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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасының Инвестиция 

меморандумын раслау турында» 

2016 ел, 29 декабрь, 1048 нче 

карарына үзгәреш кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга Татарстан 

Республикасының Инвестиция меморандумын раслау турында» 2016 ел, 29 декабрь, 

1048 нче карарына, 6 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә: 

 

«6. 2017 елга өстенлекле инвестиция проектлары 

 

6.1. 2017 елда тормышка ашыру өчен өстенлекле инвестиция проектларына 

түбәндәгеләр кертелә. 

6.1.1. Авыл хуҗалыгы: 

1) «Апас муниципаль районының Дүртөйле торак пунктында 1 200 баш савым 

сыерына исәпләнгән  сөт блогы һәм тудыру бүлеге белән сөт комплексы төзелеше» 

(«Апас» агрофирмасы» ҖЧҖ, Апас муниципаль районы); 

2) «2000 баш савым сыерына исәпләнгән сөт терлекчелеге комплексы 

төзелеше» («Азнакай» агрофирмасы» ҖЧҖ, Азнакай муниципаль районы); 

3) «Татарстан Республикасы Минзәлә районында 7 560 ана дуңгызга 

исәпләнгән дуңгыз комплексы төзелеше» («Кама Беконы» ҖЧҖ, Минзәлә 

муниципаль районы); 

4) «3 800 баш ана дуңгызга исәпләнгән дуңгызлар селекция-генетика үзәге 

төзелеше» («Кама Беконы» ҖЧҖ, Минзәлә муниципаль районы);  

5) «450 савым сыерына исәпләнгән сөт комплексы төзелеше («Ахметьево» 

сөт-товар комплексы)» («Зәй» агрофирмасы» ҖЧҖ, Зәй муниципаль районы); 
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6) «5 000 үгезгә исәпләнгән суыкта бәйсез тотулы симертү комплексы 

төзелеше» («Кама» агрофирмасы»,  Тукай муниципаль районы); 

7) «Куш-Елга» сөт-товар комплексында 500 савым сыерына исәпләнгән сөт 

терлекчелеге комплексы төзелеше» («Шәрык» агрофирмасы, Зәй муниципаль 

районы); 

8) «Куян нәсел заводы» АҖ терлекчелек комплексының өченче, дүртенче, 

бишенче чиратларын төзү юлы белән куян ите әзерләү куәтләрен киңәйтү  («Куян 

нәсел заводы» АҖ, Биектау муниципаль районы); 

9) «Балык Бистәсе муниципаль районының Керәшен Казысы торак пунктында 

«Иннотех М» ҖЧҖ, теплица комплексы төзелеше» («Иннотех М» ҖЧҖ, Балык 

Бистәсе муниципаль районы); 

10) «Җәй» ҖЧҖ, компаниясе теплица комплексын төзү» («Җәй» ҖЧҖ, Лаеш 

муниципаль районы); 

11) «Килдебәк авылында 7 800 башка кәҗә сөте җитештерү буенча сөт 

комплексы» («Лукоз Саба» ҖЧҖ, Саба муниципаль районы); 

12) «1 100 баш савым көтүенә исәпләнгән сөт блоклы суыкта бәйсез тотулы 

терлекчелек фермасы төзелеше» («Смаиль» авыл хуҗалыгы предприятиесе» ҖЧҖ, 

Балтач муниципаль районы); 

13) «Бакчачылык, җиләкчелек һәм питомникчылыкны үстерү» («Заря» 

агрофирмасы» ҖЧҖ, Югары Ослан муниципаль районы); 

14) «70 млн. күкәйгә инкубатор төзелеше» («Чаллы инкубаторы» ҖЧҖ, Тукай 

муниципаль районы); 

15) «Шампиньонар үстерү буенча тәүлегенә 1 тонна куәтле комплекс 

төзелеше» («Агромир» ҖЧҖ, Актаныш муниципаль районы); 

16) «Гөмбә җитештерү (вешенка һәм шампиньоннар) күләмнәрен киңәйтү» 

(«СВЕРЕЗ» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

17) «Мусабай» бройлерлар симертү мәйданы төзелеше» («Чаллы-Бройлер» 

ҖЧҖ, Тукай муниципаль районы); 

18) «Татарстан Республикасында югары сыйфатлы сыер ите җитештерүне 

оештыру» («Рус Мраморы» агросәнәгать комплексы» ЯАҖ, Балык Бистәсе 

муниципаль районы); 

19) «Терлек чалу һәм ит җитештерү буенча предприятиене яңарту һәм 

төзекләндерү» («Кама Беконы» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

20) «Абердин-ангусс токымлы мөгезле эре терлекне үрчетү» (Смирнов А.М. 

крестьян фермер хуҗалыгы, Менделеевск муниципаль районы); 

21) «Татарстан Республикасы Алексеевск районының Урта Тигәнәле торак 

пунктында 800 сыерга исәпләнгән бәйсез тотулы сөт-товар фермасы төзелеше» 

(«Алга» күмәк хуҗалыгы, Алексеевск муниципаль районы); 

22) «Актаныш районында гомуми күләме 3 000 баш сыер булган ике сөт 

фермасы базасында мөгезле эре терлек үрчетү буенча аграр комплекс төзелеше» 

(«АГРОАЛЬЯНСКАМА» ҖЧҖ, Актаныш муниципаль районы); 

23) «Агромир-Казан авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү буенча бүлү үзәге 

төзелеше» («Агромир-Казан» ҖЧҖ, Питрәч муниципаль районы); 

24) «Авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү буенча күпләп сату-бүлү үзәге 

төзелеше» («РусАгроМаркет-Холдинг» ҖЧҖ, Биектау муниципаль районы); 
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25) «Биосфера» балыкчылык комплексы («Биосфера» ҖЧҖ, Лаеш 

муниципаль районы, Сокура ав.); 

26) «Альфа-Тех» ҖЧҖ балыкчылык комплексы» («Альфа-Тех» ҖЧҖ, 

Биектау муниципаль районы); 

27) «Авыл хуҗалыгы техникасын һәм транспорт чараларын саклау өчен 7 500 

кв.метр мәйданда гараж төзелеше, 86 берәмлек техника сатып алу» («Кама Беконы» 

ҖЧҖ, Минзәлә муниципаль районы); 

28) «Татарстан Республикасы Актаныш районында ит юнәлешендәге 10 000 

баш мөгезле эре терлек өчен симертү мәйданы төзелеше» («Яшел планета» авыл 

хуҗалыгы кулланучылар эшкәртү кооперативы», Актаныш муниципаль районы). 

