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2020 – 2022 елларга Татарстан 

Республикасы Инвестиция меморанду-

мында билгеләнгән Татарстан 

Республикасы инвестиция сәясәтенең 

өстенлекле юнәлешләренә туры килә 

торган өстенлекле инвестиция 

проектлары исемлеген раслау турында 

 

 

 

Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлегендә катнашучыларның 

үзара хезмәттәшлеге нәтиҗәлелеген арттыру максатларында Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән 2020 – 2022 елларга Татарстан Республикасы Инвестиция 

меморандумында билгеләнгән Татарстан Республикасы инвестиция сәясәтенең 

өстенлекле юнәлешләренә туры килә торган өстенлекле инвестиция проектлары 

исемлеген расларга.  

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип танырга: 

«2019 елга Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле 

юнәлешләренә, Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумына туры килә 

торган өстенлекле инвестицион проектлар исемлеген раслау турында» 2018 ел, 29 

декабрь, 1324 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә, Татарстан 

Республикасы Инвестиция меморандумына туры килә торган өстенлекле 

инвестицион проектлар исемлеген раслау турында» 2018 ел, 29 декабрь, 1324 нче 

карары белән расланган  2019 елга Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең 

өстенлекле юнәлешләренә, Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумына 
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туры килә торган өстенлекле инвестицион проектлар исемлегенә үзгәрешләр кертү 

турында» 2019 ел, 24 май, 439 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан 

Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә, Татарстан 

Республикасы Инвестиция меморандумына туры килә торган өстенлекле 

инвестицион проектлар исемлеген раслау турында» 2018 ел, 29 декабрь, 1324 нче 

карары белән расланган  2019 елга Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең 

өстенлекле юнәлешләренә, Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумына 

туры килә торган өстенлекле инвестицион проектлар исемлегенә үзгәрешләр кертү 

турында» 2019 ел, 26 декабрь, 1205 нче. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Икътисад 

министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        А.В.Песошин 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2020 ел, 15 февраль, 112 нче 

карары белән расланды 

 

 

2020 – 2022 елларга Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумында 

билгеләнгән Татарстан Республикасы инвестиция сәясәтенең өстенлекле 

юнәлешләренә туры килә торган өстенлекле инвестиция проектлары  

исемлеге 

 

 

1. 2020 елда тормышка ашыру өчен өстенлекле инвестиция проектлары: 

1.1. Авыл хуҗалыгы һәм балыкчылык: 

1) «Татарстан Республикасы Азнакай районының Банк-Сукаеш торак 

пунктында урнашкан 2000 башка исәпләнгән сөтчелек юнәлешендәге терлекчелек 

комплексы төзү» («Азнакай» агрофирмасы» ҖЧҖ, Азнакай муниципаль районы); 

2) «Актаныш мраморы» («Актаныш мраморы» ҖЧҖ, Актаныш муниципаль 

районы); 

3) «Елына 4 133 тонна куәтле шампиньон үстерү һәм елына 12 120 тонна 

компост җитештерү буенча комплекс төзелеше» («Дуслык плюс» ҖЧҖ, Актаныш 

муниципаль районы); 

4) «Биосфера-Фиш» балыкчылык комплексы («Биосфера-Фиш» ҖЧҖ, Лаеш 

муниципаль районы); 

5) «Державинская» кошчылык фабрикасы» ҖЧҖ реконструкцияләү һәм 

модернизацияләү» («Державинская» кошчылык фабрикасы» ҖЧҖ, Лаеш 

муниципаль районы);  

6) «3550 баш эре мөгезле терлеккә исәпләнгән «Наратлы» терлекчелек 

комплексы һәм 5 100 башка исәпләнгән сөт токымнары яшь терлекләрен үстерү өчен 

мәйданчыклар төзү» («Северная Нива» ҖЧҖ, Бөгелмә муниципаль районы); 

7) «Саба районы Чулпан авылы янында яшь терлекләр шлейфы белән 2 400 баш 

савым сыерга исәпләнгән «Шинар» югары технологияле роботлаштырылган сөт 

комплексы төзелеше» («ПМК» ҖЧҖ, Саба муниципаль районы); 

8) «Саву залы белән 400 баш савым сыерга исәпләнгән комплексны 

модернизацияләү» («Р-Агро» ҖЧҖ, Тукай муниципаль районы); 

9) «Лениногорск районында яшелчә культуралары үстерү буенча теплица 

комплексы төзелеше» («Виктория КФХ» ҖЧҖ, Лениногорск шәһәре). 

