№1 Қосымша
Ақ ниет – Шығыс Қазақстан облысына Алматы қаласына арналған экономикалық
қызметтің ортақ сыныптаушыға (ЭҚОС) сәйкес басымды салалар тізбесі
Секция
Атауы
ЭҚОС
коды
Бірінші деңгейдегі басымды жобалар
А
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы, саятшылық және
01
осы салаларда басқа қызметтерді көрсету
Ағаш дайындау
02.20
Балық аулау мен аквамәдениет
03
I
Тұрақтау және тамақтану бойынша қызметтер
Қонақүйлер қызмет көрсетуі
55.1
Демалыс және қысқа мерзімде тұрақтау үшін үй-жай беру
55.2
Кемпингіге, рекреациялық автотұрақ пен трейлер парктерге
55.3
арналған алаңдар
С
Өндеуші өнеркәсіп
Сүт өнімдерін өндіру
10.5
Жиһаздан басқа, ағаш пен тозды бұйымдар өндірісі; сабаннан және
16
тоқуға арналған материалдардан жасалатын бұйымдар өндірісі
Екінші деңгейдегі басымды жобалар
С
Өндеуші өнеркәсіп
Азық-түлік өнімдерін өндіру
Уыт өндірісі
Минералды су мен басқа алкогольсіз сусын өндірісі
Тоқыма бұйымдар өндірісі
Киім өндірісі
Былғары және оған қатысты бұйымдар өндірісі
Қағаз және қағаздан жасалатын өнімдер өндірісі
Қағаз және қағаздан жасалатын өнімдер өндірісі
Баспа ісі және жазылған материалдарды шығару
Химия өнеркәсібі өнімдер өндірісі
Негізгі фармацевтік өнім мен дәрі-дәрмек өндірісі
Құрылыс материалдары мен металл қосылмаған өзге
минералды өнімдерді шығару
Металлургия өнеркәсібі
Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын
шығару
Компьютер, электрондық және оптикалық өнім өндірісі
Электр жабдықтар өндірісі
Басқа өлшемдерге кірмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі
Автокөлік құралдар, трейлер мен жартылай тіркемелер өндірісі
Жиһаз жасау
Басқа дайын бұйымдар шығару
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Машина мен жабдықтарды жөндеу және орнату
Электрмен қамту, газ, бу беру және ауаны тазарту

33

Электр қуатын басқа электр стансаларымен өндіру
35.11.4
Электр қуатын гидроэлектр стансаларымен өндіру
35.11.2
Сумен қамту; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуы мен үйлестірілуін
бақылау
Қалдықтарды жинау, өңдеу мен әкету және қалдықтарды кәдеге
жарату
Қалдықтарды әкету саласында қалпына келтіру және басқа
қызметтер көрсету
Көтерме және бөлшек сауда; автомобиль мен мотоциклдерді
жөндеу
Көлік құралдарына техникалық қызмет көсрету және оларды
жөндеу
Қалалық, қала маңы жер үстіндегі жолаушы тасымалдау көлігі
Тұрақтау және тамақтану бойынша қызметтер
Тамақтануды ұйымдастырудың басқа түрлері
Білім беру
Білім беру
Денсаулық қорғау және әлеуметтік қызметтер
Денсаулық қорғау саласындағы қызмет
Қызметтердің басқа түрлерін көрсету
Тоқыма бұйымдары мен ішік бұйымдарын жуу мен (химиялық)
тазалау
Дене шынықтыру-сауықтыру (дене салмағын түсіруге,
арықтатуға, арналған сауна булау, уқалау салондарынан басқа)
қызметтер
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