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Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгының 2016 елның 29 
июнендәге 211 номерлы боерыгы 
белән расланган Инвестиция проектын 
гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына 
үзгәрешләр кертү хакында 

 

 
 
"Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру 

турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
боерык бирәм: 

 
1. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 2016 елның 29 

июнендәге 211 номерлы боерыгы белән расланган Инвестиция проектын гамәлгә 
ашыру турында шартнамә төзү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына кертелә торган тәкъдим ителгән үзгәрешләрне расларга. 

2. Дәүләт мәгълүмат ресурслары һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән 
үзара хезмәттәшлек бүлегенә әлеге боерыкны Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгы сайтына урнаштыруны тәэмин итәргә. 

3. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны министр урынбасары Б.З.. 
Хаҗиәхмәтовка йөкләргә. 

 
 
 
Министр                                                                                            Ф.С. Габделганиев 
 
  



 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
Икътисад 
министрлыгының  
10.05.2018 елның  № 206 
боерыгы белән расланды 

 
 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының  
2016 елның 29 июнендәге 211 номерлы боерыгы белән расланган Инвестиция 

проектын гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына кертелә торган  үзгәрешләр 

 
 

 Инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 бүлектә: 
1.3.4 пунктның 2 пунктчасындагы өченче абзацында «(http://uslugi.tatar.ru/)» 

сүзләрен  «(http://uslugi.tatarstan.ru/)» сүзләренә алмаштырырга; 
1.3.5 пунктның икенче абзацында "2.3" саннарыннан соң "2.4" саннарын 

өстәргә; 
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"1.4. Дәүләт хезмәтен күрсәтү түбәндәгеләргә нигезләнеп башкарыла: 
"Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру 

турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 
210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, 
№ 31, ст. 4179, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында" 1998 елның 25 
ноябрендәге 1872 номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 1872 
номерлы ТР Законы) (Республика Татарстан, 1999, 11 гыйнвар, № 4,  кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Оешмалар мөлкәтенә салым турында" 2003 елның 28 ноябрендәге 49-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 49-ТРЗ номерлы ТР Законы) 
(Республика Татарстан, 2010, 9 июль, № 138,  кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Татарстан Республикасының аерым закон актларына оешмалар мөлкәтенә 
салым турында үзгәрешләр кертү хакында" 2004 елның 25 ноябрендәге 55-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 55-ТРЗ номерлы ТР Законы) 
(Республика Татарстан, 2004, 26 ноябрь, № 239,  кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 

“Салым түләүчеләрнең аерым категорияләре өчен оешмалар табышына салым 
буенча салым ставкасын билгеләү турында” 2008 елның 2 августындагы 53-ТРЗ 
номерлы  Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 53-ТРЗ номерлы ТР Законы) 
(Республика Татарстан, 2008, 9 август, № 160,  кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 

"Татарстан Республикасында инвестиция проектларын гамәлгә ашыручы 
предприятиеләргә һәм оешмаларга дәүләт ярдәме күрсәтү турында нигезләмәне 



раслау хакында" 1999 елның 7 маендагы 284 номерлы Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карары (алга таба – 284 номерлы ТР МК карары) 
(Республика Татарстан, 1999, 25 июнь, № 128,  кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 

"Инвестиция эшчәнлеге субъекты һәм Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгы арасында инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында шартнамә 
төзү тәртибе һәм шартлары турында нигезләмәне һәм инвестиция проектын гамәлгә 
ашыру турында шартнамә  фформасын раслау хакында" 2006 елның 24 июлендәге 
377 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба – 
377 номерлы ТР МК карары) ("Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары һәм боерыклары һәм республиканың башкарма хакимият органнары 
норматив актлары җыентыгы" журналы, 2006, 28-29, ст. 0764,  кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы мәсьәләләре" 2007 елның 23 
июлендәге 325 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары 
(алга таба – 325 номерлы ТР МК карары) ("Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республиканың башкарма хакимият 
органнары норматив актлары җыентыгы" журналы, 2007, № 30, ст. 1057,  кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары 
тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү 
һәм раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
карарларына үзгәрешләр кертү хакында" 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары ("Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республиканың башкарма 
хакимият органнары норматив актлары җыентыгы" журналы, 2010, № 46, ст. 2144,  
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

"Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының хезмәт тәртибен (алга 
таба – Хезмәт тәртибе) раслау турында" 2007 елның 29 декабрендәге 43-2л/с 
номерлы Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы боерыгы.";  

2 бүлектә: 
бүлек исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты"; 
2.3 пунктның Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына карата таләпнең исеме" 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"2.3. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы"; 
"Стандартка карата таләпләрнең эчтәлеге" юлында: 
2.5 пунктның 12 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"12. Предприятие җитәкчесе тарафыннан имзаланган шартнамә (5 нче 

кушымта)."; 
2.5 пунктның 16 пунктчасындагы алтынчы абзацында "тапшырылу турында 

хәбәрнамә белән заказлы почта юлламасы" сүзләрен "почта юлламасы" сүзләренә 
алмаштырырга"; 

2.13 пунктка түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә: 
"Электрон рәвештә ял (бәйрәм) көнендә алынган мөрәҗәгать ял (бәйрәм) 

көненнән соң килә торган эш көнендә теркәлә."; 



2.15 пунктның уналтынчы абзацында "http://mert.tatar.ru," сүзләрен  
"http://mert.tatarstan.ru," сүзләренә, "(http://uslugi.tatar.ru/)" сүзләрен 
"(http://uslugi.tatarstan.ru/)" сүзләренә алмаштырырга; 

2.16 пунктта  "(http://uslugi.tatar.ru)" сүзләрен "(http://uslugi.tatarstan.ru)" 
сүзләренә алмаштырырга; 

