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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 

Татарстан Республикасы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруны тәэмин итүче Татарстан 

Республикасы дәүләт унитар предприяти-

еләре исемлеген раслау һәм Татарстан Рес-

публикасы Министрлар Кабинетының Та-

тарстан Республикасында дәүләт мөлкәтен 

үзгәртеп оештыру мәсьәләләре турындагы 

кайбер карарларына үзгәрешләр кертү ха-

кында» 2005 ел, 25 август, 416 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 

Татарстан Республикасы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруны тәэмин итүче Татарстан 

Республикасы дәүләт унитар предприяти-

еләре исемлегенә үзгәреш кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органнары тарафыннан Татарстан Республикасы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруны тәэмин итүче Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприяти-

еләре исемлеген раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Татар-

стан Республикасында дәүләт мөлкәтен үзгәртеп оештыру мәсьәләләре турындагы кай-

бер карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2005 ел, 25 август, 416 нчы карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2006 ел, 20 март, 111 нче; 2008 

ел, 29 сентябрь, 715 нче; 2011 ел, 17 гыйнвар, 15 нче; 2012 ел, 30 июль, 646 нчы; 

2013 ел, 19 ноябрь, 894 нче; 2014 ел, 17 май, 329 нчы; 2015 ел, 12 февраль, 83 нче; 

2015 ел, 20 апрель, 270 нче; 2015 ел, 6 июль, 489 нчы; 2015 ел, 17 ноябрь, 861 нче; 

2016 ел, 15 февраль, 94 нче; 2016 ел, 7 октябрь, 719 нчы; 2017 ел, 8 февраль, 72 нче; 
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2017 ел, 6 март, 129 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан Татарстан 

Республикасы вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тәэмин итүче Татарстан Республикасы 

дәүләт унитар предприятиеләре исемлегенә, аны (карарга теркәлә) яңа редакциядә 

бәян итеп, үзгәреш кертергә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2005 ел, 25 август, 416 нчы 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 15 март, 153 нче 

карары редакциясендә 

 

 
 

Татарстан Республикасының дəүлəт хакимияте органнары тарафыннан 

Татарстан Республикасы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруны тəэмин итүче 

Татарстан Республикасы дəүлəт унитар предприятиелəре 

исемлеге 
 

 

Т/с Предприятие исеме Урнашу урыны 
 

1 2 3 

Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы 

1. «Татарстан фәнни-техник мәгълүмат үзәге» Татарстан Республи-

касы дәүләт унитар предприятиесе 

Казан шәһәре 

Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һəм азык-тɵлек министрлыгы 

2. «Милли сәүдә маркасы» Татарстан Республикасы дәүләт унитар 

предприятиесе 

Казан шәһәре 

Татарстан Республикасының Тɵзелеш, архитектура һəм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 

3. «Татлизинг» Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприя-

тиесе 

Казан шәһәре 

4. «Татинвестгражданпроект» баш территориаль проект-тикшеренү 

фәнни-җитештерү фирмасы» Татарстан Республикасы дәүләт 

унитар предприятиесе 

Казан шәһәре 

Татарстан Республикасының Сəламəтлек саклау министрлыгы 

5. «Татарстанның медицина техникасы һәм фармациясе» Татарстан 

Республикасы дәүләт унитар предприятиесе 

Казан шәһәре 

Татарстан Республикасының Мəгълүматлаштыру һəм элемтə министрлыгы 

6. «Мәгълүмат технологияләре үзәге» Татарстан Республикасы 

дәүләт унитар предприятиесе 

Казан шәһәре 

Татарстан Республикасының Экология һəм табигый байлыклар министрлыгы 

7. «Татарстан Республикасының Геология һәм җир асты байлыкла-

рыннан файдалану фәнни-җитештерү берләшмәсе» дәүләт унитар 

предприятиесе 

Казан шәһәре 

Республика «Татмедиа» матбугат һəм массакүлəм коммуникациялəр агентлыгы 

8. «Татарстан китап нәшрияты» Татарстан Республикасы дәүләт 

унитар предприятиесе 

 

Казан шәһәре 



4 
 

1 2 3 

Татарстан Республикасының Сатып алулар буенча дəүлəт комитеты 

9. «Татарстан Республикасының Сатып алуларны үстерү үзәге»  

Татарстан Республикасы дәүләт унитар предприятиесе 

Казан шәһәре 

Татарстан Республикасының Җир һəм мɵлкəт мɵнəсəбəтлəре министрлыгы 

10. «Электр челтәрләре» Татарстан Республикасы дәүләт унитар 

предприятиесе 

Казан шәһәре 

11. «Теплоэнергосети» Татарстан Республикасы дәүләт унитар пред-

приятиесе  

Казан шәһәре 

12. «ПромСтройБезопасность» инженерлык үзәге» Татарстан Рес-

публикасы дәүләт унитар предприятиесе 

Казан шәһәре 

13. «Транссервис» Татарстан Республикасы дәүләт унитар  

предприятиесе 

Казан шәһәре 

 

____________________________________ 

 

 