6.1.2. Чи нефть һәм табигый газ чыгару: 

1) «Үтә үзле нефть чыганакларын эшкәртү (СВН-1600 этабы + 5 күтәрү)» 

(В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» ГАҖ, Әлмәт муниципаль районы, Нурлат 

муниципаль районы); 

2) «Татарстан Республикасында яңа җитештерү куәтләрен булдыру хисабына 

«Татнефтеотдача» АҖ нефть чыгару күләмнәрен арттыру» («Татнефтеотдача» АҖ, 

Нурлат муниципаль районы). 

6.1.3. Азык-төлек продуктлары җитештерү: 

1) «Экополис» сәнәгать мәйданчыгы» (Фәсәхов Рафаиль Котып улы крестьян 

фермер хуҗалыгы, Кайбыч муниципаль районы); 

2) «Зәй шикәре» ААҖ киптерү бүлеген төзекләндерү» («Зәй шикәре» ААҖ, 

Зәй ш.); 

3) «Балык Бистәсе муниципаль районының Әшнәк-Качкалак авылында 

«Прикамье» ҖЧҖ агросәнәгать паркы төзелеше» («Рост Строй КЗН» ҖЧҖ, Балык 

Бистәсе муниципаль районы); 

4) «Сәгатенә 10500 баш җитештерүчәнлектәге кош чалу предприятиесе» 

(«Чаллы-Бройлер» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

5) «Казан МЭЗ» ААҖ май сәнәгате предприятиесен яңарту» «Казан МЭЗ» 

ААҖ, Лаеш муниципаль районы); 

6) «Сөт продукциясен җитештерү» («Касымов сөт заводы», Актаныш 

муниципаль районы); 

7) «Терлек чалу һәм эшкәртү комплексының икенче чираты төзелеше» 

(«Әгерҗе СК» ҖЧҖ, Әгерҗе муниципаль районы); 

8) «Майлы культураларны эшкәртү буенча май заводы» («Чаллы элеваторы» 

ААҖ, Чаллы ш.); 

9) «Люпин эшкәртү заводы» («Чаллы элеваторы» ААҖ, Чаллы ш.); 

10) «Болгарсыра» ААҖ алкогольсез сыра продукциясен җитештерүне яңарту 

һәм төзекләндерү («Болгарсыра» ААҖ, Чаллы ш.); 

11) «Үз логистика системасы белән яңа җыйган һәм туңдырылган җимешләр 

һәм яшелчәләр саклагычлар челтәрен булдыру» («ЕВРАЗИЯ АГРО» ҖЧҖ, Буа 

муниципаль районы, Балтач муниципаль районы, Зеленодольск муниципаль районы, 

Нурлат муниципаль районы, Тукай муниципаль районы, Әлмәт муниципаль 

районы); 

12) «Логистика үзәге белән соклар җитештерү заводы төзелеше» 

(«БЕНКОНС» ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы, Питрәч муниципаль районы). 
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6.1.4. Үзагач эшкәртү һәм агач эшләнмәләр җитештерү: 

1) «2017 – 2019 елларга «Зеленодольск фанер заводы» ГАҖ яңарту» 

(«Зеленодольск фанер заводы» ГАҖ, Зеленодольск ш.); 

2) «Саба урман хуҗалыгы» ҖЧҖ яңа агач эшкәртү комплексын оештыру» 

(«Саба урманчылыгы», Саба муниципаль районы); 

3) «Тарихи мирас объектларын реставрацияләүнең яңа ысулларын эшләү һәм 

гамәлгә кертү» («Территориаль үсеш институты» кече инновацион предприятие» 

ҖЧҖ, Казан ш.). 

6.1.5. Нефть продуктлары җитештерү: 

1) «Түбән Кама шәһәрендә Нефть эшкәртү һәм нефть химиясе заводлары 

комплексының тирән эшкәртү комплексы төзелеше (1.3 – 1.5 этаплар: керосинны 

гидрочистарту, дизель ягулыгын гидрочистарту, акрынайтылган кокслаштыру, авыр 

газойлларны гидрочистарту, водород җитештерү, нафтаны гидрочистарту, 

каталитик риформинг (ягулыклы), изомеризация, флюидларның каталитик 

крекингы)» (В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» ГАҖ, «ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама 

муниципаль районы); 

2) «Түбән Кама шәһәрендә акрынайтылган кокслаштыру урнаштыру» 

(«ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама муниципаль районы). 

