
1    5756 дәүләт советы рәисе фәрит мөхәммәтшин
2    4143 тр дәүләт советы рәисе фәрит
3    4127 тр авыл хуҗалыгы һәм азык
4    3290 камал исемендәге татар дәүләт академия
5    3152 бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты
6    2470 татарстан республикасы президенты рөстәм миңнеханов
7    2109 тр мәгариф һәм фән министрлыгы
8    2092 тр мәгариф һәм фән министры
9    1689 исемендәге татар дәүләт академия театры
10    1558 тр дәүләт советы рәисе урынбасары
11    1440 татар теле һәм әдәбияты укытучысы
12    1334 дип хәбәр итә тр президенты
13    1317 хәбәр итә тр президенты матбугат
14    1302 тр транспорт һәм юл хуҗалыгы
15    1274 татар конгрессы башкарма комитеты рәисе
16    1265 итә тр президенты матбугат хезмәте
17    1256 президентының идел буе федераль округындагы
18    1223 гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле
19    1202 татарстан республикасы президенты минтимер шәймиев
20    1188 мәшгульлек һәм социаль яклау министры
21    1184 министрының беренче урынбасары равил моратов
22    1165 казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать
23    1128 район авыл хуҗалыгы һәм азык
24    1096 сәламәтлек саклау министры айрат фәррахов
25    1094 татарстан республикасы мәгариф һәм фән
26    1080 транспорт һәм юл хуҗалыгы министры
27    1063 дәүләт советы рәисе урынбасары римма
28    1042 тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе
29    1039 сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш
30    1036 советы рәисе урынбасары римма ратникова
31     989 халыкны эш белән тәэмин итү
32     989 татар дәүләт опера һәм балет
33     979 исемендәге татар дәүләт академия театрында
34     968 мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты
35     958 елның шул чоры белән чагыштырганда
36     943 татарстан республикасы законына үзгәрешләр кертү
37     920 тр буенча эчке эшләр министрлыгының
38     909 тр сәнәгать һәм сәүдә министры
39     890 мәгариф һәм фән министры альберт
40     886 тр мәгариф һәм фән министрлыгының
41     886 татар дәүләт драма һәм комедия
42     885 рф президентының идел буе федераль
43     880 тр дәүләт киңәшчесе минтимер шәймиев
44     878 мәгариф һәм фән министры урынбасары
45     866 дип хәбәр итә тр президентының
46     856 хәбәр итә тр президентының матбугат
47     833 башкарма комитеты рәисе ринат закиров
48     827 итә тр президентының матбугат хезмәте
49     820 татарстан дәүләт советы рәисе фәрит
50     818 җәлил исемендәге татар дәүләт опера
51     817 район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары
52     814 конгрессы башкарма комитеты рәисе ринат
53     814 исемендәге татар дәүләт опера һәм
54     812 оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр
55     802 тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты
56     801 һәм фән министры альберт гыйльметдинов
57     796 гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш
58     795 сәнәгать һәм сәүдә министры равил
59     786 тинчурин исемендәге татар дәүләт драма
60     785 исемендәге татар дәүләт драма һәм
61     783 идел буе федераль округындагы тулы
62     777 узган елның шул чоры белән
63     766 һәм сәүдә министры равил зарипов
64     765 бүген татарстан республикасы президенты рөстәм
65     758 тр экология һәм табигать ресурслары
66     757 эчке эшләр министры әсгать сәфәров
67     757 бүген татарстан президенты рөстәм миңнеханов
68     748 шунысын да билгеләп үтәргә кирәк
69     734 буе федераль округындагы тулы вәкаләтле
70     730 бүген тр президенты рөстәм миңнеханов
71     723 татарстан республикасы дәүләт советы рәисе
72     720 җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары
73     720 федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле
74     715 һәм социаль яклау министры айрат
75     709 сәүдә һәм тышкы икътисади хезмәттәшлек
76     694 хокукларын яклау һәм кеше иминлеге
77     690 һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе



78     685 эш белән тәэмин итү һәм
79     682 номерлы татарстан республикасы законы проекты
80     680 татар теле һәм әдәбияты укытучылары
81     670 тр сәламәтлек саклау министры айрат
82     664 яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә
83     663 белән тәэмин итү һәм социаль
84     656 тәэмин итү һәм социаль яклау
85     651 һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек
86     646 мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы
87     643 социаль яклау министры айрат шәфигуллин
88     638 бүген тр дәүләт советы рәисе
89     635 муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе
90     635 казан шәһәре мэры илсур метшин
91     631 дәүләт җыр һәм бию ансамбле
92     629 татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык
93     614 республикасы законына үзгәрешләр кертү хакында
94     606 татарстан республикасының мәгариф һәм фән
95     602 эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр
96     600 спорт һәм туризм министры марат
97     584 федераль хезмәтенең тр буенча идарәсе
98     584 тр сәүдә һәм тышкы икътисади
99     583 кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше
100     582 һәм социаль яклау министры урынбасары
101     577 оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш
102     574 тр буенча эчке эшләр министрлыгы
