
1   10886 авыл хуҗалыгы һәм азык
2    7378 дип хәбәр итә тр
3    7262 тр дәүләт советы рәисе
4    6151 дәүләт советы рәисе фәрит
5    6117 тр мәгариф һәм фән
6    5957 татар теле һәм әдәбияты
7    5840 советы рәисе фәрит мөхәммәтшин
8    5706 татарстан президенты рөстәм миңнеханов
9    5318 тр президенты рөстәм миңнеханов
10    4931 мәгариф һәм фән министрлыгы
11    4415 мәгариф һәм фән министры
12    4136 тр авыл хуҗалыгы һәм
13    4058 бөтендөнья татар конгрессы башкарма
14    3878 татарстан президенты минтимер шәймиев
15    3693 казан мэры илсур метшин
16    3601 исемендәге татар дәүләт академия
17    3457 татар конгрессы башкарма комитеты
18    3357 камал исемендәге татар дәүләт
19    3081 алай гына да түгел
20    2746 татарстан республикасы президенты рөстәм
21    2576 район башкарма комитеты җитәкчесе
22    2550 мәшгульлек һәм социаль яклау
23    2492 республикасы президенты рөстәм миңнеханов
24    2441 татарстан республикасы дәүләт советы
25    2390 төлек министры марат әхмәтов
26    2366 тр буенча эчке эшләр
27    2280 әле күптән түгел генә
28    2212 транспорт һәм юл хуҗалыгы
29    2093 тр сәнәгать һәм сәүдә
30    2093 дәүләт советы рәисе урынбасары
31    2081 тр президенты минтимер шәймиев
32    2022 мәдәният министры зилә вәлиева
33    1995 торак белән тәэмин итү
34    1977 идел буе федераль округы
35    1951 теле һәм әдәбияты укытучысы
36    1909 татар дәүләт академия театры
37    1850 спорт һәм туризм министры
38    1764 мәгариф һәм фән министрлыгының
39    1718 гадәттән тыш хәлләр министрлыгы
40    1695 сәнәгать һәм сәүдә министры
41    1673 эш белән тәэмин итү
42    1659 тр мөселманнары диния нәзарәте
43    1637 узган ел белән чагыштырганда
44    1611 башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары
45    1609 идел буе федераль округындагы
46    1606 һәм гадәттән тыш хәлләр
47    1589 гадәттән тыш хәлләр министрлыгының
48    1506 һәм социаль яклау министры
49    1491 бүген тр министрлар кабинетында
50    1486 тр президенты матбугат хезмәте
51    1484 дәүләт опера һәм балет
52    1481 су белән тәэмин итү
53    1449 тр дәүләт советы депутаты
54    1416 татарстан республикасы президенты минтимер
55    1415 дәүләт киңәшчесе минтимер шәймиев
56    1403 президентының идел буе федераль
57    1393 башкортстан президенты рөстәм хәмитов
58    1388 тр сәламәтлек саклау министры
59    1378 беренче урынбасары равил моратов
60    1366 татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе
61    1352 спорт һәм туризм министрлыгы
62    1341 конгрессы башкарма комитеты рәисе
63    1335 хәбәр итә тр президенты
64    1320 тр транспорт һәм юл
65    1318 итә тр президенты матбугат
66    1310 тр мәгълүматлаштыру һәм элемтә
67    1303 һәм шул ук вакытта
68    1287 гадәттән тыш һәм тулы
69    1285 мәгариф һәм милли мәсьәләләр
70    1272 идел буе федераль округында
71    1270 мөселманнары диния нәзарәте рәисе
72    1254 матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә
73    1253 министрының беренче урынбасары равил
74    1245 опера һәм балет театры
75    1245 мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры
76    1231 дәүләт мәдәният һәм сәнгать
77    1228 тыш һәм тулы вәкаләтле



78    1223 бөек ватан сугышы ветераны
79    1212 республикасы президенты минтимер шәймиев
80    1209 ул гына да түгел
81    1208 сәламәтлек саклау министры айрат
82    1201 татарстан дәүләт советы рәисе
83    1187 рф мәгариф һәм фән
84    1183 казан дәүләт мәдәният һәм
85    1182 дип билгеләп үтте ул
86    1177 буенча эчке эшләр министрлыгының
87    1168 татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре
88    1160 бөек ватан сугышы ветераннары
89    1158 сәламәтлек саклау һәм социаль
90    1155 бүген татарстан республикасы президенты
91    1142 шул ук вакытта ул
92    1132 район авыл хуҗалыгы һәм
93    1125 республикасы мәгариф һәм фән
94    1125 белән тәэмин итү һәм
95    1123 җәлил исемендәге татар дәүләт
96    1123 тукай исемендәге дәүләт премиясе
97    1121 хезмәтенең тр буенча идарәсе
98    1120 муниципаль районы башкарма комитеты
99    1111 кече һәм урта бизнес
100    1106 халыкны эш белән тәэмин
