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Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының «2014 – 2021 елларга
Татарстан Республикасының икътисадый
үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт
программасын раслау турында» 2013 ел,
31 октябрь, 823 нче карары белән
расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан
Республикасының икътисадый үсеше һәм
инновацион
икътисады»
дәүләт
программасына
үзгәрешләр
кертү
хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга
Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт
программасын раслау турында» 2013 ел, 31 октябрь, 823 нче карары белән
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 28 декабрь, 1078 нче,
2014 ел, 22 февраль, 109 нчы; 2014 ел, 24 февраль, 118 нче; 2014 ел, 30 апрель,
284 нче; 2014 ел, 2 июнь, 374 нче; 2014 ел, 17 июнь, 418 нче; 2014 ел, 8 июль,
473 нче; 2014 ел, 9 июль, 477 нче; 2014 ел, 25 август, 612 нче; 2014 ел, 1 октябрь,
709 нчы; 2014 ел, 24 ноябрь, 901 нче; 2014 ел, 6 декабрь, 956 нчы; 2014 ел,
31 декабрь, 1083 нче; 2015 ел, 1 июнь, 390 нчы; 2015 ел, 24 июнь, 459 нчы; 2015 ел,
25 июнь, 460 нчы; 2015 ел, 28 июль, 549 нчы; 2015 ел, 16 октябрь, 770 нче; 2015 ел,
30 ноябрь, 906 нчы; 2015 ел, 28 декабрь, 992 нче; 2016 ел, 31 март, 190 нчы; 2016 ел,
30 апрель, 268 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 940 нчы; 2017 ел, 9 февраль, 73 нче; 2017 ел,
23 июнь, 423 нче; 2017 ел, 13 июль, 480 нче; 2017 ел, 21 октябрь, 802 нче; 2017 ел,
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15 декабрь, 1002 нче; 2018 ел, 27 июнь, 533 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1192 нче;
2019 ел, 11 февраль, 94 нче; 2019 ел, 11 март, 167 нче; 2019 ел, 28 март, 229 нчы;
2019 ел, 3 июнь, 465 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)
расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм
инновацион икътисады» дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
Программа паспортының «Ярдәмче программалар исемлеге» юлында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
Программаның II бүлегендәге унтугызынчы абзацында «муниципаль
дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
Программага теркәлгән 1 нче кушымтаның «2017 – 2021 елларга Татарстан
Республикасы территориясендә муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать)
парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары төзү һәм үстерү» юлында «муниципаль
дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
Программага теркәлгән 2 нче кушымтаның «2017 – 2021 елларга Татарстан
Республикасы территориясендә муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать)
парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары төзү һәм үстерү» юлында «муниципаль
дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен
камилләштерү» ярдәмче программасының I бүлегендәге «Татарстан Республикасының рейтинг позицияләрен бәяләү» бүлекчәсенең унҗиденче абзацында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«2014 – 2017 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне
үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа):
I бүлекнең унөченче, унҗиденче – унтугызынчы абзацларында «муниципаль
дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
II бүлекнең «Ярдәмче программаның төп чаралары тасвирнамәсе»
бүлекчәсендәге унбишенче абзацында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп
калдырырга;
1 нче ярдәмче программага теркәлгән кушымтаның «5. Татарстан
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының полимерлар эшкәртү буенча
2 нче муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать мәйданчыгы төзү» юлында «муниципаль
дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«2018 – 2021 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне
үстерү» ярдәмче программасының I бүлегендәге «Татарстан Республикасында
эшмәкәрлек өлкәсен үстерүнең төп тенденцияләре» бүлекчәсенең алтмыш икенче,
алтмыш алтынчы – алтмыш сигезенче абзацларында «муниципаль дәрәҗәдәге»
