Код

Наименование - Каз

ОБЩИЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

A

АУЫЛ, ОРМАН ЖӘНЕ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

01
01.1

Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну
Маусымдық дақылдарды өсіру
Дәнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақ дақылдарын және майлы тұқымдарды
өсіру
Күрішті өсіру

01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.19
01.2
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.3
01.30
01.4
01.41
01.42
01.43
01.44
01.45
01.46
01.47
01.49
01.5
01.50
01.6
01.61
01.62
01.63
01.64
01.7
01.70
02
02.1
02.10
02.2
02.20
02.3
02.30
02.4
02.40
03
03.1
03.11
03.12
03.2
03.21
03.22
B
05
05.1
05.10
05.2
05.20
06
06.1
06.10
06.2
06.20
07
07.1
07.10
07.2
07.21
07.29
08
08.1
08.11
08.12
08.9
08.91
08.92
08.93
08.99
09
09.1
09.10

Көкөністерді және қауындарды, көкөністердің тамыр тәрізді және түйнекті түрлерін өсіру
Қант қамысын өсіру
Темекіні өсіру
Талшықты дақылдарды өсіру
Басқа да маусымдық дақылдарды өсіру
Көп жылдық дақылдарды өсіру
Жүзімді өсіру
Тропикалық және субтропикалық жемістерді өсіру
Цитрусты жемістерді өсіру
Дәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру
Жеміс ағаштарының және бұталы жемістер мен жаңғақтардың басқа да түрлерін өсіру
Майлы жемістерді өсіру
Сусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру
Дәмдеуіштерді, хош иісті шөптерді, күшті әсер ететін есірткі және фармацевтикалық
дақылдарды өсіру
Басқа да көпжылдық дақылдарды өсіру
Питомник өнімдерін өндіру
Питомник өнімдерін өндіру
Мал шаруашылығы
Малдың сүтті тұқымдарын көбейту
Малдың және енекенің басқа да тұқымдарын көбейту
Жылқыларды және басқа да тұяқты тұқымдарды өсіру
Түйелерді және түйе тектес жануарларды өсіру
Қойларды және ешкілерді өсіру
Шошқаларды және торайларды өсіру
Құс шаруашылығы
Жануарлардың басқа түрлерін өсіру
Аралас ауыл шаруашылығы
Аралас ауыл шаруашылығы
Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру және мал басын көбейту саласындағы қызметтің
қосалқы түрлері

Наименование - РУС

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих
областях
Выращивание сезонных культур
Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и
масличных семян
Выращивание риса

Выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов
Выращивание сахарного тростника
Выращивание табака
Выращивание волокнистых прядильных культур
Выращивание прочих сезонных культур
Выращивание многолетних культур
Выращивание винограда
Выращивание тропических и субтропических фруктов
Выращивание цитрусовых фруктов
Выращивание семечковых и косточковых плодов
Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов
Выращивание масленичных фруктов
Выращивание культур для производства напитков
Выращивание специй, ароматических, сильнодействующих наркотических и
фармацевтических культур
Выращивание прочих многолетних культур
Производство продукции питомников
Производство продукции питомников
Животноводство
Разведение молочных пород скота
Разведение прочих пород скота и буйволов
Разведение лошадей и прочих копытных пород
Разведение верблюдов и верблюдовых
Разведение овец и коз
Разведение свиней и поросят
Птицеводство
Разведение прочих видов животных
Смешанное сельское хозяйство
Смешанное сельское хозяйство
Вспомогательные виды деятельности в области выращивания
сельскохозяйственных культур и разведения животных
Вспомогательные виды деятельности в области выращивания
сельскохозяйственных культур
Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің қосалқы түрлері
Жануарларды өсіру жөніндегі қызметтің көмекші түрлері
Вспомогательные виды деятельности по разведению животных
Астықты жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері
Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая
Тұқымдарды көбейту үшін өңдеу және дайындау
Обработка и подготовка семян для размножения
Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях
Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях
Орман шаруашылығы және ағаш дайындау
Лесоводство и лесозаготовки
Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Ағаш материалдарын дайындау
Лесозаготовки
Ағаш материалдарын дайындау
Лесозаготовки
Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
Сбор не древесной продукции лесного хозяйства
Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
Сбор не древесной продукции лесного хозяйства
Орман шаруашылығы саласында (орман шаруашылығы және ағаш дайындау) қызмет Предоставление услуг в области лесного хозяйства (лесоводства и
көрсету
лесозаготовок)
Орман шаруашылығы саласында (орман шаруашылығы және ағаш дайындау) қызмет Предоставление услуг в области лесного хозяйства (лесоводства и
көрсету
лесозаготовок)
Балық шаруашылығы және аквадақыл
Рыболовство и аквакультура
Балық аулау
Рыболовство
Теңізде балық аулау
Морское рыболовство
Тұщы суда балық аулау шаруашылығы
Пресноводное рыболовство
Аквадақыл
Аквакультура
Теңіз аквадақылы
Морская аквакультура
Тұщы сулық аквадақыл
Пресноводная аквакультура
КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ КАРЬЕРЛЕРДІ ҚАЗУ
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ
Көмір және лигнит өндіру
Добыча угля и лигнита
Тас көмірді өндіру
Добыча каменного угля
Тас көмірді өндіру
Добыча каменного угля
Лигнитті өндіру
Добыча лигнита
Лигнитті өндіру
Добыча лигнита
Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру
Добыча сырой нефти и природного газа
Шикі мұнайды өндіру
Добыча сырой нефти
Шикі мұнайды өндіру
Добыча сырой нефти
Табиғи газды өндіру
Добыча природного газа
Табиғи газды өндіру
Добыча природного газа
Металл кендерін өндіру
Добыча металлических руд
Темір кенін өндіру
Добыча железной руды
Темір кенін өндіру
Добыча железной руды
Түсті металдар кендерін өндіру
Добыча руд цветных металлов
Уран және торий кенін өндіру
Добыча урановой и ториевой руды
Басқа түсті металл кендерін өндіру
Добыча руд других цветных металлов
Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
Тас, саз және құм карьерлерін қазу
Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и
сланцев
Сәндік және құрылыс тастарын, әктас, гипс, бор және тақтатас өндіру
Малтатасты және құмды карьерлерді қазу, сазды және каолинді өндіру
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
Отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров, не
Басқа топтамаларға енгізілмеген карьерлерді қазу және кен өндіру өнеркәсібінің салалары включенные в другие группировки
Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства
удобрений
Химиялық өнеркәсіп пен тыңайтқыштар алу үшін минералды шикізаттар өндіру
Шымтезек өндіру
Добыча торфа
Тұз өндіру
Добыча соли
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не включенные в другие
категории
Басқа санаттарға енгізілмеген кен өндіру өнеркәсібінің өзге салалары
Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер
Технические услуги в области горнодобывающей промышленности
Мұнай мен табиғи газды өндіру саласындағы техникалық қызмет көрсету
Технические услуги в области добычи нефти и природного газа
Мұнай мен табиғи газды өндіру кезіндегі техникалық қолдау
Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа

10.72
10.73
10.8
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86

Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей
промышленности и подземной разработки
Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей
промышленности и подземной разработки
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство продуктов питания
Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделий
Переработка и консервирование мяса
Переработка и консервирование мяса домашней птицы
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Переработка и консервирование картофеля
Производство фруктовых и овощных соков
Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей
Производство растительных и животных масел и жиров
Производство масел и жиров
Производство маргарина и подобных животных жиров
Производство молочных продуктов
Переработка молока и производство сыра
Производство мороженого
Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и
крахмальных продуктов
Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру
Ұн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
Крахмалды және крахмалдан өнімдерін өндіру
Производство крахмала и продукции из крахмала
Нан және ұн өнімдерін өндіру
Производство хлебобулочных и мучных изделий
Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті
Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий,
тоқаштарды өндіру
тортов и пирожных
Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий,
Кептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного
кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру хранения
Макарон өнімдерін өндіру
Производство макаронных изделий
Басқа да тамақ өнімдерін өндіру
Производство прочих продуктов питания
Қант өндіру
Производство сахара
Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Шайды және кофені өңдеу
Переработка чая и кофе
Дәмқосарларды мен дәмдеуіштерді өндіру
Производство пряностей и приправ
Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру
Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов
Балалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

10.89
10.9
10.91
10.92
11
11.0
11.01
11.02
11.03

Басқа санаттарға енгізілмеген басқа тамақ өнімдерін өндіру
Жануарларға арналған дайын азықтарды өндіру
Фермалардағы жануарлар үшін дайын азықтарды өндіру
Үй жануарлары үшін дайын тағам өнімдерін өндіру
Сусындарды өндіру
Сусындарды өндіру
Спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру
Жүзімнен шарап жасау
Сидрді және басқа да жеміс шараптарын өндіру

11.04
11.05
11.06
11.07
12
12.0
12.00
13
13.1
13.10
13.2
13.3
13.30
13.9
13.91
13.92
13.93

Ашыған материалдан басқа тазартылмаған сусындар өндіру
Сыра өндіру
Уыт өндіру
Минералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру
Темекі өнімдерін өндіру
Темекі өнімдерін өндіру
Темекі өнімдерін өндіру
Тоқыма бұйымдарын өндіру
Иіру, тоқу және өңдеу өндірісі
Иіру, тоқу және өңдеу өндірісі
Тоқыма бұйымдарын өндіру
Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
Басқа да тоқыма бұйымдарын өндіру
Трикотаж маталар өндіру
Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
Кілем және кілем бұйымдарын өндіру

Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории
Производство готовых кормов для животных
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
Производство готовых кормов для домашних животных
Производство напитков
Производство напитков
Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков
Производство вина из винограда
Производство сидра и прочих фруктовых вин
Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного
материала
Производство пива
Производство солода
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
Производство табачных изделий
Производство табачных изделий
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий
Прядильное, ткацкое и отделочное производство
Прядильное, ткацкое и отделочное производство
Производство текстильных изделий
Производство готовых текстильных изделий
Производство готовых текстильных изделий
Производство прочих текстильных изделий
Производство трикотажного полотна
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство ковров и ковровых изделий

13.94
13.95
13.96

Жіп, арқан, жіңішке арқан, бауша, бау өндіру және тор тоқу
Киімнен басқа, тоқымалы емес бұйымдарды өндіру
Басқа да техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру

Производство веревок, канатов, бечевок, шнурков, шнуров и плетения сетей
Производство нетканых изделий, за исключением одежды
Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

13.99
14
14.1
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.2
14.20
14.3
14.31
14.39
15

Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории
Производство одежды
Производство одежды, кроме одежды из меха
Производство одежды из кожи
Производство спецодежды
Производство верхней одежды
Производство нижнего белья
Производство прочих видов одежды и аксессуаров
Производство меховых изделий
Производство меховых изделий
Производство вязаных и трикотажных изделий и одежды
Производство вязаных и трикотажных чулочных изделий
Производство прочих вязаных и трикотажных изделий
Производство кожаной и относящейся к ней продукции
Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных
изделий; выделка и крашение меха
Дубление и выделка кожи; выделка и окрашивание меха

16
16.1
16.10

Басқа санаттарға кірмеген басқа тоқыма бұйымдарын өндіру
Киім өндіру
Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру
Теріден тігілген киімді өндіру
Арнайы киімді өндіру
Сырт киімді өндіру
Іш киімді өндіру
Киімдердің және аксессуарлардың басқа да түрлерін өндіру
Үлбір бұйымдарды өндіру
Үлбір бұйымдарды өндіру
Тоқылған және тоқыма бұйымдар мен киімдерді өндіру
Тоқылған және тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру
Басқа да тоқылған және тоқыма бұйымдар өндіру
Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру
Теріні илеу және өңдеу; жүк сөмкесін, әйелдер сөмкесін, қайыс бұйымдарды және
әбзелдерді өндіру; үлбірді өңдеу және бояу
Теріні илеу және өңдеу; үлбірді өңдеу және бояу
Жүк сөмкелерін, әйелдер сөмкелерін және т.с.с. қайыс бұйымдарды және әбзелдерді
өндіру
Аяқ киім өндіру
Аяқ киім өндіру
Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге
арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру
Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі
Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

16.2

Сүректен, тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдан бұйымдар өндіру

09.9
09.90
C
10
10.1
10.11
10.12
10.13
10.2
10.20
10.3
10.31
10.32
10.39
10.4
10.41
10.42
10.5
10.51
10.52
10.6
10.61
10.62
107
10.71

15.1
15.11
15.12
15.2
15.20

Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық
қолдау
Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық
қолдау
ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ
Тамақ өнімдерін өндіру
Етті қайта өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру
Етті қайта өңдеу және консервілеу
Үй құсының етін қайта өңдеу және консервілеу
Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру
Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу
Картопты өңдеу және консервілеу
Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру
Жемістерді және көкөністерді өңдеудің және сақтаудың басқа түрлері
Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру
Май және тоң май өндіру
Маргаринді және ұқсас мал майын өндіру
Сүт өнімдерін өндіру
Сүтті өңдеу және сырды өндіру
Балмұздақ өндіру

Производство багажных сумок, дамских сумочек и тп, шорных изделий и сбруи
Производство обуви
Производство обуви
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Лесопильное и строгальное производство
Лесопильное и строгальное производство
Производство продукции из древесины, пробки, соломки и материалов для
плетения

23.32
23.4
23.41

Производство шпона, фанеры, плит и панелей
Производство сборных паркетных покрытий
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных
изделий
Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру
Ағаш ыдыстарды өндіру
Производство деревянной тары
Басқа ағаш бұйымдарын өндіру; тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки,
бұйымдар өндіру
соломки и материалов для плетения
Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру
Производство бумаги и бумажной продукции
Ағаш массасы мен целлюлозаны, қағаз және қатырма қағазды өндіру
Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона
Ағаш массасы мен целлюлозаны өндіру
Производство древесной массы и целлюлозы
Қағаз және қатырма қағаз өндіру
Производство бумаги и картона
Қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру
Производство изделий из бумаги и картона
Бүрмеленген қатырма қағаз, қағаз және қатырма қағаздан қапқорап өндіру
Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары
Шаруашылық-тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарнобұйымдарын жасау
гигиенического назначения
Жазу қағазы бұйымдарын өндіру
Производство писчебумажных изделий
Тұсқағаздар өндіру
Производство обоев
Қағаз және қатырма қағаздан басқа да бұйымдар өндіру
Производство прочих изделий из бумаги и картона
Жазылған материалдарды басып шығару және жаңғырту
Печать и воспроизведение записанных материалов
Баспа ісі және баспа ісіне байланысты қызметтер
Печатное дело и услуги, связанные с издательским делом
Газет басып шығару
Печатание газет
Баспа өндірісінің өзге де түрлері
Прочие виды печатного производства
Баспа қалыптарын дайындау және ақпараттық қызмет
Изготовление печатных форм и информационная деятельность
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие
услуги
Брошюралық-түптеу және өңдеу қызметі және ілеспе қызмет көрсету
Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
Воспроизведение записей с носителя
Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
Воспроизведение записей с носителя
Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
Кокс пештерінің өнімдерін өндіру
Производство продукции коксовых печей
Кокс пештерінің өнімдерін өндіру
Производство продукции коксовых печей
Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
Производство продуктов нефтепереработки
Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
Производство продуктов нефтепереработки
Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру
Производство продуктов химической промышленности
Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы пішіндегі
Производство основных химикатов, удобрений и азотных соединений,
пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру
пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
Өнеркәсіптік газды өндіру
Производство промышленных газов
Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру
Производство красителей и пигментов
Басқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
Производство прочих основных неорганических химических веществ
Басқа негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру
Производство прочих основных органических химических веществ
Тыңайтқыштар және құрамында азот болатын қоспалар өндіру
Производство удобрений и азотосодержащих смесей
Пластмассаны бастапқы пішінде өндіру
Производство пластмасс в первичной форме
Синтетикалық каучукті бастапқы пішінде өндіру
Производство синтетического каучука в первичной форме
Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции
Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции
Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской
краски и мастики
Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской
краски и мастики
Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов,
өнімдер мен косметикалық заттар өндіру
парфюмерной продукции и косметических средств
Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын заттар өндіру
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
Парфюмерлік және косметикалық заттар өндіру
Производство парфюмерных и косметических средств
Өзге химиялық өнімдер өндіру
Производство прочих химических продуктов
Жарылғыш заттар өндіру
Производство взрывчатых веществ
Желім өндіру
Производство клея
Эфир майларын өндіру
Производство эфирных масел
Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие
категории
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге химиялық өнімдер өндіру
Жасанды талшықтар өндіру
Производство искусственных волокон
Жасанды талшықтар өндіру
Производство искусственных волокон
Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
Производство основных фармацевтических продуктов
Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
Производство основных фармацевтических продуктов
Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
Производство основных фармацевтических продуктов
Фармацевтикалық препараттар өндіру
Производство фармацевтических препаратов
Фармацевтикалық препараттар өндіру
Производство фармацевтических препаратов
Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Резеңке өнімдерін өндіру
Производство резиновых изделий
Производство резиновых покрышек и камер; восстановление резиновых
покрышек
Резеңке тыстар мен камералар өндіру; резеңке тыстарды қалпына келтіру
Өзге резеңке өнімдерін өндіру
Производство прочей резиновой продукции
Пластмасса бұйымдарын өндіру
Производство пластмассовых изделий
Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру
Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей
Тауарларға арналған пластик ораулар өндіру
Производство пластиковых упаковок для товаров
Пластик құрылыс бұйымдарын өндіру
Производство строительных пластиковых изделий
Өзге пластик бұйымдарын өндіру
Производство прочих пластиковых изделий
Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру
Производство прочей не металлической минеральной продукции
Шыны және шыныдан жасалған бұйымдарды өндіру
Производство стекла и изделий из стекла
Табақты әйнек өндіру
Производство листового стекла
Табақты әйнекті құрастыру және өңдеу
Формирование и обработка листового стекла
Іші қуыс шыны бұйымдарын өндіру
Производство полых стеклянных изделий
Шыны талшықтар өндіру
Производство стекловолокна
Өзге шыны бұйымдарын өңдеу және шығару
Производство и обработка прочих стеклянных изделий
Отқа төзімді бұйымдар өндіру
Производство огнеупорных изделий
Отқа төзімді бұйымдар өндіру
Производство огнеупорных изделий
Саздан құрылыс материалдарын өндіру
Производство строительных материалов из глины
Қыш төсемдер мен плиталар өндіру
Производство керамических покрытий и плит
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины
Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру
Өзге фарфор және қыш бұйымдар өндіру
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
Тұрмыстық қыш және сәндік бұйымдар өндіру
Производство керамических бытовых и декоративных изделий

23.42
23.43
23.44
23.49
23.5
23.51
23.52
23.6
23.61

Гигиеналық сантехникалық қыш жабдықтар өндіру
Қыш электрден қорғағыштар мен оқшаулағыш арматуралар өндіру
Өзге техникалық қыш бұйымдарын өндіру
Өзге қыш бұйымдарын өндіру
Цемент, әк және сылақ өндіру
Клинкерлерді қоса алғанда, цементті өндіру
Әк және құрылыс ғанышын өндіру
Бетоннан, цементтен және ғаныштан құрылысқа арналған бұйымдар өндіру
Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

16.21
16.22
16.23
16.24
16.29
17
17.1
17.11
17.12
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.29
18
18.1
18.11
18.12
18.13
18.14
18.2
18.20
19
19.1
19.10
19.2
19.20
20
20.1
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.2
20.20
20.3
20.30
20.4
20.41
20.42
20.5
20.51
20.52
20.53
20.59
20.6
20.60
21
21.1
21.10
21.2
21.20
22
22.1
22.11
22.19
22.2
22.21
22.22
22.23
22.29
23
23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19
23.2
23.20
23.3
23.31

Қабыршақ, фанер, тақта және панель өндіру
Құрама паркет жабындарды өндіру

Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования
Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
Производство прочих технических керамических изделий
Производство прочих керамических изделий
Производство цемента, извести и штукатурки
Производство цемента, включая клинкеры
Производство извести и строительного гипса
Производство изделий из бетона, цемента и гипса для строительных целей
Производство строительных изделий из бетона

23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.7
23.70

Ғаныштан жасалған бұйымдарды құрылыста қолдану үшін өндіру
Пайдалану үшін дайын бетон өндіру
Құрғақ бетон қоспаларын өндіру
Асбестоцементтен және талшықты цементтен бұйымдар өндіру
Бетоннан, құрылыс ғанышы мен цементтен жасалған өзге бұйымдарды өндіру
Тасты кесу, өңдеу және әрлеу
Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.9
23.91

