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Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районы жирлегендэ 
«Саба» Индустриаль паркы булдыру 
турындагы нигезлэмэне раслау хакында 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында, икътисадныц сэнэгать 
тармаклары урнашкан жирлэрен устеру, яна тер продукциялэр житештеру, аеруча 
прогрессив технологиялэр Ьэм житештеру терлэре керту максатыннан, Татарстан 
Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРЭ: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы жирлегендэ 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц «Саба» индустриаль паркын 
тезергэ. 

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц "Саба" 
индустриаль паркы турындагы нигезлэмэсен расларга. 

3. Индустриаль парк белэн ышанычлы идарэ иту вэкалэтлэрен "Саба" 
индустриаль парк Идарэ компаниясе" Акционерлык жэмгыятенэ тапшырырга. 

4. «Саба» индустриаль паркыныц резидентларны сайлап алу буенча 
конкурс Комиссиясен тубэндэге составта билгелэргэ: 

Ишниязов Марат Рашат улы - Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесе; 

Котдусов Илнур Илдус улы - Башкарма комитет житэкчесенец 
инвестицион Ьэм территориаль усеш буенча урынбасары-инвестицион усеш булеге 
башлыгы; 

Галиуллин Алим Мэгьсум улы - Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы рэисе ; 

Хужин Илшат Тэлгать улы - "Саба" индустриаль парк Идарэ 
компаниясе "АД нец генераль директоры; 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Совет Аппаратыныц 
юридик булек начальнигы Миникаев Альберт Илдар улы. 

5. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц "Саба" 
индустриаль паркы территориясендэ резидентлар тарафыннан алып барылган 
инвестиция Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлеге турында килешуне расларга; 



6. «Саба» индустриаль паркыныц Кузэтчелек советын тубэндэге составта 
билгелэргэ: 

- Ишниязов Марат Рашат улы - Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесе; 

- Котдусов Илнур Илдус улы - Башкарма комитет житэкчесенец 
инвестицион Ьэм территориаль усеш буенча урынбасары-инвестицион усеш булеге 
башлыгы; 

- Галиуллин Алим Мэгъсум улы - Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы рэисе ; 

- Хужин Илшат Тэлгать улы - "Саба" индустриаль парк Идарэ 
компаниясе "АД нен генераль директоры»; 

- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Совет Аппаратыныц 
юридик булек начальнигы Миникаев Альберт Илдар улы. 

7. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц 2012 нче елныц 1 нче октябрендэге 1463-п номерлы "Татарстан 
Республикасы Саба муниципаль районы "Саба" сэнэгать мэйданчыгыныц Кузэтчелек 
советы составын Ьэм нигезлэмэсеи раслау турында"гы карарын уз кочен югалткан 
дип танырга. 

8. Элеге карарны Интернет челтэрендэ - Татарстан Республикасыныц 
Хокукый мэгълуматлар турындагы http://pravo.tatarstan.ru рэсми порталында Ьэм 
Саба муниципаль районыныц http://sab у. tatarstan, ru рэсми сайтында бастырып 
чыгарырга. 

http://pravo.tatarstan.ru
http://sab


Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районы 
Башкарма комитетыньщ 

карары белэн 
РАСЛАНГАН 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц 
"Саба" индустриаль паркы турында 

Нигезлэмэ 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР. 

1.1. Элеге Нигезлэмэ, индустриаль паркларга керуче объектларны булдыру 
аркылы, Татарстан Республикасыныц Саба муниципаль районында уцай инвестицион 
Ьэм инновацион климатны хокукый, методик, оештыру, икьтисадый, финанс Ьэм 
социаль яктан тээмин иту максатында эшлэнде. 

1.2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц "Саба" 
индустриаль паркы, эшмэкэрлек эшчэнлеген алып бару очен уцай шартлар 
тудырылган Ьэм уртак чиге булган жир кишэрлеклэрендэ территориаль аерымланган 
комплекс булып тора. 

2. ЭЛЕГЕ НИГЕЗЛЭМЭДЭ КУЛЛАНЫЛА ТОРГ АН Т0П ТЭШЕНЧЭЛЭР. 

2.1. Индустриаль парк - бердэм инфраструктураны куллануга юнэлтелгэн, 
терле производстволарны (узэклэрне, булекчэлэрне h.6.) урнаштыру Ьэм аларныц 
нормаль эшлэве очен кирэк булган биналарны Ьэм корылмаларны кертеп, барлык 
инженерлык, транспорт, эшлекле Ьэм социаль инфраструктура элементлары булган 
территориянец тозеклэндерелгэн елеше. 