1.2. Чимал нефть һәм табигый газ чыгару: 

1) «Югары үзле нефть ятмаларын эшкәртү (3200 этап)» (В.Д.Шашин ис. 

«Татнефть»  ГАҖ, Әлмәт, Нурлат, Лениногорск, Чирмешән муниципаль районнары); 

2) «Татарстан Республикасында яңа җитештерү куәтләрен булдыру хисабына 

«Татнефтеотдача» АҖнең нефть чыгару күләмнәрен арттыру» («Татнефтеотдача» 

АҖ, Нурлат муниципаль районы). 

1.3. Азык-төлек продуктлары җитештерү: 

 



2 

1) «60 000 тонна сыешлы элеватор комплексы төзелеше, 75 000 тонна 

сыйдырышлы гамәлдәге элеваторны реконструкцияләү» («Чаллы Икмәк 

продуктлары» АҖ, Чаллы шәһәре); 

2) «Йомырканы тирәнтен эшкәртү (1 этап)» («Ак Барс» кошчылык комплексы» 

ҖЧҖ, Лаеш муниципаль районы); 

3) «Казан сөт комбинатында җитештерүне модернизацияләү, киңәйтү» («Казан 

сөт комбинаты» ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

4) «Үсемлек полимерлары җитештерү буенча биозавод төзелеше» («Пектин» 

ҖЧҖ, Буа муниципаль районы). 

1.4. Нефть продуктлары җитештерү: 

1) «Нафтаны гидроочистарту секциясе» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ, 

«ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

2) «Керосинны гидроочистарту секциясе» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ, 

«ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

3) «Дизель ягулыгын гидроочистарту секциясе» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» 

ГАҖ, «ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

4) «Каталитик риформинг, Өзлексез регенерация, Ксилолларны фракцияләү 

секцияләре составында ароматика алу комплексы» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ, 

«ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

5) «Кокслау авыр газойлен гидроочистарту җайланмасы» (В.Д.Шашин ис. 

«Татнефть» ГАҖ, «ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

6) «ЭЛОУ-АВТ-6 урнаштыру» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ, «ТАНЕКО» 

АҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

7) «Тотрыклы крекинг-висбрекинг калдыгы вакуумлы узышу блогы» 

(В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ, «ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама муниципаль 

районы); 

8) «Малеин ангидридын һәм аның җитештерү җайланмаларын төзү» 

(В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ), Әлмәт шәһәре); 

9)» Пропаны  дегидридлаштыру һәм пропиленны полимерлаштыру  

җайланмаларын төзү» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ, Әлмәт шәһәре); 

10) «Акрилонитрил алу, акрилонитрил полимерлаштыру һәм углеводород 

җепселләре алу җайланмалары төзү» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ), Әлмәт 

шәһәре). 

1.5. Химия җитештерүе: 

1) «ЭП-600 яңа олефин комплексын һәм җитештерүчеләрне төзү» («Түбән Кама 

нефть химиясе» ГАҖ, Түбән Кама шәһәре); 

2) «Оксиэтиленгликоль продуктларының (метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ), 

каты полиэтиленгликоль (ТПЭГ) ассортиментын киңәйтү» («Түбән Кама нефть 

химиясе» ГАҖ, Түбән Кама шәһәре); 

3) «Елына 60 мең тонна егәрлекле периодик ысул белән ДССК каучук 

производствосын төзү» («Түбән Кама нефть химиясе» ГАҖ, Түбән Кама шәһәре); 

4) «Мметанол җитештерүен төзү» («Түбән Кама нефть химиясе» ГАҖ, Түбән 

Кама шәһәре); 

5) «Яхшыртылган үзлекләр комплексы белән СКД-Н җитештерүен 

модернизацияләү» («Түбән Кама нефть химиясе»  ГАҖ, Түбән Кама шәһәре); 
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6) «Азык-төлек продуктлары төрү өчен полиамидлар нигезендә инновацион күп 

катламлы барьер соэкструзион пленкалар җитештерүне оештыру, икенче чират» 

(«Тасма» фәнни-җитештерү предприятиесе» ҖЧҖ, Казан шәһәре). 

