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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Алга китеп социаль-

икътиcадый үстерү территориясендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында 

килешү төзүгә гаризаларны карап 

тикшерү комиссияләрен төзү турында»   

2018 ел, 21 апрель, 271 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында   

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алга китеп социаль-

икътиcадый үстерү территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү 

төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссияләрен төзү турында» 2018 ел, 21 апрель, 

271 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел,               

2 октябрь, 892 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

преамбулада «Зеленодольск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү 

территориясен төзү турында» 2017 ел, 22 декабрь, 1611 нче» сүзләреннән соң                  

«; «Менделеевск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясен төзү 

турында» 2019 ел, 12 февраль, 123 нче» сүзләрен өстәргә; 

1 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле алтынчы абзац өстәргә: 

«Менделеевск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясен»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының монопрофильле 

муниципаль берәмлеге (моношәһәре) территориясендә төзелә торган алга китеп 

социаль-икътиcадый үстерү территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында 

килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссиясе турындагы нигезләмәдә: 

«Зеленодольск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясен төзү 

турында» 2017 ел, 22 декабрь, 1611 нче» сүзләреннән соң «; «Менделеевск» алга 
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китеп социаль-икътисадый үстерү территориясен төзү турында» 2019 ел, 12 

февраль, 123 нче» сүзләрен өстәргә; 

карарга «Менделеевск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү 

территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны 

карап тикшерү комиссиясе составын (карарга теркәлә) өстәргә; 

әлеге карар белән расланган «Чаллы» алга китеп социаль-икътисадый үстерү 

территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны 

карап тикшерү комиссиясе составында:  

Комиссия составыннан М.Г.Стебловны, Н.А.Таркаеваны чыгарырга; 

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

«Мастер» Кама индустриаль паркы» акционерлар җәмгыяте генераль 

директоры Фәрид Тәлгать улы Закировны (килешү буенча); 

Татарстан Республикасының икътисад министры урынбасары Айрат               

Дөлфәт улы Шәмсиевне; 

әлеге карар белән расланган «Түбән Кама» алга китеп социаль-икътисадый 

үстерү территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә 

гаризаларны карап тикшерү комиссиясе составында: 

Комиссия составыннан Н.А.Таркаеваны чыгарырга; 

Комиссия составына Татарстан Республикасының икътисад министры 

урынбасары Айрат Дөлфәт улы Шәмсиевне кертергә; 

әлеге карар белән расланган «Чистай» алга китеп социаль-икътисадый үстерү 

территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны 

карап тикшерү комиссиясе составында:  

Комиссия составыннан Н.А.Таркаеваны чыгарырга; 

Комиссия составына Татарстан Республикасының икътисад министры 

урынбасары Айрат Дөлфәт улы Шәмсиевне кертергә; 

әлеге карар белән расланган «Зеленодольск» алга китеп социаль-икътисадый 

үстерү территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә 

гаризаларны карап тикшерү комиссиясе составында: 

Комиссия составыннан Н.А.Таркаеваны, Р.Т.Хөсәеновны чыгарырга; 

Комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

Татарстан Республикасының икътисад министры урынбасары Айрат               

Дөлфәт улы Шәмсиевне; 

«Зеленодольск индустриаль паркы» идарә итүче компаниясе җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Ләйсән Илдар кызы Шәрәфиеваны 

(килешү буенча). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы        Р.К.Нигъмәтуллин 
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Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 21 апрель, 271 нче 

карары белән расланды  

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 13 июль, 573 нче 

карары редакциясендә) 

 

«Менделеевск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составы 

 

Песошин Алексей 

Валерьевич 

Татарстан Республикасы Премьер-министры, комиссия 

рәисе 

 

Габделганиев Фәрит 

Солтан улы 

Татарстан Республикасының икътисад министры, 

комиссия рәисе урынбасары 

 

Колпаков Олег 

Евгеньевич  

Татарстан Республикасының Менделеевск муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, 

комиссия секретаре (килешү буенча) 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

 

Агиев Шамил 

Рәхим улы 

 

«Татарстан Республикасының Сәүдә-сәнәгать палатасы» 

берлеге рәисе (килешү буенча) 

 

Әхмәтов Марат  

Готыф улы 

 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары 

– Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министры 

 

Гайзатуллин Радик 

Рәүф улы 

 

Татарстан Республикасының финанс министры 

 

Гайнуллин Марат 

Руслан улы 

«Кама инновацияле территориаль-җитештерү кластеры» 

коммерциягә карамаган партнерлыгы» ассоциациясе 

вице-президенты (килешү буенча)  

 

Гайнетдинов Ренат 

Вәгыйз улы 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

Аппаратының Икътисад, финанслар һәм дәүләт мөлкәте 

белән эш итү идарәсе башлыгы 
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Кәримов Альберт 

Әнвәр улы 

 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары 

– Татарстан Республикасының сәнәгать һәм сәүдә 

министры 

 

Миңнуллина Талия 

Илгиз кызы 

Татарстан Республикасының Инвестицион үсеш 

агентлыгы җитәкчесе 

 

Сафиуллин Марат 

Әдип улы 

 

Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы 

буенча идарәсе җитәкчесе (килешү буенча) 

 

Фәйзуллин Ирек 

Әнвәр улы 

 

Татарстан Республикасының төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министры 

 

Хамаев Азат  

Кыям улы 

 

Татарстан Республикасының җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре министры 

 

Чершинцев Валерий 

Сергеевич 

 

Татарстан Республикасының Менделеевск муниципаль 

районы башлыгы (килешү буенча) 

 

Шәмсиев Айрат 

Дөлфәт улы 

 

Татарстан Республикасының икътисад министры 

урынбасары 

Шәмсин Дамир 

Рафис улы 

 

«Л.Я.Карпов исемендәге Химия заводы» акционерлар 

җәмгыяте генераль директоры – «Менделеевск сәнәгать 

паркы» сәнәгать мәйданчыгы идарә итүче компаниясе 

җитәкчесе (килешү буенча) 

 

Яруллин Рафинат 

Самат улы 

«Татнефтехиминвест-холдинг» ачык акционерлар 

җәмгыяте генераль директоры (килешү буенча). 

 

__________________________________ 


