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Алкогольле продукция буенча республика 
ведомствоара дегустация комиссиясе 
составын раслау һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 
аерым карарлары үз көчен югалтуны тану 
турында 

 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
1. Карарга теркәлгән Алкогольле продукция буенча республика ведомствоара 

дегустация комиссиясе составын расларга.  
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалтуны танырга: 
«Алкогольле продукция буенча республика ведомствоара дегустация 

комиссиясе составы турында» 2005 ел, 23 декабрь, 618 нче; 
 «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алкогольле продукция 

буенча республика ведомствоара дегустация комиссиясе составы турында» 2005 ел, 
23 декабрь, 618 нче карары белән расланган Алкогольле продукция буенча 
республика ведомствоара дегустация комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2009 ел, 18 май, 318 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алкогольле продукция 
буенча республика ведомствоара дегустация комиссиясе составы турында» 2005 ел, 
23 декабрь, 618 нче карары белән расланган Алкогольле продукция буенча 
республика ведомствоара дегустация комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2010 ел, 29 март, 196 нчы карары; 

 «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алкогольле продукция 
буенча республика ведомствоара дегустация комиссиясе составы турында» 2005 ел, 
23 декабрь, 618 нче карары белән расланган Алкогольле продукция буенча 
республика ведомствоара дегустация комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2010 ел, 26 ноябрь, 941 нче; 
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«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алкогольле продукция 
буенча республика ведомствоара дегустация комиссиясе составы турында» 2005 ел, 
23 декабрь, 618 нче карары белән расланган Алкогольле продукция буенча 
республика ведомствоара дегустация комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2011 ел, 30 март, 242 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алкогольле продукция 
буенча республика ведомствоара дегустация комиссиясе составы турында» 2005 ел, 
23 декабрь, 618 нче карары белән расланган Алкогольле продукция буенча 
республика ведомствоара дегустация комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2012 ел, 17 август, 711 нче. 
 
 
 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры                                                                                    А.В.Песошин 
 



Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
2017 ел, 07 август, 563 нче 
карары белән расланды  
 

 
Алкогольле продукция буенча республика ведомствоара дегустация комиссиясе  

составы 
 
 

Әхмәтханов Җәүдәт 
Йосыф улы 

Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле 
продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын 
дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар 
хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе җитәкчесе 
 

Арсланов Рөстәм  
Әсхәт улы 

Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле 
продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын 
дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар 
хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе җитәкчесе 
урынбасары  
 

Груздева Светлана 
Александровна 

Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле 
продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын 
дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар 
хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясенең халык 
куллануы товарлары сыйфаты контроле бүлеге башлыгы  
 

Яковлева Татьяна  
Александровна 

Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле 
продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын 
дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар 
хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясенең халык 
куллануы товарлары сыйфаты контроле бүлеге әйдәүче 
киңәшчесе  

 
Комиссия әгъзалары: 
 

 

Апенкина Ольга 
Владимировна 

«РОССИЧ Сәүдә Йорты» җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыяте директоры (килешү буенча) 
 

Арсланова Розалия 
Мәхмүт кызы 

Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле 
продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын 
дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар 
хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясенең эчке 
базарны үстерү һәм координацияләү бүлеге башлыгы 
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Артамонова Любовь  
Андреевна 

минераль сулар, сыра, алкогольсез һәм ликер-аракы 
продукциясенең яраклылыгын раслау өлкәсендә эксперт 
(килешү буенча) 
 

Астахов Александр  
Валентинович 

«Татспиртпром» акционерык җәмгыяте генераль 
директорының стратегия буенча урынбасары (килешү 
буенча) 
 

Бугаенко Дмитрий  
Анатольевич 

«Алкоторг» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең читтән 
кертелгән алкоголь сатулары җитәкчесе (килешү буенча) 
 

Гаврилина Галина  
Николаевна 
 

бәйсез эксперт (килешү буенча) 
 

Галиуллина Гүзәл  
Кадыйр кызы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
Агросәнәгать комплексы, җир мөнәсәбәтләре һәм куллану 
базары идарәсенең бүлекчә мөдире 
 

