
Экономиканың ең көп зардап шеккен секторларының тізбесі 

 
Р/с 

№ 

ЭҚЖЖ Қызмет түрлері 

1 2 3 

1. 45.11.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. аз сауда объектілерінде автомобильдерді және жеңіл 

автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату 

2. 45.11.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан үлкен) сауда объектілерінде 

автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату 

3. 45.20 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

4. 45.32.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. аз сауда объектілерінде автомобильдерге арналған 

бөлшектерді, тораптар мен керек-жарақтарды бөлшек саудада сату 

5. 45.32.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан үлкен) сауда объектілерінде 

автомобильдерге арналған бөлшектерді, тораптар мен керек-жарақтарды бөлшек 

саудада сату 

6. 47 Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда (дәріханаларды 

және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сатуды 

қоспағанда) 

7. 49.4 Жүк автомобиль көлігінің қызметі және көшу бойынша қызметтер ұсыну 

8. 51.10 Әуе жолаушылар көлігінің қызметі 

9. 52.23.2 Әуежайлар қызметі 

10. 55.10 Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызметтерін ұсыну 

11. 56.10 Мейрамханалар қызметі және тамақ өнімдерін жеткізу жөніндегі қызметтерді ұсыну 

12. 58.2 Бағдарламалық қамтылымды шығару 

13. 59.14 Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет 

14. 62.01 Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет 

15. 68.20 Меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару 

(дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек 

саудада сатуды қоспағанда, сауда желілері мен стационарлық сауда объектілері, 

меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару, коммерциялық үй-

жайларды (сауда және ойын-сауық орталықтары, сауда объектілері) жалға беру) 

16. 69.10 Құқық саласындағы қызмет (заң консультанттары) 

17. 70.22 Коммерциялық қызмет мәселелері бойынша консультация беру және басқару 

мәселелері бойынша басқа да консультациялар беру 

18. 71.20.1 Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың қызметі 
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19. 79.1 Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі 

20. 85.10 Мектепке дейінгі білім беру (жеке меншік мектепке дейінгі (бастауышқа дейінгі) білім 

беру) 

21. 85.20 Бастауыш білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер) 

22. 85.3 Орта білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер) 

23. 86.10 Аурухана ұйымдарының қызметі (жеке ұйымдар) 

24. 86.10.3 Санаторийлік-курорттық ұйымдардың қызметі 

25. 86.2 Дәрігерлік практика және стоматология саласындағы қызмет (жеке ұйымдар) 

26. 90.04 Концерттік және театр залдарының қызметі 

27. 93.13 Фитнес-клубтардың қызметі 

28. 96.01 Тоқыма және үлбір бұйымдарды жуу және (химиялық) тазалау 

29. 96.02 Шаштараз және сұлулық салондарының қызмет көрсетуі 

 

 
 

 

_________________________ 