6.1.6. Химия җитештерүе: 

1) «Метилхлорсиланнарны махсус сәнәгать җитештерүе төзелеше» («КЗСК-

Силикон» АҖ, Казан ш.); 

2) «Микронлаштырылган силикагельләр җитештерүне оештыру» 

(«Л.Я.Карпов ис. химзавод», Менделеевск ш.); 

3) «Карпов концерны белән берлектә фармацевтик субстанцияләр 

җитештерүне оештыру» («Л.Я.Карпов ис. химзавод», Менделеевск ш.);  

4) «Синтетик юу чаралары җитештерү буенча завод төзелеше» («СЮЧ 

җитештерү заводы», Казан ш.); 

5) «Дивинил-стироль синтетик каучук (ДССК) җитештерү төзелеше» («Түбән 

Кама нефть химиясе» ГАҖ, Түбән Кама ш.); 

6) «Яңа олефин комплексы төзелеше – I этап (ЭП-600)» («Түбән Кама нефть 

химиясе» ГАҖ, Түбән Кама ш.); 

7) «Изопрен җитештерү куәтен арттыру (шул исәптән изобутилен һәм 

формальдегид җитештерүне оештыру). Синтетик изопрен каучук (СКИ) җитештерү 

куәтен үстерү» («Түбән Кама нефть химиясе» ГАҖ, Түбән Кама ш.);  

8) «Түбән Кама шин» ГАҖ әзерлек җитештерүен төзекләндерү («Түбән Кама 

шин» ГАҖ, Түбән Кама ш., Промзона); 

9) «Ракка каршы фармацевтик чаралар җитештерүне булдыру» («ТСНРУ» 

ҖЧҖ, Казан ш.); 

10) «Чаллы шәһәрендә канализация чистарту корылмалары утырмаларын 

киптерү һәм пиролизлы эшкәртү комплексы төзелеше» 

(«ИнтерБизнесГруппИнжиниринг» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

11) «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының полимерлар 

эшкәртү буенча 2 номерлы муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать мәйданчыгын 

булдыру» («Яңа Чишмә муниципаль районы идарәче компаниясе» муниципаль 

унитар предприятиесе, Яңа Чишмә муниципаль районы); 
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12) «Сыйфатына бәйсез, хайван һәм кешенең табигый биоресурсларыннан 

ветеринария һәм медицина билгеләнешендәге яңа буын иммунобиологик 

фармпрепаратларын сәнәгать җитештерүен оештыру» («Экобиопрепарат» ҖЧҖ, 

Саба муниципаль районы); 

13) «Татарстан Республикасында терефтал кислотасы (ТФК) һәм 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ) яңа инновацион җитештерү булдыру» («СафПЭТ» 

ҖЧҖ, Түбән Кама ш.); 

14) «Аммоний» АҖ сәнәгать мәйданчыгында меламин җитештерүе төзелеше» 

(«Аммоний» АҖ, Менделеевск муниципаль районы). 

6.1.7. Резина һәм пластмасса әйберләр җитештерү: 

1) «Пластмасса әйберләр җитештерү заводы төзелеше» («ЛМР Пласт» ҖЧҖ, 

Теләче муниципаль районы); 

2) «Чистай» индустриаль паркында торба изоляциясе заводы» («Татремстрой» 

ҖЧҖ, Чистай ш.); 

3) «800 мм га кадәр диаметрлы полиэтилен басымлы торбалар һәм фасонлы 

әйберләр җитештерүне үзләштерү» («Газпласт» ҖЧҖ, Казан ш.). 

6.1.8. Бүтән металл булмаган минераль продуктлар җитештерү: 

1) «Клинкерлы кирпеч җитештерү заводы төзелеше» («КерамРесурс» ҖЧҖ, 

Тәтеш муниципаль районы); 

2) «Керамик вак таш һәм клинкерлы керамика җитештерү» («САНЭКО» 

фәнни-җитештерү фирмасы, Саба муниципаль районы); 

3) «Уланово кирпеч балчыгы чыгу урынын сәнәгать үзләштерүе, импортны 

алыштыручы ассортиментлы программа белән клинкерлы продукция (фасад 

кирпече, кирпечкә охшаш каплагыч плитә, тротуар плитәсе, брусчатка һәм кирпеч, 

дивар һәм идән плитәсе) җитештерү буенча яңа кирпеч заводы төзелеше» («Кирпеч 

заводы», Питрәч муниципаль районы); 

4) «Татар Шатрашаны цеолитлы токымнар чыгару урынын эшкәртү һәм товар 

продукциясе җитештерүне оештыру» («Идел буенча цеолитлары» ААҖ, Чүпрәле 

муниципаль районы); 

5) «Кама Тамагы төзелеш гипсы заводы төзелеше» («Кама Тамагы төзелеш 

гипсы заводы» ҖЧҖ, Кама Тамагы муниципаль районы); 

6) «Бушлыклы түшәмә безопалубочлы формалаштыруның гамшәләдге 

линияләре эшләнмәләреннән арзан социаль азгабаритлы торак» («Казан 

Гипронииавиапром» АҖ, Казан ш., Чаллы ш., Әлмәт ш., Мамадыш ш.). 

6.1.9. Металлургия җитештерүе һәм әзер металл әйберләр җитештерү: 

1) «Чаллы шәһәрендә югары технологияле җиһазларны файдаланып, металлны 

EPS чистарту буенча (EPS – Eco Pickled Surface, өслекне экологик чистарту)  Сервис 

Металл эшкәртү Үзәге булдыру («Кама-Трейд Татарстан» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

2) «Торба үткәргеч арматура җитештерү» («Яңа металл кою технологияләре» 

ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

3) «Металл кою цехын киңәйтү» («Яңа технологияләр» ҖЧҖ, Чистай 

муниципаль районы, Чистай ш.); 

4) «Электр тапшыру линияләре терәкләрен җитештерү» («Ак Барс Металл» 

ҖЧҖ, Чаллы ш.); 
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5) «Кисәкләрне һәм әзер материалларны термик эшкәртү буенча гамәлдәге 

предприятене үстерү» («ПРОФТЕРМО» ЗАВОДЫ», Чаллы ш.). 

6.1.10. Машиналар һәм җиһазлар җитештерү: 

1) «Импортны алыштыру программасы кысаларында медицина суыту 

техникасын инновацион җитештерүне булдыру» («Серго исемендәге завод» 

җитештерү берләшмәсе» АҖ, Зеленодольск ш.); 

2) «ПОЗиС» АҖ машина төзү производствосы инжинирингын үстерү һәм аны 

техник яңадан коралландыру комплекслы программасы» («Серго исемендәге завод» 

җитештерү берләшмәсе» АҖ, Зеленодольск ш.);  

3) «Югары технологияле җылылык җиһазлары җитештерү» («Рустеплоком» 

ҖЧҖ, Актаныш муниципаль районы); 

4) «Татарстан Республикасында мелиорация техникасын җитештерүне 

оештыру» («ПКФ ТАТМЕЛИОТЕХСЕРВИС» ҖЧҖ, Биектау муниципаль районы). 

