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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі 

 
1. «Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық 

қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп 
пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы          
11 мамырдағы № 605 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., 
№ 49, 669-құжат). 

2. «Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп 
пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы         
11 мамырдағы № 605 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 11 шілдедегі № 718 қаулысы  
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 41, 613-құжат). 

3. «Қазақэнергиясараптама» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 30 қарашадағы         
№ 1294 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр 
шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 68, 915-құжат). 

4. «Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп 
пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы         
11 мамырдағы № 605 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 мамырдағы № 592 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 37, 358-құжат). 

5. «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 19 желтоқсандағы    
№ 1330 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр 
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шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 81, 699-құжат). 

6. «Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп 
пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы  
11 мамырдағы № 605 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қыркүйектегі № 731 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 47-48, 378-құжат). 
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