1.6. Резина һәм пластмасса эшләнмәләр җитештерү: 

1) «Эре габаритлы шиннар җитештерүне оештыру» («ЦМК Түбән Кама шин 

заводы»  ҖЧҖ, Түбән Кама шәһәре); 

2) «Тулы металлокордлы (ЦМК) шиналар җитештерүне елына 2,8 млн.данәгә 

кадәр арттыру» («Түбән Кама шин заводы ЦМК» ҖЧҖ, Түбән Кама шәһәре). 

1.7. Башка металл булмаган минераль продуктлар җитештерү: 

«Керамощебень» («САНЭКО» фәнни-җитештерү фирмасы» ҖЧҖ, Саба 

муниципаль районы). 

1.8. Металлургия җитештерүе һәм әзер металл эшләнмәләр җитештерү: 

1) «Импортны алыштыру максатларында Татарстан Республикасы сәнәгать 

машина төзелеше кластерында катнашучылар ихтыяҗлары өчен алюминий 

эретмәләрдән катлаулы фасон кою җитештерү» («Магнолия-С Чаллы кою-механика 

заводы» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре); 

2) «Аккумулятор батареяларын эшкәртү юлы белән кургаш җитештерү заводы» 

(«Кориб Металл» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре); 

3) «Йөк техникасының ремонт комплектларын җитештерү заводы» («Кориб» 

авторемонт заводы» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре). 

1.9. Машиналар һәм җиһазлар җитештерү: 

1) «ПОЗиС» АҖдә югары технологияле җиһазларны һәм прогрессив 

технологияләрне гамәлгә кертү нигезендә көнкүреш суыткыч техникасын һәм 

медицина суыткыч җиһазларын җитештерүне комплекслы үстерү» («Серго 

исемендәге завод» җитештерү берләшмәсе» АҖ, Яшел Үзән шәһәре); 

2) «ГТ-004 газ турбиналарын җитештерү һәм энергия, газ, нефть химиясе 

җиһазларына запас частьләр әзерләү» («Камэнергомаш» ҖЧҖ, Түбән Кама шәһәре); 

3) «Россиядә HAIER кер юу машиналарын җитештерүне оештыру» («Хайер 

Лаундри машина Рус» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре); 

4) «Россиядә HAIER суыткычларын җитештерүне оештыру» («Хайер Фридж 

Рус» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре); 

5) «Чаллы шәһәрендә HAIER көнкүреш техникасын җитештерүне оештыру» 

(«Хайер Индастри Рус» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре); 

6) «Киң номенклатуралы рәттәге аккумуляторлар җитештерү заводының 

икенче чираты» («Алабуга аккумулятор заводы» ҖЧҖ, Алабуга шәһәре). 

1.10. Транспорт чаралары һәм җиһазлар җитештерү: 

1) «Казан вертолет заводы» ҖАҖ территориясендә яңа буын полимер 

композицион материаллардан унификацияләнгән калак җитештерүен оештыру» 

(«Казан вертолет заводы» ҖАҖ, Казан шәһәре); 

2) «Автоматлаштырылган ябыштыру участогын төзү» («Казан вертолет 

заводы» ГАҖ, Казан шәһәре); 

3) «КАМАЗ автомобильләренең модельләрен үстерү һәм аны җитештерү өчен 

җитештерү куәтләрен модернизацияләү» («КАМАЗ» ГАҖ, Чаллы шәһәре); 