2.2. Идарэ компаниясе-индустриаль парк тезу, аныц белэн идарэ иту, шулай 
ук индустриаль парк территориясендэ урнашкан инфраструктура объектларын Ьэм 
башка объектларны эксплуатациялэу белэн бэйле эшлэрне башкаручы оешма. 

2.3. Индустриаль парк резиденты- индустриаль парк территориясендэ 
сэнэгать-житештеру, техник-гамэлгэ керту эшчэнлеген алып бару буенча,шушы 
нигезлэмэдэге шартлар Ьэм тэртип белэн билгелэнгэн, Идарэ компаниясе белэн 
килешу тозегэн Ьэм Россия Федерациясе законнары нигезендэ Татарстан 
Республикасы Саба муниципаль районыныц индустриаль парк урнашкан 
территориясендэ теркэлгэн хужалык субъекты. 

2.4. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы администрациясе -
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты. 

2.5. Сэнэгать-житештеру эшчэнлеге - чимал Ьэм материалларны эшкэрту, 
товарлар житештеру, эшлэр башкару Ьэм хезмэтлэр курсэту буенча эшчэнлек. 

2.6. Техник-гамэлгэ керту эшчэнлеге - алдынгы техник Ьэм технологик 
карарларны булдыру Ьэм гамэлгэ керту, фэнни-техник продукция эшлэу, фэнни 
сыйдырышлы товарлар Ьэм хезмэтлэр курсэту елкэсендэге проектларны гамэлгэ 
ашыру, аларны сэнэгать кулланышына житкеру буенча эшчэнлек. 



3. ИНДУСТРИАЛЬ ПАРК Т93УНЕЦ МАКСАТЛАРЫ ЬЭМ БУРЫЧЛАРЫ. 

ЗЛ. Индустриаль парк инновацион елкэ, сэнэгать, логистика Ьэм шуца бэйле 
сервис объектларын урнаштыруга эзерлэнгэн мэйданчыкларда инвесторларныц 
ихтыяжын нэтижэле канэгатьлэндерудалыкныц яшэу шартларын яхшырту, 
инвестицион Ьэм инновацион климатны яхшырту аркылы, Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районыныц усеш дэрэжэсендэ аерымлыкны тигезлэу, эшкэ сэлэтле 
халыкныц мэшгульлеген тээмин иту Ьэм конкурентлыкка сэлэтле сэнэгать 
житештерулэренец индустриаль парклар Ьэм шуца бэйле сервислар базасында эш 
жэелдеру ечен шартлар тудыру максатларында булдырылды. 

3.2. Индустриаль паркларны булдырганда теп бурычлар булып тубэндэгелэр 
тора: 

Саба муниципаль районыныц социаль-икътисади усешенец 
комплекслыгын, баланслыгын Ьэм пропорциональлеген тээмин иту; 

Индустриаль парк инфраструктурасын булдыру Ьэм тезеклэндерунец 
бетен чоры дэвамында инвестицион эшчэнлек шартларыныц тотрыклылыгын тээмин 
иту; 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында, икьтисадныц 
(сэнэгать) тармаклары урнашкан жирлэрен устеру , яца тер продукциялэр житештеру, 
аеруча прогрессив технологиялэр Ьэм житештеру терлэре керту. 

3.3. Паркныц бурычлары булып тубэндэгелэр тора: 
Ж^итештеруче, административ Ьэм лаборатор мэйданнардагы 

ихтыяжларны канэгатьлэндеруне, шулай ук яца технологиялэр Ьэм продуктларны 
эшлэу Ьэм гамэлгэ керту ечен кирэкле хезмэтлэр курсэтуне тээмин итэ торган алга 
киткэн инфраструктура булдыру; 

Яца сэнэгать житештерулэрен оештыру Ьэм гамэлдэге сэнэгать 
житештерулэрен камиллэштеру; 

Уйлап табу Ьэм рационализаторлык эшчэнлеген стимуллаштыру Ьэм 
аныц нэтижэлэрен гамэлгэ керту; 

Районныц социаль-икътисади усешен: 
1) Эчке Ьэм чит ил инвестициялэрен жэлеп иту; 
2) Заманча Ьэм инновацион технологиялэр керту; 
3) Кече Ьэм урта предприятиелэр секторын устеру; 
4) Заманча идарэ иту методларын куллану; 
5) Ачык милекне нэтижэлерэк куллану; 
6) Эш урыннары булдыру чаралары ярдэмендэ тизлэту. 

4. ПАРК ТЕРРИТОРИЯСЕ. 

