
 

 

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің  

        2021 жылғы « 31 » наурыздағы  

№ 194 қаулысына  

3-қосымша 

 

 

«Бизнестің жол картасы-2025» 

бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін 

субсидиялау қағидаларына  

9-қосымша 

 

 

Экономиканың ең көп зардап шеккен секторларының тізбесі 
  

Р/с 

№ 

ЭҚЖЖ Қызмет түрлері 

1 2 3 

1.  10.1 Етті өңдеу және консервілеу және ет өнімдерінің өндірісі 

2.  10.91.0 
Ауыл шаруашылығы жануарларына арналған дайын азық 

өндірісі 

3.  10.92.0 Үй жануарларына арналған дайын азық өндірісі 

4.  13.91.1 Тоқылған және трикотаж кездемелерді шығару және өңдеу 

5.  13.91.2 Жасанды тері өндірісі 

6.  13.92.0 Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарының өндірісі 

7.  13.93.0 Кілемдер мен кілем бұйымдарының өндірісі 

8.  13.94.1 Жіптер, арқандар, жіңішке арқандар, шпагат және тор өндірісі 

9.  13.94.2 Торлар мен жіп бұйымдарының өндірісі 

10.  13.95.0 Киімнен басқа, тоқылмаған тоқыма бұйымдарының өндірісі 

11.  13.96.0 
Өзге де техникалық және өндірістік мақсаттағы тоқыма 

бұйымдарының өндірісі 

12.  13.99.1 Тоқыма галантереясының өндірісі 

13.  13.99.2 Киізден басылған бұйымдардың өндірісі 

14.  13.99.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа да тоқыма 

бұйымдарының өндірісі 



2 
 

 

1 2 3 

15.  14.1 Теріден жасалған киімнен басқа киім өндірісі 

16.  15.1 
Былғары илеу және өңдеу; жол керек-жарақтарын, ер-тұрман  

бұйымдарының өндірісі; теріні илеу және бояу 

17.  18.1 
Полиграфиялық қызмет және осы саладағы көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну 

18.  18.2 Жазылған ақпарат жеткізгіштерін дыбыстап шығару 

19.  22.2 Пластмасса бұйымдарының өндірісі 

20.  31.0 Жиһаз өндірісі 

21.  33.11.1 
Металл цистерналарын, резервуарлар мен контейнерлерді 

жөндеу 

22.  33.11.2 Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарын жөндеу 

23.  33.11.3 
Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын 

жөндеу 

24.  33.11.4 Атыс қаруы мен артиллериялық құралдарды жөндеу 

25.  33.11.9 Өзге де металл бұйымдарын жөндеу 

26.  33.12.1 
Механикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету 

27.  33.12.2 
Жалпы мақсаттағы басқа да жабдықты жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

28.  33.12.3 
Ауыл және орман шаруашылығына арналған машиналар мен 

жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

29.  33.12.4 Станоктарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

30.  33.12.5 
Арнайы мақсаттағы басқа да машиналар мен жабдықтарды 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

31.  33.12.6 
Офистік машиналар мен есептеуіш техникаларын жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

32.  33.13.1 
Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен 

аспаптарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

33.  33.13.2 Бақылау жабдығын жөндеу 

34.  33.13.3 
Сәулелендіргіш, электрмедициналық және электртерапиялық  

жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

35.  33.13.4 
Оптикалық аспаптар мен фотографиялық жабдықты жөндеу 

және техникалық қызмет көрсету 
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36.  33.14.1 
Электр қозғалтқыштар, генераторлар мен трансформаторларды 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

37.  33.14.2 
Электр таратушы және реттеу аппаратураларын жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

38.  33.14.3 
Электр жарықтандыру жабдығын жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету 

39.  33.14.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де электр жабдықтарын 

жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

40.  33.15.1 Кемелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

41.  33.15.2 
Спорттық және серуендеу қайықтарын жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

42.  33.16.0 
Әуе мен ғарыштық ұшу аппараттарын жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

43.  33.17.1 Теміржолдардың жылжымалы құрамын жөндеу 

44.  33.17.2 Трамвайларды, метро вагондары мен троллейбустарды жөндеу 

45.  33.17.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де көлік құралдары мен 

жабдықтарын жөндеу 

46.  33.19.0 Өзге де жабдықтарды жөндеу 

47.  33.2 Өнеркәсіптік машиналар мен жабдықты монтаждау, орнату 

48.  