сүзләрен төшереп калдырырга;
«Бюджет инвестицияләре һәм социаль һәм инженерлык инфраструктурасын
капиталь ремонтлау» ярдәмче программасының I бүлегендәге өченче абзацында
«муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«2017 – 2021 елларга Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль
дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары төзү һәм
үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа):
2 нче ярдәмче программаның исемендә «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен
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төшереп калдырырга;
2 нче ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программаның исеме» юлында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен
төшереп калдырырга;
«Ярдәмче программаның бурычлары» юлындагы 1 нче һәм 4 нче пунктларда
«муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
I бүлектә:
1.2 нче пунктта «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
1.3 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3. Бу Ярдәмче программада кулланыла торган төп төшенчәләр:
1) сәнәгать (индустриаль) паркы (алга таба – парк) – идарә итүче компания
тарафыннан идарә ителә торган, җитештерү, административ, склад һәм башка
биналары, төзелмәләре һәм корылмалары булган җир кишәрлегеннән
(кишәрлекләреннән) гыйбарәт, яңа сәнәгать җитештерүе булдыру өчен кирәкле
инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы белән тәэмин ителгән, шулай ук
җитештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле хокукый режимга ия булган
күчемсез мөлкәт объектлары комплексы. Парк категориясенә агросәнәгать паркы да
керә;
2) төзелә (проектлаштырыла) торган сәнәгать (индустриаль) паркы (алга таба –
төзелә торган парк) – идарә итүче компания тарафыннан идарә ителә торган, төзелә
яки проектлаштырыла торган (эксплуатацияләүгә кертелмәгән) җитештерү,
административ, склад һәм башка биналары, төзелмәләре һәм корылмалары булган
җир кишәрлегеннән (кишәрлекләреннән) гыйбарәт, яңа сәнәгать җитештерүе
булдыру өчен кирәкле инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы белән тәэмин
ителгән, шулай ук җитештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле хокукый
режимга ия булган күчемсез мөлкәт объектлары комплексы. Төзелә торган парк
категориясенә төзелә (проектлаштырыла) торган агросәнәгать паркы да керә;
3) сәнәгать мәйданчыгы – яңа җитештерүләр төзү һәм аларны үстерү өчен
чикләрендә уңайлы шартлар тудырыла торган җир кишәрлегендә (кишәрлекләрендә)
урнашкан барлык милек рәвешләрендәге күчемсез мөлкәт объектларының
территориаль аерымланган комплексы. Сәнәгать мәйданчыгы бердәм оператор
(идарә итүче компания) тарафыннан идарә ителергә мөмкин. Сәнәгать мәйданчыгы
категориясенә агросәнәгать мәйданчыгы да керә;
4) төзелә (проектлаштырыла) торган сәнәгать мәйданчыгы (алга таба – төзелә
торган сәнәгать мәйданчыгы) – яңа җитештерүләр төзү һәм аларны үстерү өчен
чикләрендә уңайлы шартлар тудырыла торган җир кишәрлегендә (кишәрлекләрендә)
урнашкан барлык милек рәвешләрендәге төзелә яки проектлаштырыла торган
(эксплуатацияләүгә кертелмәгән) күчемсез мөлкәт объектларының территориаль
аерымланган комплексы. Төзелә торган сәнәгать мәйданчыгы бердәм оператор
(идарә итүче компания) тарафыннан идарә ителергә мөмкин. Сәнәгать мәйданчыгы
категориясенә агросәнәгать мәйданчыгы да керә;
5) паркның, төзелә торган паркның идарә итүче компаниясе (алга таба – идарә
итүче компания) – кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти ярдәм күрсәтү
инфраструктурасы объектлары милекчесе яки аның белән идарә итүне гамәлгә
ашыруга вәкаләте булган эшмәкәрлек субъекты кече һәм урта эшмәкәрлеккә
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мөлкәти ярдәм күрсәтү инфраструктурасы территориясендә резидент сыйфатында
эшчәнлек алып барырга мөмкин һәм ул түбәндәге таләпләргә җавап бирә:
а) эшчәнлекнең төп төре яки өстәмә төрләренең берсе булып кече һәм урта
эшмәкәрлеккә мөлкәти ярдәм күрсәтү инфраструктурасы объектлары белән идарә
