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 «Бизнестің жол картасы-2025» 

бизнесті қолдау мен дамытудың  

мемлекеттік бағдарламасы 
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с

№ 
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қызмет 

түрлерінің 

жалпы 
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атауы 
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түрлерінің 

жалпы 

жіктеуіші 

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі 

 
1 2 3 4 5 

І. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ 

1 

Еттен және 

құс етінен 

жасалған 

өнімдер 

Етті өңдеу және 

консервілеу 
1011 

Ұша/шағын ұша түрінде немесе мүшеленген жас немесе 

тоңазытылған ет өндірісі 

Тағамдық субөнімдер 

Үй құсының етін 

өңдеу және 

консервілеу 

1012 
Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп 

орау, мүшеленген жас немесе мұздатылған ет өндірісі 

Еттен және үй 

құсының етінен 

жасалған өнімдер 

өндірісі 

1013 

Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, 

дайын орамалар 

Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген 

құрғақ шұжық, сервелат, ысталған болон шұжығы, бас, 

орамалар, пісірілген ветчина жасау 

2 

Сүт және 

ірімшік 

өнімдері 

Сүт өңдеу және 

ірімшік жасау 
1051 

Жаңа сауылған, пастерленген, зарарсыздандырылған, 

гомогенделген және/немесе ультра тазартылған табиғи 

сүт өндірісі 

Сүт негізіндегі сусындар өндірісі 

Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген, 

зарарсыздандырылған және гомогенделген сүттен 

қаймақ жасау 

Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт 

немесе кілегей өндірісі 

Сары май, йогурт, ірімшік және сүзбе, айран, кілегей, 

сары су, казеин немесе лактоза өндірісі 

Балмұздақ өндірісі 1052 Балмұздақ өндірісі 

3 

Жемістер 

мен 

көкөністерді 

Картопты өңдеу 

және консервілеу 
1031 

Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесінің, 

картоптан жасалған басытқы, картоп қытырлақтары, 

картоп ұны мен түйіршіктерінің өндірісі 



2 
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өңдеу және 

консервілеу 

Жеміс және 

көкөніс 

шырындарының 

өндірісі 

1032 

Жемістерден және (немесе) көкөністерден жасалған 

шырындар өндірісі 

Жас жемістерден және көкөністерден жасалған 

концентраттар өндірісі 

Жемістер мен 

көкөністерді қайта 

өңдеудің және 

консервілеудің 

өзге де түрлері  

 

1039 

Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын 

тағамдарды қоспағанда, негізінен жемістерден немесе 

көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің өндірісі 

Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: 

мұздату, кептіру, май немесе сірке суын сіңіру, 

консервілеу және т.б. 

Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің 

өндірісі 

Джемдер, мармеладтар және асханалық желе өндірісі 

Жаңғақ қуыру 

Жаңғақтардан жасалатын паста және өзге де азық-түлік 

өнімдерінің өндірісі 

Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді 

консервілеу: тоңазыту, кептіру, май ішінде немесе сірке 

суында сіңіру, герметикалық ыдыста консервілеу және 

т.б. 

4 

Балықтан, 

шаян 

тәрізділер 

мен 

моллюскіле

рден 

жасалған 

өнім 

 

Балықты, шаян 

тәрізділер мен 

моллюскілерді 

өңдеу және 

консервілеу 

1020 

Балық, шаян тәрізділер мен моллюскілерді дайындау 

және сақтау: мұздату, терең мұздату, кептіру, өңдеу, 

сақтау, тұздау, консервілеу және т.б. 

Балық, шаян тәрізділер мен моллюскілер өндірісі: балық 

сүбесі, уылдырық, жасанды уылдырық және т.б. 

Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе 

жануарларды азықтандыру үшін балық өнімдерінің 

өндірісі, адамдардың тамаққа пайдалануына жарамсыз 

балықтан және өзге де су жануарларының түрлерінен ұн 

және еритін заттар өндірісі, кемелердің балықты қайта 

өңдеуге және сақтауға, теңіз балдырларын қайта өңдеуге 

бағытталған қызметі 

5 

 

Ауыл 

шаруашылы

ғы 

Уыт өндірісі 1106 Уыт өндірісі 

6 
Май-тоңмай 

өнімі 

Май мен тоңмай 

өндірісі  

 

1041 

Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, 

күнбағыс, мақта, сафлор, рапс, қыша, зығыр 

Тазартылған өсімдік майының өндірісі:қытайбұршақ, 

күнбағыс, мақта,  рапс, қыша, зығыр  

Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрация, 

гидрогенизация және т.б. 

Маргарин және 

ұқсас тағамдық 

тоңмай өндірісі  

 

1042 

Маргарин өндірісі 

Қоспалар және т.б. өндірісі 

Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі 

7 

Өзге тамақ 

өнімдерінің 

өндірісі 

Қант өндірісі 1081 Қант қызылшасы мен қант қамысынан қант жасау 

Какао, шоколад 

және қантты 

кондитерлік 

тағамдар өндірісі 

1082 

Шоколад және шоколад кәмпиттерінің өндірісі 

Қантты кәмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ 

шоколад өндірісі 

Сағыз өндірісі 

Қантталған жемістер өндірісі 

Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі 

Кәмпиттер, жастықша кәмпиттер, қақ өндірісі 

Татымдылықтар 

мен  дәмдеуіштер 

өндірісі  

 

1084 

Дәмқосарлар, тұздықтар мен дәмдеуіштер: майонез, 

қыша ұны мен дән түйіршіктерінің, қыша және т.б. 