101    1104 саклау министры айрат фәррахов
102    1102 һәм милли мәсьәләләр комитеты
103    1100 татарстан республикасы мәгариф һәм
104    1099 бу хакта бүген тр
105    1095 татар дәүләт академия театрында
106    1095 рәисе урынбасары римма ратникова
107    1094 русия президенты дмитрий медведев
108    1093 һәм юл хуҗалыгы министры
109    1090 һәм башка рәсми затлар
110    1087 һәм башка бик күп
111    1069 моннан берничә ел элек
112    1066 советы рәисе урынбасары римма
113    1060 социаль ипотека программасы буенча
114    1055 саклау һәм социаль үсеш
115    1054 һәм тулы вәкаләтле илчесе
116    1045 да билгеләп үтәргә кирәк
117    1044 кыска гына вакыт эчендә
118    1034 татар дәүләт драма театры
119    1030 тр гидрометеорология һәм әйләнә
120    1018 татарстан республикасы законына үзгәрешләр
121    1017 тр эчке эшләр министрлыгының
122    1009 башкарма комитеты рәисе ринат
123    1005 район башкарма комитеты җитәкчесенең
124     995 бер сүз белән әйткәндә
125     994 җир һәм милек мөнәсәбәтләре
126     993 бүген тр дәүләт советы
127     990 татар дәүләт опера һәм
128     982 россия эчке эшләр министрлыгының
129     976 казан шәһәре башкарма комитеты
130     974 елның шул чоры белән
131     969 шул чоры белән чагыштырганда
132     968 тр дәүләт киңәшчесе минтимер
133     961 республикасы законына үзгәрешләр кертү
134     959 социаль мәсьәләләр буенча урынбасары
135     954 татарстан мөселманнары диния нәзарәте
136     944 матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр
137     943 тр сәламәтлек саклау министрлыгының
138     940 җыр һәм бию ансамбле
139     940 исемендәге дәүләт премиясе лауреаты
140     938 физик культура һәм спорт
141     933 опера һәм балет театрында
142     932 дәүләт җыр һәм бию
143     924 тр президенты каршындагы дәүләт
144     916 һәм социаль яклау министрлыгы
145     915 тр президентының матбугат хезмәте
146     908 рф президентының идел буе
147     907 миллион сум акча бүлеп
148     907 дәүләт драма һәм комедия
149     900 федераль хезмәтенең тр буенча
150     896 һәм фән министры альберт
151     895 татар дәүләт драма һәм
152     890 рус теле һәм әдәбияты
153     884 һәм фән министры урынбасары
154     883 россия президенты дмитрий медведев



155     879 рф дәүләт думасы депутаты
156     877 үзәк сайлау комиссиясе рәисе
157     877 матбугат хезмәте хәбәр итә
158     870 шуны да әйтергә кирәк
159     866 экология һәм табигый ресурслар
160     866 хәбәр итә тр президентының
161     866 бөек ватан сугышында җиңүнең
162     864 экология һәм табигать ресурслары
163     864 тр сәламәтлек саклау министрлыгы
164     860 татарстан республикасы законы проекты
165     858 россия президенты владимир путин
166     858 исемендәге татар дәүләт драма
167     858 бөек ватан сугышы елларында
168     857 районы башкарма комитеты җитәкчесе
169     857 итә тр президентының матбугат
170     854 эчке эшләр министры әсгать
171     841 комитеты рәисе ринат закиров
172     833 оборонасы һәм гадәттән тыш
173     830 узган елның шул чоры
174     825 шунысын да әйтергә кирәк
175     820 исемендәге татар дәүләт опера
176     809 тр дәүләт советы депутатлары
177     809 белән тәэмин итү буенча
178     806 законына үзгәрешләр кертү хакында
179     801 фән министры альберт гыйльметдинов
180     801 тинчурин исемендәге татар дәүләт
181     799 гражданнар оборонасы һәм гадәттән
182     798 мең сум тәшкил итә
183     798 бүген тр президенты рөстәм
184     797 һәм сәүдә министры равил
185     797 казан шәһәре башкарма комитетының
186     795 тукай исемендәге дәүләт бүләге
187     792 федераль округындагы тулы вәкаләтле
188     792 татарстан мәгариф һәм фән
189     790 тр экология һәм табигать
190     790 буенча эчке эшләр министрлыгы
191     789 бүген татарстан президенты рөстәм
192     784 юл хәрәкәте иминлеге дәүләт
193     783 буе федераль округындагы тулы
194     781 әнә шулай дип белдерде
195     781 күз алдына да китерә
196     777 муниципаль район башкарма комитеты
197     770 баш мөгезле эре терлек
198     767 сәүдә министры равил зарипов
199     767 казан дәүләт университетының татар
200     762 хокукларын яклау һәм кеше


