԼՂՀ  քրեական օրենսգրքի 81-րդ հոդվածով և 

«Քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության 2020 թվականի հուլիսի 16-ի օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետով, Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Ամբաստանյալ Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցի վճռաբեկ բողոքը 

մերժել: Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցի վերաբերյալ ԸԻԴ/0035/01/20 

քրեական գործով ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 2020թ. հունիսի 16-ի որոշումը 

թողնել օրինական ուժի մեջ: 

2. Ասծատուր Վլադիկի Սարվանցի նկատմամբ կիրառել «Քրեական 

գործերով համաներում հայտարարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 
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2020թ.  հուլիսի 16-ի  օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը և նրան 

ազատել նշանակված պատժի կրումից: 

3.  Սույն որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման  պահից, վերջնական է  և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Ի. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