итү һәм аның резидентларына хезмәтләр күрсәтү тора;
б) идарә итүче компаниягә кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти ярдәм
күрсәтү инфраструктурасы объектын тәшкил итә торган мөлкәт белән эш итәргә
мөмкинлек бирә торган хокукый нигезләр булу;
6) кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти ярдәм күрсәтү инфраструктурасы
объекты резиденты (алга таба – резидент) – кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти
ярдәм күрсәтү инфраструктурасы территориясендә гамәлгә ашыручы эшмәкәрлек
субъекты резидентлык турындагы килешү яки идарә итүче компаниянең
резидентлар мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтләрен бирә торган башка документ
нигезендә эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыручы эшмәкәрлек субъекты;
7)
индустриаль
(сәнәгать)
парк
һәм
сәнәгать
мәйданчыгы
инфраструктурасыннан файдаланучы – индустриаль (сәнәгать) парк һәм (яки)
сәнәгать мәйданчыгы резиденты булмаган һәм аның территориясендә эшчәнлек
алып бармаган зат;
8) индустриаль (сәнәгать) паркның яки сәнәгать мәйданчыгының файдалы
мәйданы – индустриаль (сәнәгать) парк яки сәнәгать мәйданчыгы территориясенең
индустриаль (сәнәгать) парк яки сәнәгать мәйданчыгы инфраструктурасы
резидентларына һәм (яки) аннан файдаланучыларга арендага яки милеккә бирү өчен
билгеләнгән бер өлеше;
9) индустриаль (сәнәгать) паркның яки сәнәгать мәйданчыгының инженерлык
инфраструктурасы – индустриаль (сәнәгать) парк яки сәнәгать мәйданчыгы,
инфраструктура резидентлары һәм алардан файдаланучылар эшчәнлеген тәэмин итә
торган биналар, корылмалар, су белән тәэмин итү, су чыгару, газ белән тәэмин итү,
телекоммуникацияләр, җылылык белән тәэмин итү һәм электр белән тәэмин итү
объектлары,
шулай
ук
каты
көнкүреш
калдыкларын
утильләштерү,
зарарсызландыру һәм күмү өчен кулланыла торган объектлар комплексы;
10) индустриаль (сәнәгать) паркның яки сәнәгать мәйданчыгының сәнәгать
инфраструктурасы – индустриаль (сәнәгать) парк яки сәнәгать мәйданчыгы
инфраструктурасы резидентларының һәм аннан файдаланучыларның төп һәм
ярдәмче сәнәгать процесслары эшләвен тәэмин итә торган объектлар комплексы;
11) индустриаль (сәнәгать) паркның яки сәнәгать мәйданчыгының транспорт
инфраструктурасы – индустриаль (сәнәгать) паркның яки сәнәгать мәйданчыгының,
инфраструктура резидентларының һәм аннан файдаланучыларның хуҗалык
эшчәнлеген тәэмин итү өчен билгеләнгән транспорт челтәре яки элемтә юллары
(юллар, тимер юллар, һава коридорлары, су юллары, күперләр, тоннельләр,
автомобиль тукталышлары, тимер юл станцияләре, аэропортлар, портлар һ. б.)
объектлары комплексы;
12) индустриаль (сәнәгать) парк яки сәнәгать мәйданчыгы специализациясе –
индустриаль (сәнәгать) паркта яки сәнәгать мәйданчыгында урнаштырырга
планлаштырыла торган җитештерүләр эшчәнлеге төрләре.»;
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II бүлекнең кырыгынчы абзацында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен
төшереп калдырырга;
2 нче ярдәмче программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«III. Ярдәмче программаның төп максатлары һәм бурычлары,
көтелә торган төп соңгы нәтиҗәләре тасвирнамәсе,
аны тормышка ашыру вакытлары һәм этаплары,
чараларның төп тасвирнамәсе
1. Ярдәмче программаның максаты – Татарстан Республикасы
территориясендә конкурентлыкка сәләтле сәнәгать җитештерүләрен үстерү өчен
уңайлы шартлар тудыру, кече һәм урта бизнесның инвестицион җәлеп итүчәнлеген
һәм эшлекле активлыгын арттыру.
2. Ярдәмче программаның бурычлары:
2.1. Административ киртәләрне киметү һәм бизнес алып бару өчен максималь
уңайлы шартлар тудыру, индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыклары территорияләрендә эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү өлкәсендә
хезмәттәшлекне ныгыту һәм координацияләү.
2.2. Эшмәкәрлек субъектларын җитештерелә торган продукциянең базар
өлешен киңәйтүгә, бизнесны алып баруның нәтиҗәлелеген арттыруга һәм уникаль
конкурентлы өстенлекләрне үстерүгә стимуллаштыру.