45.11.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілеріндегі 

автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарының бөлшек 

саудасы 

49.  

45.11.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан үлкен) сауда 

объектілеріндегі автомобильдер мен жеңіл автокөлік 

құралдарының бөлшек саудасы 

50.  45.19.2 
Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілеріндегі өзге де 

автокөлік құралдарының бөлшек саудасы 

51.  45.19.3 

Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және үлкен) сауда 

объектілеріндегі өзге де автокөлік құралдарының бөлшек 

саудасы 

52.  45.20 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

53.  

45.32.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілеріндегі 

автомобильдерге арналған бөлшектердің, тораптар мен керек-

жарақтардың бөлшек саудасы 
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54.  

45.32.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан үлкен) сауда 

объектілеріндегі автомобильдерге арналған бөлшектердің, 

тораптар мен керек-жарақтардың бөлшек саудасы 

55.  45.40.2 
Мотоциклдер, мотороллерлер, олардың бөлшектері мен құрал-

саймандарының бөлшек саудасы 

56.  45.40.3 
Мотоциклдер мен мотороллерлерге техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

57.  

47 Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек 

сауда (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен 

темекі бұйымдарының бөлшек саудасын қоспағанда) 

58.  49.10.0 
Қалааралық қатынаста жолаушыларға арналған теміржол 

көлігінің қызметі 

59.  49.31.1 Автобустармен тасымалдау 

60.  49.31.2 Трамвайлармен тасымалдау 

61.  49.31.3 Троллейбустармен тасымалдау 

62.  49.31.4 Метрополитенмен тасымалдау 

63.  49.31.9 Кестеге бағынатын өзге де көлік түрлерімен тасымалдау 

64.  49.32 Такси қызметі 

65.  49.39.0 
Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де құрлықтағы 

жолаушылар көлігінің қызметі 

66.  
49.4 Жүк автомобиль көлігінің қызметі және көшу бойынша 

көрсетілетін қызметтерді ұсыну 

67.  49.50 Құбыр көлігінің қызметі 

68.  50.10 Теңіз және су жағасындағы жолаушылар көлігінің қызметі 

69.  50.20 Теңіз және су жағасындағы жүк көлігінің қызметі 

70.  51.10 Әуе жолаушылар көлігінің қызметі 

71.  51.21 Жүк әуе көлігінің қызметі 

72.  52.22 Су көлігінің қосалқы қызметі 

73.  52.23.2 Әуежайлар қызметі 

74.  52.24 Жүктерді көліктік өңдеу 

75.  52.29.1 Көліктік-экспедициялық көрсетілетін қызметтер 

76.  52.29.2 Көліктегі техникалық қадағалау 

77.  52.29.9 Өзге де көліктік-экспедициялық қызметтер 
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78.  53.10 
Ортақ пайдаланылатын көрсетілетін қызметтерді ұсыну 

шеңберіндегі пошта қызметі 

79.  53.20 Пошта және курьерлік өзге де қызмет 

80.  
55.10 Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың 

қызметтерді ұсынуы 

81.  55.20.0 
Демалыс күндерінде және өзге де қысқа мерзімді тұру 

кезеңдеріне тұрғын үй беру 

82.  55.30.0 
Кемпингте, рекреациялық автопаркте және трейлерлік 

парктерде тұру үшін көрсетілетін қызметтер 

83.  55.30.1 

Жол бойындағы белдеулерде орналасқандарды қоспағанда,   

кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға 

арналған автотіркемелердің қызметтерді көрсетуі 

84.  55.30.2 

Жол бойында белдеулерде орналасқан кемпингтердің, 

автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға арналған 

автотіркемелердің қызметтерді көрсетуі 

85.  
56.10 Мейрамханалар қызметі және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша 