6.1.11. Электр җиһазлары, электрон һәм оптик җиһазлар җитештерү: 

1) «Тимер юл тармагы предприятиеләре өчен кабель-үткәрү һәм электр 

техникасы продукциясен җитештерүне үстерү» («ПРЕТТЛЬ-НК» ҖЧҖ, Түбән Кама 

ш.);  

2) «Оптоэлектроника өчен синтетик сапфир җитештерү, 2 нче этап» («Кама 

Кристалл Технолоджи» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

3) «Сыгылмалы алюминий үткәргеч җитештерү» («ПРЕТТЛЬ-НК» ҖЧҖ, 

Түбән Кама ш.); 

4) «Кабель-үткәрү продукциясе җитештерүне үстерү» («ПРЕТТЛЬ-НК» ҖЧҖ, 

Түбән Кама ш.); 

5) «Химград» технополисы территориясендә тоташ мохитларның чыгымын, 

күләмен үлчәү чараларын җитештерүне оештыру» («Ирвис» фәнни-җитештерү 

предприятиесе» ҖЧҖ, Казан ш.); 

6) «Травматология өчен инновацион продукция җитештерү технологик 

базасын төзекләндерү һәм техник яңадан коралландыру» («МЕДТЕХНИКА» 

җитештерү-техника берләшмәсе, Казан ш.); 

7) «Хирургия операцияләрен үткәрү өчен магнитлы-резонанслы томография 

рәсемнәре нигезендә нейрохирургик имплантлар әзерләү өчен пресс-форма 

җитештерү технологиясен эшләү һәм җитештерүне оештыру» («Казан 

электротехника заводы» ААҖ, Казан ш.); 

8) «Өлкәннәр һәм балаларда кул-аякларны, тез һәм оча-бот буыннарын, 

балтыр-табан буыннарын, җилкә һәм терсәк буыннарын даими пассив эшләтү өчен 

тернәкләндерү тренажерлары җитештерү технологиясен эшләү һәм җитештерүне 

оештыру» («Казан электротехника заводы» ГАҖ, Казан ш.); 

9) «Бер порт аша хирургия операцияләрен үткәрү өчен троакарлар һәм 

инструментлар җитештерү технологиясен эшләү һәм җитештерүне оештыру, бер 

портлы хирургия» («Казан электротехника заводы» ГАҖ, Казан ш.);  

10) «Беркетә торган төрле конструкцияләр ярдәмендә сынган сөяк кисәләрен 

хирургик утырту өчен имплантлар җитештерү технологиясен эшләү һәм 

җитештерүне оештыру, бер портлы хирургия» («Казан электротехника заводы» 

ГАҖ, Казан ш.). 

6.1.12. Транспорт чараларын һәм җиһазларын җитештерү: 
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1) «Азнакай» сәнәгать мәйданчыгында метанда эшли торган «НефАЗ» 

автобусларын җыю цех» («Татнефтехим» ҖЧҖ, Азнакай муниципаль районы); 

2) «ISLe сериясендәге Cummins дизель двигательләрен җитештерү» 

(«КАММИНЗ КАМА» ЯАҖ, Чаллы ш.); 

3) «КАМАЗ» ГАҖ электробуслар һәм электр йөк машиналары семьялыгын 

җитештерүне булдыру» («КАМАЗ» ГАҖ, Чаллы ш.); 

4) «Казан вертолет заводы» ГАҖ сынау базасын төзекләндерү» («Казан 

вертолет заводы» ГАҖ, Казан ш.); 

5) «Казан вертолет заводы» ГАҖ җитештерүен төзекләндерү» («Казан 

вертолет заводы» ГАҖ, Казан ш.);  

6) «Казан вертолет заводы» ГАҖ полимер композицион материаллардан 

(ПКМ) калаклар җитештерүне төзекләндерү һәм яңадан коралландыру» («Казан 

вертолет заводы» ГАҖ, Казан ш.);  

7) «Казан вертолет заводы» ГАҖ җылылык һәм электр энергиясенең үз 

генерациясе төзелеше («Казан вертолет заводы» ГАҖ, Казан ш.); 

8) «КВЗ» ГАҖ базасында авиация уку үзәген үстерү («Казан вертолет заводы» 

ГАҖ, Казан ш.); 

9) «Туполев» ГАҖ филиалы – С.П.Горбунов исемендәге Казан авиация 

заводының Казан авиация технология паркы («Туполев» ГАҖ филиалы – 

С.П.Горбунов исемендәге Казан авиация заводы, Казан ш.); 

10) «Казан вертолет заводы» ГАҖ Казан «Юдино» аэродром базасын 

төзекләндерү» («Казан вертолет заводы» ГАҖ, Казан ш.); 

11) «Пилигрим» елга салмак судносы» («Зеленодольск проект-конструктор 

бюросы» АҖ, Зеленодольск ш.); 

12) «Ак төннәр» тизлекле пассажир катамараны» («Зеленодольск проект-

конструктор бюросы» АҖ, Зеленодольск ш.).  