2.3. Эшмәкәрлекнең кадрлар потенциалын үстерүне стимуллаштыру,
Татарстан
Республикасының
муниципаль
районнарында
эшмәкәрлек
инициативасын үстерү һәм эшмәкәрлек эшчәнлегенә интеллектуаль капиталны
актив җәлеп итү.
2.4. Индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары
территорияләрендә эшмәкәрләр өчен инфраструктураның һәм фондларның
сыйфатын һәм һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин итү.
3. Һәр чараны тормышка ашыру өчен кирәкле ресурслар (финанслау
чыганаклары яктылыгында), шулай ук нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары турында
мәгълүмат күрсәтелгән чаралар исемлеге Ярдәмче программага теркәлгән 1 нче
кушымтада китерелә.
4. 2017 елдан 2021 елга кадәр индустриаль (сәнәгать) парклар һәм
мәйданчыклар булдыру өстенлеге буенча формалаштырылган Татарстан
Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары исемлеге Ярдәмче
программага теркәлгән 2 нче кушымтада китерелә.
5. Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакыты: 2017 – 2021 еллар.
6. Индустриаль парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары төрләре:
гамәлдәге сәнәгать (индустриаль) паркы (алга таба – парк) – идарә итүче
компания тарафыннан идарә ителә торган, җитештерү, административ, склад һәм
башка биналары, төзелмәләре һәм корылмалары булган җир кишәрлегеннән
(кишәрлекләреннән) гыйбарәт, яңа сәнәгать җитештерүе булдыру өчен кирәкле
инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы белән тәэмин ителгән, шулай ук
җитештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле хокукый режимга ия булган
күчемсез мөлкәт объектлары комплексы. Парк категориясенә агросәнәгать паркы да
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керә;
төзелә (проектлаштырыла) торган сәнәгать (индустриаль) паркы (алга таба –
төзелә торган парк) – идарә итүче компания тарафыннан идарә ителә торган, төзелә
яки проектлаштырыла торган (эксплуатацияләүгә кертелмәгән) җитештерү,
административ, склад һәм башка биналары, төзелмәләре һәм корылмалары булган
җир кишәрлегеннән (кишәрлекләреннән) гыйбарәт, яңа сәнәгать җитештерүе
булдыру өчен кирәкле инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы белән тәэмин
ителгән, шулай ук җитештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле хокукый
режимга ия булган күчемсез мөлкәт объектлары комплексы. Төзелә торган парк
категориясенә төзелә (проектлаштырыла) торган агросәнәгать паркы да керә;
гамәлдәге сәнәгать мәйданчыгы (алга таба – сәнәгать мәйданчыгы) – яңа
җитештерүләр төзү һәм аларны үстерү өчен чикләрендә уңайлы шартлар тудырыла
торган җир кишәрлегендә (кишәрлекләрендә) урнашкан барлык милек
рәвешләрендәге күчемсез мөлкәт объектларының территориаль аерымланган
комплексы. Сәнәгать мәйданчыгы бердәм оператор (идарә итүче компания)
тарафыннан идарә ителергә мөмкин. Сәнәгать мәйданчыгы категориясенә
агросәнәгать мәйданчыгы да керә;
төзелә (проектлаштырыла) торган сәнәгать мәйданчыгы (алга таба – төзелә
торган сәнәгать мәйданчыгы) – яңа җитештерүләр төзү һәм аларны үстерү өчен
чикләрендә уңайлы шартлар тудырыла торган җир кишәрлегендә (кишәрлекләрендә)
урнашкан барлык милек рәвешләрендәге төзелә яки проектлаштырыла торган
(эксплуатацияләүгә кертелмәгән) күчемсез мөлкәт объектларының территориаль
аерымланган комплексы. Төзелә торган сәнәгать мәйданчыгы бердәм оператор
(идарә итүче компания) тарафыннан идарә ителергә мөмкин. Төзелә торган сәнәгать
мәйданчыгы категориясенә агросәнәгать мәйданчыгы да керә;
аккредитацияләнгән индустриаль парк яки сәнәгать мәйданчыгы – Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының кече һәм
урта эшмәкәрлегенә мөлкәти ярдәм күрсәтү инфраструктурасы субъектларын
аккредитацияләү турында» 2014 ел, 27 август, 616 нчы карары белән билгеләнгән
таләпләргә туры килә торган һәм вәкаләтле орган (аккредитация комиссиясе)
тарафыннан аккредитация бирү турында карар чыгарылган гамәлдәге яки төзелә
торган индустриаль парк яки гамәлдәге яки төзелә торган сәнәгать мәйданчыгы.
