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 2019 ел, 18 сентябрь 848 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Салым салу базасын 

киңәйтү максатларында хокуклары 

теркәлмәгән күчемсез милек 

объектларына һәм җир кишәрлекләренә 

инвентаризация үткәрү буенча 

ведомствоара эшче төркем төзү турында» 

2017 ел, 13 апрель, 223 нче карары белән 

расланган Салым салу базасын киңәйтү 

максатларында хокуклары теркәлмәгән 

күчемсез милек объектларына һәм җир 

кишәрлекләренә инвентаризация үткәрү 

буенча ведомствоара эшче төркем 

составына үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Салым салу базасын 

киңәйтү максатларында хокуклары теркәлмәгән күчемсез милек объектларына һәм 

җир кишәрлекләренә инвентаризация үткәрү буенча ведомствоара эшче төркем төзү 

турында» 2017 ел, 13 апрель, 223 нче карары белән расланган Салым салу базасын 

киңәйтү максатларында хокуклары теркәлмәгән күчемсез милек объектларына һәм 

җир кишәрлекләренә инвентаризация үткәрү буенча ведомствоара эшче төркем 

составына, аны (карарга теркәлә) яңа редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 13 апрель, 223 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 18 сентябрь, 848 нче 

карары редакциясендә) 

 

 
 

Салым салу базасын киңәйтү максатларында хокуклары теркәлмәгән күчемсез 

милек объектларына һәм җир кишәрлекләренә инвентаризация үткәрү буенча 

ведомствоара эшче төркем  

составы 

 

 

Мерзакреев Рөстәм 

Рәүф улы 

Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе, эшче 

төркем рәистәше (килешү буенча) 

 

Хөснетдинов Таһир 

Фәрһат улы 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министры вазыйфаларын башкаручы, эшче төркем рәистәше  

 

Эшче төркем әгъзалары: 

 

Волков Данил 

Вертолиевич 

 

Татарстан Республикасы финанс министры урынбасары 

Гайнетдинов Ренат 

Вагыйз улы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

Аппаратының Икътисад, финанс һәм дәүләт мөлкәте белән 

эш итү идарәсе башлыгы 

 

Гыймаев Илшат 

Сәхап улы 

 

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министры урынбасары  

Заһидуллин Рөстәм 

Илдус улы  

Татарстан Республикасы юстиция министры 

 

 

Козонков Владимир 

Константинович 

«Татарстан Республикасының Муниципаль берәмлекләр 

советы» ассоциациясе рәисе урынбасары (килешү буенча) 

 

Костин Артем 

Петрович 

Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль 

хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе 

җитәкчесе урынбасары (килешү буенча)  
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Кузьмина Олеся 

Сергеевна 

Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы 

буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары вазыйфаларын 

вакытлыча башкаручы (килешү буенча) 

 

Мостафин Айрат 

Рафинант улы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

Аппаратының Агросәнәгать комплексы, җир мөнәсәбәтләре 

һәм куллану базары идарәсе башлыгы урынбасары 

 

Самойлов Антон 

Витальевич 

«Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль 

хезмәтенең Федераль кадастр палатасы» федераль дәүләт 

бюджет учреждениесенең Татарстан Республикасы буенча 

филиалы директоры урынбасары (килешү буенча) 

 

Хәмзина Лена 

Илдар кызы 

«Татарстан Республикасы Техник инвентаризация бюросы» 

акционерлар җәмгыяте генераль директоры (килешү 

буенча). 
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