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Республикасы Инвестиция 

меморандумында билгеләнгән 

Татарстан Республикасы инвестиция 

сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә 

туры килә торган өстенлекле 

инвестиция проектлары исемлеген 

раслау турында» 2018 ел, 29 декабрь, 

1324 нче карары белән расланган   
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы Инвестиция меморандумында билгеләнгән Татарстан Республикасы 

инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә туры килә торган өстенлекле 

инвестиция проектлары исемлеген раслау турында» 2018 ел, 29 декабрь, 1324 нче 

карары белән расланган 2019 елга Татарстан Республикасы Инвестиция 

меморандумында билгеләнгән Татарстан Республикасы инвестиция сәясәтенең 

өстенлекле юнәлешләренә туры килә торган өстенлекле инвестиция проектлары 

исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 нче бүлектә: 

1.1 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле 8 нче пунктча өстәргә: 

«8) «Кыргый ферма» экокластеры («Кыргый ферма» крестьян фермер 

хуҗалыгы» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте, Балык Бистәсе муниципаль 

районы).»; 

1.3 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле 8 нче пунктча өстәргә: 
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«8) «Актаныш икмәк кабул итү предприятиесендә 1 тәүлеккә 60 тонна 

җитештерә торган тегермән комплексы төзү» («Актаныш икмәк кабул итү 

предприятиесе» ачык акционерлар җәмгыяте, Актаныш муниципаль районы).»; 

1.3 нче пунктның 4 нче пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга; 

1.4 нче пунктның 1 нче пунктчасы үз көчен югалткан дип санарга; 

1.10 нчы пунктка түбәндәге эчтәлекле 8 һәм 9 нчы пунктчалар өстәргә: 

«8) «Махсус саклана торган автомобильләр җитештерү» («Ремдизель» 

акционерлар җәмгыяте, Яр Чаллы шәһәре); 

9) «КАМАЗ автомобиле кабинасы экстерьеры детальләрен SMCтан 

җитештерүне оештыру» («КАМАТЕК» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте, Яр 

Чаллы шәһәре).»; 

1.16 нчы пунктка түбәндәге эчтәлекле 23, 24 һәм 25 нче пунктчалар өстәргә: 

«23) «Татарстан Республикасының Әлмәт, Лениногорск һәм Түбән Кама 

муниципаль районнары территорияләрендә урнашкан «АлмА» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасын төзү һәм перспективалы үстерү» (Татарстан 

Республикасының Икътисад министрлыгы, «Алабуга-2. Нефть химиясе» идарә 

итүче компаниясе» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте, Татарстан Республикасының 

Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты, Татарстан Республикасының 

Лениногорск муниципаль районы башкарма комитеты һәм Татарстан 

Республикасының Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты»); 

24) «Химград» технополисы территориясендә индустриаль парк төзү («Тасма-

Инвест-Торг» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте), 3 этап» («Тасма-Инвест-Торг» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте, Казан шәһәре); 

25) «Алабуга күпләп-бүлеп бирү үзәге» («Алабуга күпләп-бүлеп бирү үзәге» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте, Алабуга шәһәре.»; 

2 нче бүлектә: 

2.2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.2. Азык-төлек продуктлары җитештерү: 

1) «Булгарпиво» акционерлар җәмгыятенең сыра-алкогольсез продукция 

җитештерүен модернизацияләү һәм киңәйтү» («Булгарпиво» акционерлар җәмгыяте, 

Яр Чаллы шәһәре); 

2) «150 000 тонна сыйдырышлы элеватор» («Зәй элеваторы» җаваплылыгы 

чикләнгән җәмгыяте, Зәй шәһәре).»; 

2.4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.4. Нефть продуктлары җитештерү 

1) «Түбән Кама шәһәрендә акрынайтылган кокслауны урнаштыру» 

(В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» гавами акционерлар җәмгыяте, «ТАНЕКО» 

акционерлар җәмгыяте, Түбән Кама муниципаль районы); 

2) «Җиңел нафтаны изомерлаштыруны һәм нафта сплиттеры секциясен 

катнаш урнаштыру» (В.Д.Шашин исемендәге «Татнефть» гавами акционерлар 

җәмгыяте, «ТАНЕКО» акционерлар җәмгыяте, Түбән Кама муниципаль районы).» 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры           А.В.Песошин 