Гогулина Валентина 
Ивановна 

«Татарстан Республикасында стандартлаштыру, 
метрология һәм сынаулар дәүләт төбәк үзәге» федераль 
бюджет учреждениесенең ашамлык продукциясе һәм азык- 
төлек чималы сынау лабораториясе башлыгы (килешү 
буенча) 
 
 

Емельянова Наилә  
Рәгиб кызы 

«Бәйсез экспертиза һәм кулланучылар базары 
мониторингы республика үзәге» дәүләт бюджет 
учреждениесенең сынау лабораториясе баш белгече 
(килешү буенча) 
 
 

Илларионова Ирина 
Александровна 

«Татспиртпром» акционерык җәмгыятенең үзәк 
лабораториясе башлыгы (килешү буенча) 
 
 

Котдусова Ләйсән  
Галимҗан кызы 

«Татспиртпром» акционерык җәмгыятенең баш технологы 
(килешү буенча)  
 

Нәбиуллина Дилбәр  
Исмәгыйль кызы 

«Татарстан Республикасы (Татарстан) гигиена һәм 
эпидемиология үзәге» сәламәтлек саклау федераль бюджет 
учреждениесенең алкоголь продукциясен тикшерү 
лабораториясе мөдире (килешү буенча) 
 

Никитина Юлия  «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин 
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Альбертовна итүгә булышлык күрсәтү үзәге» автоном коммерциячел 

булмаган оешманың санитар-химик тикшеренүләр 
лабораториясе мөдире (килешү буенча) 
 

Реек Аида 
Вазыйх кызы 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә 
министрлыгының урман эшкәртү һәм җиңел сәнәгать 
бүлеге әйдәүче киңәшчесе (килешү буенча) 
 
 

Сәйфуллина Гүзәлия 
Зиннур кызы 

Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге 
өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең 
Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенең 
туклану гигиенасы күзәтчелеге бүлеге баш белгеч-
эксперты (килешү буенча) 
 

Салихова Альбина 
Альфред кызы 

«Пивоварня Москва-Эфес» акционерлык җәмгыятенең 
Казан шәһәрендәге филиалы бергәләштерелгән 
менеджмент системасы белгече (килешү буенча) 
 

Сәрвәрова Наилә  
Наил кызы 

«Бәйсез экспертиза һәм кулланучылар базары 
мониторингы республика үзәге» дәүләт бюджет 
учреждениесенең сынау лабораториясе башлыгы (килешү 
буенча) 
 
 

Сафиуллин Илсур 
Миңнур улы 

«Милли сәүдә маркасы» Татарстан Республикасы дәүләт 
унитар предприятиесе генераль директоры (килешү 
буенча) 
 

Сахно Виктор  
Никитович 
 

бәйсез эксперт (килешү буенча) 
 

Слепнева Татьяна 
Петровна 

«Холдинг-компания «Реал» җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыяте директоры (килешү буенча) 
 

Сөләйманов Ренат 
Рәшит улы 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының азык-төлек базарын үстерү бүлеге 
башлыгы урынбасары  
 

Токмин Данила  
Геннадьевич 

«Бәйсез экспертиза һәм кулланучылар базары 
мониторингы республика үзәге» дәүләт бюджет 
учреждениесе җитәкчесе (килешү буенча) 
 

Фомина Валентина «Булгарпиво» ачык акционерлые җәмгыяте баш технологы 
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Геннадьевна (килешү буенча) 

 
Хомич Юлия  
Юрьевна 

«Татарстан Республикасында стандартлаштыру, 
метрология һәм сынаулар дәүләт төбәк үзәге» федераль 
бюджет учреждениесенең ашамлык продукциясе һәм азык- 
төлек чималы сынау лабораториясе инженеры (килешү 
буенча) 
 
 

Шаһиәхмәтов Фәрит 
Илдус улы 

«Татспиртпром» акционерык җәмгыяте генераль 
директорының техник мәсьәләләр буенча урынбасары 
(килешү буенча). 
 
 

 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 