7. Индустриаль парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары төзү шартлары:
7.1. Индустриаль парклар төзү шартлары:
7.1.1. Җир кишәрлегеннән (җир кишәрлекләре җыелмасыннан) торган парк
яки төзелә торган парк территориясе түбәндәге мәҗбүри таләпләргә туры килергә
тиеш:
җир кишәрлеге билгеләнгән; кадастр исәбендә торган һәм тышкы территория
белән чиктәш булган җир кишәрлекләренең тышкы чикләре буенча билгеләнә
торган чикләре билгеләнгән;
бер-берсеннән ике километрдан артмаган ераклыкта урнашкан һәм технологик
яктан бәйле булган, чикләрендә төзелә торган парк объектлары урнаштырылган яки
урнаштырырга планлаштырыла торган җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләре
җыелмасы күләме гомуми мәйданның кимендә сигез гектарын тәшкил итә;
паркның файдалы мәйданының кимендә 50 проценты парк резидентларына
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милеккә тапшыру яки файдалануга бирү өчен каралган булырга тиеш.
7.1.2. Парктагы, төзелә торган парктагы күчемсез мөлкәт объектларының
хокукый статусы түбәндәге мәҗбүри критерийларга туры килергә тиеш:
паркның, төзелә торган паркның идарә итүче компаниясенең җир кишәрлегенә
һәм җитештерү, инженерлык һәм коммуналь инфраструктура объектларына мөлкәти
хокуклары рәсмиләштерелгән;
территория составына категориясе һәм рөхсәт ителгән файдалану төре
сәнәгать объектларын урнаштырырга рөхсәт итә торган җир кишәрлекләре керергә
тиеш;
территориядә аны парк, төзелә торган парк сыйфатында файдалануга
комачауламый торган хокукларны чикләү (чикләп торулар) булмау.
7.1.3. Паркның транспорттан һәркем файдалана алу мөмкинлегенә карата
мәҗбүри таләпләр:
федераль, төбәк яки җирле әһәмияттәге юлга тоташа торган җир кишәрлеге
чигенә кадәр эксплуатацияләүгә кертелгән каты өслекле юл булу;
төзелеш техникасы керүне һәм инженерлык эзләнүләре үткәрүне тәэмин итүгә
мөмкинлек бирә торган җир кишәрлегенә, юлдан төшеп, керү юлы булу.
7.1.4. Төзелә торган паркның транспорттан һәркем файдалана алу
мөмкинлегенә карата мәҗбүри таләпләр:
төзелә торган паркның чигенә кадәр салынган, федераль, төбәк яки җирле
әһәмияттәге юлга тоташа торган юл булу;
төзелеш техникасы керүне һәм инженерлык эзләнүләре үткәрүне тәэмин итүгә
мөмкинлек бирә торган җир кишәрлегенә, юлдан төшеп, керү юлы булу.
7.2. Сәнәгать мәйданчыклары төзү шартлары:
7.2.1. Җир кишәрлегеннән (җир кишәрлекләре җыелмасыннан) торган
сәнәгать мәйданчыгы, төзелә торган сәнәгать мәйданчыгы территориясе түбәндәге
мәҗбүри таләпләргә туры килергә тиеш:
җир кишәрлеге билгеләнгән; кадастр исәбендә торган һәм тышкы территория
белән чиктәш булган җир кишәрлекләренең тышкы чикләре буенча билгеләнә
торган чикләре билгеләнгән;
бер-берсеннән ике километрдан артмаган ераклыкта урнашкан һәм технологик
яктан бәйле булган, чикләрендә сәнәгать мәйданчыгы объектлары урнаштырылган
яки урнаштырырга планлаштырыла торган җир кишәрлеге яки җир кишәрлекләре
җыелмасы күләме гомуми мәйданның кимендә ике гектарын тәшкил итә.