4) «Чаллы шәһәрендә локальләшүнең тирән дәрәҗәсе булган ЦФ 

Фридрихсхафен АГ фирмасы лицензиясе буенча Trakson сериясендәге 
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автоматлаштырылган тапшыру тартмаларын булдыру һәм җитештерүне үзләштерү» 

(«ЦФ КАМА» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре); 

5) «Махсус сакланган автомобильләр җитештерүне үстерү» («РЕМДИЗЕЛЬ» 

АҖ, Чаллы шәһәре); 

6) «Запас частьләр һәм комплектлау әйберләре җитештерүне модернизацияләү» 

(«РЕМДИЗЕЛЬ» АҖ, Чаллы шәһәре). 

1.11. Электр энергиясе, җылылык, газ һәм су җитештерү һәм бүлү: 

1) «220 кВ Щелок (Алабуга 500) Үзәк югары вольтлы линияләр төзелеше» 

(«Челтәр компаниясе» ААҖ, Менделеевск, Мамадыш, Балык Бистәсе, Лаеш 

муниципаль районнары); 

2) «110 кВ Югары Ослан подстанциясе төзелеше» («Челтәр компаниясе» ААҖ, 

Югары Ослан муниципаль районы); 

3) «220 кВ Тойма-2 подстанциясен реконструкцияләү» («Сетевая компания» 

ААҖ, Казан шәһәре); 

4) «110 кВ Азино подстанциясен реконструкцияләү» («Челтәр компаниясе» 

ААҖ, Казан шәһәре); 

5) «Пар-газ җайланмасын төзү (ПГУ-ТЭС)» («Түбән Кама нефть химиясе» 

ГАҖ, Түбән Кама шәһәре); 

6) «Зәй ГРЭСында 850 МВт егәрлекле пар-газ җайланмасын төзү» («Татэнерго» 

АҖ, Зәй шәһәре); 

7) «Казан вертолет заводында җылылык һәм электр энергиясенең үз 

генерациясен төзү» («Казан вертолет заводы» ГАҖ, Казан шәһәре); 

8) «Татарстан Республикасында табигый газны сыекландыру комплексы 

төзелеше» («Газпром СПГ технологияләр» ҖЧҖ, Чистай шәһәре); 

9) «Татарстан Республикасында криоген ягулык салу станцияләре челтәре 

төзелеше» («Газпром СПГ технологии» ҖЧҖ, Казан шәһәре, Чаллы шәһәре, Алабуга 

муниципаль районы); 

10) «Алабуга шәһәренең үзәк котельныйсы территориясендә газ турбинасы 

җылылык электр үзәге (ГТУ-ТЭС)» («КЭР-Генерация» ҖЧҖ, Алабуга муниципаль 

районы); 

11) «Зеленодольск шәһәре, Жуков ур., 10 адресы буенча «Зеленодольск 

җылылык челтәрләре предприятиесе» АҖ «А» микрорайоны котельный 

территориясендә газ турбинасы җылылык электр үзәге (ГТУ-ТЭС)» («КЭР-

Генерация» ҖЧҖ, Зеленодольск шәһәре); 

12) ««ТАНЕКО» АҖ акрынайтылган кокслау җайланмасыннан тузан 

рәвешендәге ТГМ-464 Түбән Кама ТЭЦының билгеләнгән энергетика казаннары 

агрегатларын реконструкцияләү» («Түбән Кама ТЭЦ» ҖЧҖ, Түбән Кама ш.); 

13) «Түбән Кама ТЭЦ газ турбинасы җайланмасын төзү» («Түбән Кама ТЭЦ» 

ҖЧҖ, Түбән Кама шәһәре); 

14) « Ышанычлылыкны һәм энергия нәтиҗәлелеген арттыру максатларында 

җылылык белән тәэмин итү объектларын реконструкцияләү» («Казэнерго» АҖ, 

Казан шәһәре). 