4.1. Парк территориясе Саба шэЬэр жирлеге Байлар Сабасы ш. т. п.ныц торак 
пункт чигендэ: Байлар Сабасы ш.т.п., Заводская ур., Заводская тыкрыгы адресы 
буенча урнашкан. 

4.2. Саба муниципаль районы башкарма комитеты, Саба муниципаль районы 
мелкэтендэ булган милекне, паркныц Идарэ компаниясе идарэсенэ тапшыра. 

5. ПАРКИДАРЭСЕ. 

5.1. Парк белэн идарэ иту Идарэ компаниясенэ йеклэнэ. 
5.2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц «Саба» Паркы 

Идарэ Компаниясе - Россия Федерациясе законнары нигезендэ теркэлгэн ,ышанычлы 



житэкче буларак сайланган,Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц 
«Саба» паркы белэн идарэ итуче юридик зат. 

5.3. Идарэ компаниясенец максатлары Ьэм бурычлары булып тубэндэгелэр 
тора: 

- Парк резидентлары эшчэнлеген координациялэу; 
- Парк эшчэнлеген тээмин иту; 
- Парк резидентларына кирэкле ярдэм курсэту. 
5.4. Идарэ компаниясенец функциялэре: 
A) Индустриаль парк белэн турыдан-туры идарэ итэ Ьэм аныц эшчэнлеген 

тээмин итэ; 
Б) Уз Ьэм жэлеп ителгэн акчаларны кулланган очракта, индустриаль парк 

эшчэнлеген тээмин итэ торган инфраструктура объектларын проектлау Ьэм тезу 
буенча, индустриаль парк территориясен планлаштыру документларын эшлэу буенча 
заказчы Ьэм инвесторныц вазыйфаларын башкара Ьэм хокукларын гамэлгэ ашыра ; 

B) Индустриаль парк булдыру Ьэм аныц эшчэнлеге белэн бэйле эшлэрне 
финанс ягыннан тээмин итэ; 

Г) Милек ала,мелкэти Ьэм мелкэти булмаган хокуклар булдыра, кирэкле 
инвестицион ресурс л арны,шул исэптэн индустриаль парк тезу Ьэм аныц 
инфраструктурам эшчэнлеген тээмин иту ечен инвестициялэр белэн беррэттэн, 
башка финанс Ьэм матди чараларны жэлеп итэ. 

Д) Индустриаль парк эшчэнлеген тээмин итэ торган инфраструктура 
объектларын тезуне, оештыруны яки (Ьэм) эксплуатациялэуне (хезмэт курсэтуне) 
гамэлгэ ашыра; 

Е) Индустриаль парк территориясе белэн кызыксынган хужалык субъектларын 
(резидентларны) жэлеп иту ечен кирэкле чараларны гамэлгэ ашыра; 

Ж) Индустриаль парк резиденты белэн сэнэгать-житештеру Ьэм (яки) техник-
гамэлгэ керту эшчэнлеген алып бару турында килепгу тези, анда жир кишэрлегеннэн 
Ьэм индустриаль парк инфраструктурасыннан файдалану, инженер-техник тээмин 
ителеш мэсьэлэлэрен карап чыга; 

3) Проект документларына, матди-техник тээминатка, персоналны яллауга 
кирэкле экспертизаларны узуда парк резидентларына ярдэм курсэтэ; 

И) Узара хезмэттэшлек турында килешудэ каралган башка функциялэрне 
башкара; 

К) Парк чиклэрен узгэрту турында тэкъдимнэр кертэ; 
Л)Парк эшчэнлеге нэтижэлэре турында хисапларга анализ ясый; 
М) Парк территориясендэ арендага бирелгэн жир участокларыныц булмавы 

турындагы мэгълуматны басма Ьэм электрон массакулэм мэгълумат чараларында 
бастырып чыгара; 

Н)Парк резидентлары реестрын алып бара; 
О) Энергоресурсларга тоташтыру, кумэк кулланылыштагы территориялэрне 

санитар чистарту, парк территориясен саклау, транспорт, мэгълумати Ьэм башка 
хезмэтлэр курсэтэ; 

П) Эшчэнлек алып бару Ьэм килешулэр тезу ечен парк резидентларына буш 
мэйданнар Ьэм (яки) биналар тэкъдим итэ ; 

Р) Саба районы Башкарма комитетыныц вэкалэтле органына - Парк резиденты 
тарафыннан парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турындагы килешунец 
утэлеше буенча Ьэм уз эшчэнлеге буенча квартал саен хисап бирэ. 

6. ПАРКНЫ ФИНАНСЛАУ. 



6.1. Паркны финанслау Ьэм устеру, шул исэптэн, Ьэр резидентный житештеру, 
транспорт Ьэм башка инфраструктурами финанслау Ьэм устеру, парк резиденты Ьэм 
башка чыганаклар хисабына гамэлгэ ашырыла. 

7. ПАРКНЫЦ КУЗЭТЧЕЛЕК СОВЕТЫ. 

7.1. Парк территориясендэ инвестицион проектларны тормышка ашыруныц 
барышын, муниципаль бюджет акчалары буленеп бируне контрольдэ тоту, паркныц 
Идарэ компаниясенэ дэулэт ярдэме курсэтунец максатка ярашлылыгы турында 
нэтижэлэр эзерлэу, гомуми Попечительлэр функциялэрен тормышка ашыру, парк 
территориясендэ эшчэнлек алып бару ечен гаризаларны эксперт бэялэу максатында, 
паркныц Кузэтчелек советы булдырыла. 

7.2.Кузэтчелек Советы составы Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районыныц карары белэн раслана. 

7.3. Паркныц Кузэтчелек советы, контрольлек функциялэрен утэу максаты 
белэн: 

- Кварталга кимендэ 1 тапкыр Кузэту советы утырышларын уткэрэ; 
- Парк Идарэ компаниясе Ьэм парк резидентлары эшчэнлеге турында хисап 

сорый; 
- Парк усеше ечен естэмэ юнэлешлэр эшли; 
- Идарэ компаниясенец алдагы чорларга планнарын раслый. 

8. ПАРК ТЕРРИТОРИЯСЕНДЭГЕ ЭШЧЭНЛЕК. 

8.1. Резидент- Россия Федерациясе законнары нигезендэ Татарстан 
Республикасы территориясендэ теркэлгэн ,парк территориясендэ аныц белэн 
эшмэкэрлек эшчэнлеге алып бару турында килешу тезелгэн, эшмэкэрлек субъекты. 

8.2. Парк резидентлары, Россия Федерациясе законнары Ьэм мэйданчык 
территориясендэ эшчэнлек алып бару турында тезелгэн килешу нигезендэ, Парк 
территориясендэ эшмэкэрлек Ьэм инвестиция эшчэнлеге алып бара. 

8.3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башкарма комитеты 
Парк резидентларыныц тотрыклылыгын гарантияли Ьэм Парк гамэлдэ булу вакыты 
дэвамында аларныц эшчэнлеге шартларын начарайта алмый. 

9. ПАРК ТЕРРИТОРИЯСЕНДЭ ЭШЧЭНЛЕК АЛЫП БАРУ ТУРЫНДА КИЛЕШУ. 

9.1. Парк резиденты Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турында Идарэ 
компаниясе белэн килешу тези. 

9.2. Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турындагы килешу буенча, 
Парк резиденты ,килепгунец гамэлдэ булу срогы дэвамында,Парк территориясендэ 
эшчэнлек алып барырга, шул исэптэн килешудэ каралган кулэмдэ Ьэм вакыт эчендэ 
инвестициялэр кертергэ , э Идарэ компаниясе парк резидентына кирэкле ярдэмне 
курсэтергэ вэгъдэ бирэ; шулай ук,Идарэ компаниясе,резидент уз йеклэмэлэрен тулы 
кулэмдэ утэгэннэн соц,ягъни бизнес-планда курсэтелгэн тубэндэге: 

1) эш урыннары саны; 
2) кертелгэн инвестициялэр кулэме; 
3) салым тулэулэре буенча курсэткечлэргэ ирешкэннэн соц, резидентка, 

бизнес-планын гамэлгэ ашыру ечен бирелгэн жир кишэрлеген сатып алу 
мемкинлеген бирэ. 



9.3. Парк резиденты Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турында 
килешу буенча уз хокукларын Ьэм бурычларын башка затка тапшырырга хокуклы 
тугел. 

10. ПАРК ТЕРРИТОРИЯСЕНДЭ ЭШЧЭНЛЕК АЛЫП БАРУ ТУРЫНДА 
КИЛЕШУ ТОЗУ ОЧЕН КИРЭКЛЕ ДОКУМЕНТЛАР. 

10.1. Парк резиденты статусын алырга ниятлэгэн зат, Идарэ компаниясенэ, 
гамэлгэ кую Ьэм башка документларны кушып, парк территориясендэ эшчэнлек алып 
бару турында килешу тезу ечен гариза тапшыра.Ул гариза тубэндэге мэгълуматларны 
уз эченэ алырга тиеш: 

1) Мерэжэгать итученен Парк тибына туры килэ торган фаразланган эшчэнлеге 
турында белешмэлэр; 

2) Мерэжэгать итученен фаразлана торган эшчэнлеге ечен кирэкле булган жир 
кишэрлеге яисэ урын мэйданы турында белешмэлэр; 

3) Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турында килешу тезелгэннэн 
соц, ел дэвамында куз алдында тотылган инвестициялэр кулэме турында белешмэлэр. 

