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I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ 

1 

Ауыл 

шаруашыл

ығы 

Дәнді дақылдарды 

(күрішті 

қоспағанда), 

бұршақты 

дақылдар мен 

майлы тұқымдарды 

өсіру  

0111 

Қытайбұршақ, жержаңғақ, мақта тұқымы, кәдімгі 

майкене, зығыр тұқымы, қыша тұқымы, майлы нуга 

тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш мақсары тұқымы, күнжіт 

тұқымы, күнбағыс тұқымы, өзге де майлы тұқымдар 

сияқты майлы тұқымдарды өсіру 

Бидай, жүгері, құмай, арпа, қара бидай, сұлы, тары, өзге 

де дәнді дақылдар, оның ішінде тұқымдық қорды 

қалыптастыру үшін 

Күріш өсіру 0112 Күріш өсіру 

Көкөністер және 

бақша өнімдерін, 

тамыржемістілер 

мен 

түйнекжемістілерді 

өсіру 

0113 

Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, 

сарымсақ, порей пиязы және басқа да пиязды 

көкөністер, қауданды қырыққабат, гүлді қырыққабат, 

кольраби, жапырақты қырыққабат және басқа да осыған 

ұқсас жеуге жарамды көкөністер, картоп, сәбіз, шалқан, 

тамыр балдыры, шалғам басқа да осыған ұқсас жеуге 

жарамды тамыржемістілер, бұрыш, қияр мен корнишон, 

қант қызылшасы және асханалық қызылша, көкөніс, 

картоп, қант қызылшасының тұқымдарын өсіру 

Бақша дақылдарын өсіру, оның ішінде қарбыз, қауын 

және асқабақ өсіру 

Саңырауқұлақтар мен трюфельдерді өсіру 

Талшықты иіру 

дақылдарын өсіру 
0116 

Мақта, зығыр өсіру 

Мақта тұқымын өсіру 

Басқа да 

маусымдық 

дақылдарды өсіру 

0119 

Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, 

эспарцет, жемдік жүгері және басқа шөптерді, жемдік 

қырыққабат және қарапайым жемдік өнімдерді өсіру  



2 
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Қарақұмық өсіру 

Қант қызылшасы (қант қызылшасы тұқымдарын 

қоспағанда) және азықтық өсімдіктер тұқымын өсіру 

Жүзім өсіру  0121 Шарап жүзімі және жүзімнің асханалық сорттары 

Дәнді жемістер 

және сүйекті 

жемістер өсіру 

0124 

Дәнді және сүйекті жемістер: алма, өрік, шие және 

қызыл шие, шабдалы және тақыр шабдалы, алмұрт 

және беже, қара өрік және шомырт өсіру 

Өзге де жеміс 

ағаштарын, бұталар 

мен жаңғақ 

түрлерін өсіру  

 

0125 

Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, 

киви, таңқурай, құлпынай/бүлдірген, өзге де жеміс 

түрлері 

Жемістердің тұқымдарын өсіру 

Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, 

талшын, фундук/орман жаңғағы, пісте, грек жаңғағы, 

басқа да жаңғақ түрлері 

Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: 

айлауық жемістері 

Малдың және 

қодастың басқа да 

тұқымдарын өсіру 

0142 

Ет алу үшін ірі қара мал мен қодасты көбейту 

Малдың сүтті 

тұқымдарын өсіру 
0141 

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру және көбейту 

Шикі сүт алу 

Жылқы өсіру  0143 Жылқы өсіру  

Түйелер мен түйе 

тұқымдастарды 

өсіру  

0144 Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру және молайту 

Қой мен 

ешкі өсіру  

 

0145 

Қой мен ешкі өсіру және молайту 

Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру 

Жүн дайындау 

Қозылардың терілерін дайындау 

Шошқа және торай 

өсіру 
0146 Торайлар, шошқалар, шошқа еті 

Құс шаруашылығы 0147 

Инкубациялық жұмыртқа өндірісі 

Үй құстарын өсіру және көбейту: тауық, күркетауық, 

үйрек, қаз және т.б. 

Жұмыртқа өндірісі 

Жануарлардың өзге 

де түрлерін өсіру  
0149 

Омарта шаруашылығы және бал мен бал балауызы 

өндірісі 

Егін жинағаннан 

кейінгі ауыл 

шаруашылығы 

қызметінің түрлері 

0163 

Түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшығы 

2 

Балықтан

, шаян 

тәрізділе

р мен 

моллюскі

лерден 

жасалған 

өнімдер 

Теңізде акваөсіру  

 
0321 

Аквариум балықтарын өсіруді, моллюскілер (устрица, 

мидия және т.б.) уылдырығының, ірі теңіз 

шаяндарының, асшаяндардың, балық шабақтарының 

өндірісін және оларды қолмен өңдеуді, қызыл 

балдырлар мен жеуге жарамды басқа да балдырларды, 

шаян тәрізділерді, қос қабыршақты моллюскілерді, теңіз 

суындағы басқа да моллюскілер мен басқа да су 

жануарларының түрлерін өсіруді, теңіз суындағы 

акваөсіруді, резервуарларда тұздалған судағы 

акваөсіруді қоса алғанда, теңіз суында балық өсіру 

Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі 

инкубаторлық станциялар, жылы теңіз фермалары 

Тұщы судағы 0322 Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, 
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акваөсіру тұщы суды мекендейтін шаян тәрізділерді, қос 

қабыршақты моллюскілерді, өзге де моллюскілерді және 

су жануарларының басқа да түрлерін өсіруді, 

инкубаторлық станциялардың (тұщы су) жұмысын қоса 

алғанда, тұщы суда балық өсіру 

Бақа өсіру 

Тұщы суда балық 

аулау 
0312 

Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау 

Тұщы суларда шаян тәрізділер мен моллюскілерді аулау 

Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау 

Тұщы су материалдарын жинау 

  

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


