
1   24665 шул ук вакытта
2   24665 дип хәбәр итә
3   13998 президенты рөстәм миңнеханов
4   13938 мәгариф һәм фән
5   13178 тр дәүләт советы
6   11875 белән тәэмин итү
7   11603 авыл хуҗалыгы һәм
8   11283 дәүләт советы рәисе
9   10930 хуҗалыгы һәм азык
10    9180 бөек ватан сугышы
11    8741 дип билгеләп үтте
12    7833 президенты минтимер шәймиев
13    7397 татар теле һәм
14    7390 хәбәр итә тр
15    7335 теле һәм әдәбияты
16    7248 татарстан республикасы президенты
17    7047 аның сүзләренә караганда
18    6538 татарстан президенты рөстәм
19    6462 рәисе фәрит мөхәммәтшин
20    6457 гадәттән тыш хәлләр
21    6450 идел буе федераль
22    6262 советы рәисе фәрит
23    6252 башкарма комитеты җитәкчесе
24    6214 исемендәге татар дәүләт
25    6170 татарстан республикасы дәүләт
26    6162 тр мәгариф һәм
27    6036 спорт һәм туризм
28    6012 тр президенты рөстәм
29    5980 күптән түгел генә
30    5763 бөтендөнья татар конгрессы
31    5701 теге яки бу
32    5396 бер үк вакытта
33    5338 эчке эшләр министрлыгының
34    5272 министры рөстәм миңнеханов
35    5140 алга таба да
36    5127 ул шулай ук
37    5068 тагын бер кат
38    4944 һәм фән министрлыгы
39    4900 мэры илсур метшин
40    4746 гына да түгел
41    4649 эчке эшләр министрлыгы
42    4589 миллион сум акча
43    4553 татарстан президенты минтимер
44    4516 ел белән чагыштырганда
45    4506 район башкарма комитеты
46    4471 дип хәбәр итте
47    4457 татар конгрессы башкарма
48    4450 мең сум акча
49    4442 һәм фән министры
50    4412 министрының беренче урынбасары
51    4393 тр авыл хуҗалыгы
52    4338 кече һәм урта
53    4325 тр дәүләт советының
54    4248 тр яшьләр эшләре
55    4184 нинди дә булса
56    4116 шуңа күрә дә
57    4078 иң беренче чиратта
58    4056 татар дәүләт академия
59    4018 бөек ватан сугышында
60    3943 югары уку йортлары
61    3911 казан мэры илсур
62    3776 бу хакта бүген
63    3716 мөселманнары диния нәзарәте
64    3697 министры илдар халиков
65    3694 тр сәламәтлек саклау
66    3664 һәм социаль яклау
67    3657 сәнәгать һәм сәүдә
68    3630 муниципаль район башлыгы
69    3567 конгрессы башкарма комитеты
70    3511 архитектура һәм торак
71    3443 камал исемендәге татар
72    3442 болар барысы да
73    3429 эчке эшләр министры
74    3399 ааҗ генераль директоры
75    3390 буенча эчке эшләр
76    3381 муниципаль районы башлыгы
77    3380 берничә ел элек



78    3282 бастырып чыгару өчен
79    3264 опера һәм балет
80    3256 авыл җирлеге башлыгы
81    3192 сум тәшкил итә
82    3189 бу юлы да
83    3178 тр министрлар кабинеты
84    3107 алай гына да
85    3065 татарстанның халык артисты
86    3047 массакүләм мәгълүмат чаралары
87    3013 матбугат хезмәте хәбәр
88    3004 атказанган сәнгать эшлеклесе
89    2948 торак белән тәэмин
90    2944 турында карар кабул
91    2927 тукай исемендәге дәүләт
92    2908 казан дәүләт университетының
93    2875 һич кенә дә
94    2840 республикасы президенты рөстәм
95    2834 әле күптән түгел
96    2831 тр эчке эшләр
97    2822 белән идарә итү
98    2799 эш белән тәэмин
99    2782 президенты дмитрий медведев
100    2781 генә булса да
101    2775 атказанган мәдәният хезмәткәре