6.1.13. Электр энергиясе, газ һәм су җитештерү һәм аларны бүлү: 

1) «110 кВ Южная подстанциясен (ПС) төзекләндерү» («Челтәр компания» 

ААҖ, Казан ш.); 

2) «ТАНЕКО» АҖ акрынайтылган кокслаштыру җайланмасыннан тузан 

рәвешендәге нефть кокосын яндыру өчен Түбән Кама ТЭЦ урнаштырылган ТГМЕ-

464 энергетик котлоагрегатларын төзекләндерү» («Түбән Кама ТЭЦ», В.Д.Шашин 

исемендәге «Татнефть» ГАҖ, Түбән Кама ш.); 

3) «2016 – 2018 елларга Зеленодольск ш. җылылык энергиясен 

кулланучыларны җылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын һәм 

нәтиҗәлелеген күтәрү» («Зеленодольск җылылык челтәрләре предприятиесе» ААҖ, 

Зеленодольск ш.); 

4) «Щелоков (Алабуга 500) – Үзәк 220 кВ югары вольтлы линияләр (ЮВЛ) 

төзелеше» («Челтәр компания» ААҖ, Менделеевск муниципаль районы, Мамадыш 

муниципаль районы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Лаеш муниципаль 

районы); 

5) «ГТУ базасында Казан ТЭЦ-3 модернизацияләү» («ТГК-16» ААҖ, Казан 

ш.); 

6) «Казан ТЭЦ-1 гомуми билгеләнгән куәте 230 МВт ике энергия блогы 

төзелеше» («Генерирлаучы компания» ААҖ, Казан ш.). 
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6.1.14. Транспорт һәм элемтә: 

1) «Татарстан Республикасында яңа «Казан – Оренбург» федераль автомобиль 

юлы маршрутын үстерү өчен «Шәле (М-7) – Баулы (М-5)» түләүле автомагистраль 

төзелеше кысаларында «Шәле (М-7) – Наратлык», «Шәле (М-7) – Сорочьи Горы», 

«Алексеевск – Әлмәт», «Әлмәт – Баулы», «Баулы (М-5) – Шалты» автомобиль 

юллары төзелеше» (Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министрлыгы, «Автострада» АҖ, Әтнә, Арча, Биектау, Питрәч, Алексеевск, Әлмәт, 

Баулы, Бөгелмә, Лаеш, Лениногорск, Яңа Чишмә, Питрәч, Балык Бистәсе, 

Чирмешән, Чистай муниципаль районнары); 

2) «М-7 «Идел» км 1066 автомобиль юлына чыгу белән, Түбән Кама һәм 

Чаллы шәһәрләрен урап узып, Кама елгасы аша күпер белән Мамадыш шәһәре 

районында М-7 «Идел» км 970 автомобиль юлы төзелеше» (Татарстан 

Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, Мамадыш, Түбән Кама, 

Тукай муниципаль районнары); 

3) «Корстон» ДСКАК «Казан-Арена» стадионына канат юлы» («Гулливер» 

фәнни-проект берләшмәсе», Казан ш.); 

4) «Югары Ослан авылыннан «Казан-1» тимер юл вокзалына кадәр канат юлы 

(«Гулливер» фәнни-проект берләшмәсе», Югары Ослан муниципаль районы); 

5) «Алексеевск муниципаль районында йөк елга порты төзелеше» 

(«Автострада» АҖ, Алексеевск муниципаль районы). 

6.1.15. Бүтән проектлар: 

1) «Кәкре-Елга авылында элеватор төзелеше» («Марс» ҖЧҖ, Азнакай 

муниципаль районы); 

2) «Бер вакытта саклау өчен 150 000 тонна бөртекле һәм май культураларын 

саклау өчен элеватор төзелеше» («Зәй элеваторы» ҖЧҖ, Зәй ш.); 

3) «Сәгатенә 100 тонна киптерү белән 20 000 тонналы элеватор» («Чаллы 

элеваторы» ААҖ, Тукай муниципаль районы); 

4) «ЧАЛЛЫИКМӘКПРОДУКТЫ» АҖ базасында 60 тонна/сәг. куәтле 

комбикорма заводы һәм 60 000 тонна сыйдырышлы элеватор комплексы төзелеше, 

катнашазык, ярма заводын һәм элеваторны төзекләндерү һәм яңарту 

(«ЧАЛЛЫИКМӘКПРОДУКТЫ» АҖ, Чаллы ш.); 

5) «Татарстан Республикасы агросәнәгать паркы» («Казан» агросәнәгать 

паркы идарәче компаниясе ААҖ, Казан ш.); 

6) «ИнноКам» территориаль аерымланган инновацион-җитештерү үзәге 

булдыру (Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, «Кама инновацион 

территориаль-җитештерү кластеры» коммерциячел булмаган партнерлыгы» 

ассоциациясе, Чаллы ш., Алабуга, Зәй, Менделеевск, Түбән Кама һәм Тукай 

муниципаль районнары); 

7) «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы 

(«Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы» АҖ, 

Алабуга муниципаль районы); 

8) «Татарстан Республикасы Югары Ослан һәм Лаеш муниципаль районнары 

территорияләрендә урнашкан «Иннополис» махсус икътисадый зонасы» 

(«Иннополис» махсус икътисадый зонасы» АҖ, Югары Ослан муниципаль районы, 

Лаеш муниципаль районы); 
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9) «Свияжск» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы» 

(Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, Татарстан Республикасы 

Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, Зеленодольск муниципаль районы); 

10) «Чүпрәле» муниципаль сәнәгать мәйданчыгын үстерү («Прогресс» 

муниципаль унитар предприятиесе, Чүпрәле муниципаль районы); 

11) «Менделеевск» сәнәгать паркы» («Л.Я.Карпов исемендәге химия заводы» 

АҖ, Менделеевск ш.); 

12) «Менделеевск сәнәгать үзәге» («Менделеевск сәнәгать үзәге» ҖЧҖ, 

Менделеевск муниципаль районы); 

13) «Аммоний Агро сәнәгать паркы» («Аммоний-Агро» ҖЧҖ, Менделеевск 

муниципаль районы); 

14) «Кукмара» сәнәгать паркы төзелеше» (Кукмара муниципаль районы 

башкарма комитеты, Кукмара муниципаль районы); 

15) «Никольское» индустриаль паркын үстерү» («Никольское индустриаль 

паркы» идарә компаниясе» ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы); 