1.12. Транспорт и связь: 

1) «Татарстан Республикасында «Казан-Оренбург» федераль автомобиль 

юлының яңа маршрутын үстерү өчен «Шәле (М – 7)-Баулы (М – 5)» түләүле 
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автомагистраль төзелеше кысаларында «Алексеевск – Әлмәт» автомобиль юлын 

төзү» («Автострада» АҖ, Алексеевск, Чистай, Яңа Чишмә, Чирмешән, Әлмәт 

муниципаль районнары); 

2) «Татарстан Республикасында «Казан-Оренбург» федераль автомобиль 

юлының яңа маршрутын үстерү өчен «Шәле (М – 7)-Баулы (М – 5)» түләүле 

автомагистраль төзелеше кысаларында «Әлмәт – Баулы» автомобиль юлын төзү» 

(«Автострада» АҖ, Әлмәт, Баулы муниципаль районнары); 

3) «Татарстан Республикасында «Казан-Оренбург» федераль автомобиль 

юлының яңа маршрутын үстерү өчен «Шәле (М – 7)-Баулы (М – 5)» түләүле 

автомагистраль төзелеше кысаларында «Баулы (М-5) – Шалты» автомобиль юлын 

төзү» («Автострада» АҖ, Баулы муниципаль районы); 

4) «Татарстан Республикасында «Казан-Оренбург» федераль автомобиль 

юлының яңа маршрутын үстерү өчен «Шәле (М – 7)-Баулы (М – 5)» түләүле 

автомагистраль төзелеше кысаларында «Шәле (М – 7) – Наратлык» автомобиль юлын 

төзү» («Автострада» АҖ, Питрәч, Арча, Биектау, Әтнә муниципаль районнары); 

5) «Татарстан Республикасында «Казан-Оренбург» федераль автомобиль 

юлының яңа маршрутын үстерү өчен «Шәле (М – 7)-Баулы (М – 5)» түләүле 

автомагистраль төзелеше кысаларында «Шәле (М – 7) – Сорочьи Горы» автомобиль 

юлын (II чираты) төзү» («Автострада» АҖ, Питрәч, Балык Бистәсе, Лаеш муниципаль 

районнары); 

6) «Алексеевск муниципаль районында йөк елга порты төзелеше» 

(«Автострада» АҖ, Алексеевск муниципаль районы); 

7) «Кама Тамагы штп районында 1 нче флот базасы. Төзелеш» («Транснефть – 

Кама буе» АҖ, Кама Тамагы муниципаль районы). 

8) «Урамнан тыш транспортның линиясез объектларының төбәк системасы – 

«LEITNER» Австрия-Италия финанс-сәнәгать төркеме технологияләрен кулланып 

автоматлаштырылган транспорт-туристлык канал юллары («Гулливер» фәнни-проект 

берләшмәсе» ҖЧҖ, Leitner GmbH, Казан, Яр Чаллы шәһәре, Әлмәт, Югары Ослан, 

Яшел Үзән, Түбән Кама, Спас, Тәтеш муниципаль районнары). 

1.13. Агынтык суларны җыю һәм эшкәртү: 

«Заречная» канализация насос станциясеннән Казан шәһәренең чистарту 

корылмаларына кадәр басым коллекторы белән «Заречная» канализация насос 

станциясен төзү» (Казан шәһәренең «Водоканал» муниципаль унитар предприятиесе, 

Казан ш.); 

1.1. Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшчәнлек: 

1) «Казан шәһәрендә 20 мең квадрат метр мәйданлы клиник госпиталь 

төзелеше» («Ана һәм бала Казан» ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

1) «Алга таба модернизацияләү белән стоматология поликлиникасы бинасын 

тулысынча реконструкцияләү» («Түбән Кама стоматология поликлиникасы» ҖЧҖ, 

Түбән Кама шәһәре); 

2) «Казан ш. Чуйков ур. буенча «7 нче шәһәр клиник хастаханәсе» ДАССУ 

җирлегендә дәвалау-реабилитация үзәген төзү» (Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгы, Казан шәһәре); 
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2) «Техник яктан яңадан коралланган медицина кислородын саклау һәм бирү 

системаларын реконструкцияләү һәм модернизацияләү» («Логика» АҖ, Чаллы 

шәһәре, Түбән Кама шәһәре). 