103     571 коммуналь хуҗалык министры ирек фәйзуллин
104     568 тр президенты каршындагы дәүләт торак
105     568 тр буенча эчке эшләр министры
106     566 тр мөселманнары диния нәзарәте рәисе
107     560 бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының
108     551 дип хәбәр итә тр дәүләт
109     549 гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән
110     547 дип хәбәр итә тр гидрометеорология
111     546 президенты каршындагы дәүләт торак фонды
112     545 һәм туризм министры марат бариев
113     543 мәгариф һәм фән министры энгель
114     538 хәбәр итә тр гидрометеорология һәм
115     537 итә тр гидрометеорология һәм әйләнә
116     535 россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының
117     531 спорт һәм туризм министры урынбасары
118     529 һәм башка рәсми затлар катнашты
119     528 мәгариф һәм фән министры андрей
120     527 коммуналь хуҗалык министры марат хөснуллин
121     525 республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр
122     524 тр мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры
123     522 дәүләт драма һәм комедия театры
124     520 башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр
125     518 университетының татар теле һәм әдәбияты
126     518 комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча
127     517 милли мәсьәләләр комитеты рәисе разил
128     513 җәлил исемендәге опера һәм балет
129     512 дип хәбәр итә тр муниципаль
130     508 юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе
131     502 гафури исемендәге башкорт дәүләт академия
132     500 спорт һәм туризм министры рафис
133     499 тр экология һәм табигый ресурслар
134     495 татар теле һәм әдәбияты буенча
135     483 нефть эшкәртү һәм нефть химиясе
136     481 мәсьәләләр комитеты рәисе разил вәлиев
137     478 татарстан республикасы законы проекты турында
138     477 идел буе федераль округындагы вәкаләтле
139     472 һәм фән министры андрей фурсенко
140     468 муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе
141     468 дип хәбәр итә тр яшьләр
142     466 һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы
143     466 хәбәр итә тр яшьләр эшләре
144     465 бүген татарстан президенты минтимер шәймиев
145     464 тр сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы
146     463 рф мәгариф һәм фән министрлыгы
147     462 дәүләт опера һәм балет театры
148     461 республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы
149     461 дәүләт советы рәисе урынбасары александр
150     460 һәм фән министры энгель фәттахов
151     460 һәм туризм министры рафис борһанов
152     455 елдан ссср язучылар союзы члены
153     451 башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары
154     449 советы рәисе урынбасары александр гусев



155     449 исемендәге башкорт дәүләт академия драма
156     449 елның шушы чоры белән чагыштырганда
157     448 галиәсгар камал исемендәге татар дәүләт
158     447 матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы
159     444 дәүләт университетының татар теле һәм
160     438 транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы
161     437 кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү
162     437 дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты
163     436 тр президентының социаль мәсьәләләр буенча
164     434 мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры роман
165     433 һәм элемтә министры роман шәйхетдинов
166     433 дүртенче чакырылыш тр дәүләт советының
167     430 дәүләт опера һәм балет академия
168     424 күз алдына да китереп булмый
169     423 туполев исемендәге казан дәүләт техник
170     423 россия федерациясе федераль собраниесе дәүләт
171     420 республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы
172     420 район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль
173     419 буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле
174     418 мәгариф һәм фән министрының беренче
175     416 һәм фән министрының беренче урынбасары
176     416 елдан татарстан язучылар берлеге әгъзасы
177     415 сәяси партиясенең татарстан төбәк бүлеге
178     415 бөтенроссия сәяси партиясенең татарстан төбәк
179     411 дип хәбәр итә тр авыл
180     409 хәбәр итә тр авыл хуҗалыгы
181     408 итә тр авыл хуҗалыгы һәм
182     407 тр мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы
183     406 һәм тышкы икътисади хезмәттәшлек министры
184     404 спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше
185     401 россия федерациясендәге гадәттән тыш һәм
186     400 һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән
187     400 казан дәүләт университетының татар теле
188     398 тышкы эшләр министры сергей лавров
189     398 гадәттән тыш хәлләр министрлыгының тр
190     397 дәүләт опера һәм балет театрында
191     393 елның шул ук чоры белән
192     392 шул ук чоры белән чагыштырганда
193     391 рф сәламәтлек саклау һәм социаль
194     387 башлангыч һәм урта һөнәри белем
195     386 һәм урта һөнәри белем бирү
196     386 рус теле һәм әдәбияты укытучысы
197     384 рф мәгариф һәм фән министры
198     383 мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты
199     381 һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең


