
 

 

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің  

        2021 жылғы « 28 » маусымдағы  

№ 441 қаулысына  

3-қосымша 

 

 

«Бизнестің жол картасы-2025» 

бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін 

субсидиялау қағидаларына  

9-1-қосымша 

 

 

2021 жылғы 1 сәуірден бастап 2021 жылғы 30 маусымға (қоса алғанда) 

дейінгі кезеңде субсидиялауға жататын экономиканың ең көп зардап 

шеккен секторларының тізбесі 
  

Р/с 

№ 

ЭҚЖЖ Қызмет түрлері 

1 2 3 

1.  

47 Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек 

сауда (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен 

темекі бұйымдарының бөлшек саудасын қоспағанда) 

2.  49.10.0 
Қалааралық қатынастағы жолаушылар теміржол көлігінің 

қызметі 

3.  49.31.1 Автобуспен тасымалдау 

4.  49.31.2 Трамваймен тасымалдау 

5.  49.31.3 Троллейбуспен тасымалдау 

6.  49.31.4 Метрополитенмен тасымалдау 

7.  49.31.9 Кестеге бағынатын өзге де көлік түрлерімен тасымалдау 

8.  49.32 Такси қызметі 

9.  49.39.0 
Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де құрлықтағы 

жолаушылар көлігінің қызметі 

10.  
49.4 Жүк автомобилі көлігінің қызметі және көшіру бойынша 

көрсетілетін қызметтерді ұсыну 

11.  50.10 Теңіз және су жағасындағы жолаушылар көлігінің қызметі 
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12.  50.20 Теңіз және су жағасындағы жүк көлігінің қызметі 

13.  51.10 Әуе жолаушылар көлігінің қызметі 

14.  51.21 Жүк әуе көлігінің қызметі 

15.  52.22 Су көлігінің қосалқы қызметі 

16.  52.23.2 Әуежайлар қызметі 

17.  52.24 Жүктерді көліктік өңдеу 

18.  52.29.1 Көліктік-экспедициялық көрсетілетін қызметтер 

19.  52.29.2 Көліктегі техникалық қадағалау 

20.  52.29.9 Өзге де көліктік-экспедициялық қызметтер 

21.  
55.10 Қонақ үйлердің және осыған ұқсас тұруға арналған 

орындардың қызметтер ұсынуы 

22.  55.20.0 
Демалыс күндерінде және өзге де қысқа мерзімді тұру 

кезеңдеріне тұрғын үй беру 

23.  55.30.0 
Кемпингте, рекреациялық автопаркте және трейлерлік 

парктерде тұру үшін көрсетілетін қызметтер 

24.  55.30.1 

Жол бойындағы белдеулерде орналасқандарды қоспағанда,   

кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға 

арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі 

25.  55.30.2 

Жол бойында белдеулерде орналасқан кемпингтердің, 

автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға арналған 

автотіркемелердің қызмет көрсетуі 

26.  
56.10 Мейрамханалар қызметі және тамақ өнімдерін жеткізу 

бойынша қызмет көрсету  

27.  56.21 Тапсырыспен дайын тамақ жеткізу 

28.  56.29 Тамақтануды қамтамасыз ету бойынша өзге де қызмет 

29.  56.30.0 Сусындар ұсыну 

30.  59.11.0 
Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды 

шығару бойынша қызмет 

31.  59.12.0 
Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды 

аяқтау жөніндегі қызмет 

32.  59.13.0 
Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды 

тарату жөніндегі қызмет 

33.  59.14 Кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет 

34.  
68.20 Меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға 

беру және басқару (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, 
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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) 