Түрпілі бұйымдар мен өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру
Түрпілі бұйымдарды өндіру

23.99
24
24.1
24.10
24.2
24.20
24.3
24.31
24.32
24.33
24.34
24.4
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.46
24.5
24.51
24.52
24.53
24.54

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру
Металлургия өнеркәсібі
Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
Бастапқы өңдеу арқылы өзге болат бұйымдарын өндіру
Суықтай созу
Ленталарды және жіңішке кесінділерді суықтай илектеу
Суықтай пішіндеу немесе бүктеу
Сымдарды суықтай созу әдісі арқылы өндіру
Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру
Бағалы (асыл) металдарды өндіру
Алюминий өндіру
Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру
Мыс өндіру
Өзге түсті металдар өндіру
Ядролық отын өңдеу
Металл құю
Шойын құю
Болат құю
Жеңіл металдарды құю
Өзге түсті металдарды құю

25
25.1
25.11
25.12
25.2
25.21
25.29
25.3
25.30
25.4
25.40

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын жасау
Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
Металл есіктер мен терезелер жасау
Металл цистерналар, сұйыққоймалар және жүксауыттар жасау
Орталықтан жылытудың радиаторлары мен қазандарын жасау
Өзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер жасау
Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру
және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ
металлургиясы
Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру
және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ
металлургиясы
Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру; машина жасаудың негізгі
технологиялық процестері
Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру
Машиналық өңдеу; металдарды өңдеу және жабу
Асхана құралдарын, металл қол аспаптарын және жалпы мақсатқа арналған металл
бұйымдарын өндіру
Өзге металл бұйымдар өндіру
Құлыптар, ілгектер және топсалар жасау
Аспаптар жасау
Басқа дайын металл бұйымдар жасау
Металл бөшкелер және ұқсас сыйымдылықтар жасау
Жеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндіру
Сымнан, шынжырдан және серіппелерден жасалған бұйымдар өндіру
Бекіту бұйымдарын өндіру

25.5

25.50
25.6
25.61
25.62
25.7
25.71
25.72
25.73
25.9
25.91
25.92
25.93
25.94

26.5

Басқа санаттарға кірмеген металдан жасалған өзге дайын бұйымдарды өндіру
Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарды жасау
Электронды бөлшектерді өндіру
Электронды бөлшектерді өндіру
Электрондық жүктеу панельдерін өндіру
Компьютерлер мен шалғай жабдықтар өндіру
Компьютерлер мен шалғай жабдықтар жасау
Байланыс жабдығын өндіру
Коммуникациялық жабдықтар өндіру
Тұрмыстық электроника құралдарын өндіру
Пайдаланушыларға арналған электронды құралдар өндіру
Өлшеуге, тестілеуге және жаңартуға арналған құралдар мен аспаптарды; қол сағаттарын
және өзге сағат түрлерін өндіру

26.51
26.52

Өлшеу, тестілеу және навигациялауға арналған құралдар мен аспаптар өндіру
Сағаттарды жасау

26.6

Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау

26.60
26.7
26.70
26.8
26.80
27

Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау
Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
Ақпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
Ақпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
Электр жабдықтарын жасау
Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды және электр бөлгіш және
бақылағыш аппаратурасын жасау
Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды жасау
Электр бөлуші және реттеуші аппаратура жасау
Батареялар және аккумуляторлар жасау
Батареялар және аккумуляторлар жасау
Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш құралдар жасау
Талшықты-оптикалық кабель жасау

25.99
26
26.1
26.11
26.12
26.2
26.20
26.3
26.30
26.4
26.40

27.1
27.11
27.12
27.2
27.20
27.3
27.31

Производство изделий из гипса для строительных целей
Производство бетона готового для использования
Производство сухих бетонных смесей
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
Резка, обработка и отделка камня
Резка, обработка и отделка камня
Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной
продукции
Производство абразивных изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не
включенной в другие группировки
Металлургическая промышленность
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали
Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали
Производство прочих стальных изделий путем первичной обработки
Холодное волочение
Холодная прокатка лент и узких полос
Холодная формовка или фальцовка
Производство проволоки путем холодного вытягивания
Производство основных благородных и цветных металлов
Производство благородных (драгоценных) металлов
Производство алюминия
Производство свинца, цинка и олова
Производство меди
Производство прочих цветных металлов
Переработка ядерного топлива
Литье металлов
Литье чугуна
Литье стали
Литье легких металлов
Литье прочих цветных металлов
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство строительных металлических конструкций и изделий
Производство строительных металлических конструкций и изделий
Производство металлических дверей и окон
Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
Производство радиаторов и котлов центрального отопления
Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
Производство оружия и боеприпасов
Производство оружия и боеприпасов
Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла
роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной
машине; порошковая металлургия
Ковка, прессование, штамповка и профилирование листового металла
роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной
машине; порошковая металлургия
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные
технологические процессы машиностроения
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Машинная обработка; обработка и покрытие металлов
Производство столовых приборов, ручных металлических инструментов и
металлических изделий общего назначения
Производство прочих металлических изделий
Производство замков, петель и шарниров
Производство инструментов
Производство прочих готовых металлических изделий
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей
Производство упаковочного материала из легких металлов
Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
Производство крепежных изделий
Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в
другие категории
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
Производство электронных деталей
Производство электронных деталей
Производство электронных панелей загрузки
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Производство оборудования связи
Производство коммуникационного оборудования
Производство приборов бытовой электроники
Производство электронных приборов для пользователей
Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации; наручных часов и прочих видов часов
Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации
Производство часов
Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического
оборудования
Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического
оборудования
Производство оптических приборов и фотографического оборудования
Производство оптических приборов и фотографического оборудования
Производство магнитных и оптических средств передачи информации
Производство магнитных и оптических средств передачи информации
Производство электрического оборудования
Производство электромоторов, генераторов, трансформаторов и
электрораспределительной и контрольной аппаратуры
Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов
Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
Производство батарей и аккумуляторов
Производство батарей и аккумуляторов
Производство электропроводки и электропроводных приборов
Производство волоконно-оптического кабеля

27.32
27.33
27.4
27.40
27.5
27.51
27.52
27.9
27.90
28
28.1
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.2
28.21
28.22
28.23
28.24

Электр сымының және кабельдің өзге түрлерін жасау
Электр құралдарын жасау
Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау
Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау
Тұрмыстық құралдар жасау
Электротұрмыстық құралдар жасау
Электрлік емес тұрмыстық құралдар жасау
Өзге электр жабдықтарын жасау
Өзге электр жабдықтарын жасау
Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар жасау
Жалпы мақсатқа арналған машиналар жасау
Авиациялық, автокөліктік және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштарды
және турбиналарды жасау
Гидравликалық жабдықты жасау
Басқа сорғыларды, сығымдағыштарды, тығындарды және клапандарды жасау
Басқа крандар мен шұралар жасау

Производство прочих видов электропровода и кабеля
Производство электроприборов
Производство электроосветительного оборудования
Производство электроосветительного оборудования
Производство бытовых приборов
Производство электробытовых приборов
Производство не электрических бытовых приборов
Производство прочего электрического оборудования
Производство прочего электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории
Производство машин общего назначения
Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных двигателей
Производство гидравлического оборудования
Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов
Производство прочих кранов и вентилей
Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и
Мойынтіректерді, жетектерді және тісті берілістердің элементтерін және жетектерді жасау приводов
Жалпы мақсатқа арналған өзге де техникаларды жасау
Производство прочей техники общего назначения
Плиталарды, пештерді және оттықтарды жасау
Производство плит, печей и печных горелок
Көтеру және тасымалдау жабдықтарын жасау
Производство подъемного и транспортировочного оборудования
Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров
Кеңсе техникасын және жабдығын жасау (компьютерлер мен шалғай жабдықтардан басқа) и периферийного оборудования)
Қол электр құралдарын жасау
Производство ручных электрических инструментов

29.32
30
30.1
30.11
30.12
30.2
30.20
30.3
30.30
30.4
30.40

Автокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтарды жасау
Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының басқа да бөлшектері мен
құрал-саймандарын жасау
Өзге де көлік құралдарын жасау
Теңіз кемелерін және қайықтарды жасау
Кеме және қалқымалы конструкцияларды жасау
Ойын-сауық және спорт қайықтарын жасау
Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау
Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау
Әуе және ғарыштық ұшу аппараттарын жасау
Әуе, ғарыш және т.с.с техникаларын жасау
Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау

30.9
30.91
30.92

Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын жасау
Мотоцикл жасау
Велосипедтерді және мүгедектерге арналған арбаларды/креслоларды жасау

30.99
31
31.0
31.01
31.02
31.03
31.09
32
32.1
32.11
32.12
32.13
32.2
32.20
32.3
32.30
32.4
32.40

Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік құралдары мен жабдықтарын жасау
Жиһаз жасау
Жиһаз жасау
Кеңсе және студия жиһазын жасау
Ас үй жиһазын жасау
Матрас жасау
Жиһаздың басқа түрлерін жасау
Өзге дайын бұйымдарды жасау
Зергерлік бұйымдарды, бижутерияларды және ұқсас бұйымдарды жасау
Тиындарды және медальдарды соғу/шығару
Зергерлік бұйымдарды жасау
Бижутериялар және ұқсас бұйымдар жасау
Музыкалық аспаптарды жасау
Музыкалық аспаптарды жасау
Спорт тауарларын жасау
Спорт тауарларын жасау
Ойындарды және ойыншықтарды жасау
Ойындарды және ойыншықтарды жасау

