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1.  45.20.1 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан техникалық 

қызмет көрсету станциялары жүргізетіндерден басқа, 

автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу 

2.  45.20.2 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан техникалық 

қызмет көрсету станцияларының автомобильдерге 

техникалық қызмет көрсетуі және оларды жөндеуі  

3.  45.40.3 Мотоциклдерге және мотороллерлерге техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу 

4.  47.19.1* Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де 

бөлшек сауда 

5.  47.19.2* Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек 

сауда 

6.  47.51.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде тоқыма 

бұйымдарының бөлшек саудасы 

7.  47.51.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде тоқыма 

бұйымдарының бөлшек саудасы 

8.  47.53.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде 

кілемдердің, кілем өнімдерінің, сондай-ақ қабырға 

және еден жабындарының бөлшек саудасы 

9.  47.53.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде кілемдердің, кілем 

Р/с № ЭҚЖЖ Қызмет түрлері 
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өнімдерінің, сондай-ақ қабырға және еден 

жабындарының бөлшек саудасы 

10.  47.59.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде жиһаздың 

бөлшек саудасы 

11.  47.59.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде музыкалық 

аспаптардың және партитуралардың бөлшек саудасы 

12.  47.59.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде жиһаздың бөлшек 

саудасы 

13.  47.59.4 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде музыкалық 

аспаптардың және партитуралардың бөлшек саудасы 

14.  47.59.5 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде жарықтандыру 

аспаптарының және басқа топтамаларға енгізілмеген 

тұрмыстық тауарлардың бөлшек саудасы 

15.  47.59.9 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде 

жарықтандыру аспаптарының және басқа топтамаларға 

енгізілмеген тұрмыстық тауарлардың бөлшек саудасы 

16.  47.61.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде 

кітаптардың бөлшек саудасы 

17.  47.61.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде кітаптардың бөлшек 

саудасы 

18.  47.62.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде газет, 

журнал және кеңсе тауарларының бөлшек саудасы 

19.  47.62.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде газет, журнал және 

кеңсе тауарларының бөлшек саудасы 

20.  47.63.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде аудио және 

бейнежазбалардың бөлшек саудасы 
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21.  47.63.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде аудио және 

бейнежазбалардың бөлшек саудасы 

22.  47.64.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде спорт 

жабдықтарының бөлшек саудасы 

23.  47.64.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде спорт жабдықтарының 

бөлшек саудасы 

24.  47.65.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде ойындар 

мен ойыншықтардың бөлшек саудасы 

25.  47.65.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде ойындар мен 

ойыншықтардың бөлшек саудасы 

26.  47.71.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде тоқыма 

және шұлық бұйымдарының бөлшек саудасы 

27.  47.71.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын тоқыма және шұлық бұйымдарынан басқа 

киімдердің мамандандырылған дүкендерде бөлшек 

саудасы 

28.  47.71.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде тоқыма және шұлық 

бұйымдарының бөлшек саудасы 

29.  47.71.4 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде тоқыма және шұлық 

бұйымдарынан басқа киімдердің бөлшек саудасы 

30.  47.72.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде 

аяқкиімдердің бөлшек саудасы 

31.  47.72.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде былғары 

бұйымдардың бөлшек саудасы 

32.  47.72.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 



4 
 

 

1 2 3 

мамандандырылған дүкендерде аяқкиімдердің бөлшек 

саудасы 

33.  47.72.4 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде былғары 

бұйымдардың бөлшек саудасы 

34.  47.75.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде 

косметикалық тауарлардың және дәретхана 

жабдықтарының бөлшек саудасы 

35.  47.75.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде косметикалық 

тауарлардың және дәретхана жабдықтарының бөлшек 

саудасы 

36.  47.76.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде гүлдердің 

бөлшек саудасы 

37.  47.76.4 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде гүлдердің бөлшек 

саудасы 

38.  47.78.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде 

фотографиялық, оптикалық және дәлдеу 

жабдықтарының бөлшек саудасы 

39.  47.78.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендерде 

велосипедтердің бөлшек саудасы 

40.  47.78.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде фотографиялық, 

оптикалық және дәлдеу жабдықтарының бөлшек 

саудасы 

41.  47.78.4 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендерде велосипедтердің 

бөлшек саудасы 

42.  47.78.5 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

мамандандырылған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда 
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43.  47.78.9 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын мамандандырылған дүкендердегі өзге де 