10.2. 10.1 пунктында курсэтелгэн документлар, идарэ компаниясе тарафыннан, 
тасвирлама буенча кабул ителэ. Документларны кабул иту датасы турындагы 
тасвирлама кучермэсен вэкалэтле орган гариза биручегэ жибэрэ (тапшыра). 

10.3. Компания, документларны алганнан соц 10 эш кененнэн дэ соцга 
калмыйча, 10.1. пунктында курсэтелгэн берэр карарны кабул итэ Ьэм гариза биручегэ 
жибэрэ: 

1) Эксперт бэялэве ечен парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турындагы 
гаризаны Компаниягэ керту хакында; 

2) Мерэжэгать итучегэ документларны кире кайтару турында. 

Гариза биручегэ документларны кире кайтару тубэндэге очракта рехсэт ителэ: 
1) Зат 10.1 пунктында курсэтелгэн документларны тапшырмаса; 
2) Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турында килешу тезу ечен 

язылган гаризада, курсэтелгэн шартларга жавап бирэ торган Ирекле жир кишэрлеге 
Ьэм (яки) урын булмаса; 

3) Гариза бируче эшчэнлегенец парк тезу максатларына туры килмэве. 
10.4. Парк Конкурс Комиссиясе гаризаны эксперт бэялэу нэтижэлэре нигезендэ 

Конкурс Комиссиясенец утырыш протоколы бирелэ. 

11. ПАРК ТЕРРИТОРИСЕНДЭ ЭШЧЭНЛЕК АЛЫП БАРУ ТУРЫНДАГЫ 
КИЛЕШУНЕ ТОЗУ ЬЭМ ОЗУ ТЭРТИБЕ. 

11.1. Паркныц Идарэ компаниясе,парк территориясендэ эшчэнлек алып бару 
ечен тезелгэн килешунец максатка ярашлылыгы турында Карар кабул ителгэннэн соц 
10 эш кене эчендэ, парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турында килешу 
эзерли Ьэм гариза бируче белэн килешу тези. 

11.2. Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турындагы килешу яклар кул 
куйган кеннэн уз кеченэ керэ. 

11.3. Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турындагы килешу, парк 
резиденты тарафыннан парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турындагы 
килешунец шартлары бозылган очракта езелергэ мемкин. 

11.4. Парк резиденты тарафыннан парк территориясендэ эшчэнлек алып бару 
турындагы килешу шартларын житди бозу булып тубэндэгелэр тора: 



1) Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турындагы килешудэ каралган 
кулэмдэ Ьэм срокларда инвестициялэрне гамэлгэ ашырмау; 

2 Парк территориясендэ эшмэкэрлек эшчэнлеген алып бару турындагы 
килешудэ каралмаган эшмэкэрлек эшчэнлеге башкару.; 

3) Идарэ компаниясе талэбе буенча парк резиденты эшчэнлеге турында 
кирэкле мэгълумат бирмэу; 

11.5. Парк территориясендэ эшчэнлек алып бару турында килешу езелгэн 
очракта, зат парк резиденты статусын югалта. 

11.16. Парк резиденты статусын югалткан зат Парк территориясендэ гомуми 
нигезлэрдэ эшмэкэрлек эшчэнлеге алып бара. 

12. ПАРК ТЕРРИТОРИСЕНДЭГЕ БЭХЭСЛЭРНЕ ХЭЛ ИТУ. 

12.1. Парк эшчэнлеген барлыкка китеру яки аны туктатуга бэйле бэхэслэр, парк 
резидентлары Ьэм Идарэ компаниясе тарафыннан парк территориясендэ тиешле 
эшчэнлек алып бару шартларын бозуга бэйле бэхэслэр, шулай ук элеге Нигезлэмэ 
белэн жайга салына торган менэсэбэтлэрдэге башка бэхэслэр Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ хэл ителэ. 

13. ПАРК ЭШЧЭНЛЕГЕН ТУКТАТУ. 