32.5

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау

32.50

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау

Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенных в другие группировки
Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники
Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники
Производство оборудования для обработки металлов давлением и
механических станков
Производство оборудования для обработки металлов давлением
Производство прочих металлообрабатывающих станков
Производство прочих видов техники специального назначения
Производство машин и оборудования для металлургии
Производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной
разработки и строительства
Производство оборудования для производства и переработки продуктов
питания, напитков и табачных изделий
Производство оборудования для изготовления текстильных, швейных,
меховых и кожаных изделий
Производство техники для изготовления бумаги и картона
Производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других
полимерных материалов
Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов
Производство автотранспортных средств
Производство автотранспортных средств
Производство кузовов для автотранспортных средств; производство
трейлеров и полуприцепов
Производство кузовов для автотранспортных средств; производство
трейлеров и полуприцепов
Производство частей и принадлежностей автотранспортных средств и их
двигателей
Производство электрического и электронного оборудования для
автотранспортных средств
Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и
их двигателей
Производство прочих транспортных средств
Производство морских судов и лодок
Строительство кораблей и плавучих конструкций
Строительство прогулочных и спортивных лодок
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
Производство воздушных и космических летательных аппаратов
Производство воздушной, космической и т.п. техники
Производство военных боевых автотранспортных средств
Производство военных боевых автотранспортных средств
Производство транспортного оборудования, не включенного в другие
группировки
Производство мотоциклов
Производство велосипедов и инвалидных колясок/кресел
Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в
другие группировки
Производство мебели
Производство мебели
Производство офисной и студийной мебели
Производство кухонной мебели
Производство матрасов
Производство прочей мебели
Производство прочих готовых изделий
Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий
Чеканка/выпуск монет и медалей
Производство ювелирных изделий
Производство бижутерии и аналогичных изделий
Производство музыкальных инструментов
Производство музыкальных инструментов
Производство спортивных товаров
Производство спортивных товаров
Производство игр и игрушек
Производство игр и игрушек
Производство медицинских и стоматологических инструментов и
принадлежностей
Производство медицинских и стоматологических инструментов и
принадлежностей

32.9
32.91

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де дайын бұйымдарды жасау
Сыпырғыштар мен щетка жасау

Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
Производство метел и щеток

28.25
28.29
28.3
28.30
28.4
28.41
28.49
28.9
28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99
29
29.1
29.10
29.2
29.20
29.3
29.31

Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдығын жасау
Басқа топтамаларға енгізілмеген жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтарды
жасау
Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау
Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау
Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты және механикалық станоктарды
өндіру
Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты өндіру
Өзге де металл өңдейтін станоктар өндіру
Арнайы мақсатқа арналған техниканың өзге де түрлерін шығару
Металлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру
Кен өндіру өнеркәсібінде, жер асты қазба жұмыстары мен құрылысқа арналған техниканы
өндіру
Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған
жабдықты өндіру
Тоқыма, тігін, үлбір және былғары бұйымдарын дайындауға арналған жабдықты жасау
Қағазды және қатырма қағазды дайындауға арналған техниканы жасау
Резеңке, пластмасса және басқа полимер бұйымдарды қайта өңдеуге арналған жабдықты
жасау
Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсатқа арналған басқа машиналар мен
жабдықтарды жасау
Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау
Автокөлік құралдарын жасау
Автокөлік құралдарын жасау
Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай
тіркемелерді жасау
Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай
тіркемелерді жасау
Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен құралсаймандарын жасау

32.99
33
33.1
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де өнімдерді жасау
Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату
Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу
Дайын металл бұйымдарды жөндеу
Машиналар мен жабдықты жөндеу
Электрондық және оптикалық жабдықты жөндеу
Электрлі жабдықтарды жөндеу
Кемелерді және қайықтарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету

Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки
Ремонт и установка машин и оборудования
Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования
Ремонт готовых металлических изделий
Ремонт машин и оборудования
Ремонт электронного и оптического оборудования
Ремонт электрического оборудования
Ремонт, техническое обслуживание кораблей и лодок

33.16

Әуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету

Ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов

33.17
33.19
33.2
33.20

Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету
Өзге де жабдықтарды жөндеу
Өнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу
Өнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу

D
35
35.1
35.11
35.12
35.13
35.14
35.2
35.21
35.22
35.23
35.3
35.30

42.22
42.9
42.91

ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ, ГАЗ, БУ БЕРУ ЖӘНЕ АУА БАПТАУ
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау
Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу
Электр энергиясын өндіру
Электр энергиясын беру
Электр энергиясын бөлу
Электр энергиясын тұтынушыға сату
Газ тәрізді отынды өндіру және бөлу
Газ тәрізді отынды өндіру
Құбырлар арқылы газ тәрізді отынды бөлу
Газ тәрізді отынды құбырлар арқылы сату
Бу беру және ауа баптау жүйелері
Бу беру және ауа баптау жүйелері
СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ; КӘРІЗ ЖҮЙЕСІ, ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ЖИНАЛУЫН ЖӘНЕ
ТАРАТЫЛУЫН БАҚЫЛАУ
Суды жинау, өңдеу және бөлу
Суды жинау, өңдеу және бөлу
Суды жинау, өңдеу және бөлу
Кәріз жүйесі
Кәріз жүйесі
Кәріз жүйесі
Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату
Қалдықтарды жинау
Қауіпсіз қалдықтарды жинау
Қауіпті қалдықтарды жинау
Қалдықтарды өңдеу және жою
Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою
Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою
Қалдықтарды кәдеге жарату
Қалдықтарды жою
Сұрыпталған материалдарды кәдеге жарату
Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де
қызметтер
Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де
қызметтер
Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де
қызметтер
ҚҰРЫЛЫС
Ғимараттар құрылысы
Құрылыс жобаларын әзірлеу
Құрылыс жобаларын әзірлеу
Тұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
Тұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
Азаматтық құрылыс
Автомобиль жолдары мен темір жолдардың құрылысы
Жолдар мен автомагистральдар құрылысы
Темір жолдар және метро құрылысы
Көпірлер мен туннельдер құрылысы
Инженерлік құрылыстарды салу
Таратушы инженерлік объектілердің құрылысы
Электр энергиясымен және телекоммуникациямен қамтамасыз етуге арналған бөліп
таратқыш объектілердің құрылысы
Өзге де инженерлік имараттар құрылысы
Су құрылыстарын салу

Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования
Ремонт прочего оборудования
Монтаж промышленной техники и оборудования
Монтаж промышленной техники и оборудования
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И ВОЗДУШНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство электроэнергии
Передача электроэнергии
Распределение электроэнергии
Продажа электроэнергии потребителю
Производство и распределение газообразного топлива
Производство газообразного топлива
Распределение газообразного топлива по трубопроводам
Продажа газообразного топлива по трубопроводам
Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
Системы подачи пара и кондиционирования воздуха
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ НАД
СБОРОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВ
Сбор, обработка и распределение воды
Сбор, обработка и распределение воды
Сбор, обработка и распределение воды
Канализационная система
Канализационная система
Канализационная система
Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов
Сбор отходов
Сбор неопасных отходов
Сбор опасных отходов
Обработка и удаление отходов
Обработка и удаление неопасных отходов
Обработка и удаление опасных отходов
Утилизация отходов
Ликвидация отходов
Утилизация отсортированных материалов

42.99
43

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де инженерлік имараттар құрылысы
Мамандандырылған құрылыс жұмыстары

43.1
43.11
43.12
43.13
43.2
43.21
43.22
43.29
43.3
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.9
43.91

Бұрыннан бар ғимараттарды құлату және құрылыс үшін алаңдар дайындау
Ғимараттарды бөлшектеу және құлату
Құрылыс алаңындағы дайындық жұмыстары
Барлау мақсатымен бұрғылау
Электротехникалық, слесарлық және өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
Электротехникалық және монтаж жұмыстары
Сумен жабдықтау, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау
Өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
Әрлеу жұмыстары
Сылақ жұмыстары
Ағаш шеберлігі және ағаш ұстасы жұмыстары
Еденге жабын төсеу және қабырғаларды қаптау жұмыстары
Сырлау және шыны жұмыстары
Өзге де әрлеу жұмыстары
Өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
Төбе жабу жұмыстары

43.99

Басқа топтамаларға кірмеген өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
КӨТЕРМЕ ЖӘНЕ БӨЛШЕК САУДА; АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖӘНЕ МОТОЦИКЛДЕРДІ
ЖӨНДЕУ
Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек саудада сату және оларды
жөндеу
Автомобильдерді сату
Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын сату
Өзге де автокөлік құралдарын сату
Көлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу

E
36
36.0
36.00
37
37.0
37.00
38
38.1
38.11
38.12
38.2
38.21
38.22
38.3
38.31
38.32
39
39.0
39.00
F
41
41.1
41.10
41.2
41.20
42
42.1
42.11
42.12
42.13
42.2
42.21

G
45
45.1
45.11
45.19
45.2

Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство зданий
Разработка строительных проектов
Разработка строительных проектов
Строительство жилых и нежилых зданий
Строительство жилых и нежилых зданий
Гражданское строительство
Строительство автомобильных и железных дорог
Строительство дорог и автомагистралей
Строительство железных дорог и метро
Строительство мостов и туннелей
Строительство инженерных сооружений
Строительство распределительных инженерных объектов
Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями
Строительство прочих инженерных сооружений
Строительство водных сооружений
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие
группировки
Специализированные строительные работы
Снос существующих сооружений и подготовка площадки для строительства
Разборка и снос зданий
Подготовительные работы на стройплощадке
Разведочное бурение
Электротехнические, слесарные и прочие строительно-монтажные работы
Электротехнические и монтажные работы
Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
Прочие строительно-монтажные работы
Отделочные работы
Штукатурные работы
Столярные и плотницкие работы
Работы по покрытию полов и облицовке стен
Малярные и стекольные работы
Прочие отделочные работы
Прочие специализированные строительные работы
Кровельные работы
Прочие специализированные строительные работы, не вошедшие в другие
группировки
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И
МОТОЦИКЛОВ
Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт
Продажа автомобилей
Продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств
Продажа прочих автотранспортных средств
Техобслуживание и ремонт транспортных средств

Автокөлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу
Автомобильдер бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату
Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды көтерме саудада
сату
Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды бөлшек саудада
сату
Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату;
мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату;
мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, көтерме сауда
Сыйақы үшін немесе шарт негізінде көтерме сауда сату
Ауыл шаруашылығы шикізатын, тірі мал, тоқыма шикізаты мен жартылай фабрикаттарды
сату жөніндегі агенттердің қызметі
Отындарды, кендерді, металдар және химиялық заттарды сату жөніндегі агенттердің
қызметі

Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

46.17

Сүрек және құрылыс материалдарын сату жөніндегі агенттердің қызметі
Машиналарды, жабдықтарды, өнеркәсіптік жабдықтарды, теңіз және әуе кемелерін сату
жөніндегі агенттердің қызметі
Жиһаз, тұрмыстық тауарлар, бекітпе және өзге де металл бұйымдарды сату жөніндегі
агенттердің қызметі
Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім, былғарыдан және үлбірден жасалған бұйымдарды
сату жөніндегі агенттердің қызметі
Сусындар мен темекі бұйымдарын қоса алғанда, азық-түлік өнімдерін, сату жөніндегі
агенттердің қызметі

Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами
Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным
оборудованием, морскими и воздушными судами
Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и
прочими металлическими изделиями
Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью,
изделиями из кожи и меха
Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями

46.18
46.19
46.2

Басқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерінің немесе тауарлар
топтарын сатуға мамандандырылған агенттер қызметі
Түрлі ассортименттегі тауарларды сату жөніндегі агенттердің қызметі
Ауыл шаруашылығы шикізатын және малды тірідей көтерме саудада сату

46.21
46.22
46.23
46.24
46.3
46.31
46.32

Астық, өңделмеген темекіні, тұқым және малдарға арналған жемді көтерме саудада сату
Гүлдер мен басқа өсімдіктерді көтерме саудада сату
Малдарды тірідей көтерме саудада сату
Тері мен былғарыны көтерме саудада сату
Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын көтерме саудада сату
Жемістер мен көкөністерді көтерме саудада сату
Ет және ет өнімдерін көтерме саудада сату

46.33
46.34
46.35

Сүт өнімдерін, жұмыртқа және азықтық май және тоң майды көтерме саудада сату
Сусындарды көтерме саудада сату
Темекі бұйымдарын көтерме саудада сату

46.36
46.37

Қант, шоколад және қантты кондитерлік бұйымдарды көтерме саудада сату
Кофе, шай, какао және дәмдеуіштерді көтерме саудада сату
Балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді қоса алғанда, өзге де тамақ
өнімдерін көтерме саудада сату
Тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын мамандандырылмаған көтерме
саудада сату

Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами
товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки
Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для
животных
Оптовая торговля цветами и другими растениями
Оптовая торговля живыми животными
Оптовая торговля шкурами и кожей
Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
Оптовая торговля фруктами и овощами
Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и
жирами
Оптовая торговля напитками
Оптовая торговля табачными изделиями
Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими
изделиями
Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных
и моллюсков
Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и
табачными изделиями
Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского
назначения
Оптовая торговля текстильными товарами
Оптовая торговля одеждой и обувью
Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой
Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами
Оптовая торговля парфюмерией и косметикой
Оптовая торговля фармацевтическими товарами
Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием
Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями
Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным
оборудованием и программным обеспечением
Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и
запчастями к нему
Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием и запасными частями
Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и
запасными частями
Оптовая торговля механическими станками
Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства
Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного
производств
Оптовая торговля офисной мебелью
Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
Прочие услуги оптовой торговли
Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными
продуктами
Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и
сантехническим оборудованием
Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием и инвентарем
Оптовая торговля химической продукцией
Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
Оптовая торговля отходами и ломом
Неспециализированная оптовая торговля
Неспециализированная оптовая торговля
Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и табачными
изделиями в специализированных магазинах
Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах
Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных
магазинах

45.20
45.3
45.31
45.32
45.4
45.40
46
46.1
46.11
46.12
46.13
46.14
46.15
46.16

46.38
46.39
46.4
46.41
46.42
46.43
46.44
46.45
46.46
46.47
46.48
46.49
46.5
46.51
46.52
46.6
46.61
46.62
46.63

Тұтынушылық мақсаттағы азық-түлік емес тауарларды көтерме саудада сату
Тоқыма бұйымдарын көтерме саудада сату
Киімді мен аяқ киімдерді көтерме саудада сату
Электр, радио тауарларын және телеаппаратураларды көтерме саудада сату
Кәрлен, шыны ыдыстар мен тазартқыш құралдарды көтерме саудада сату
Парфюмерия мен косметиканы көтерме саудада сату
Фармацевтикалық тауарларды көтерме саудада сату
Жиһазды, кілемдерді және жарықтандыру жабдықтарын көтерме саудада сату
Сағаттарды және зергерлік әшекейлерді көтерме саудада сату
Өзге де тұрмыстық тауарларды көтерме саудада сату
Ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды көтерме саудада сату
Компьютерлер мен шалғай компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз
етуді көтерме саудада сату
Электронды және телекоммуникациялық жабдықтарды және олардың қосалқы
бөлшектерін көтерме саудада сату
Өзге де техникаларды, жабдықтарды және қосалқы бөлшектерді көтерме саудада сату
Ауыл шаруашылығы техникасын, жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін
көтерме саудада сату
Механикалық станоктарды көтерме саудада сату
Кен өндіруге және азаматтық құрылысқа арналған техниканы көтерме саудада сату

47.2
47.21

Тоқыма, тігін және трикотаж өндірісіне арналған техниканы көтерме саудада сату
Кеңсе жиһаздарын көтерме саудада сату
Өзге де кеңсе техникасы мен жабдықтарды көтерме саудада сату
Өзге де техника мен жабдықтарды көтерме саудада сату
Көтерме сауданың өзге де қызметтері
Қатты, сұйық және газ тәрізді отынды және осыларға ұқсас өнімдерді көтерме саудада
сату
Металды және металл кендерін көтерме саудада сату
Ағаш материалдарын, құрылыс материалдарын және сантехникалық жабдықтарды
көтерме саудада сату
Металл бұйымдарды, су құбырын және жылытатын жабдықтар мен мүліктерді көтерме
саудада сату
Химиялық өнімді көтерме саудада сату
Өзге де аралық өнімдерді көтерме саудада сату
Қалдықтарды және сынықтарды көтерме саудада сату
Мамандандырылмаған көтерме сауда
Мамандандырылмаған көтерме сауда
Автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда
Мамандандырылмаған дүкендердегі бөлшек сауда
Мамандандырылмаған дүкендерде көбінесе тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі
бұйымдарын бөлшек саудада сату
Мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
Мамандандырылған дүкендерде сусындарды қоса алғанда, тамақ өнімдерін және темекі
бұйымдарын бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату

47.22

Мамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін бөлшек саудада сату

46.64
46.65
46.66
46.69
46.7
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
46.9
46.90
47
471
47.11
47.19

Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для
автомобилей
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов
Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми
животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и
химическими веществами

47.24
47.25

Мамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді
бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан жасалған және қантты
кондитерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату

47.26

Мамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату

47.23

Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в
специализированных магазинах
Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими
изделиями в специализированных магазинах
Розничная торговля напитками в специализированных магазинах

47.42

Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах
Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных
Мамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада сатудың өзге де түрлері магазинах
Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
Розничная торговля топливом в специализированных магазинах
Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
Розничная торговля топливом в специализированных магазинах
Мамандандырылған дүкендерде ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды бөлшек Розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием в
саудада сату
специализированных магазинах
Мамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық
Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и
қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
программным обеспечением в специализированных магазинах
Мамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада
Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в
сату
специализированных магазинах

47.43

Мамандандырылған дүкендерде аудио және видео техниканы бөлшек саудада сату

47.5

Мамандандырылған дүкендерде өзге де тұрмыстық жабдықтарды бөлшек саудада сату

47.51

Мамандандырылған дүкендерде тоқыма бұйымдарын бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде бекітпе бұйымдарды, лак-бояу материалдарын және
шыныларды бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде кілемдер, кілем бұйымдарын, сондай-ақ қабырға және
еден жабындарын бөлшек саудада сату

47.29
47.3
47.30
47.4
47.41

47.52
47.53

47.6
47.61

Мамандандырылған дүкендерде тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде жиһаз, жарықтандыру жабдықтары және өзге де
тұрмыстық керек-жарақтарды бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде мәдени-ойын-сауық сипаттағы тауарларды бөлшек
саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде кітаптарды бөлшек саудада сату

47.62

Мамандандырылған дүкендерде газет және кеңсе тауарларын бөлшек саудада сату

47.63

Мамандандырылған дүкендерде аудио және видео жазбаларды бөлшек саудада сату

47.64
47.65
47.7
47.71

Мамандандырылған дүкендерде спорт жабдықтарын бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде ойындар мен ойыншықтарды бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде өзге де тауарларды бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде киімдерді бөлшек саудада сату

47.54
47.59

47.72
47.73
47.74
47.75

47.76
47.77
47.78
47.79
47.8
47.81
47.82
47.89
47.9
47.91
47.99
H
49
49.1
49.10
49.2
49.20
49.3
49.31
49.32
49.39
49.4
49.41
49.42
49.5
49.50
50
50.1
50.10
50.2
50.20
50.3
50.30
50.4
50.40
51
51.1
51.10
51.2

Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах
Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в специализированных
магазинах
Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных
магазинах
Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и
стеклом в специализированных магазинах
Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и
напольными покрытиями в специализированных магазинах
Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в
специализированных магазинах
Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими
бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах
Розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в
специализированных магазинах
Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах

Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах
Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных
магазинах
Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах
Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных
Мамандандырылған дүкендерде аяқ киім және былғары бұйымдарды бөлшек саудада сату магазинах
Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных
магазинах
Мамандандырылған дүкендерде фармацевтикалық тауарларды бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде медициналық және ортопедтік тауарларды бөлшек
Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в
саудада сату
специализированных магазинах
Мамандандырылған дүкендерде косметикалық тауарларды және гигиена заттарын бөлшек Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в
саудада сату
специализированных магазинах
Мамандандырылған дүкендерде гүлдерді, бөлме өсімдіктерін, тұқымдарды,
Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами,
тыңайтқыштарды, үй жануарларын және үй жануарларына арналған жемді бөлшек
удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в
саудада сату
специализированных магазинах
Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в
специализированных магазинах
Мамандандырылған дүкендерде сағат және зергерлік әшекейлерді бөлшек саудада сату
Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных
Мамандандырылған дүкендерде жаңа тауарларды бөлшек саудада сатудың басқа түрлері магазинах
Дүкендерде ұсталған тауарларды бөлшек саудада сату
Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
Палаткалар мен базарлардағы бөлшек сауда
Розничная торговля через палатки и рынки
Сауда палаткаларында және базарда тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в
бөлшек саудада сату
торговых палатках и на рынке
Сауда палаткаларында және базарда киімдер, аяқ киімдер және маталарды бөлшек
Розничная торговля одеждой, обувью и тканями в торговых палатках и на
саудада сату
рынке
Палаткалар мен базарларда өзге де тауарларды бөлшек саудада сату
Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки
Дүкендер мен базарлар арқылы сатылмайтын бөлшек сауда
Розничная торговля не через магазины и рынки
Почта бойынша тапсырыстар орындайтын фирмалар арқылы және Интернет арқылы
Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через
бөлшек саудада сату
Интернет
Дүкендерден, сауда палаткаларынан немесе базарлардан тыс бөлшек сауданың басқа
түрлері
Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков
КӨЛІК ЖӘНЕ ҚОЙМАЛАУ
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
Құрлық көлігі және құбырмен тасымалдау
Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам
Жолаушылар темір жол көлігі, қалааралық
Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний
Жолаушылар темір жол көлігі, қалааралық
Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний
Жүк темір жол көлігі
Грузовой железнодорожный транспорт
Жүк темір жол көлігі
Грузовой железнодорожный транспорт
Өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігі
Прочий пассажирский сухопутный транспорт
Қалалық және қала маңына жүретін жер үсті жолаушылар көлігі
Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
Такси қызметі
Деятельность такси
Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим
Басқа санаттарға жатқызылмаған жер үсті жолаушылар тасымалдарының өзге де түрлері категориям
Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау және тасымалдау бойынша көрсетілетін
қызметтер
Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам
Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау
Грузовые перевозки автомобильным транспортом
Тасымалдау бойынша қызметтер
Услуги по перевозкам
Құбырмен тасымалдау
Транспортирование по трубопроводу
Транспортирование по трубопроводу
Құбырмен тасымалдау
Су көлігі
Водный транспорт
Теңізде және жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі
Морской и прибрежный пассажирский транспорт
Теңізде және жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі
Морской и прибрежный пассажирский транспорт
Теңіз және жағалау суларында жүретін жүк көлігі
Морской и прибрежный грузовой транспорт
Теңіз және жағалау суларында жүретін жүк көлігі
Морской и прибрежный грузовой транспорт
Өзен жолаушылар көлігі
Речной пассажирский транспорт
Өзен жолаушылар көлігі
Речной пассажирский транспорт
Өзен жүк көлігі
Речной грузовой транспорт
Өзен жүк көлігі
Речной грузовой транспорт
Әуе көлігі
Воздушный транспорт
Жолаушылар әуе көлігі
Воздушный пассажирский транспорт
Жолаушылар әуе көлігі
Воздушный пассажирский транспорт
Әуе жүк көлігі және көліктік ғарыш жүйесі
Воздушный грузовой транспорт и транспортная космическая система

53.10
53.2
53.20
I
55
55.1
55.10

Жүк әуе көлігі
Көліктік ғарыш жүйесі
Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі
Жүктерді қоймаға қою және сақтау
Жүктерді қоймаға қою және сақтау
Тасымалдау кезіндегі қызметтің қосалқы түрлері
Құрлық көлігі саласында қызметтер
Су көлігі саласында қызметтер
Әуе көлігі саласындағы қызметтер
Жүктерді көліктік өңдеу
Тасымалдау кезіндегі өзге де ілеспе қызметтер
Почталық және курьерлік қызмет
Жалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сәйкес почталық
қызметтер
Жалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сәйкес почталық
қызметтер
Өзге де почталық және курьерлік қызмет
Өзге де почталық және курьерлік қызмет
ТҰРУ ЖӘНЕ ТАМАҚТАНУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
Тұруды ұйымдастыру бойынша қызметтер
Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы
Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы

55.2

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру

55.20
55.3
55.30
55.9
55.90
56
56.1
56.10
56.2
56.21
56.29
56.3
56.30
J
58

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру
Кемпингке арналған алаңдар, рекреациялық автопарктер және трейлерлік парктер
Кемпингке арналған алаңдар, рекреациялық автопарктер және трейлерлік парктер
Тұрғын үйдің басқа түрлері
Тұрғын үйдің басқа түрлері
Тамақ өнімдері мен сусындар ұсыну бойынша қызметтер
Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
Тапсырыспен тамақ жеткізу және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша басқа қызметтер
Тапсырыспен тамақ жеткізу
Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері
Сусын беру
Сусын беру
АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
Баспа қызметі

58.1
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19
58.2
58.21
58.29
59

Кітаптар, мерзімдік басылымдар шығару және баспагерлік қызметтің басқа түрлері
Кітап шығару
Анықтамалықтар және жазылушылар тізімдерін шығару
Газет шығару
Журналдар мен мерзімдік басылымдарды шығару
Баспа ісінің өзге де түрлері
Бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
Компьютерлік ойындар құру
Өзге де бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық
жазбалар өндіру

59.1

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет

59.11
59.12

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет
Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар дайындаудың өндірістен кейінгі
сатысы

59.13
59.14
59.2
59.20
60
60.1
60.10
60.2
60.20
61
61.1
61.10
61.2
61.20
61.3
61.30
61.9
61.90

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар тарату бойынша қызмет
Кинофильмдер көрсету бойынша қызмет
Фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет
Фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет
Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау бойынша қызмет
Радиохабарлар
Радиохабарлар
Телевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі
Телевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі
Байланыс
Сымды телекоммуникациялық байланыс
Сымды телекоммуникациялық байланыс
Сымсыз телекоммуникациялық байланыс
Сымсыз телекоммуникациялық байланыс
Телекоммуникациялардың спутниктік жүйесі
Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет
Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері
Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері

62

Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер

62.0
62.01
62.02
62.03

63.99
K

Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер
Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет
Компьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері
Компьютерлік жабдықтарды басқару қызметі
Ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы қызметтің басқа
түрлері
Ақпараттық қызметтердің жұмысы
Деректерді қайта өңдеу және орналастыру бойынша қызметтер; веб-порталдар
Деректерді қайта өңдеу және орналастыру қызметтері және басқа қызметтер
Веб-порталдар
Өзге де ақпараттық қызметтердің жұмысы
Ақпараттық агенттіктердің қызметі
Берілген санаттардың ешбірінде аталмаған ақпараттық агенттіктер қызметінің өзге де
түрлері
ҚАРЖЫ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІ

Грузовой воздушный транспорт
Транспортная космическая система
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Складирование и хранение груза
Складирование и хранение груза
Вспомогательные виды деятельности при транспортировке
Услуги в области сухопутного транспорта
Услуги в области водного транспорта
Услуги в области воздушного транспорта
Транспортная обработка грузов
Прочие сопроводительные услуги при перевозках
Почтовая и курьерская деятельность
Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг
в зоне всеобщего охвата
Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг
в зоне всеобщего охвата
Прочая почтовая и курьерская деятельность
Прочая почтовая и курьерская деятельность
УСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
Услуги по организации проживания
Предоставление услуг гостиницами
Предоставление услуг гостиницами
Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного
проживания
Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного
проживания
Площадки для кемпинга, рекреационные автопарки и трейлерные парки
Площадки для кемпинга, рекреационные автопарки и трейлерные парки
Другие виды жилья
Другие виды жилья
Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков
Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
Доставка пищи на заказ и другие услуги по доставке продуктов питания
Доставка пищи на заказ
Прочие виды организации питания
Подача напитков
Подача напитков
ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
Издательская деятельность
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской
деятельности
Издание книг
Издание справочников и списков подписчиков
Издание газет
Издание журналов и периодических публикаций
Прочие виды издательского дела
Выпуск программного обеспечения
Создание компьютерных игр
Издание прочего программного обеспечения
Производство кино-, видеофильмов, и телевизионных программ, фонограмм и
музыкальных записей
Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных
программ
Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных
программ
Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и
телевизионных программ
Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных
программ
Деятельность по показу кинофильмов
Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
Деятельность по созданию программ и телерадиовещание
Радиовещание
Радиовещание
Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ
Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ
Связь
Проводная телекоммуникационная связь
Проводная телекоммуникационная связь
Беспроводная телекоммуникационная связь
Беспроводная телекоммуникационная связь
Спутниковая система телекоммуникаций
Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций
Другие виды телекоммуникационных услуг
Другие виды телекоммуникационных услуг
Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие
услуги
Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие
услуги
Деятельность в области компьютерного программирования
Консультационные услуги в области компьютерных технологий
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Другие виды деятельности в области информационных технологий и
компьютерных систем
Деятельность информационных служб
Услуги по размещению и переработке данных; веб-порталы
Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
Веб-порталы
Деятельность прочих информационных служб
Деятельность информационных агентств
Прочие виды деятельности информационных агентств, не упомянутых ни в
одной из перечисленных категорий
ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

64
64.1
64.11
64.19

Қаржы қызметтері, сақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда
Ақша-кредит делдалдығы
Орталық банк қызметі
Ақша-кредит делдалдығының басқа түрлері

Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов
Денежно-кредитное посредничество
Деятельность центрального банка
Другие виды денежно-кредитного посредничества

51.21
51.22
52
52.1
52.10
52.2
52.21
52.22
52.23
52.24
52.29
53
53.1

62.09
63
63.1
63.11
63.12
63.9
63.91

66.19

Деятельность холдинговых компаний
Деятельность холдинговых компаний
Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты
Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты
Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и
пенсионных фондов
Финансовый лизинг
Прочие виды кредитования
Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и
пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам
Страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме
обязательного социального страхования
Страхование
Страхование жизни
Страхование ущерба
Перестрахование
Перестрахование
Деятельность пенсионных фондов
Деятельность пенсионных фондов
Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и
страхования
Қаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет
Сақтандырудан және зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызмет көрсетуді Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме
ұсыну бойынша қосалқы қызмет
страхования и пенсионного обеспечения
Қаржы нарығын басқару
Управление финансовыми рынками
Бағалы қағаздар мен тауарларға келісім-шарттар бойынша брокерлік қызметтер
Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары
Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызметтерді ұсыну Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг,
бойынша басқа қосалқы қызмет
кроме страхования и пенсионного обеспечения

66.2
66.21
66.22

Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша қосалқы қызмет
Тәуекелдер мен шығынды бағалау
Сақтандыру агенттерінің және брокерлерінің қызметі

64.2
64.20
64.3
64.30
64.9
64.91
64.92
64.99
65
65.1
65.11
65.12
65.2
65.20
65.3
65.30
66
66.1
66.11
66.12

