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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Инфраструктура объект-

лары төзү, аларны модернизацияләү һәм 

(яки) реконструкцияләү чыгымнарын 

каплау өчен «Алабуга» сәнәгать-

җитештерү тибындагы махсус икътисадый 

зонасы» индустриаль паркының («Алабуга-

2» индустриаль паркы) идарә итүче 

компаниясенә – «Алабуга» сәнәгать-

җитештерү тибындагы махсус икътисадый 

зонасы» акционерлык җәмгыятенә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидия бирү тәртибен раслау турында» 

2017 ел, 15 декабрь, 1003 нче карары белән 

расланган Инфраструктура объектлары 

төзү, аларны модернизацияләү һәм (яки) 

реконструкцияләү чыгымнарын каплау 

өчен «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасы» 

индустриаль паркының («Алабуга-2» 

индустриаль паркы) идарә итүче 

компаниясенә – «Алабуга» сәнәгать-

җитештерү тибындагы махсус икътисадый 

зонасы» акционерлык җәмгыятенә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидия бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү 

хакында  
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индустриаль паркының («Алабуга-2» индустриаль паркы) идарә итүче компаниясенә 

– «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы» 

акционерлык җәмгыятенә Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү 

тәртибен раслау турында» 2017 ел, 15 декабрь, 1003 нче карары белән расланган 

Инфраструктура объектлары төзү, аларны модернизацияләү һәм (яки) 

реконструкцияләү чыгымнарын каплау өчен «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасы» индустриаль паркының («Алабуга-2» 

индустриаль паркы) идарә итүче компаниясенә – «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасы» акционерлык җәмгыятенә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидия бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

7 нче пунктта: 

икенче һәм өченче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«салым органының килешү төзергә планлаштырыла торган айга кадәр килүче 

айның беренче көне хәленә карата бирелгән «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасы» акционерлык җәмгыятенең Россия 

Федерациясенең салымнар һәм җыемнар буенча түләнергә тиешле салымнар, 

җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар түләү буенча бурычлары 

булмавын раслый торган белешмә кәгазен; 

«Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы» 

акционерлык җәмгыятенең килешү төзергә планлаштырыла торган айга кадәр 

килүче айның беренче көненә карата үзгәртеп оештыру, бетерү, банкротлык 

процессында булмавы турында бирелгән, «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасы» акционерлык җәмгыяте җитәкчесенең 

имзасы куелган белешмә кәгазен;»; 

ундүртенче – уналтынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«дәүләт экспертизасының уңай бәяләмәсе белән расланган һәм Татарстан 

Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 

белән килештерелгән объектларны төзү, модернизацияләү һәм (яки) 

реконструкцияләү кыйммәтенең җыелма смета исәп-хисаплары күчермәләрен; 

финанс-икътисадый модельне үз эченә алган бизнес-планны, «Алабуга-2» 

индустриаль паркының мастер-планын, Министрлык тарафыннан расланган форма 

буенча һәр капиталь төзелеш объекты эшләрен башкару вакытларын үз эченә алган 

җентекле план-графикны; 

кертелгән җыелма смета исәп-хисаплары кысаларында һәр субсидияләнә 

торган төзелеш, модернизацияләү һәм (яки) реконструкцияләү объекты буенча 

исемен, кыйммәтен, соратып алына торган субсидия күләмен, элек бирелгән 

субсидия күләмен күрсәтеп, Министрлык тарафыннан расланган форма буенча исәп-

хисап белешмә кәгазен.»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы» 

акционерлык җәмгыяте бу пунктның икенче, алтынчы һәм җиденче абзацларында 

күрсәтелгән документларны кертмәгән очракта, Министрлык аларны ведомствоара 

мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә соратып ала.»; 

13 нче пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Килешүдә субсидия күләме, аның максатчан билгеләнеше, каплау өчен 

субсидия бирелә торган чыгымнар юнәлеше, субсидия күчерү вакытлары һәм 

тәртибе, субсидия күчерелә торган счетлар, нәтиҗәлелек күрсәткечләренең 

мәгънәләре, хисап документлары, шул исәптән субсидия бирү нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре турында хисап бирү вакытлары һәм формалары, субсидияне кире 

кайтару очраклары, «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый 

зонасы» акционерлык җәмгыяте һәм субсидияләр бирү турындагы шартнамәләр 

(килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү максатларында төзелгән шартнамәләр 

(килешүләр) буенча тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) булып торган 

затларның Министрлык һәм дәүләт финанс тикшерүендә тоту органнары 

тарафыннан субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәвенә 

тикшерүләр үткәрүне гамәлгә ашыруга ризалыгы, бу Тәртип һәм төзелә торган 

килешү шартларын үтәү турындагы нигезләмә, «Алабуга» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасы» акционерлык җәмгыятенең кабул ителгән 

йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән, шул исәптән нәтиҗәлелек 

күрсәткечләренә ирешмәгән, шулай ук субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм 

шартларын бозган өчен җаваплылык, нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешмәгәндә 

кулланыла торган штраф санкцияләре.»; 

18 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«18. Субсидия алучылар Министрлыкка субсидияне куллану һәм субсидия 

бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турындагы хисап документларын 

килешү белән билгеләнгән вакытлар һәм формалар нигезендә кертә. 

Әгәр дә «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый 

зонасы» акционерлык җәмгыяте килешүдә билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткечләре 

мәгънәләренә ирешә алмаса, Министрлык штраф санкцияләре куллана. Әлеге 

очракта, штраф санкцияләре күләме түбәндәге формула буенча исәпләп чыгарыла: 
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монда: 

А – штраф санкцияләре күләме; 

i – субсидия бирү турындагы килешүдә күрсәтелгән нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре саны; 

di– субсидияләр бирү турындагы килешүдә күрсәтелгән нәтиҗәлелекнең  

i-күрсәткеченең ирешелгән мәгънәсе; 

Di – субсидия бирү турындагы килешүдә күрсәтелгән нәтиҗәлелекнең  

i-күрсәткеченең пландагы мәгънәсе; 

X – хисап чорының соңгы көне хәленә карата Россия Федерациясе Үзәк 

банкының төп ставкасының  енә тигез булган төзәтү коэффициенты; 

V – «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасы» 

акционерлык җәмгыяте алган субсидия акчасы күләме. 
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Нәтиҗәлелек күрсәткечләренең берсен исәпләгәндә факттагы мәгънә пландагы 

мәгънәдән артып китсә, бу күрсәткеч буенча 









i

i

D

d
1  формуласының мәгънәсе 

нульгә тигез итеп алына.». 

түбәндәге эчтәлекле 19 нчы пункт өстәргә: 

«19. Субсидия бирү шартлары, максатлары һәм тәртибе үтәлешен тикшерүдә 

тоту Министрлык тарафыннан Россия Федерациясе законнары нигезендә гамәлгә 

ашырыла.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