7.2.2. Сәнәгать мәйданчыгындагы, төзелә торган мәйданчыктагы күчемсез
мөлкәт объектларының хокукый статусы түбәндәге мәҗбүри критерийларга туры
килергә тиеш:
территория составына категориясе һәм рөхсәт ителгән файдалану төре
сәнәгать объектларын урнаштырырга рөхсәт итә торган җир кишәрлекләре керергә
тиеш;
территориядә аны сәнәгать мәйданчыгы сыйфатында файдалануга
комачауламый торган күчемсез мөлкәт объектларына хокукларны чикләү (шул
исәптән күчемсез мөлкәт объектларына чикләп торулар) булмау.
7.2.3. Сәнәгать мәйданчыгының транспорттан һәркем файдалана алу
мөмкинлегенә карата мәҗбүри таләпләр:
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федераль, төбәк яки җирле әһәмияттәге юлга тоташа торган җир кишәрлеге
чигенә кадәр эксплуатацияләүгә кертелгән каты өслекле юл булу;
төзелеш техникасы керүне һәм инженерлык эзләнүләре үткәрүне тәэмин итүгә
мөмкинлек бирә торган җир кишәрлегенә, юлдан төшеп, керү юлы булу.
7.2.4. Төзелә торган сәнәгать мәйданчыгының транспорттан һәркем файдалана
алу мөмкинлегенә карата мәҗбүри таләпләр:
төзелә торган сәнәгать мәйданчыгы чигенә кадәр салынган федераль, төбәк
яки җирле әһәмияттәге юлга тоташа торган юл булу;
төзелеш техникасы керүне һәм инженерлык эзләнүләре үткәрүне тәэмин итүгә
мөмкинлек бирә торган җир кишәрлегенә, юлдан төшеп, керү юлы булу.
8. Индустриаль парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары төзү процессы.
8.1. Индустриаль парк һәм сәнәгать мәйданчыгы төзү түбәндәгеләр инициативасы буенча тормышка ашырылырга мөмкин:
индустриаль парк һәм сәнәгать мәйданчыгы урнаштырылырга мөмкин булган
җир кишәрлекләренең хокукка ия булучылар (дәүләт һәм муниципаль хакимият
органнары);
индустриаль парк һәм сәнәгать мәйданчыгының потенциаль идарә итүче
компанияләре һәм (яки) индустриаль парк һәм сәнәгать мәйданчыгы резидентлары
роленә дәгъва итүче затлар төркеме;
индустриаль парклар, сәнәгать мәйданчыклары булдырылган һәм эшли торган
җир кишәрлекләренең шәхси милекчеләре – хокукка ия булучылары.
8.2. Индустриаль паркның яки сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче
компаниясе роленә дәгъва итүче зат индустриаль парк яки сәнәгать мәйданчыгы
төзү өчен кирәкле күчемсез мөлкәт объектын сайлап алу критерийлары исемлеген
формалаштыра һәм аларның максатчан мәгънәләрен билгели.
8.3. Индустриаль парк яки сәнәгать мәйданчыгы төзү өчен кирәкле күчемсез
мөлкәт объекты сыйфатында җир кишәрлеге яки башка күчемсез мөлкәт объекты
булырга мөмкин.
Индустриаль парк һәм сәнәгать мәйданчыгы төзү өчен җир кишәрлеге кирәк
булган очракта, башлап җибәрүче Россия Федерациясе җир законнары, Татарстан
Республикасы законнары, җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары
белән каралган объект төзү һәм урнаштыру өчен җир кишәрлеген сайлап алу
гамәлләрен башкара.
Индустриаль парк яки сәнәгать мәйданчыгы төзү өчен башка күчемсез мөлкәт
объекты кирәк булган очракта, башлап җибәрүче Татарстан Республикасы
законнары яки җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары белән
каралган инвестиция шартларында күчемсез мөлкәт объектын бирү мөмкинлеге
турындагы мәсьәләне хәл итү өчен кирәкле гамәлләрне башкара һәм күчемсез
мөлкәт объектын бирү мөмкинлеге турында хәбәрнамә ала.
9. Индустриаль парклар һәм (яки) сәнәгать мәйданчыклары белән идарә итү
системасы.
9.1. Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы белән идарә итүнең төп
органы – идарә итүче компания.