35.  71.20.1 Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың қызметі 

36.  71.20.9 
Техникалық сынақтар мен талдауды жүзеге асыратын өзге де  

мекемелердің қызметі 

37.  73.11 Жарнама агенттіктерінің қызметі 

38.  74.10 Мамандандырылған дизайнерлік қызмет 

39.  74.20 Фотография саласындағы қызмет 

40.  77.35.1 Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау 

41.  77.35.2 Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарының лизингі 

42.  79.1 Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі 

43.  79.9 Броньдау жөніндегі өзге де қызметтер және ілеспе қызмет 

44.  81.2 Тазалау қызметі 

45.  82.19.0 
Құжаттарды көшіру, дайындау жөніндегі және өзге де 

мамандандырылған офистік қосалқы қызмет 

46.  82.30.0 Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру 

47.  
85.10 Мектепке дейінгі білім беру (жеке меншік мектепке дейінгі 

(бастауышқа дейінгі) білім беру) 

48.  
85.20 Бастауыш білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, 

жеке мектептер) 

49.  
85.30 Орта білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке 

мектептер) 

50.  85.42.1 Жоғары білім беру 

51.  85.42.2 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

52.  85.51.0 Спорт және демалыс саласындағы білім беру 

53.  85.52.0 Мәдениет саласындағы білім беру 

54.  85.53.0 
Көлік құралдарын жүргізушілерді дайындайтын мектептердің 

қызметі 

55.  85.59.1 Кешкі жалпы білім беретін мектептердің қызметі 

56.  85.59.2 
Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары 

ұсынатын білім беру түрлері 
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57.  85.59.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге 

де қызмет 

58.  85.60.1 
Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары 

ұсынатын білім беру саласындағы қосалқы қызмет 

59.  85.60.9 Білім беру саласындағы өзге де қосалқы қызмет 

60.  86.10 Аурухана ұйымдарының қызметі (жекеменшік ұйымдар) 

61.  86.10.3 Санаторий-курорттық ұйымдардың қызметі 

62.  
86.2 Дәрігерлік практика және стоматология саласындағы қызмет 

(жекеменшік ұйымдар) 

63.  86.90 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет 

64.  90.01.1 Театр қызметі 

65.  90.01.2 Концерт қызметі 

66.  90.01.3 Цирктердің қызметі 

67.  90.04 Концерттік және театр залдарының қызметі 

68.  
91.01.2 Оқу залдарының, лекторийлердің, демонстрациялық 

залдарының қызметін қоса алғанда, кітапхана қызметі 

69.  91.02.0 Музейлер қызметі 

70.  93.11.0 Спорт құрылыстарын пайдалану   

71.  93.12.0 Спорт клубтарының қызметі 

72.  93.13 Фитнес-клубтардың қызметі 

73.  93.19.0 Спорт саласындағы өзге де қызмет 

74.  93.21.0 Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі 

75.  93.29.1 Би залдары, дискотекалар қызметі 

76.  93.29.9 
Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша өзге 

де қызмет  түрлері 

77.  95.22.0 
Тұрмыстық аспаптарды, үй және бау-бақша жабдықтарын 

жөндеу 

78.  95.23.1 Аяқ киімдерді жөндеу 

79.  95.23.2 
Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған жол және 

галантерея бұйымдарын жөндеу 

80.  95.24.0 Жиһаздарды және интерьер заттарын жөндеу 

81.  95.25.1 Қолсағаттар мен өзге де сағаттарды жөндеу 

82.  95.25.2 Зергерлік бұйымдарды жөндеу 
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83.  95.29.1 Трикотаж және тоқылған бұйымдарды жөндеу 

84.  95.29.2 
Тігін бұйымдарын, бас киімдерді және тоқыма галантерея 

бұйымдарын жөндеу 

85.  95.29.3 Тері мен былғары бұйымдарын және бас киімдерді жөндеу 

86.  95.29.4 Музыкалық аспаптарды жөндеу 

87.  95.29.5 Кілемдер мен кілем бұйымдарын жөндеу 

88.  95.29.6 Велосипедтер  жөндеу 

89.  95.29.9 
Басқа топтамаларға енгізілмеген жеке пайдаланатын өзге де 

заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу 

90.  96.01 Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау 

91.  96.02 Шаштараз және сұлулық салондарының қызмет көрсетуі 

92.  96.04.0 Физикалық жайлылықты қамтамасыз ету жөніндегі қызмет 

93.  96.09.0 
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жеке көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну 
 

 

________________________ 