66.29
66.3
66.30
L
68
68.1
68.10
68.2
68.20
68.3
68.31
68.32
М
69
69.1
69.10
69.2
69.20
70
70.1
70.10
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
71.20
72
72.1
72.11
72.19
72.2
72.20
73
73.1
73.11
73.12
73.2
73.20
74
74.1
74.10
74.2
74.20
74.3
74.30
74.9
74.90
75
75.0
75.00

Холдингтік компаниялар қызметі
Холдингтік компаниялар қызметі
Тресттер, қорлар және басқа осындай қаржы объектілері
Тресттер, қорлар және басқа осындай қаржы объектілері
Сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерінен басқа, қаржылық қызметтердің
басқа түрлері
Қаржылық лизинг
Кредит берудің өзге түрлері
Өзге топтамаларға жатқызылмаған сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметінен
басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері
Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы
қорларының қызметі
Сақтандыру
Өмірді сақтандыру
Шығынды сақтандыру
Қайта сақтандыру
Қайта сақтандыру
Зейнетақы қорларының қызметі
Зейнетақы қорларының қызметі

Вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному обеспечению
Оценка рисков и ущерба
Деятельность страховых агентов и брокеров
Прочая вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному
обеспечению
Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі басқа қосалқы қызмет
Қорларды басқару бойынша қызмет
Деятельность по управлению фондами
Қорларды басқару
Управление фондами
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКПЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
Операции с недвижимым имуществом
Жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату
Купля и продажа недвижимости
Жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату
Купля и продажа недвижимости
Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Жалға беру және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті басқару
Жалға беру және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті пайдалану
Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости
Сыйақы үшін немесе келісім-шарт негізінде жылжымайтын мүлікпен жасалатын
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
операциялар
основе
Жылжымайтын мүлікпен жүргізілетін операциялар бойынша агенттіктердің қызметі
Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
Сыйақы үшін немесе келісім-шарттық негізде жылжымайтын мүлікті басқару
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
КӘСІБИ, ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Құқық саласындағы қызмет
Деятельность в области права
Құқық саласындағы қызмет
Деятельность в области права
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по
Бухгалтерлік есепке алу және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру налогообложению
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по
Бухгалтерлік есепке алу және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру налогообложению
Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңестер беру
Деятельность головных компаний; консультации по вопросам управления
Бас компаниялар қызметі
Деятельность головных компаний
Бас компаниялар қызметі
Деятельность головных компаний
Басқару мәселелері жөнінде кеңес беру бойынша қызмет
Деятельность по консультированию по вопросам управления
Өзара қарым-қатынас және жұртшылықпен байланыс бойынша қызметтер
Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностью
Коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических
испытаний и анализа
Сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет
Сәулет саласындағы қызмет, инженерлік ізденістер және осы салаларда техникалық кеңес Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и
беру
предоставление технических консультаций в этих областях
Сәулет саласындағы қызметтер
Деятельность в области архитектуры
Инженерлік ізденістер саласындағы қызмет және осы салаларда техникалық кеңес беруді Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление
ұсыну
технических консультаций в этой области
Техникалық сынақтар мен талдаулар
Технические испытания и анализы
Техникалық сынақтар мен талдаулар
Технические испытания и анализы
Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер
Научные исследования и разработки
Жаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы ғылыми зерттеулер мен
Научные исследования и экспериментальные разработки в области
эксперименттік әзірлемелер
естественных наук и инженерии
Научные исследования и экспериментальные разработки в области
биотехнологий
Биотехнологиялар саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер
Жаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы өзге де зерттеулер мен
әзірлемелер
Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии
Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік
Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и
әзірлемелер
гуманитарных наук
Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік
Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и
әзірлемелер
гуманитарных наук
Жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу
Рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры
Жарнама
Реклама
Жарнама агенттіктерінің қызметі
Деятельность рекламных агентств
Бұқаралық ақпарат құралдарында жарнама беру
Представление рекламы в средствах массовой информации
Нарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Нарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность
Дизайн бойынша мамандандырылған жұмыстар
Специализированные работы по дизайну
Мамандандырылған дизайн жүргізу жөніндегі жұмыстар
Работы по проведению специализированного дизайна
Фотография саласындағы қызмет
Деятельность в области фотографии
Фотография саласындағы қызмет
Деятельность в области фотографии
Аударма (жазбаша және ауызша) ісі
Переводческое (устное и письменное) дело
Аударма (жазбаша және ауызша) ісі
Переводческое (устное и письменное) дело
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не
включенная в другие категории
Басқа санаттарға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не
включенная в другие категории
Басқа санаттарға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Ветеринарлық қызмет
Ветеринарная деятельность
Ветеринарлық қызмет
Ветеринарная деятельность
Ветеринарлық қызмет
Ветеринарная деятельность

N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
77.40
78
78.1
78.10
78.2
78.20
78.3
78.30
79
79.1
79.11
79.12
79.9
79.90
80
80.1
80.10
80.2
80.20
80.3
80.30
81
81.1
81.10
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
81.30
82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.20
82.3
82.30

ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ
Жалдау, жалға беру, лизинг
Автокөлікті жалға алу және жалға беру
Автомобильдер мен жеңіл автомобильдерді жалға алу және жалға беру
Жүк көліктерін жалға алу және жалға беру
Жеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жалдау және жалға алу
Ойын-сауық және спорттық құрал-саймандарды жалдау және жалға алу
Бейне жазбалар мен дискілерді жалға беру
Жеке тұтынатын өзге заттарды және тұрмыстық тауарларды жалға беру және жалға алу
Өзге де машиналарды, жабдықтарды және материалдық құралдарды жалдау және жалға
беру
Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын жалға алу және жалға беру
Азаматтық объектілердің құрылысына арналған құрылыс техникасы мен жабдықтарды
жалдау және жалға беру
Есептеуіш техниканы қоса алғанда, кеңсе машиналары мен жабдықтарды жалдау және
жалға беру
Су көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау және жалға беру

Прокат и аренда прочих машин, оборудования и материальных средств
Аренда и сдача в аренду сельскохозяйственной техники и оборудования
Аренда и сдача в аренду строительной техники и оборудования для
строительства гражданских объектов
Аренда и сдача в аренду офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику
Аренда и сдача в аренду водных транспортных средств и оборудования

Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау және жалға беру
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де машиналарды, жабдықтар мен материалдық
құралдарды жалға алу және жалға беру
Қорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қоспағанда, зияткерлік меншікті
және ұқсас өнімдерді жалға алу
Қорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қоспағанда, зияткерлік меншікті
және ұқсас өнімдерді жалға алу
Жұмысқа орналастыру
Жұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі
Жұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі
Уақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі
Уақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі
Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі
Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі
Туристік операторлардың, туристік агенттердің және туризм саласында қызмет көрсететін
өзге де ұйымдардың қызметі
Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі
Туристік агенттіктер қызметі
Туристік операторлардың қызметі
Брондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері және оған ілеспе қызметтер
Брондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері және оған ілеспе қызметтер
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу бойынша қызметтер
Жеке күзет қызметінің жұмысы
Жеке күзет қызметінің жұмысы
Күзет жүйелері саласындағы қызмет
Күзет жүйелері саласындағы қызмет
Тергеу жүргізу жөніндегі қызмет
Тергеу жүргізу жөніндегі қызмет
Ғимараттарға және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет
Объектілерге кешенді қызмет көрсету
Объектілерге кешенді қызмет көрсету
Тазалау жөніндегі қызмет
Ғимараттарды жалпы тазалау
Ғимараттар мен өнеркәсіптік объектілерді тазалау бойынша өзге қызмет
Тазалау бойынша қызметтердің барлық түрлері
Абаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау
Абаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау
Әкімшілік-басқару, шаруашылық және өзге де қосалқы қызмет көрсету саласындағы
қызмет

Аренда и сдача в аренду воздушных транспортных средств и оборудования
Аренда и сдача в аренду прочих машин, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие категории
Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за
исключением работ с защищенными авторскими правами
Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за
исключением работ с защищенными авторскими правами
Трудоустройство
Деятельность агентств по трудоустройству
Деятельность агентств по трудоустройству
Деятельность агентств по временному трудоустройству
Деятельность агентств по временному трудоустройству
Деятельность прочих организаций по работе с персоналом
Деятельность прочих организаций по работе с персоналом
Деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристских агентств и операторов
Деятельность туристских агентств
Деятельность туристских операторов
Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги
Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги
Деятельность по обеспечению безопасности и расследованию
Деятельность частных охранных служб
Деятельность частных охранных служб
Деятельность в области систем охраны
Деятельность в области систем охраны
Деятельность по расследованию
Деятельность по расследованию
Деятельность в области обслуживания зданий и территорий
Комплексное обслуживание объектов
Комплексное обслуживание объектов
Деятельность по уборке
Общая уборка зданий
Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов
Прочие виды услуг по уборке
Деятельность по благоустройству; пейзажное планирование
Деятельность по благоустройству; пейзажное планирование
Деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного и
прочего вспомогательного обслуживания

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Кешенді әкімшілік-басқарушылық қызмет көрсету
Фотокөшірмелеу жұмыстары, құжаттамалар дайындау және мамандандырылған кеңселік
қызмет көрсетудің өзге де түрлері
Ақпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы
Ақпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы
Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру
Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Комплексное административно-управленческое обслуживание
Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды
специализированного конторского обслуживания
Деятельность информационно-справочных служб
Деятельность информационно-справочных служб
Организация конференций и торговых выставок
Организация конференций и торговых выставок
Вспомогательное обслуживание хозяйственной деятельности, не включенное
в другие категории
Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро
Упаковывание
Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не
включенные в другие категории
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственное управление и оборона; обязательное социальное
обеспечение
Государственное управление общего характера, социально-экономическое
управление
Государственное управление общего характера
Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское
обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные
услуги, кроме социального обеспечения
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической
деятельности
Предоставление государством услуг обществу в целом
Международная деятельность
Оборонная деятельность
Деятельность в области юстиции и правосудия
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Деятельность в области обязательного социального страхования
Деятельность в области обязательного социального страхования
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
Дошкольное (доначальное) образование
Дошкольное (доначальное) образование
Начальное образование (первая ступень)
Начальное образование (первая ступень)
Среднее образование (вторая и третья ступени)