16) «Мастер» Кама индустриаль паркының алтынчы чиратын үстерү» 

(«Мастер Кама индустриаль паркы, Чаллы ш.); 

17) «Сокуры» шәхси сәнәгать паркын булдыру» («Сокуры» идарә 

компаниясе» ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы); 

18) «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының «Ферекс Лаеш» 

сәнәгать мәйданчыгын булдыру» («Ферекс» сәүдә йорты» ҖЧҖ, Лаеш муниципаль 

районы); 

19) «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының «Кирби» сәнәгать 

мәйданчыгын булдыру» («ФабрикАрт» ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы); 

20) «Ин-Парк» индустриаль паркы («ДорХан 21 гасыр – Казан» ҖЧҖ, Лаеш 

муниципаль районы); 

21) «Тулпар Аэрогрупп» сәнәгать мәйданчыгын булдыру» («Тулпар-Сервис» 

ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы); 

22) «СМАРТ СИТИ Казан» халыкара инвестицион технополисын булдыру 

(Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгы, Лаеш муниципаль районы); 

23) «Контакт» идарә компаниясенең Бөгелмә медицина технологияләре 

технопаркы» («Контакт» ҖЧҖ, Бөгелмә муниципаль районы); 

24) «Саба» муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать паркы төзелеше» (Сабинвест» 

ҖЧҖ, Саба муниципаль районы); 

25) «Арча» сәнәгать паркы төзелеше» («Созидание идарә компаниясе» ҖЧҖ, 

Арча муниципаль районы); 

26) «Буа сәнәгать мәйданчыгын булдыру» («Буа сәнәгать мәйданчыгы» идарә 

компаниясе» ҖЧҖ, Буа муниципаль районы); 

27) «Коламбия» сәнәгать паркын үстерү» («Коламбия» сәнәгать паркы» ҖЧҖ, 

Казан ш.); 

28) «Уналтынчы регион» сәнәгать мәйданчыгы» («Кама-Трейд Татарстан» 

ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

29) «Машина төзелешендә прототиплаштыру һәм сәнәгать дизайны 

инжиниринг үзәге» («Татарстан Республикасының машина төзү кластер» 

ассоциациясе, Чаллы ш.); 
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30) «Татарстан Республикасының Кама аръягы – Кама буе зонасында 

җитештерү һәм куллану калдыклары белән идарә итү һәм аларны эшкәртү буенча 

инвестиция проекты» («Идел буе экология компаниясе» ҖЧҖ, Чаллы ш., Әгерҗе, 

Актаныш, Алабуга, Зәй, Мамадыш, Менделеевск, Минзәлә, Мөслим, Түбән Кама, 

Сарман, Тукай муниципаль районнары); 

31) «КАЗАН ЭКСПО» халыкара күргәзмә үзәге төзелеше» («КАЗАН ЭКСПО» 

ҖЧҖ, Казан ш.); 

32) «Юкәтау» («Татарстан Республикасының Ипотека торак кредиты 

агентлыгы» ААҖ, Чистай муниципаль районы, Чистай ш.); 

33) «Идел Дискавериз» гаилә күңел ачу-белем бирү тематик паркы» («Идел 

Дискавериз» ҖЧҖ, Югары Ослан муниципаль районы); 

34) «Россия имәнлекләре» фәнни-җитештерү үзәге» (Татарстан Республикасы 

Урман хуҗалыгы министрлыгы, Кайбыч муниципаль районы); 

35) «Тукыма эшләнмәләрне сәнәгать эшкәртүе һәм аренда буенча җитештерү-

логистика комплексы» («Коттон Вэй» ҖЧҖ, Казан ш.); 

36) «Баулы шәһәренең су белән тәэмин итү һәм су агызу системаларын 

төзекләндерү һәм яңарту» («Татарстан Республикасы инженер челтәрләре капиталь 

төзелеше һәм энергия саклау технологияләре идарәсе» АҖ, Баулы ш.); 

37) «Казан шәһәренең биологик чистарту корылмаларын төзекләндерү» (Казан 

ш. «Водоканал» муниципаль унитар предприятиесе, Казан ш.); 

38) «Агып җыела торган канализация суларының ләм утырмасын юк итү 

заводы төзелеше» (Казан ш. «Водоканал» муниципаль унитар предприятиесе, Казан 

ш.);  

39) «Заречная» канализацияле насос станциясеннән алып Казан ш. чистарту 

корылмаларына кадәр басымлы коллекторлар белән «Заречная» канализацияле 

насос станциясе төзелеше» (Казан ш. «Водоканал» муниципаль унитар 

предприятиесе, Казан ш.);  

40) «Волжск суалгычының эчәргә яраклы суны чистару корылмаларын 

төзекләндерү» (Казан ш. «Водоканал» муниципаль унитар предприятиесе, Казан 

ш.);  

41) «Казан шәһәре канализацияләренең биологик чистарту корылмалары ләм 

мәйданчыларын рекультивацияләү» (Казан ш. «Водоканал» муниципаль унитар 

предприятиесе, Казан ш.);  

42) «Әлмәт шәһәренең тәүлегенә 60 мең куб.метр җитештерүчәнлекле 

чистарту корылмаларын төзекләндерү» («Әлмәт-Водоканал» АҖ, Әлмәт ш.); 

43) «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының балалар 

республика клиник хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе 

территориясендә тернәкләндерү үзәге төзелеше» (Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгының балалар республика клиник хастаханәсе» 

дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе, Казан ш.); 

44) «Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

һәм «Сакнур» Томотерапия Идел буе үзәге ҖЧҖ арасында концессион килешү төзү 

юлы белән «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

республика клиник онкология диспансеры» дәүләт автоном сәламәтлек саклау 
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учреждениесе базасында Томотерапия үзәге төзелеше («Сакнур» Томотерапия Идел 

буе үзәге ҖЧҖ, Казан ш.); 