көрсетілетін қызметтерді ұсыну 

86.  56.21 Тапсырыспен дайын тамақ жеткізу 

87.  56.29.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген тамақтануды қамтамасыз ету 

бойынша өзге де қызмет 

88.  56.30.0 Сусындарды ұсыну 

89.  58.11.0 Кітап шығару 

90.  58.12.0 Анықтамалықтар мен мекенжайлық тізімдерді шығару 

91.  58.13.0 Газет шығару 

92.  58.14.0 Журналдар мен мерзімдік басылымдарды шығару 

93.  58.19.0 Баспа қызметінің өзге де түрлері 

94.  58.2 Бағдарламалық қамтылымды шығару 

95.  59.11.0 
Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды 

шығару бойынша қызмет 

96.  59.12.0 
Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды 

аяқтау жөніндегі қызмет 

97.  59.13.0 
Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды 

тарату жөніндегі қызмет 

98.  59.14 Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет 
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99.  59.20.0 
Дыбыс жазбалары және музыкалық шығармаларды шығару 

саласындағы қызмет 

100.  60.10.0 Радио хабарлар тарату 

101.  60.20.0 Телевизиялық бағдарламаларды жасау және тарату қызметі 

102.  61.10.1 
Бірыңғай көлік ортасы арқылы мемлекеттік органдар үшін 

сымдық телекоммуникациялық байланыс 

103.  61.10.9 Өзге де сымдық телекоммуникациялық байланыс 

104.  61.20.1 
Бірыңғай көлік ортасы арқылы сымсыз телекоммуникациялық 

байланыс 

105.  61.20.2 
Телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы желісі  

арқылы теле-, радио хабарларды таратуды ұйымдастыру 

106.  61.20.9 Өзге де сымсыз телекоммуникациялық байланыс 

107.  61.30.1 
Бірыңғай көлік ортасы арқылы мемлекеттік органдар үшін 

спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет 

108.  61.30.2 
Телерадио хабарларын тарату мақсаттары үшін спутниктік 

телекоммуникация саласындағы қызмет 

109.  61.30.3 
Байланысты ұйымдастыру үшін спутниктік 

телекоммуникациялар саласындағы қызмет 

110.  61.90.1 
Интернет желісі арқылы телерадио бағдарламаларды тарату 

жөніндегі қызмет 

111.  61.90.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген телекоммуникация 

саласындағы өзге де қызмет 

112.  62.01 Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет 

113.  

68.20 Меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға 

беру және басқару (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, 

сусындар мен темекі бұйымдарының бөлшек саудасын 

қоспағанда, сауда желілері мен стационарлық сауда объектілері, 

меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару, 

коммерциялық үй-жайларды (сауда және ойын-сауық 

орталықтарын, сауда объектілерін) жалға беру) 

114.  69.10 Құқық саласындағы қызмет (заң консультанттары) 

115.  
70.22 Коммерциялық қызмет мәселелері бойынша консультация беру 

және өзге де басқару мәселелері бойынша консультациялар беру 

116.  71.20.1 Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың қызметі 

117.  71.20.9 
Техникалық сынақтар мен талдауды жүзеге асыратын өзге де  

мекемелердің қызметі 
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118.  73.11 Жарнама агенттіктерінің қызметі 

119.  77.35.1 Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау 

120.  77.35.2 Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарының лизингі 

121.  79.1 Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі 

122.  82.19.0 
Құжаттарды көшіру, дайындау жөніндегі және өзге де 

мамандандырылған офистік қосалқы қызмет 

123.  82.30.0 Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру 

124.  
85.10 Мектепке дейінгі білім беру (жеке меншік мектепке дейінгі 

(бастауышқа дейінгі) білім беру) 