102    2752 советы рәисе урынбасары
103    2745 мәдәният һәм сәнгать
104    2740 сәламәтлек саклау министры
105    2723 дәүләт советы депутаты
106    2717 шуңа да карамастан
107    2710 да бар иде
108    2698 тр министрлар кабинетында
109    2680 хокук саклау органнары
110    2663 меңнән артык кеше
111    2660 гомуми белем бирү
112    2628 диния нәзарәте рәисе
113    2608 югары уку йортларында
114    2599 һәм шулай ук
115    2586 мәшгульлек һәм социаль
116    2584 шулай ук тр
117    2554 министры марат әхмәтов
118    2551 мәгълүматлаштыру һәм элемтә
119    2534 татарстан республикасы премьер
120    2528 республикасы дәүләт советы
121    2525 татар дәүләт драма
122    2520 сум тәшкил иткән
123    2515 төлек министры марат
124    2506 дип җавап бирде
125    2496 тр мөселманнары диния
126    2485 бүген татарстан республикасы
127    2482 өчен генә түгел
128    2475 тр президенты минтимер
129    2459 кадәр дәвам итәчәк
130    2458 ел тулу уңаеннан
131    2430 үзәк сайлау комиссиясе
132    2422 дәүләт һәм муниципаль
133    2410 ел тулуга багышланган
134    2399 татарстан дәүләт советы
135    2375 су белән тәэмин
136    2368 тр буенча эчке
137    2365 һәм юл хуҗалыгы
138    2357 өчен рәхмәт белдерде
139    2357 башкарма комитеты рәисе
140    2336 билгеләп үтәргә кирәк
141    2332 ике ел элек
142    2328 рф дәүләт думасы
143    2319 шул ук көнне
144    2317 гына булса да
145    2311 мең сум күләмендә
146    2303 дип белдерде ул
147    2294 алар барысы да
148    2283 дип хәбәр ителә
149    2282 транспорт һәм юл
150    2249 үзгәрешләр кертү турында
151    2249 нәкъ менә шушы
152    2245 сүз дә юк
153    2238 бүген тр дәүләт
154    2230 әдәбият һәм сәнгать



155    2230 белән аерылып тора
156    2227 уртача хезмәт хакы
157    2204 зур өлеш керткән
158    2191 мәдәният министры зилә
159    2180 тәэмин итү буенча
160    2180 президенты владимир путин
161    2151 зур әһәмияткә ия
162    2143 тр буенча идарәсе
163    2112 дәүләт думасы депутаты
164    2102 дигән сүз түгел
165    2097 тр сәнәгать һәм
166    2090 министрлыгының матбугат хезмәте
167    2077 нәкъ менә шул
168    2077 булырга тиеш түгел
169    2076 дип искә ала
170    2068 сум акча бүлеп
171    2064 мең сумга кадәр
172    2059 дип ассызыклады ул
173    2057 һөнәри белем бирү
174    2054 мең квадрат метр
175    2053 министры зилә вәлиева
176    2037 алынган мәгълүматларга караганда
177    2026 дәүләт академия театры
178    2020 узган елның шул
179    2019 һәм сәүдә министры
180    2010 һәм татарстан республикасы
181    2006 һәм шул ук
182    1995 һәм туризм министры
183    1989 чоры белән чагыштырганда
184    1986 казан шәһәре башкарма
185    1979 буе федераль округы
186    1958 һәм әдәбияты укытучысы
187    1952 әлеге дә баягы
188    1942 процент тәшкил итә
189    1940 казан дәүләт университеты
190    1933 сәламәтлек саклау министрлыгы
191    1924 татар дәүләт гуманитар
192    1907 тормышка ашыру өчен
193    1903 ел ахырына кадәр
194    1900 социаль яклау министры
195    1889 күз алдына да
196    1886 казан дәүләт медицина
197    1882 коммуналь хезмәтләр өчен
198    1874 татарстан республикасы буенча
199    1859 да әйтергә кирәк
200    1857 булыр дип көтелә