45) «Ортопедия тернәкләндерү үзәге төзелеше» («Махим» ҖЧҖ, Казан ш.); 

46) «FLYP – авыл хуҗалыгын үзәккә алган югары йөк күтәрешле сыйфатлы 

яңа пилотсыз платформа» («Авиарешения тәҗрибә-конструктор бюросы» ҖЧҖ, 

Казан ш.); 

47) «Татарстан Республикасы территориясендә газ салу инфраструктурасын 

үстерү (беренче этап, 2016 – 2018 еллар)» («Газпром газ-мотор ягулыгы» ҖЧҖ, 

Әлмәт, Нурлат, Зәй, Арча, Менделеевск муниципаль районнары, Казан ш.); 

48) «Иннополис» техника-гамәлгә кертү төрендәге махсус икътисадый зона 

резидентлары өчен программа-аппарат комплекслары, автоматлаштырылган эш 

урыннары эшләү, җитештерү һәм гамәлгә кертү, инновацион инфраструктура бирү» 

(«АйСиЭл – КПО ВС» ААҖ, Лаеш муниципаль районы); 

49) «Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм оешмалары өчен беренчел 

документлар белән электрон рәвештә юридик әһәмияттәге алмашуны тәэмин итү 

буенча бердәм портал булдыру («СКБ Контур» җитештерү фирмасы» ЯАҖ, 

Иннополис ш.); 

50) «Пять ветров» Татарстан Республикасы Идел-Кама бассейнында эчке һәм 

керү туристлыгын үстерү» (Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт 

комитеты); 

51) «Гомуми мәйданы 8 600 кв.метр ЭКСПО-КАМА яңа күргәзмә үзәге 

төзелеше» («ЭКСПО-КАМА» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

52) «Теләче» сәнәгать паркы төзелеше» («Созидание» идарә компаниясе» 

ҖЧҖ, Теләче муниципаль районы); 

53) «Сортларга аеру-баету комплексы белән руда булмаган төзелеш 

материалларын чыгару буенча үзе йөрми торган җир җайланмасын проектлау һәм 

төзү» («Активист» ҖЧҖ, Казан ш.); 

54) «Импортны алыштыра торган стериль бер тапкырлы медицина әйберләрен 

җитештерүне киңәйтү һәм яңарту» («Казан медицина-инструментлар заводы» ҖЧҖ, 

«Полимер әйберләр» ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы); 

55) Хэбэй провинциясе (Кытай Халык Республикасы) Эшмәкәрләре 

ассоциациясе һәм Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы арасында 

хезмәттәшлек турында килешү кысаларында Чүпрәле муниципаль районы 

территориясендә тормышка ашырыла һәм тормышка ашыру планлаштырыла торган 

инвестиция проектлары, шул исәптән «Кирпеч заводы төзелеше», «Территориядә 

коры төзелеш кушылмалары җитештерү заводы төзелеше», «Керамик плитә 

җитештерү заводы төзелеше», «Цемент заводы төзелеше»; 

56) «Алабуга» сәнәгать-җитештерү төрендәге, «Иннополис» техника-гамәлгә 

кертү төрендәге, «Свияжск» сәнәгать-җитештерү төрендәге махсус икътисадый 

зоналар территорияләрендә тормышка ашырыла һәм тормышка ашыру 

планлаштырыла торган инвестиция проектлары; 

57) Татарстан Республикасы күппрофиль торак пунктларын үстерүнең 

комплекслы инвестиция планнарына һәм Кама инновацион территориаль-

җитештерү кластерын үстерү программасына кергән, югарыда күрсәтелмәгән 

инвестиция проектлары; 
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58) технопарклар (индустриаль парклар), инновацион-технологик үзәкләр, 

шул исәптән Россия Федерациясе Хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте 

карарлары нигезендә төзелгән, территорияләрендә тормышка ашырыла һәм 

тормышка ашыру планлаштырыла торган, югарыда күрсәтелмәгән инвестиция 

проектлары; 

59) Татарстан Республикасының алгарышлы үсеш территорияләрендә 

тормышка ашырыла һәм тормышка ашыру планлаштырыла торган инвестиция 

проектлары; 

60) «Шәһәр панорамасы» Казан ш., Дзержинский ур., 7 йорт («Баумандагы 

матбугат йорты» ҖЧҖ, Казан ш.). 

6.2. Салым ташламалары рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтеп тормышка 

ашыруга хупланган өстенлекле инвестиция проектлары.  

6.2.1. Авыл хуҗалыгы: 

«Бөгелмә комбикорма заводын төзекләндерү» («Репродукт» ҖЧҖ, Бөгелмә 

муниципаль районы). 

6.2.2. Азык-төлек продуктлары җитештерү: 

1) «Рапс мае-орлыкларын тирән эшкәртү буенча җитештерү комплексы 

төзелеше» («НӘФИС-БИОПРОДУКТ» АҖ, Лаеш муниципаль районы); 

2) «Кош үстерү һәм ит продуктлары җитештерү комплексын төзекләндерү һәм 

яңарту» («Залесный» агрофирмасы» ҖЧҖ, Зеленодольск муниципаль районы); 

3) «Тәүлегенә 144 тонна җитештерүчәнлекле кош эшкәртү предприятиесе» 

(«Чаллы-Бройлер» ҖЧҖ, Тукай муниципаль районы). 

6.2.3. Целлюлоза-кәгазь җитештерүе: 

1) «Санитария-гигиена билгеләнешендәге кәгазь һәм аннан әйберләр 

җитештерүне оештыру» («ПАЛП Инвест» ҖЧҖ, Казан ш.); 

2) «Гофрокартонның яссы катламнары өчен картон һәм гофрлау өчен кәгазь 

җитештерү куәтен арттыру буенча «С.П.Титов исемендәге Чаллы картон-кәгазь 

комбинаты халык предприятиесе» ЯАҖ картон фабрикасын яңарту» («С.П.Титов 

исемендәге Чаллы картон-кәгазь комбинаты халык предприятиесе» ЯАҖ, Чаллы 

ш.). 