13.1. Паркныц эшчэнлеген туктату, Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Башкарма комитеты тарафыннан, парк эшчэнлеген туктату турындагы карар 
буенча рехсэт ителэ. 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 
территориясенец «Саба» индустриаль паркында 

инвестицион Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлеге алып бару турында 
КИЛЕШУ 

« » 20 г. № 

"Саба" А Д "Индустриаль паркы идарэ компаниясе 
(Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме) исеменнэн, 

гамэлдэге , (актныц исеме, номеры, 
датасы) нигезендэ,бер яктан, алга таба «Компания 11 дип аталачак, 
Ьэм (оешманыц исеме) 
Резидент , (вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасыныц 
исеме) исеменнэн, гамэлдэге (актныц исеме, 
номеры, датасы)нигезендэ, икенче яктан, "Саба муниципаль районы территориясендэ 
"Саба индустриаль паркы" акционерлык жэмгыяте турында" гы нигезлэмэ нигезендэ 
тубэндэгелэр турында элеге килешуне тезеделэр: 

Килешу предметы. 
1.1. Элеге килешунец предметы булып, элеге килешугэ кушымта итеп бирелгэн 
бизнес-план нигезендэ, «Саба» индустриаль паркы территориясендэ инвестицион Ьэм 
эшкуарлык эшчэнлеген алып бару тора: 

. (Муниципаль дэрэжэдэге сэнэгать мэйданчыгында инвестицион Ьэм 
эшкуарлык эшчэнлеге торе) 

2. Килешу тезучелэрнец хокуклары Ьэм бурычлары. 
2.1. Компания: 
2.1.1. Резидентный тиешле гаризасын алгач, эш кененнэн дэ соцга калмыйча, 

инвестицион Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен ,"Саба" индустриаль 
паркы чиклэрендэ урнашкан мэйданнарны арендалау (субаренда) шартнамэсе тезергэ 
тиеш. 
Мэйданнарны арендалау срогы элеге килешунец гамэлдэ булу срогыннан артмаска 
тиеш. 
2.1.2. Элеге килешугэ кул куелганнан соц еч кен дэвамында «Саба» индустриаль 
паркы резидентлары реестрына резидентны теркэу турында язма кертергэ тиеш. 
2.1.3. Резидентка "Саба" индустриаль паркы резиденты буларак теркэлуне раслаучы 
билгелэнгэн урнэктэге таныклык бирергэ тиеш. 
2.1.4. Инженер-техник челтэрлэргэ тоташуныц техник шартларын алу, Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ объектны тезугэ, файдалануга тапшыруга рехсэт 
алу Ьэм аларны «Саба» индустриаль паркы чиклэрендэ тезуне яки 
реконструкциялэуне башкаручы резидентка, аныц гаризасын алу датасыннан _ 
кеннэн соцга калмыйча тапшырырга тиеш. 
2.1.5. Резидентка, аныц гаризасын алу датасыннан кеннэн соцга калмыйча, 
Саба» индустриаль паркы резидентлары реестрыннан кучермэ бирергэ тиеш. 
2.1.6. Резидент тарафыннан элеге килешунец утэлешен контрольдэ тотарга тиеш. 
2.1.7. Компаниянец Россия Федерациясе законнары буенча каралган башка 
бурычлары бар. 2.2. Компаниянец: 
2.2.1. «Саба»индустриаль паркы идарэсе функциялэрен утэу буенча, уз вэкалэтлэре 

кысаларында, Резиденттан кирэкле мэгълумат Ьэм документлар алырга хокукы бар. 



2.2.2. Компания Россия Федерациясе законнары буенча каралган башка хокукларга 
ия. 
2.3. Резидент: 
2.3.1. «Саба» индустриаль паркы территориясендэ бары тик килешудэ каралган 

инвестицион Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлеген генэ алып барырга бурычлы. 
Бизнес-планда каралган чараларны утэу барышында: 
- Тубэндэге этаплар буенча инвестициялэр, шул исэптэн капиталь кертемнэр 

кертергэ: 

. (инвестициялэрнец вакыты Ьэм кулэме, шул исэптэн капиталь 
кертемнэр, сумнарда) 
- Парк территориясендэ кадэр кимендэ эш урыннары булдырырга; 
- Бюджетный барлык елкэлэрендэ еллап салым тулэулэрен гамэлгэ ашырырга 

бурычлы. 
2.3.3. Элеге килешу тезелгэннэн соц, эш кененнэн дэ соцга калмыйча, Россия 
Федерациясе законнары талэплэре нигезендэ рэсмилэпггерелгэн- «Саба»индустриаль 
паркы чиклэрендэ урнашкан мэйданчыкны арендага биру турындагы гаризаны-
компаниягэ жибэрергэ бурычлы. 
2.3.4. Проект документларына дэулэт экспертизасыныц уцай бэялэмэсен алгач, 

кененнэн дэ соцга калмыйча,Компаниягэ, Россия Федерациясе законнары 
талэплэре нигезендэ рэсмилэштерелгэн ,тезелешкэ рехсэт биру турындагы гаризаны 
жибэрергэ бурычлы. 

