1-қосымша
Шығыс Қазақстан облысының шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін аймақтық қаржыландыру
бағдарламасы аясындағы басым салалардың тізбесі
Секция

А

I

С

С

Атауы
Басымдылығы жағынан бірінші санаттағы жобалар
Ауыл, орман жəне балық шаруашылықтары
Өсімдік шаруашылығы жəне мал шаруашылығы, аң аулау жəне осы салаларға қызмет
көрсету

ЭҚЖЖ коды

01

Ағаш дайындау
Балық аулау жəне аква мəдениет
Мекендеу жəне тамақтану бойынша қызметтер
Қонақ үй қызметін ұсыну
Демалыс күндері жəне басқа да қысқа мерзімді уақытқа мекендеу үшін мекенжайлар
ұсыну

02.20
03

Кемпинг үшін арналған арналар, рекреациондық автопарктер жəне трейлерлі парктер

55.3

Өңдеу өнеркəсібі
Сүт өнімдерін өндіру
Жиһаздан басқа ағаш жəне тоз бұйымдары өндірісі;сабаннан жасалатын бұйымдар
мен өруге арналған материалдар өндірісі

10.5
16

Басымдылығы жағынан екінші санаттағы жобалар
Өңдеу өнеркəсібі
Азық-түлік өндірісі
Уыт өндірісі
Минералды сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі

55.1
55.2

10
11.06
11.07

Тоқыма бұйымдарының өндірісі
Киім өндірісі
Былғары мен оған жататын өнімдер өндірісі
Қағаз жəне қағаз өнімдері өндірісі
Жазылып алынған материалдарды қалпына келтіру жəне басу
Химиялық өнеркəсіп өнімінің өндірісі
Негізгі фармацевтика өнімдерінің жəне препараттардың өндірісі

13
14
15
17
18
20
21

Резіңке жəне пластмассалық бұйымдар өндірісі
Металл емес өзге минерал өнімдер өндірісі

22
23

Металлургия өнеркəсібі
Машиналар мен жабдықтардан бөлек, дайын металл өндірісі
Компьютерлер, электронды жəне оптикалық өнімдер өндірісі

24
25
26

Электр жабдықтары өндірісі
Өзге санатқа жатқызылмаған машиналар мен жабдықтар өндірісі

27
28

Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндірісі

29
30
31
32
33

D

Өзге автокөлік құралдары өндірісі
Жиһаз өндірісі
Басқа да дайын бұйымдар өндірісі
Машина мен құрал-жабдықтарды орнату мен жөндеу
Электрмен қамтамасыз ету, газ, бу беру мен ауа салқындату

E

Басқа электр станцияларымен электр қуатын өндіру
Гидроэлектростанциялармен электр қуатын өндіру
Сумен жабдықтау ; кəріз жүйесі , қалдықтарды жинау мен таратуды бақылау

35.11.4
35.11.2

G

I
Р
Q
S

Қалдықтарды жинау, қайта өңдеу мен жою; қалдықтарды кəдеге жарату

38

Қалдықты жоюда қайта қалпына келтіру мен басқа да қызметтер
Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу
Техникалық қызмет көрсету жəне көлік құралдарына жөндеу
Қалалық жəне қала сыртындағы құрлықтағы жолаушылар көлігі

39

Мекендеу мен тамақтандыру бойынша қызметтер
Тамақтандыруды ұйымдастырудың өзге түрлері
Білім беру
Білім беру
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер
Денсаулық сақтау саласындағы қызметтер
Өзге де қызмет түрлерін ұсыну
Кір жуу жəне тоқыма мен тері өнімдерін (химиялық) тазарту
Денешынықтыру-сауықтыру қызметі (сауналарды, бу бөлмелерін, салмақтан арылу,
арықтау үшін арналған солярийлерді, массаж салондарын жəне т.б. қоспағанда)

45.2
49.31
56.29.0
85
86
96.01
96.04.0

