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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарлары үз 

көчен югалткан дип тану турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинетының  түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип танырга: 
«2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 

буенча адреслы республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 
нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карарына 
үзгәрешләр кертү хакында» 2014 ел, 25 июнь, 436 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган  2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасын үзгәрешләр кертү хакында» 2014 ел, 
26 декабрь, 1031 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2015 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган 2013-2015 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасына үзгәрешләр кертү хакында» 2015 
ел, 13 март, 150 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Об утверждении 
Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного 
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жилищного фонда на 2013 – 2015 годы раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2015 ел, 23 июнь, 451 нче; 
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 

гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган  2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасына үзгәрешләр кертү хакында» 2016 
ел, 12 февраль, 89 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган  2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасына үзгәрешләр кертү хакында» 2016 
ел, 17 декабрь, 948 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган  2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 
ел, 13 февраль, 79 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган  2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 
ел, 1 сентябрь, 624 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган  2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 
ел, 14 февраль, 88 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013-2017 елларга 
гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерү буенча адреслы 
республика программасын раслау турында» 2013 ел,  26 сентябрь, 681 нче карары белән 
расланган  2013-2017 елларга гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 
күчерү буенча адреслы республика программасына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 
ел, 8 декабрь, 1091 нче. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы         Р.К.Нигъмәтуллин 


