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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касында энергия саклау һәм 

энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка 

ашыру һәм чараларны яраштыру буенча 

яраштыру советы оештыру турында» 

2010 ел, 26 ноябрь, 940 нчы карарына 

үзгәреш кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген күтәрү 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру һәм чараларны яраштыру буенча 

яраштыру советы оештыру турында» 2010 ел, 26 ноябрь, 940 нчы карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 3 май, 358 нче;  

2011 ел, 9 август, 644 нче; 2012 ел, 21 июнь, 528 нче; 2012 ел, 7 август, 671 нче;  

2014 ел, 12 декабрь, 978 нче; 2015 ел, 12 ноябрь, 851 нче; 2016 ел, 18 февраль,  

102 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне 

кертергә: 

Татарстан Республикасында энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген 

күтәрү өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру һәм чараларны яраштыру 

буенча яраштыру советы составын бу карарга теркәлгән кушымта нигезендә яңа 

редакциядә бәян итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2010 ел, 26 ноябрь, 940 нчы 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2018 ел, 18 май, 376 нчы 

карары редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасында энергия саклау һәм энергетиканың нәтиҗәлелеген 

күтәрү өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру һәм чараларны яраштыру 

буенча яраштыру советы составы 

 

Кәримов Альберт 

Әнвәр улы 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары 

– Татарстан Республикасының сәнәгать һәм сәүдә 

министры, совет рәисе 

Каткова Евгения  

Игоревна 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министр-

лыгының энергия белән тәэмин итү һәм энергетика 

нәтиҗәлелеге бүлеге башлыгы, совет сәркатибе 

Габделганиев Фәрид  

Солтан улы 

Татарстан Республикасының икътисад министры 

Абдуллаҗанов Эдвард  

Юныс улы 

 

югары белем бирүче «Казан дәүләт энергетика 

университеты» федераль дәүләт бюджет мәгариф 

учреждениесе ректоры (килешү буенча) 

 

Абдуллин Айрат  

Лесталь улы 

Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе вице-

президенты (килешү буенча) 

Әхмәтов Марат  

Готыф улы 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары 

– Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министры 

Әюпова Ирада  

Хафизҗан кызы 

Татарстан Республикасының мәдәният министры  

Бикморзин Азат  

Шәүкәт улы 

«Түбән Кама нефть химиясе» гавами акционерлар 

җәмгыяте генераль директоры (килешү буенча) 

Борһанов Рафис  

Тимерхан улы 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбаса-  

ры – Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән 

министры  
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Гайзатуллин Радик  

Рәүф улы 

Татарстан Республикасының финанс министры 

Галиев Марат  

Һади улы 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Икътисад, 

инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе (килешү 

буенча) 

Галиев Эдуард  

Геннадьевич 

«ТГК-16» ачык акционерлар җәмгыяте генераль 

директоры (килешү буенча) 

Гыйләҗиев Роберт  

Фәйзи улы 

«Татарстан Республикасында ягулык-энергетика 

ресурсларыннан рациональ файдалануны һәм аларның 

сыйфатын тәэмин итү идарәсе» дәүләт бюджет 

учреждениесе башлыгы (килешү буенча) 

Гобәйдуллин Әгъзам 

Самат улы 

«Татарстан Республикасының Муниципаль берәмлекләр 

советы» ассоциациясе рәисе (килешү буенча) 

Зарипов Марат  

Ривгать улы 

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт 

комитеты рәисе 

Зарипова Эльмира  

Әмир кызы 

Татарстан Республикасының хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министры  

 

Леонов Владимир  

Александрович 

Татарстан Республикасының яшьләр эшләре һәм спорт 

министры  

Мәганов Наил  

Өлфәт улы 

В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» гавами акционерлар 

җәмгыяте генераль директоры (килешү буенча) 

Мартынов Евгений  

Васильевич 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

каршындагы Татарстан Республикасының Энергия 

саклаучы технологияләр үзәге» дәүләт автоном 

учреждениесе директоры 

Миңнеголов Фәрид  

Герт улы 

 

«Казаньоргсинтез» гавами акционерлар җәмгыяте 

генераль директоры (килешү буенча) 

Петров Борис  

Германович 

Экология, технология һәм атом күзәтчелеге федераль 

хезмәтенең Идел буе идарәсе җитәкчесе (килешү буенча) 

Садыйков Марат  

Наил улы 

Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры 

Сафин Ленар  

Ринат улы 

Татарстан Республикасының транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министры  
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Сөләйманов Рифнур 

Хәйдәр улы 

«Татэнергосбыт» акционерлар җәмгыяте директоры 

(килешү буенча) 

Фәйзуллин Ирек  

Энвар улы 

Татарстан Республикасының төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министры  

Фәрдиев Илшат  

Шәех улы 

«Сетевая компания» ачык акционерлар җәмгыяте 

генераль директоры (килешү буенча) 

Фәсхиев Герман  

Николаевич 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

Аппаратының сәнәгать бүлеге башлыгы  

Хәбибуллин Рафис  

Җәүдәт улы 

Татарстан Республикасының гражданнар оборонасы 

эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министры 

Хаҗиев Рәүзил  

Мәгъсүмҗан улы 

«Татэнерго» акционерлар җәмгыяте генераль директоры 

(килешү буенча) 

Хамаев Азат  

Кыям улы 

Татарстан Республикасының җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре министры 

Хәсәенов Алмаз  

Шәүкәт улы 

Татарстан Республикасының сәнәгать һәм сәүдә 

министры урынбасары 

Шадриков Александр  

Валерьевич 

Татарстан Республикасының экология һәм табигый 

байлыклар министры 

Шәйхетдинов Роман 

Александрович 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары 

– Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру һәм 

элемтә министры 

Шиһабетдинов 

Альберт Кашшаф улы 

«ТАИФ» ачык акционерлар җәмгыяте генераль директоры 

(килешү буенча) 

Яруллин Рафинат  

Самат улы 

«Татнефтехиминвест-холдинг» ачык акционерлар 

җәмгыяте генераль директоры (килешү буенча). 

 

 
____________________________________ 

 