2.3.5. Резидент Россия Федерациясе законнарында каралган башка вазыйфаларга ия. 

Резидент: 
2.4.1. «Саба» индустриаль паркы резидентлары реестрыннан язма сорау нигезендэ 
еземтэ алу; 
2.4.2. «Саба»индустриаль паркы резиденты буларак теркэлуне раслаучы билгелэнгэн 

урнэктэге таныклык алу; 
2.4.3. Россия Федерациясе законнары нигезендэ, «Саба» индустриаль паркы 

территориясендэ урнашкан кучемле Ьэм кучемсез милек белэн узе телэгэнчэ эш иту 
хокукларына ия; 
2.4.4. Резидент Россия Федерациясе законнарында каралган башка хокукларга ия. 

3. Килешунец гамэлдэ булу срогы. 
3.1. Элеге Килешу кадэр тезелэ Ьэм килешу тезучелэр кул куйган датадан уз кеченэ керэ. 
3.2. Элеге килешунец гамэлдэ булу срогы килешу тезучелэрнец узара ризалыгы 
буенча чиклэнмэгэн вакытка озайтылырга мемкин. 

4. Килешуне узгэрту Ьэм езу шартлары. 
4.1. Элеге килешу, килешугэ кертелэ торган сейлэшулэр тэртибендэ узгэртелергэ, 
элеге килешугэ естэмэ килешулэр керту белэн Рэсмилэштерелергэ Мемкин. 
4.2. Элеге килешунец гамэлдэ булуы : 
4.2.1. Элеге килешунец тезелу срогы тэмамланганнан соц; 
4.2.2. Элеге килешу езелгэн очракта; 
4.2.3. Аренда килешуе жир кишэрлеген сатып алу белэн бэйле рэвештэ езелэ торган 
очраклардан тыш, элеге Килешудэ каралган жир кишэрлеген арендалау шартнамэсе 
туктатылган очракта; 
4.2.4. Резидент "Саба" индустриаль паркы резиденты статусыннан мэхрум ителгэн 
очракта; 



4.2.5. «Саба»индустриаль паркы эшчэнлеге вакытыннан алда тэмамланган очракта 
туктатыла. 
4.3. Элеге Килешу яклар килешуе белэн езелергэ мемкин. 
4.4. Элеге килешу якларньщ берсе талэбе буенча, икенче як тарафыннан, Килешудэге 
шартлар сизелерлек бозылган очракта, шулай ук Саба муниципаль районы 
территориясендэ «Саба» индустриаль паркын тезу турындагы карарда каралган 
башка нигезлэр буенча, суд тарафыннан езелергэ мемкин. 
4.5. Элеге килешу буенча, Килешу тезучелэр тарафыннан уз еслэренэ алынган 
йеклэмэлэрне утэу барышында, тубэндэгелэр житди бозу булып тора: 
4.5.1. "Саба" индустриаль паркы территориясендэ эшчэнлек алып бару турында 
килешудэ каралган кулэмдэ Ьэм срокта инвестициялэрне гамэлгэ ашырмау; 
4.5.2. "Саба" индустриаль паркы территориясендэ эшчэнлек алып бару турында 

килешудэ каралмаган эшмэкэрлек эшчэнлеген гамэлгэ ашыру; 
4.5.3. Саба " индустриаль паркы Идарэ компаниясе талэбе буенча «Саба» индустриаль 
паркы резиденты эшчэнлеге турында кирэкле мэгълумат бирмэу; 

5. Килешу тезучелэрнец жаваплылыгы. 
5.1. Элеге килешудэге йеклэмэлэрне утэмэгэн очракта, Килешу тезучелэр Россия 