82.99

Басқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметтеріне қосалқы қызмет көрсету
Төлемдерді жинау бойынша агенттіктер мен кредиттік бюролардың қызметі
Буып-түю
Басқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметіне қосалқы қызмет көрсетудің басқа
түрлері

O

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС; МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

84

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

84.1
84.11

84.12

Жалпы сипатты мемлекеттік басқару, әлеуметтік-экономикалық басқару
Жалпы сипатты мемлекеттік басқару
Әлеуметтік қамсыздандырудан басқа, медициналық қызмет көрсетуді, білім беру, мәдени
қызмет көрсетуді және басқа да әлеуметтік қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін
мекемелердің қызметін реттеу

84.13
84.2
84.21
84.22
84.23
84.24
84.25
84.3
84.30
P
85
85.1
85.10
85.2
85.20
85.3

Экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу
Мемлекеттің қоғамға қызметтерді тұтастай ұсынуы
Халықаралық саясат
Қорғаныс қызметі
Әділет саласындағы қызмет және сот әділдігі
Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет
Төтенше жағдайлардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет
Міндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет
Міндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет
БІЛІМ БЕРУ
Білім беру
Мектепке дейінгі білім беру
Мектепке дейінгі білім беру
Бастауыш білім (бірінші саты)
Бастауыш білім (бірінші саты)
Жалпы орта білім беру (екінші және үшінші сатылары)

82.9
82.91
82.92

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аренда, прокат, лизинг
Аренда и сдача в аренду автотранспорта
Аренда и сдача в аренду автомобилей и легковых автомобилей
Аренда и сдача в аренду грузовых автомобилей
Прокат и аренда предметов личного потребления и бытовых товаров
Прокат и аренда развлекательного и спортивного инвентаря
Прокат видео записей и дисков
Прокат и аренда прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

85.31
85.32
85.4
85.41
85.42
85.5
85.51
85.52
85.53
85.59
85.6
85.60
Q
86
86.1
86.10
86.2
86.21
86.22
86.23
86.9
86.90
87
87.1
87.10

87.2

87.20
87.3
87.30
87.9
87.90
88
88.1
88.10
88.9
88.91
88.99
R
90
90.0
90.01
90.02
90.03
90.04
91
91.0
91.01
91.02
91.03
91.04
92
92.0
92.00
93
93.1
93.11
93.12
93.13
93.19
93.2
9321
93.29
S
94
94.1
94.11
94.12
94.2
94.20
94.9
94.91
94.92
94.99
95
95.1
95.11
95.12
95.2
95.21
95.22
95.23
95.24
95.25
95.29

Негізгі және жалпы орта білім беру
Техникалық және кәсіптік орта білім
Жоғары білім
Орта білімнен кейінгі білім беру
Жоғары білім
Білім берудің өзге де түрлері
Спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыратын мамандар білімі
Мәдениет саласындағы білім беру
Көлік құралдарының жүргізушілерін дайындау мектептерінің қызметі
Басқа санаттарға енгізілмеген білім берудің өзге түрлері
Қосалқы білім беру қызметі
Қосалқы білім беру қызметі
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР
Денсаулық сақтау саласындағы қызмет
Аурухана мекемелерінің қызметі
Аурухана мекемелерінің қызметі
Дәрігерлік және стоматологиялық практика
Жалпы дәрігерлік практика
Арнайы дәрігерлік практика
Стоматологиялық қызмет
Денсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет
Денсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет
Тұратын орынмен қамтамасыз ете отырып әлеуметтік қызмет көрсету
Тұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту мекемелері
Тұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту мекемелері

Основное и общее среднее образование
Техническое и профессиональное среднее образование
Высшее образование
Послесреднее образование
Высшее образование
Прочие виды образования
Спортивное образование и образование специалистов организации досуга
Образование в сфере культуры
Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств
Прочие виды образования, не включенные в другие категории
Вспомогательные образовательные услуги
Вспомогательные образовательные услуги
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность больничных учреждений
Деятельность больничных учреждений
Врачебная и стоматологическая практика
Общая врачебная практика
Специальная врачебная практика
Стоматологическая деятельность
Прочая деятельность по охране здоровья
Прочая деятельность по охране здоровья
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Учреждения по уходу за больными с обеспечением проживания
Учреждения по уходу за больными с обеспечением проживания
Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и
Ақыл-ой және дене кемшіліктері, психиатриялық аурулары мен наркологиялық ауытқулары физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и
бар адамдарға арналған тұруға байланысты қызмет
наркологическими расстройствами
Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и
Ақыл-ой және дене кемшіліктері, психиатриялық аурулары мен наркологиялық ауытқулары физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и
бар адамдарға арналған тұруға байланысты қызмет
наркологическими расстройствами
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания
Тұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания
Тұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі
Прочие виды деятельности по уходу на дому, не включенные в другие
категории
Басқа санаттарға енгізілмеген үйде күту бойынша қызметтің өзге де түрлері
Прочие виды деятельности по уходу на дому, не включенные в другие
категории
Басқа санаттарға енгізілмеген үйде күту бойынша қызметтің өзге де түрлері
Тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для
престарелых и инвалидов
Қарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для
престарелых и инвалидов
Қарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету
Басқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей көрсетілетін өзге әлеуметтік
Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в
қызметтер
другие категории
Балалардың күндізгі күтімі
Дневной уход за детьми
Басқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей көрсетілетін өзге әлеуметтік
Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в
қызметтер
другие категории
ӨНЕР, ОЙЫН-САУЫҚ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС
ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет
Деятельность в области творчества, искусства и развлечений
Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет
Деятельность в области творчества, искусства и развлечений
Продюссерлік қызмет
Продюсерская деятельность
Спектакль көрсету кезінде техникалық қолдау
Техническая поддержка при показе спектаклей
Өнер саласындағы қызмет
Деятельность в области искусства
Концерттік және театр залдарының қызметі
Деятельность концертных и театральных залов
Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного
мекемелердің қызметі
обслуживания
Кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар және мәдени қызмет көрсететін басқа да
Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного
мекемелер қызметі
обслуживания
Кітапхана және мұрағаттар қызметі
Деятельность библиотек и архивов
Мұражайлар қызметі
Деятельность музеев
Тарихи орындар мен ғимараттарды, мәдени ескерткіштерді қорғау бойынша қызмет
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
Ботаникалық бақтар және зоологиялық парктер мен қорықтар қызметі
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі
Деятельность по организации азартных игр и заключению пари
Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі
Деятельность по организации азартных игр и заключению пари
Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі
Деятельность по организации азартных игр и заключению пари
Спорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет
Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений
Спорт саласындағы қызмет
Деятельность в области спорта
Спорттық объектілер қызметі
Деятельность спортивных объектов
Спорт клубтарының қызметі
Деятельность спортивных клубов
Фитнесс-клубтардың қызметі
Деятельность фитнесс клубов
Спорт саласындағы өзге қызмет
Прочая деятельность в области спорта
Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет
Деятельность по организации отдыха и развлечений
Мәдени және демалыс саябақтары мен тақырыптық саябақтар қызметі
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері
Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕР ТҮРЛЕРІН ҰСЫНУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
Мүшелік ұйымдар қызметі
Деятельность членских организаций
Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных
членских организаций
Коммерциялық, кәсіпкерлік және кәсіби мүшелік ұйымдар қызметі
Коммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі
Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций
Кәсіпкерлік ұйымдар қызметі
Деятельность профессиональных организаций
Кәсіподақтар қызметі
Деятельность профсоюзов
Кәсіподақтар қызметі
Деятельность профсоюзов
Басқа қоғамдық бірлестіктердің қызметі
Деятельность прочих общественных объединений
Діни ұйымдар қызметі
Деятельность религиозных организаций
Саяси ұйымдар қызметі
Деятельность политических организаций
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоғамдық ұйымдар қызметі
Компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке тұтынатын заттарды жөндеу
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров
Компьютерлер мен байланыс жабдықтарын жөндеу
Ремонт компьютеров и оборудования связи
Компьютерлер мен шалғай жабдықтарды жөндеу
Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
Коммуникациялық жабдықтарды жөндеу
Ремонт коммуникационного оборудования
Жеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу
Ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров
Тұрмыстық электрониканы жөндеу
Ремонт бытовой электроники
Тұрмыстық аспаптарды, үй мен бау-бақша құрал-саймандарын жөндеу
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Аяқ киімдерді және былғарыдан жасалған бұйымдарды жөндеу
Ремонт обуви и изделий из кожи
Жиһаздарды және үйге қажетті заттарды жөндеу
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
Сағаттарды және әшекей бұйымдарды жөндеу
Ремонт часов и ювелирных изделий
Жеке тұтынатын өзге де заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

96
96.0

Өзге де дербес қызметтер көрсету
Өзге де дербес қызметтер ұсыну

Предоставление прочих индивидуальных услуг
Предоставление прочих индивидуальных услуг

96.01
96.02
96.03
96.04
96.09

Тоқыма бұйымдарын және үлбірден жасалған бұйымдарды жуу және (химиялық) тазалау
Шаштараздардың, сән салондарының қызметтерін ұсыну
Жерлеуді ұйымдастыру және олармен байланысты қызметтер ұсыну
Дене шынықтыру-сауықтыру қызметі
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге қызметтерді ұсыну

T
97
97.0
97.00

ҮЙ ҚЫЗМЕТШІСІН ЖАЛДАЙТЫН ЖӘНЕ ӨЗІ ТҰТЫНУ ҮШІН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР
ӨНДІРЕТІН ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫ ҚЫЗМЕТІ
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

98

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98.1

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98.10

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98.2

Жеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98.20
U
99
99.0
99.00

Жеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
АУМАҚТАН ТЫС ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖӘНЕ ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Аумақтан тыс ұйымдардың қызметі
Аумақтан тыс ұйымдардың қызметі
Аумақтан тыс ұйымдардың қызметі

Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНЮЮ
ПРИСЛУГУ И ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу
Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления
Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления
Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного
потребления
Деятельность домашних хозяйств по производству услуг для собственного
потребления
Деятельность домашних хозяйств по производству услуг для собственного
потребления
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ
Деятельность экстерриториальных организаций
Деятельность экстерриториальных организаций
Деятельность экстерриториальных организаций