өндірісі 

Сірке суы өндірісі 

Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған 
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тұз 

Басқа санаттарға 

енгізілмеген өзге 

де тамақ 

өнімдерінің 

өндірісі  

 

1089 

Жұмыртқа өнімдерінің, жұмыртқа альбуминінің, 

жұмыртқа ұнтағы мен меланж өндірісі 

 

Басқа санаттарға 

енгізілмеген өзге 

де тамақ 

өнімдерінің 

өндірісі  

 

10899 

Жасанды бал және карамель өндірісі 

Сэндвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) 

сияқты тез бұзылатын дайын тамақ өнімдерінің өндірісі) 

Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық 

қоспалар мен өзге де тамақ өнімдерінің өндірісі 

Еттен, балықтан, шаян тәрізділерден немесе 

моллюскілерден жасалған тартылған ет өндірісі 

Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі 

Жасанды концентраттар өндірісі 

8 
Сусындар 

өндірісі 

Минералды сулар 

мен басқа да 

алкогольсіз 

сусындар өндірісі  

 

1107 

Шөлмектердегі табиғи минералды су және өзге де 

минералды сулар өндірісі 

Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош 

иістендірілген және/немесе тәттілендірілген сусындар: 

лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер 

және т.б. 

9 
Балалар 

тағамы 

Балалар 

тағамының және 

диеталық тамақ 

өнімдерінің 

өндірісі 

1086 

Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ 

өнімдерін: балалар тағамын; қосымша сүт және басқа да 

тамақ өнімдерін; сәбилерге арналған тамақ өнімдерін; 

калориясы аз және калориясы азайтылған өнімдерді 

жасау 

10 

Ұн тарту 

өнеркәсібі 

өнімдерінің, 

крахмалдар 

мен крахмал 

өнімдерінің 

өндірісі 

Крахмал және 

крахмалдан 

жасалған өнімдер 

өндірісі 

1062 

Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал 

жасау 

Шикі жүгеріні майдалау 

Глюкоза және (немесе) глюкоза-фруктоза шәрбатын, 

қант шәрбатын, мальтоза, инулин жасау 

Дәннің маңызын жасау 

Жүгері майын жасау 

Ұн-жарма 

өнеркәсібі 

өнімдерінің 

өндірісі 

1061 

Құрғақ бұршақ дәндерінің, тамырлар немесе сабақтар 

немесе жеуге жарамды жаңғақтар өндірісі 

Құрғақ таңғы ас сияқты дәнді тамақ өнімдерінің 

өндірісі 

Ұн қоспаларының және нанға, тортқа, бәлішке, 

пирогтар мен бисквиттерге, печеньелерге немесе 

құймақтарға арналған дайын ұн қоспалары мен 

қамырлар өндірісі 

Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе 

басқа да дән қауыздарының өндірісі 

Бидай, қара бидай, сұлы, жүгері, қарақұмық жармасы 

өндірісі 

Қырналған, ұнтақталған, жылтыратылған, тегістелген, 

глазурьленген, буланған күріш өндірісі 

Ұн өндірісі 

11 

Нан-бөлке 

және ұннан 

жасалған 

өнімдер 

өндірісі 

Нан өндірісі; 

ұннан жаңа 

пісірілген 

кондитерлік 

өнімдер, торттар 

мен бәліштер 

өндірісі 

1071 

Наубайхана өнімдерінің өндірісі: нан, тоқаш пен 

орамалар, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, 

торттар, тәттінандар, бәліштер мен бисквиттер, жеміс 

тәттінандары, құймақ, вафли және т. б.  

Кептірілген нан 1072 Кептірілген нан, печенье және өзге де құрғақ нан пісіру 
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және печенье 

өндірісі; ұзақ 

сақтауға арналған 

ұннан жасалған 

кондитерлік 

бұйымдар, 

торттар, тәтті 

тоқаштар, 

бәліштер және 

бисквиттер 

өндірісі  

өнімдерінің өндірісі 

Ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік 

бұйымдар мен торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер мен 

бисквиттер өндірісі 

Печенье, крекерлер, крендельдер және т.б. сияқты 

тұздалған және тәтті өнімдер өндірісі  

 

Макарон 

өнімдерінің 

өндірісі 

1073 

Макарондар, кеспелер, кеспе және (немесе) олардан 

жасалған жартылай фабрикаттар (тез дайындалатын) 

өндірісі 

Қамырдан жасалған консервіленген немесе 

тоңазытылған өнімдер, оның ішінде макарон өнімдерінің 

өндірісі 

12 

Дайын 

тамақ 

өнімдері 

(өндірістік 

ауқымда) 

Дайындалған 

тамақ өнімдерінің 

өндірісі 

1085 

Ет тағамдарының өндірісі 

Тартылған балық етін қоса алғанда, балық 

тағамдарының өндірісі 

Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі 

Тоңазытылған пицца немесе өзге тәсілмен сақтау үшін 

дайындалған пицца өндірісі 

13 

Мал 

азығының 

өндірісі 

Фермаларда 

ұсталатын 

жануарларға 

арналған дайын 

азық өндірісі 

1091 
ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға 

арналған азық өндірісі 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