125.  
85.20 Бастауыш білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, 

жеке мектептер) 

126.  
85.3 Орта білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке 

мектептер) 

127.  85.42.1 Жоғары білім беру 

128.  85.42.2 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

129.  85.51.0 Спорт және демалыс саласындағы білім беру 

130.  85.52.0 Мәдениет саласындағы білім беру 

131.  85.53.0 
Көлік құралдарын жүргізушілерді дайындайтын мектептердің 

қызметі 

132.  85.59.1 Кешкі жалпы білім беретін мектептердің қызметі 

133.  85.59.2 
Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары 

ұсынатын білім беру түрлері 

134.  85.59.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге 

де қызмет 

135.  85.60.1 
Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары 

ұсынатын білім беру саласындағы қосалқы қызмет 

136.  85.60.9 Білім беру саласындағы өзге де қосалқы қызмет 

137.  86.10 Аурухана ұйымдарының қызметі (жекеменшік ұйымдар) 

138.  86.10.3 Санаторий-курорттық ұйымдардың қызметі 

139.  
86.2 Дәрігерлік практика және стоматология саласындағы қызмет 

(жекеменшік ұйымдар) 

140.  86.90 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет 

141.  90.01.1 Театр қызметі 

142.  90.01.2 Концерт қызметі 
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143.  90.01.3 Цирктердің қызметі 

144.  90.02.0 
Мәдени-ойын-сауықтық іс-шараларын өткізуге ықпал ететін  

қызмет 

145.  90.04 Концерттік және театр залдарының қызметі 

146.  91.02.0 Музейлер қызметі 

147.  93.11.0 Спорттық құрылысжайларын пайдалану   

148.  93.12.0 Спорт клубтарының қызметі 

149.  93.13 Фитнес клубтардың қызметі 

150.  93.19.0 Спорт саласындағы өзге де қызмет 

151.  93.21.0 Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі 

152.  93.29.1 Би залдары, дискотекалар қызметі 

153.  93.29.9 
Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша өзге де 

қызмет  түрлері 

154.  94.91.0 Діни ұйымдардың қызметі 

155.  95.11.0 Компьютерлер мен перифериялық жабдықтарды жөндеу 

156.  95.12.0 Коммуникациялық жабдықтарды жөндеу 

157.  95.21.0 Электрондық тұрмыстық техниканы жөндеу 

158.  95.22.0 
Тұрмыстық аспаптарды, үй және бау-бақша жабдықтарын 

жөндеу 

159.  95.23.1 Аяқ киімдерді жөндеу 

160.  95.23.2 
Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған жол және 

галантерея бұйымдарын жөндеу 

161.  95.24.0 Жиһаздарды және интерьер заттарын жөндеу 

162.  95.25.1 Қолсағаттар мен өзге де сағаттарды жөндеу 

163.  95.25.2 Зергерлік бұйымдарды жөндеу 

164.  95.29.1 Трикотаж және тоқыма бұйымдарын жөндеу 

165.  95.29.2 
Тігін бұйымдарын, бас киімдерді және тоқыма галантерея 

бұйымдарын жөндеу 

166.  95.29.3 Тері мен былғары бұйымдарын және бас киімдерді жөндеу 

167.  95.29.4 Музыкалық аспаптарды жөндеу 

168.  95.29.5 Кілемдер мен кілем бұйымдарын жөндеу 

169.  95.29.6 Велосипедтер  жөндеу 
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170.  95.29.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген жеке пайдаланатын өзге де 

заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу 

171.  96.01 Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау 

172.  96.02 Шаштараз және сұлулық салондарының қызмет көрсетуі 

173.  96.04.0 Физикалық жайлылықты қамтамасыз ету жөніндегі қызмет 

174.  96.09.0 
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жеке көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну 
 

 

________________________ 

 

 