6.2.4. Нефть продуктлары җитештерү: 

««ТАИФ-НК» ААҖ нефть эшкәртү заводының авыр калдыкларын тирән 

эшкәртү комплексы төзелеше» («ТАИФ-НК»ААҖ, Түбән Кама муниципаль 

районы). 

6.2.5. Химия җитештерүе: 

1) «Мазьлар җитештерү цехы булдыру» («Татхимфармпрепараты» ААҖ, 

Казан ш.); 

2) «Татарстан Республикасында AD*STAR(R) – тартмасыман төрдәге 

полипропилен тукыма капчыклар җитештерүне булдыру» («Казан заманча төрү 

материаллары заводы» ҖЧҖ, Казан ш.); 

3) «Елына 50 мең тонна куәтле полистирол җитештерү (4 нче линия)» («Түбән 

Кама нефть химиясе» ГАҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

4) «Елына 40 мең тонна куәтле стретч-пленка җитештерү (4 һәм 5 нче 

линияләр» («Кама Аланы» идарә компаниясе» ҖЧҖ, Түбән Кама муниципаль 

районы); 
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5) «Татарстан Республикасы Менделеевск ш. Промзона территориясендә 

аммиак, метанол һәм карбамид җитештерү буенча комплекс төзелеше» («Аммоний» 

АҖ, Менделеевск муниципаль районы); 

6) «Елына 37 500 тонна куәтле альфа-олефиннар җитештерү» («Түбән Кама 

нефть химиясе» ГАҖ, Түбән Кама ш.). 

6.2.6. Бүтән металл булмаган минераль продуктлар җитештерү: 

1) «Татарстан Республикасы Биектау районында 150 млн. данә шартлы кирпеч 

куәтле керамик кирпеч җитештерүне оештыру» («Винербергер Куркачи» ҖЧҖ, 

Биектау муниципаль районы); 

2) «Казан ДСК» ҖЧҖ йорт төзү комбинаты җитештерүен яңарту (ООО 

«Казан ДСК» ҖЧҖ, Казан ш.). 

6.2.7. Металлургия җитештерүе һәм әзер металл әйберләр җитештерү: 

«Кайнар цинклау цехы төзелеше» («Ак Барс Металл» ҖЧҖ, Чаллы ш.). 

6.2.8. Машина һәм җиһазлар җитештерү: 

«АЛНАС» ААЧ җитештерүен техник яңадан коралландыру» («АЛНАС» 

ААҖ, Әлмәт муниципаль районы). 

6.2.9. Электр җиһазлары, электрон һәм оптик җиһазлар җитештерү: 

«Оптоэлектроника өчен синтетик сапфир җитештерү» («Кама Кристалл 

Технолоджи» ҖЧҖ, Чаллы ш.). 

6.2.10. Транспорт чаралары һәм җиһазлары җитештерү: 

1) «Чит ил брендлары автомобильләрен россия базарында җитештерү һәм 

сату» («Форд Соллерс Холдинг» ҖЧҖ, Чаллы ш.); 

2) «Самолетлар өчен полимер композитлы материаллардан (ПКМ) канат 

механикалаштыру агрегатларын җитештерү заводы» («КАПО-Композит» ЯАҖ, 

Казан ш.); 

3) «Чаллы шәһәрендә яңа җитештерү мәйданчыкларында тирән 

локальләштерү дәрәҗәсе белән ZF FRIEDRICHSHAFEN AG фирмасы лицензиясе 

буенча тапшыру тартмаларын яңа җитештерү оештыру» («ЦФ КАМА» ҖЧҖ, Чаллы 

ш.). 

6.2.11. Электр энергиясе, газ һәм су җитештерү һәм бүлү: 

1) «Татнефть» ГАҖ объектларында Capstone микротурбина җайланмалары 

ярдәмендә электр энергиясен эшләп чыгару өчен уңайлы нефть газын утильләштерү 

(В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» ГАҖ, Әлмәт, Баулы, Зәй муниципаль 

районнары); 

2) ««Татойлгаз» АҖ объектында Capstone микротурбина җайланмалары 

ярдәмендә электр энергиясен эшләп чыгару өчен уңайлы нефть газын утильләштерү 

(«Татойлгаз» АҖ, Лениногорск муниципаль районы); 

3) «Майский энергоүзәге» («Майский энергоүзәге» АҖ, Зеленодольск 

муниципаль районы). 

6.2.12. Транспорт һәм элемтә: 

1) «2013 елда XXVII Бөтендөнья җәйге универсиадага хезмәт күрсәтү өчен 

транспорт хезмәте күрсәтүне тәэмин итү өчен тимер юл инфраструктурасын үстерү 

(аэропортка кадәр тимер юл линиясе төзелешен исәпкә алмыйча)» («Россия тимер 

юллары» ААҖ, Казан ш., Әгерҗе, Зеленодольск муниципаль районнары); 
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2) «Казан» халыкара аэропортына кадәр Казан тимер юл станциясеннән 

интермодаль ташулар оештыру» («Россия тимер юллары» ААҖ, Казан ш., Лаеш 

муниципаль районы).  

6.2.13. Бүтән проектлар: 

1) «Яңа Тура» технополисы булдыру» («Яңа Тура» технополисы» ҖЧҖ, 

Зеленодольск муниципаль районы); 

2) «Химград» технополисы территориясендә индустриаль парк» («Тасма-

Инвест-Торг» ҖЧҖ, Казан ш.); 

3) «Бөртекле һәм май культураларын саклау өчен элеватор төзелеше» 

(«Агротехнологияләр» ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы); 

4) «Иннополис» территориаль аерымланган инновация үзәге төзелеше 

проектын тормышка ашыру кысаларында университет комплексы төзелеше» 

(«Иннополис» АҖ, Югары Ослан муниципаль районы).». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры         А.В.Песошин 

                          