Федерациясе законнары нигезендэ жаваплылык тота. 
5.2. Резидент элеге килешунец 4.5 пунктында курсэтелгэн шартларны житди бозу 
сэбэпле,элеге килешунец гамэлдэ булуы вакытыннан алда туктатылса, " Саба" 
индустриаль паркы резиденты статусын югалткан зат,("Саба" индустриаль паркы 
резиденты статусын югалткан датага кадэр гамэлгэ ашырылган инвестиция кулэмен 
исэикэ алмыйча), элеге килешунец 2.3.2 пунктында каралган инвестициялэр (капитал 
кертемнэр) суммасыныц 5% ы кулэмендэ неустойка тулэргэ тиеш. 
5.3. Килешу тезучелэр, кетелмэгэн Ьэм хэл итеп булмый торган хэллэр кил ей туган 
очракта, элеге килешу буенча йеклэмэлэрне утэу жаваплылыгыннан азат ителэлэр. 
5.4. Кетелмэгэн Ьэм хэл итеп булмый торган хэллэр булып,Килешу тезучелэрнец 
ихтыярына Ьэм телэгенэ бэйле булмаган, алар алдан курэ Ьэм булдырмый кала 
алмаган телэсэ кайсы гадэтгэн тыш вакыйгалар тора. Мондый хэллэргэ тубэндэгелэр 
керэ: хэрби гамэллэр, кораллы конфликтлар, ижтимагый тэртипсезлеклэр, террор 
актлары, атом-теш, химик яки биологик зарарланулар, эпидемиялэр, табигый бэла-
казалар, техноген Ьэлакэтлэр, дэулэт хакимияте органнарыныц актлары Ьэм 
гамэллэре, элеге килешу буенча Килешу тезучелэрнец ,башка затларныц гамэллэре 
аркасында, йеклэмэлэрне вакытында ути алмаулары (Мондый хэллэрнец элеге 
килешу буенча Килешу тезучелэрнец берсе тарафыннан йеклэмэлэрне турыдан-туры 
бозуы аркасында килеп чыгу очракларыннан тыш). 
5.5. Кетелмэгэн Ьэм хэл итеп булмый торган хэллэр килеп чыккан очракта, бер як, 
еч эш кененнэн дэ соцга калмыйча, икенче якка аларныц Ьежумнэре турында хэбэр 
итэргэ тиеш. Хэбэрнамэ уз эченэ бу хэллэрнец характеры турында мэгълуматны, 
шулай ук бу хэллэрнец булуын раслаучы документларны алырга тиеш. 
5.6. Килешу тезучелэр, кетелмэгэн Ьэм хэл итеп булмый торган хэллэр килеп чыгуы 
турында хэбэрнамэ алган мизгелдэн алып 30 эш кене эчендэ, кетелмэгэн Ьэм хэл итеп 
булмый торган хэллэр йогынтысын кимету ечен,хезмэттэшлекнец иц нэтижэле 
тэртибен, шулай ук элеге килешу шартларын утэунец иц кулай ысулларын билгелэргэ 
тиеш. 
5.7. Кетелмэгэн Ьэм хэл итеп булмый торган хэллэр, элеге килешу буенча килешу 
тезучелэрнец йеклэмэлэренец барлык яки меЬим елешенец утэлу вакытын сизелерлек 
тоткарласа яки бозса, икенче як тарафыннан кетелмэгэн Ьэм хэл итеп булмый торган 
хэллэр килеп чыгуы турында хэбэр алынганнан соц 180 кен эчендэ, килешу 
тезучелэрнец Ьэрберсе, икенче якка, элеге киленгуне езу турында, элеге килешу 



гамэлдэ булу туктатылганга кадэр 30 кеннэн дэ соцга калмыйча, хэбэр жибэрергэ 
хокуклы. 

6. Бэхэслэрне хэл иту тэртибе. 
6.1. «Саба» индустриаль паркын булдыру яки аныц гамэлдэ булуын туктату, «Саба» 

индустриаль паркы Идарэ компаниясе Ьэм резидентларныц «Саба» индустриаль 
паркы территориясендэ тиешле эшчэнлек алып бару шартларын бозу белэн бэйле 
бэхэслэр, шулай ук башка бэхэслэр Россия Федерациясе законнары нигезендэ хэл 
ителэ. 

7. Йомгаклау нигезлэмэлэре. 
7.1. Резидент элеге килешу буенча башка затка уз хокукларын Ьэм бурычларын 
тапшырырга хокуклы тугел. 
7.2. Резидент уз статусын югалткан Ьэм Россия Федерациясе законнары белэн 
билгелэнгэн нигезлэр буенча килешу гамэлдэ булмаган очракта, резидент 
тарафыннан тезелгэн «Саба» индустриаль паркы чиклэрендэге мэйданчыкны 
арендалау шартнамэсенец гамэлдэ булуы туктатыла. 
. 7.3. Элеге килешу ике несхэдэ тезелде, Килешу тезучелэрнец Ьэркайсы ечен бер 
несхэдэ Иэм бер ук юридик кечкэ ия . 
7.4. Элеге килешугэ -

7.4.1. Бизнес-план кушымта итеп бирелэ Ьэм аныц аерылгысыз елеше булып тора. 

Килешу тезучелэрнец реквизитлары Ьэм имзалары: 