1.15. Башка проектлар: 

1) «Свияжск төбәкара мультимодаль логистик үзәген төзү» (Татарстан 

Республикасы Икътисад министрлыгы, Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы министрлыгы, Зеленодольск муниципаль районы); 

2) «ИнноКам» территориаль аерымланган инновацион-җитештерү үзәген 

үстерү» (Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, «Кама инновацияле 

территориаль-җитештерү кластеры» коммерциячел булмаган партнерлыгы» 

ассоциациясе, Яр Чаллы шәһәре, Алабуга, Зәй, Менделеевск, Түбән Кама, Тукай 

муниципаль районнары); 

3) «Химград» технополисының җитештерү инфраструктурасын киңәйтү» 

(«Химград» АҖ, Казан шәһәре); 

4) «Пять ветров» Татарстан Республикасының Идел-Кама бассейнында эчке 

һәм читтән керү туризмын үстерү» (Татарстан Республикасының Туризм буенча 

дәүләт комитеты, Кама Тамагы, Балык Бистәсе, Лаеш, Алексеевск, Әлмәт 

муниципаль районнары); 

5) «Идел буе Болгары» комплекслы инвестицион проекты» (Татарстан 

Республикасының Туризм буенча дәүләт комитеты, Казан шәһәре, Зеленодольск, 

Спас, Кама Тамагы, Алабуга, Чистай, Балык Бистәсе, Лаеш муниципаль районнары); 

6) «Kazan Palace by Tasigo (1 чират)» («Полистрой Иншаат Тааххют Санайи ве 

Тиджарет Аноним Ширкети» АҖ, Казан шәһәре); 

7) «Kazan Palace by Tasigo (2 чират)» («Полистрой Иншаат Тааххют Санайи ве 

Тиджарет Аноним Ширкети» АҖ, Казан шәһәре); 

8) «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зонасын 

перспективалы үстерү» («Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус 

икътисадый зонасы» АҖ, Алабуга муниципаль районы); 

9) «Казан шәһәре, Югары Ослан һәм Лаеш муниципаль районнары 

территорияләрендә «Иннополис» махсус икътисадый зонасын перспективалы 

үстерү» (Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, «Иннополис» махсус 

икътисадый зонасы» АҖ, Казан шәһәре, Югары Ослан, Лаеш муниципаль 

районнары); 

10) «Татарстан Республикасының Әлмәт, Лениногорск һәм Түбән Кама 

муниципаль районнары территорияләрендә урнашкан «АлмА» сәнәгать-җитештерү 

тибындагы махсус икътисадый зонасын булдыру һәм перспективалы үстерү» 

(Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, «Алабуга-2. Нефть химиясе» 

идарә компаниясе» ҖЧҖ, Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы 

башкарма комитеты, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы 

башкарма комитеты); 

11) «Химград» Технополисы территориясендә индустриаль парк төзү» («Тасма-

Инвест-Торг» ҖЧҖ), 3 этап» («Тасма-Инвест-Торг» ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

12) «Саба» индустриаль паркының беренче чираты төзелеше» («Саба» 

индустриаль паркы идарә компаниясе» АҖ, Саба муниципаль районы); 
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13) «Татарстан Республикасында Урман селекция-орлыкчылык үзәге (УСОҮ) 

базасында ябык тамыр системалы ябык тамырлы имән үсентеләрен үстерү үзәге, Саба 

муниципаль районының Лесхоз бистәсе» (Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

министрлыгы, Саба муниципаль районы); 

14) «Ясалма тире җитештерү линиясен эшләү һәм төзү» («Казан дәүләт казна 

дары заводы» федераль казна предприятиесе, Казан шәһәре); 

15) «КДЭУ» югары һөнәри белем бирү ФДБМУ күпфункцияле спорт 

комплексы төзелеше» («Казан дәүләт энергетика университеты» югары белем бирү 

федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, Казан шәһәре); 

