Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы « »
№
қаулысына
1-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасына
2-қосымша
Бағдарламаға әлеуетті қатысушылар үшін
экономиканың басым секторларының тізбесі
ЭҚЖЖ
коды
01

03
10
11.06
11.07

08.12.1
09

13
14
15
16

17
18
20

Атауы
Агроөнеркәсіптік кешен
01.11 «Дәнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақты
дақылдар мен майлы тұқымдарды өсіруді» қоспағанда,
өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы, аңшылық
және осы салаларда көрсетілетін қызметтерді ұсыну
Балық аулау және балық өсіру
Тамақ өнімдерінің өндірісі
Уыт өндірісі
Алкогольсіз сусындар, минералды сулар және басқа да
бөтелкелерге құйылатын сусындар шығару
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Қиыршықтас және құм карьерлерін игеру
Тау-кен өндіру өнеркәсібі саласындағы көрсетілетін
қызметтерді ұсыну
Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз жасау
Тоқыма бұйымдарын өндіру
Киім шығару
Былғарыдан жасалған және оған қатысты өнімдер өндірісі
Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру;
сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған
бұйымдарды өндіру
Қағаз және қағаз өнімдерінің өндірісі
Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат
жеткізгіштерді жаңғырту
Химия өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі
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21
22
31

23
24
25
26
27
28
29
30
33
32
35.11.4
35.11.5
35.11.9
35.11.2
38
39

45.2
49.3
49.41
50
52
53

55.10

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық
препараттар өндірісі
Резеңке және пластмасса бұйымдарын шығару
Жиһаз жасау
Құрылыс материалдары және өзге де металл емес
минералды өнімдер өндірісі
Өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі
Металлургия, металл өңдеу, машина жасау
Металлургия өндірісі
Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл
бұйымдарының өндірісі
Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар
өндірісі
Электр жабдықтарын шығару
Басқа санаттарға қосылмаған машиналар мен жабдықтар
өндірісі
Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер
шығару
Өзге де көлік құралдарын шығару
Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату
Өнеркәсіптің басқа да секторлары
Өзге де дайын бұйымдар өндірісі
Жел электр станцияларымен электр энергиясын өндіру
Күн электр станцияларымен электр энергиясын өндіру
Өзге де электр станцияларымен электр энергиясын өндіру
Гидроэлектр станцияларымен электр энергиясын өндіру
Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге
жарату (қалпына келтіру)
Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою
саласындағы өзге де көрсетілетін қызметтер
Көлік және қоймалау
Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Өзге құрлықтағы жолаушылар көлігінің қызметі
Жүк автомобиль көлігінің қызметі
Су көлігінің қызметі
Жүктерді қоймалау және қосалқы көлік қызметі
Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті
қоспағанда, пошта және курьерлік қызмет
Туризм
Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың
қызметтерін ұсыну

3

55.20
55.30

59.14
61
62

69.2
71
72
74
75
81

85
86
87
88

91
93

95
96.01

Демалыс күндеріне және қысқа мерзімді тұрудың өзге де
кезеңдеріне тұрғын үй ұсыну
Кемпингтер, автофургондарға арналған тұрақтар және тұруға
арналған автотіркемелер қызметтерін ұсыну
Ақпарат және байланыс
Кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет
Телекоммуникациялар
Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар және басқа
да ілеспе көрсетілетін қызметтер
Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет
Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық
салу жөнінде консультациялар беру
Сәулет, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен
талдау саласындағы қызмет
Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер
Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Ветеринариялық қызмет
Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру
бойынша қызмет
Білім беру
Білім беру
Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер
Денсаулық сақтау саласындағы қызмет
Тұратын жермен қамтамасыз ете отырып, әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер ұсыну
Тұратын жермен қамтамасыз етпей, әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер ұсыну
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің қызметі және
мәдениет саласындағы өзге де қызмет
Спорт, ұйымдастыру және ойын-сауық (дискотекаларды
қоспағанда) саласындағы қызмет
Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну
Компьютерлерді, жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық
тауарларды жөндеу
Тоқыма және былғары бұйымдарын жуу және (химиялық)
тазалау
____________________

