
5-қосымша 

 

Батыс Қазақстан облысының шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін аймақтық қаржыландыру 

бағдарламасы аясындағы басым салалардың тізбесі 

ЭҚЖЖ коды Атауы 

01 

01.11 «Дəнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақ дақылдарын жəне майлы ұрықтарды 

өсіруді» қоспағанда, өсімдік шаруашылығы жəне мал шаруашылығы, аң аулау жəне осы 

салаларға қызмет көрсету 

03 Балық аулау жəне аква мəдениет 

08.12.1 Қиыршық тас жəне құм карьерлерін əзірлеу 

09 Кен өндіру өнеркəсібі саласындағы техникалық қызметтер 

10 Азық-түлік өндірісі 

11.06 Уыт өндірісі 

11.07 Минералды сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі 

13 Тоқыма бұйымдарының өндірісі 

14 Киім өндірісі 

15 Былғары мен оған жататын өнімдер өндірісі 

16 
Жиһаздан басқа ағаш жəне тоз бұйымдары өндірісі; сабаннан жасалатын бұйымдар мен өруге 

арналған материалдар өндірісі 

17 Қағаз жəне қағаз өнімдері өндірісі 

18 Жазылып алынған материалдарды қалпына келтіру жəне басу 

20 Химиялық өнеркəсіп өнімінің өндірісі 

21 Негізгі фармацевтика өнімдерінің өндірісі 

22 Резіңке жəне пластмассалық бұйымдар өндірісі 

31 Жиһаз өндірісі 

23 Металл емес өзге минерал өнімдер өндірісі 

24 Металлургиялық өнеркəсібі 

25 Машиналар мен жабдықтардан бөлек, дайын металл өндірісі 

26 Компьютерлер, электронды жəне оптикалық өнімдер өндірісі 

27 Электр жабдықтары өндірісі 

28 Өзге санатқа жатқызылмаған машиналар мен жабдықтар өндірісі 

29 Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндірісі 

30 Өзге автокөлік құралдары өндірісі 

33 Машина мен құрал-жабдықтарды орнату мен жөндеу 

32 Басқа да дайын бұйымдар өндірісі 

35.11.4 Басқа электр станцияларымен электр қуатын өндіру 

35.11.2 Гидроэлектростанциялармен электр қуатын өндіру 

38 Қалдықтарды жинау, қайта өңдеу мен жою; қалдықтарды кəдеге жарату 

39 Қалдықты жоюда қайта қалпына келтіру мен басқа да қызметтер 

45.2 Техникалық қызмет көрсету жəне көлік құралдарын жөндеу 

49.3 Құрлықтағы басқа да жолаушылар көлігі 

50 Су көлігі 

52 Қойма шаруашылығы жəне қосалқы көлік қызметі 

53 
Табиғи монополиялар аясына жататын əрекеттерді қоспағанда пошта жəне шабармандық 

қызмет 

55.10 Қонақ үй қызметін ұсыну 

55.20 Демалыс күндері жəне басқа да қысқа мерзімді уақытқа мекендеу үшін мекен жайлар ұсыну 

55.30 Кемпинг үшін арналған арналар, рекреациондық автопарктер жəне трейлерлі парктер 

59.14 Кинофильмдер көрсету бойынша қызметтер 

61 Байланыс 

62 Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер жəне басқа да ілеспе қызметтер 

69.2 Бухгалтерлік есеп жəне аудит саласындағы əрекет; салық салу бойынша кеңестер 

71 Сəулет саласындағы əрекет, инженерлік ізденулер, техникалық сынақтар мен сараптаулар 

72 Ғылыми зерттеулер мен талдаулар 



ЭҚЖЖ коды Атауы 

74 Басқа да кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызметтер 

75 Ветеринар лық қызметтер 

81 Ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету саласының қызметі 

85 Білім беру 

86 Денсаулық сақтау саласындағы қызметтер 

87 Жатын жаймен əлеуметтік қызмет көрсетуді ұсыну 

88 Жатын жайсыз əлеуметтік қызмет көрсетуді ұсыну 

91 
Кітапханалар, мұрағаттар, музейлер мен басқа да мəдени қамтамасыз ету мекемелерінің 

қызметі 

93 
Спорт саласындағы қызмет, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру (дискотекаларды 

қоспағанда) 

95 Компьютерлерді, жеке қолданыс құралдарын жəне тұрмыстық тауарларды жөндеу 

96.01 Кір жуу жəне тоқыма мен тері өнімдерін (химиялық) тазарту 

 

 

 