16) «Универсаль климатик үтәлешендәге шартлаткыч якланган 

газоанализаторларның коррозиягә каршы капламасын эшләү өчен кремний 

катламнарының химик парофазлы утыртуын тикшерү» («Инкомсистем» фәнни-

инженерлык үзәге» ЯАҖ, Казан шәһәре); 

17) «ХИМГРАД» технопаркы территориясендә 99927 кв. метр гомуми 

мәйданлы нефть-газ тармагы өчен агымдагы газоанализаторлары, блок-модульле 

җиһазлар җитештерү буенча завод төзелеше («Инкомсистем» фәнни-инженерлык 

үзәге» ЯАҖ, Казан шәһәре); 

18) «Динамик сынаулар өчен резонанс стендларын эшләү һәм китерү» («Казан 

вертолет заводы» ГАҖ, Казан шәһәре); 

19) «Юдино» Казан аэродром базасын реконструкцияләү». Эксперименталь 

авиация очышларын җитештерү буенча Федераль авиация кагыйдәләре нигезендә 

эксперименталь авиация аэродромнарында очышлар тәэмин итү һәм очышлар белән 

идарә итү» («Казан вертолет заводы» ГАҖ, Казан шәһәре); 

20) «Склад комплексы төзелеше» («КЭНСИ» ЯАҖ, Казан шәһәре); 

21) «Татарстан Республикасында логистик куәтләрне үстерү» («ПРОТЕК» 

кертү үзәге» ЯАҖ, Казан шәһәре); 

22) «Ozon күпләп-бүлү үзәге» («Зеленодольск 2» күпләп-бүлү үзәге» ҖЧҖ, 

Зеленодольск шәһәре); 

23) «Татарстан Республикасында тулы цикл киностудиясен төзү» («Кей Ди 

Студиос» ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

24) «Алабуга» сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зоналар һәм 

«Иннополис» техник-гамәлгә кертү тибындагы махсус икътисадый зоналар 

территорияләрендә гамәлгә ашырыла һәм гамәлгә ашырылырга планлаштырылган 

инвестиция проектлары; 

25) Татарстан Республикасының монопрофильле торак пунктларын үстерүнең 

комплекслы инвестицион планнарына һәм Кама инновацияле территориаль-

җитештерү кластерын үстерү программасына югарыда күрсәтелгән инвестицион 

проектлар; 

26) югарыда күрсәтелмәгән, технопарклар, индустриаль парклар, сәнәгать 

мәйданчыклары, инновацион фәнни-технологик үзәкләр, шул исәптән Россия 

Федерациясе Хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы Хөкүмәте карарлары нигезендә 

булдырылган территорияләрендә, тормышка ашырыла торган һәм гамәлгә ашыру 

планлаштырылган инвестицион проектлар. 

2. Салым ташламалары рәвешендә дәүләт ярдәме белән гамәлгә ашыруга 

хупланган өстенлекле инвестицион проектлар: 
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2.1. Авыл хуҗалыгы: 

«Тәүлегенә 144 тонна кош эшкәртү предприятиесе» («Чаллы-Бройлер» ҖЧҖ, 

Чаллы шәһәре). 

2.2. Азык-төлек продуктлары җитештерү: 

1) «Болгарсыра» АҖ алкогольсез сыра продукциясен модернизацияләү һәм 

җитештерүне киңәйтү» («Болгарсыра» АҖ, Чаллы шәһәре). 

2) Бөртекле һәм майлы культураларны саклау өчен 150 000 тонна бер тапкыр 

саклау өчен элеватор төзү» («Зәй элеваторы» ҖЧҖ, Зәй шәһәре). 

2.3. Нефть продуктлары җитештерү: 

«Җиңел нафтаны изомеризацияләүне һәм сплиттер нафта секциясен катнаш 

урнаштыру» (В.Д.Шашин ис. «Татнефть» ГАҖ, «ТАНЕКО» АҖ, Түбән Кама 

муниципаль районы). 

