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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касының Этил спирты, алкогольле 

продукция җитештерүне, әйләнештә 

йөртүне һәм аларның сыйфатын дәүләт 

тикшерүендә тотуны тәэмин итү һәм 

кулланучылар хокукларын яклау буенча 

дәүләт инспекциясе мәсьәләләре» 2005 ел, 

5 август, 391 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасының Этил спирты, 

алкогольле продукция җитештерүне, 

әйләнештә йөртүне һәм аларның 

сыйфатын дәүләт тикшерүендә тотуны 

тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын 

яклау буенча дәүләт инспекциясе турында 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Этил спирты, алкогольле продукция җитештерүне, әйләнештә 

йөртүне һәм аларның сыйфатын дәүләт тикшерүендә тотуны тәэмин итү һәм 

кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе мәсьәләләре» 2005 ел,  

5 август, 391 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2005 ел, 5 сентябрь, 431 нче; 2005 ел, 29 декабрь, 649 нчы; 2006 ел, 1 март, 90 нчы; 

2006 ел, 14 август, 415 нче; 2008 ел, 5 март, 137 нче; 2008 ел, 5 май, 289 нчы;       

2009 ел, 10 июнь, 383 нче; 2010 ел, 19 июль, 574 нче; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче; 

2011 ел, 7 ноябрь, 921 нче; 2011 ел, 25 ноябрь, 965 нче; 2012 ел, 31 август, 742 нче; 

2013 ел, 19 гыйнвар, 21 нче; 2013 ел, 31 октябрь, 824 нче;  2014 ел, 26 февраль, 123 
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нче;  2015  ел, 2 октябрь, 730 нчы; 2016 ел, 26 август, 593 нче; 2018 ел, 8 август,  644 нче; 

2018 ел, 31 октябрь, 976 нчы; 2018 ел, 18 декабрь, 1159 нчы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасының Этил спирты, 

алкогольле продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне һәм аларның сыйфатын 

дәүләт тикшерүендә тотуны тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын яклау 

буенча дәүләт инспекциясе турында нигезләмәнең 1.1  пунктка түбәндәге эчтәлекле 

абзац өстәп, үзгәреш кертергә: 

«Татарстан Республикасының Этил спирты, алкогольле продукция 

җитештерүне, әйләнештә йөртүне һәм аларның сыйфатын дәүләт тикшерүендә 

тотуны тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе 

үз вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә товар 

базарларында конкуренцияне үстерү буенча максатлар һәм бурычлар өстенлекләрен 

тәэмин итә.». 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