9.2. Индустриаль паркның һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче
компаниясе үз эшчәнлеген идарә итүче компаниягә индустриаль паркның һәм (яки)
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сәнәгать мәйданчыгының мөлкәти комплексы һәм инженерлык һәм (яки) технологик
һәм (яки) транспорт инфраструктурасы объектлары белән эш итәргә мөмкинлек
бирә торган хокукый нигезләр булган шартларда башкара.
9.3. Идарә итүче компаниянең эшчәнлеге түбәндәге икътисадый нәтиҗәлелек
критерийлары буенча бәяләнә:
резидентлар хезмәткәрләренең исемлек буенча җыелма уртача саны;
резидентларның җыелма еллык кереме;
паркның тулылану дәрәҗәсе.
9.4. Идарә итүче компания түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш:
индустриаль паркның һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче
компаниясен Россия Федерациясе салым органнарында индустриаль паркның һәм
(яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче компаниясе урнашу урыны буенча
исәпкә кую;
резидентлар реестрын алып бару, индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать
мәйданчыгы резиденты статусын раслый торган документларны Татарстан
Республикасының Икътисад министрлыгына һәм җирле үзидарә органнарына
аларның вәкаләтләре нигезендә кертү;
идарә итүче компаниягә кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти ярдәм күрсәтү
инфраструктурасы объектын тәшкил итә торган мөлкәт белән эш итәргә мөмкинлек
бирә торган хокукый нигезләр булу.
9.5. Индустриаль паркның һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче
компаниясе эшчәнлегенең төп төрләре түбәндәгеләр була:
кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти ярдәм күрсәтү инфраструктурасы
объекты территориясенә хезмәт күрсәтү;
җир кишәрлекләрен, бина урыннарын һәм инфраструктура объектларын
арендага бирү;
инженерлык, транспорт, логистика, телекоммуникация инфраструктурасы
белән тәэмин итү;
сервис хезмәтләре күрсәтү, шул исәптән энергия ресурслары, су белән тәэмин
итү, су чыгару белән тәэмин итү;
дәүләт хакимияте органнары алдында сәнәгать мәйданчыгы резидентларының
мәнфәгатьләрен тәкъдим итү.
10. Индустриаль парклар һәм (яки) сәнәгать мәйданчыклары белән идарә итү
органнарының вәкаләтләре.
Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы белән идарә итүче компания
индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының башка индустриаль парк һәм
(яки) сәнәгать мәйданчыгы резидентларына милеккә яки арендага бирелмәгән инженерлык, транспорт һәм (яки) сәнәгать инфраструктурасы объектларын индустриаль
парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы резидентларына милеккә яки арендага бирү
максатларында индустриаль паркның һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының
инженерлык, транспорт һәм (яки) технологик инфраструктурасы объектлары белән
милек хокукында йә башка закон нигезендә, шул исәптән аренда шартнамәсе
нигезендә эш итә.
Индустриаль паркның һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче
компаниясе бу Ярдәмче программа белән күздә тотылган функцияләрне мөстәкыйль
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рәвештә яки үзенең бүленеп чыккан җәмгыятьләре аша гамәлгә ашыра.
Аның идарә итүче компания статусына ия булган бүленеп чыккан
җәмгыятенең устав капиталында идарә итүче компания өлеше күләме 51 проценттан
да кимрәк була алмый.
Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче компаниясе
эшчәнлеген финанслар белән тәэмин итү үз акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла.
11. Индустриаль парк һәм сәнәгать мәйданчыгы резиденты тасвирнамәсе.
Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы территориясендә сәнәгатьҗитештерү эшчәнлеген алып бару турында килешү төзегән хуҗалык итүче субъект
индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы резидентлары реестрына аның
турында язу кертелгән вакыттан индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы
резиденты булып таныла.
Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы резидентлары реестрына
язу индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче компаниясе
тарафыннан индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгының идарә итүче
компаниясе һәм резиденты арасында төзелгән сәнәгать-җитештерү эшчәнлеген алып
бару турындагы килешү идарә итүче компания тарафыннан тапшырылган вакыттан
өч эш көне эчендә кертелә.
12. Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы территориясендә
эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыру тәртибе.
Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы территориясендә аның
резидентлары тарафыннан эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыру тәртибе сәнәгатьҗитештерү эшчәнлеген алып бару турындагы килешү нигезендә гамәлгә ашырыла.
Сәнәгать-җитештерү эшчәнлеген алып бару турындагы килешү идарә итүче
компаниянең индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы резиденты белән
Татарстан Республикасы милкендә яки муниципаль милектә булган һәм
индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы территориясе чикләрендәге җир
кишәрлекләрендә урнашкан инфраструктура объектларын арендалау шартнамәсе
һәм сату-сатып алу шартнамәсе төзүне тәэмин итү йөкләмәсен күздә тотарга
мөмкин.
Индустриаль парк һәм (яки) сәнәгать мәйданчыгы резиденты сәнәгатьҗитештерү эшчәнлеген алып бару турындагы килешү буенча үз хокукларын һәм
йөкләмәләрен башка затка тапшырырга хокуксыз.»;
2 нче ярдәмче программага теркәлгән 1 нче кушымтада:
нумерация башисемендә «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп
калдырырга;
«Бурыч исеме: Административ киртәләрне киметү һәм бизнес алып бару өчен
максималь уңайлы шартлар тудыру; муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать)
парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары территорияләрендә эшмәкәрлеккә ярдәм
күрсәтү өлкәсендә хезмәттәшлекне ныгыту һәм координацияләү» юлында
«муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыклары резидентлары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган фәнни
тикшеренүләрне һәм тәҗрибә-конструкторлык эшләнмәләрен башлап җибәрү,
стимуллаштыру һәм аларга ярдәм күрсәтү» юлында «муниципаль дәрәҗәдәге»
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сүзләрен төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать парклары һәм сәнәгать мәйданчыклары
инфраструктурасын территориаль-планлаштыру һәм үстерү буенча проект-смета
документларын эшләүне финанслау» юлында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен
төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыклары резидентларының сертификатлар алуга бәйле чыгымнарының бер
өлешен субсидияләү; резидентларның авторлык хокукларын һәм интеллектуаль
милекне саклау буенча эшчәнлегенә ярдәм күрсәтү» юлында «муниципаль
дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыкларының идарә итүче компанияләре һәм резидентларының муниципаль
массакүләм мәгълүмат чараларындагы эшчәнлеген мәгълүмати тәэмин итү» юлында
«муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыклары резидентларының күргәзмә-ярминкә эшчәнлегенә ярдәм күрсәтү,
кече эшмәкәрлек субъектларының халыкара һәм төбәкара программаларда
катнашуын тәэмин итү» юлында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп
калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыклары резидентларының аренда түләве буенча чыгымнарының һәм
муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать парклары һәм сәнәгать мәйданчыкларының җир
кишәрлекләрен (күчемсез мөлкәт объектларын) сатып алу чыгымнарының бер
өлешен субсидияләү» юлында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп
калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыкларының махсуслаштырылган идарә итүче компанияләре кадрларын
әзерләү һәм квалификациясен күтәрү программаларын эшләү һәм оештыру» юлында
«муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Бурыч исеме: Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм
сәнәгать мәйданчыклары территорияләрендә эшмәкәрләр өчен инфраструктураның
һәм фондларның сыйфатын һәм һәркем файдалана алырлык булуын тәэмин итү»
юлында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыкларының идарә итүче компанияләре һәм резидентларының энергияне
саклау һәм энергия белән тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру чыгымнарын
субсидияләү» юлында «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать
мәйданчыкларының идарә итүче компанияләре һәм резидентларының газ белән
тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру чыгымнарын субсидияләү» юлында
«муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Муниципаль дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парк яки сәнәгать
мәйданчыгының яңа җитештерү урыннары төзү чыгымнарын субсидияләү» юлында
«муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга;
2 нче ярдәмче программага теркәлгән 2 нче кушымтада:
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нумерация башисемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2017 – 2021 елларга Татарстан Республикасы территориясендә индустриаль
(сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру һәм үстерү» ярдәмче
программасына теркәлгән 2 нче кушымта»;
исемендә «муниципаль дәрәҗәдәге» сүзләрен төшереп калдырырга.

Татарстан Республикасы
Премьер-министры
вазыйфаларын башкаручы

Р.К.Нигъмәтуллин