2.4. Химия җитештерүе: 

1) «Елына 40 мең тонна егәрлекле стретч-элпә җитештерү (4 һәм 5 линия)» 

(«Кама Аланы» идарә компаниясе» ҖЧҖ, Түбән Кама муниципаль районы); 

2) «Түбән Кама шин» ГАҖ әзерлек производствосын реконструкцияләү» 

(«Түбән Кама шин» ГАҖ, Түбән Кама шәһәре); 

3) «Изопрен җитештерү егәрлеген арттыру (шул исәптән изобутилен һәм 

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

егәрлеген арттыру» («Түбән Кама нефть химиясе» ГАҖ, Түбән Кама шәһәре); 

4) «Татарстан Республикасы территориясендә коррозиягә каршы һәм киртә 

капламалар җитештерүне оештыру» («Тат-Адвенира» ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

5) «Азык-төлек продуктлары, гигиена һәм балалар туклануы товарларын 

төргәкләү өчен яхшыртылган эксплуатацион һәм экологик характеристикалары 

булган пленка материалларын җитештерүне киңәйтү» («ДАНАФЛЕКС-НАНО» 

ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

6) «Автомобиль сәнәгате өчен полимерлар нигезендә яңа буын герметиклар, 

саклагыч материаллар һәм клейлар җитештерү» («ЭФТЕК (Алабуга)» ҖЧҖ, Алабуга 

муниципаль районы). 

2.5. Башка металл булмаган минераль продуктлар җитештерү: 

«Цеолитлы токым булган Татар Шатрашаны ятмасын эшкәртү һәм товар 

продукциясен җитештерүне оештыру» («Цеолиты Поволжья» АҖ, Чүпрәле 

муниципаль районы). 

2.6. Транспорт чаралары һәм җиһазлар җитештерү: 

1) «Самолетлар өчен полимер композит материаллардан (ПКМ) канатларны 

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

Казан шәһәре); 

2) «Химград» технополисы территориясендә чыгымны, тоташ күрсәткечләрне 

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

ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

3)  «Яңа җитештерү мәйданарында Чаллы шәһәрендә локализацияләүнең тирән 

дәрәҗәсе белән «ZF FRIEDRICHSHAFEN AG фирмасы лицензиясе буенча яңа 

җитештерүне оештыру» («ЦФ КАМА» ҖЧҖ, Чаллы шәһәре). 
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4) »ЕлАЗ ҖБ» АҖ җитештерүен киңәйтү, шул исәптән махсус техниканың яңа 

төрләрен үзләштерү хисабына» («Алабуга автомобиль заводы җитештерү 

берләшмәсе» АҖ, Алабуга муниципаль районы). 

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

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

шәһәре); 

2) «Гомуми билгеләнгән 230 МВт егәрлеге булган Казан ТЭЦ-1нең ике энергия 

блогын төзү» («Татэнерго» АҖ, Казан шәһәре). 

2.8. Башка проектлар: 

1) «Иннополис» территориаль аерымланган инновацион үзәк төзелеше 

проектын гамәлгә ашыру кысаларында университет комплексын төзү» («Иннополис» 

махсус икътисадый зонасы» АҖ, Югары Ослан муниципаль районы); 

2) «Шәһәр панорамасы» Казан ш., Дзержинский ур., 7 йорт («Бауманда 

матбугат йорты» ҖЧҖ, Казан шәһәре); 

3) «Татарстан Республикасында текстиль әйберләрен арендалау һәм сәнәгый 

эшкәртү буенча җитештерү-логистика комплексы төзү» («Мастер Клининг» ҖЧҖ, 

Казан шәһәре); 

4) «Зеленодольск» күпләп-бүлү үзәге» ҖЧҖ, («Зеленодольск күпләп-бүлү 

үзәге» ҖЧҖ, Зеленодольск шәһәре); 

5) «Алабуга» күпләп-бүлү үзәге» («Алабуга күпләп-бүлү үзәге» ҖЧҖ, Алабуга 

шәһәре). 

 

 

________________________________ 

 