бөлшек сауда 

44.  47.79.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілері болып 

табылатын дүкендерде ұсталған тауарлардың бөлшек 

саудасы 

45.  47.79.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан 

жоғары) сауда объектілері болып табылатын 

дүкендерде ұсталған тауарлардың бөлшек саудасы 

46.  47.82.1 Сауда палаткаларында, дүкеншелерде және 

дүңгіршектерде киімдердің, аяқ киімдердің және 

тоқыма өнімдердің бөлшек саудасы 

47.  47.82.2 Базарларда киімдердің, аяқ киімдердің және тоқыма 

өнімдердің бөлшек саудасы 

48.  47.89.1 Сауда палаткаларында, дүкенше мен дүңгіршектерде 

өзге тауарлардың бөлшек саудасы 

49.  47.89.2 Базарларда өзге тауарлардың бөлшек саудасы 

50.  47.99.9 Дүкендерден тыс өзге бөлшек сауда 

51.  49.31.1 Автобуспен тасымалдау 

52.  49.31.2 Трамваймен тасымалдау 

53.  49.31.3 Троллейбуспен тасымалдау 

54.  49.39.0 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де құрлықтағы 

жолаушылар көлігінің қызметі 

55.  49.41.0 Жүк автомобиль көлігінің қызметі 

56.  49.42.0 Көшіру жөнінде қызметтер көрсету 

57.  52.21.3 Терминалдардың қызметі 

58.  52.21.4 Автомобиль тұрақтарының қызметі 

59.  55.10.1 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан қонақ 

үйлерден басқа, мейрамханалардың қызметтер 

көрсетуі 

60.  55.10.2 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан қонақ 

үйлерден басқа, мейрамханалары жоқ қонақ үйлердің 

қызметтер көрсетуі 

61.  55.10.3 Ресми іс-шараларға арналған мейрамханалары бар 

қонақ үй қызметтерін көрсету 

62.  55.10.4 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан қонақ 

үйлердің қызметтер көрсетуі 

63.  55.20.0 Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге 

де кезеңдерінде тұрғын үй беру 

64.  55.30.1 Жол бойындағы белдеулерде орналасқандардан басқа, 

кемпингтердің, автофургондарға арналған 
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тұрақтардың және тұруға арналған автотіркемелердің 

қызметтер көрсетуі 

65.  55.30.2 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан 

кемпингтердің, автофургондарға арналған 

тұрақтардың және тұруға арналған автотіркемелердің 

қызметтер көрсетуі 

66.  56.10.1 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан объектілердің 

қызметінен басқа, мейрамханалардың кызметі және 

тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер көрсету 

67.  56.10.2 Мейрамханалардың қызметі және жол бойындағы 

белдеулерде орналасқан объектілердің тамақ өнімдерін 

жеткізу бойынша қызметтер көрсету 

68.  56.29.9 Басқа топтамаларға енгізілмеген, тамақтануды 

қамтамасыз ету бойынша өзге де қызмет 

69.  59.11.0 Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық 

бағдарламаларды шығару бойынша қызмет 

70.  59.12.0 Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық 

бағдарламаларын аяқтау қызметі 

71.  59.13.0 Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық 

бағдарламалар тарату бойынша қызмет 

72.  59.14.0 Кинофильмдерді көрсету бойынша қызмет 

73.  74.20.0 Фотография саласындағы қызмет 

74.  79.11.0 Туристік агенттіктердің қызметі 

75.  79.12.0 Туристік операторлардың қызметі 

76.  82.19.0 Құжаттарды көшіру, дайындау бойынша және өзге де 

мамандандырылған офистік қосалқы қызмет 

77.  82.30.0 Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру 

78.  85.10.0 Мектепке дейінгі білім беру 

79.  85.20.0 Бастауыш білім беру (1-ші деңгей) 

80.  85.31.0 Негізгі және жалпы орта білім беру 

81.  88.91.0 Балаларға жасалатын күндізгі күтім 

82.  90.01.1 Театр қызметі 

83.  90.01.2 Концерт қызметі 

84.  90.01.3 Цирк қызметі 

85.  90.02.0 Мәдени-ойын-сауықтық іс-шараларды өткізуге 

мүмкіндік беретін қызмет 

86.  90.04.0 Концерттік және театр залдарының қызметі 

87.  91.01.1 Фильмотекалардың және фонотекалардың қызметі 

88.  91.01.2 Оқырмандар залын, лекторийлер, көрсету залдарының 

қызметін қоса алғанда кітапхана қызметі 

89.  91.01.4 Кітап палаталарының қызметі 
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90.  91.02.0 Музейлер қызметі 

91.  91.03.0 Тарихи орындар мен ғимараттар және ұқсас туристік 

көрікті жерлер 

92.  91.04.1 Ботаникалық бақтар мен хайуанаттар бақтарының 

қызметі 

93.  93.11.0 Спорт құрылыстарын пайдалану   

94.  93.12.0 Спорт клубтарының қызметі 

95.  93.13.0 Фитнес-клубтардың қызметі 

96.  93.21.0 Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі 

97.  93.29.1 Би залдары, дискотекалар қызметі 

98.  93.29.2 Родео, тирлар қызметі 

99.  93.29.3 Қуыршақ театрларының қызметі 

100.  94.91.0 Діни ұйымдар қызметі 

101.  95.11.0 Компьютерлер мен перифериялық жабдықтарды 

жөндеу 

102.  95.21.0 Электронды тұрмыстық техниканы жөндеу 

103.  95.23.1 Аяқкиімдерді жөндеу 

104.  95.24.0 Жиһаздарды және интерьер заттарын жөндеу 

105.  95.25.1 Қолсағаттар мен өзге де сағаттарды жөндеу 

106.  95.25.2 Зергерлік бұйымдарды жөндеу 

107.  95.29.2 Тігін бұйымдарын, бас киімдерді және тоқыма 

галантерея бұйымдарын жөндеу 

108.  95.29.3 Тері және былғары бұйымдары мен бас киімдерді 

жөндеу 

109.  95.29.4 Музыкалық аспаптарды жөндеу 

110.  95.29.5 Кілемдер мен кілем бұйымдарын жөндеу 

111.  96.01.1 Кір жуу және өңдеу 

112.  96.01.2 Химиялық тазалау және бояу 

113.  96.02.0 Шаштараздардың, сұлулық салондарының қызметтер 

көрсетуі 

114.  96.04.0 Физикалық жайлылықты қамтамасыз ету бойынша 

қызмет 

 

________________________ 