3 бүлектә: 
3.1 пунктның 3.1.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"3.1.1. Дәүләт хезмәте күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 
1) гариза бирүчегә консультация бирү; 
2) гаризаны һәм аңа кушып бирелгән документларны кабул итеп алу һәм 

теркәү; 
3) дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органга ведомствоара соратулар төзү 

һәм җибәрү; 
4) гаризада һәм аңа кушып бирелгән документларда күрсәтелгән 

белешмәләрнең тулылыгын һәм дөреслеген тикшерү; 
5) инвестиция проектының бизнес-планына бәяләмә әзерләү һәм раслау; 
6) ТР МК боерыклары проектларын әзерләү яки дәүләт хезмәте күрсәтүдән 

баш тарту турында хәбәр итү; 
7) ТР МК боерыгы проектын Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

белән килештерү; 
8) ТР МК боерыгы проектын Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетына юллау; 
9) шартнамә төзү; 
10) гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү; 
11) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе булган документтагы техник хаталарны 

төзәтү."; 
5 бүлектә: 
5.2 пунктта: 
5 пунктчада "Россия Федерациясе норматив хокукый актларында," 

сүзләреннән соң "законнарда һәм башка" сүзләрен өстәргә; 
түбәндәге эчтәлекле 8 һәм 9 пунктчалар өстәргә: 
"8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документларны бирү срогы яки 

тәртибе бозылу; 
9) әгәр федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең алар нигезендә кабул 

ителгән башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектлары 
законнарында һәм башка норматив хокукый актларында туктатып тору нигезләре 
каралмаган булса, дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору."; 

5.3 пунктның икенче абзацында "Шикаять" сүзен "Министрлыкның, 
Министрлык вазыйфаи затының, дәүләт хезмәткәренең, Татарстан Республикасы 
икътисад министрының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл башкармауларына) 
шикаять" сүзләренә, "(http://uslugi.tatar.ru/)" сүзләрен "(http://uslugi.tatarstan.ru/)" 
сүзләренә алмаштырырга; 

5.7 пунктны төшереп калдырырга; 
5.8, 5.9 пунктларны тиешенчә 5.7, 5.8 пунктлар дип санарга; 
5.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 



ителә: 
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 

чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
ялгышларны һәм хаталарны төзәтү, Россия Федерациясе норматив хокукый 
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында түләтелүе 
каралмаган акчаларны гариза бирүчегә кире кайтару рәвешендә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 
Шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезләнгән җавап, әлеге Регламентның 

5.7 пунктында күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган көннән дә 
соңга калмыйча,  язма рәвештә һәм гариза бирүченең теләге буенча электрон 
рәвештә гариза бирүчегә җибәрелә."; 

Инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кушымтаны (белешмәлекне) 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
"  
Инвестиция проектын  
гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына кушымта 
(белешмәлек) 

 
Инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтү өчен җаваплы һәм аның күрсәтелүен тикшереп торуны башкаручы 
органнарның һәм вазыйфаи затларның реквизитлары 

 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы 

 
Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Министр 
Габделганиев Фәрит Солтан улы 

524-91-11 me.rt@tatar.ru 

Министр урынбасары 
Хаҗиәхмәтов Булат Зөфәр улы 

524-91-03 Bulat.Haziahmetov@tatar.ru 
 

Икътисадый анализ һәм проект 
идарәсе башлыгы 
Миңнуллин Юлай Рим улы 

524-91-34 Yulay.Minnullin@tatar.ru 

Бүлек белгече  
Ибраһимова Гүзәл Рәфгать кызы 

524-90-24 Guzel.Ibragimova@tatar.ru 

Эш башкару бүлеге белгече 264-47-41 Zulfira.Hamidullina@tatar.ru 

 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты 
 



Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Сәнәгать бүлеге башлыгы 
Фәсхиев Герман Николаевич  
 

264-76-74 German.Faskhiev@tatar.ru» 
 

 
Инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында шартнамә төзү буенча дәүләт 
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" 
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ашыру турында шартнамә төзү 
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ШАРТНАМӘ №_____________ 

ИНВЕСТИЦИЯ ПРОЕКТЫН ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ТУРЫНДА 
 

Казан ш.        «___» ____________, 20___ ел 
 

"Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы мәсьәләләре" 2007 елның 23 
июлендәге 325 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән 
расланган Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы турындагы нигезләмәгә таянып, 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы, алга таба "Министрлык" дип аталачак, 
исеменнән эш йөртүче министр ___________________________, бер яктан, һәм Устав нигезендә 
эш йөртүче ____________________________, алга таба "Инвестиция эшчәнлеге субъекты" дип 
аталачак, икенче яктан, алга таба икесе бергә "Яклар" дип аталачак, "Татарстан 
Республикасының  инвестиция эшчәнлеге турында" Татарстан Республикасы Законына һәм 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының _______________ ___________ номерлы 
боерыгына нигезләнеп, түбәндәгеләр турында әлеге Шартнамәне төзеделәр: 
 

1. ШАРТНАМӘ ПРЕДМЕТЫ 
 

Әлеге Шартнамәнең предметы Якларның "______________________" инвестиция 
проектын гамәлгә ашыруга һәм әлеге Шартнамә буенча йөкләмәләрне үтәүгә юнәлтелгән үзара 
килешенеп башкарыла торган гамәлләреннән гыйбарәт. 
  Проектның гамәлгә ашырыла башлау вакыты ______________________ 
  Проектның файда китерә башлау срогы__________________________ 
 

2. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ ҺӘМ ХОКУКЛАРЫ 
 
  2.1. Министрлык һәм Инвестиция эшчәнлеге субъекты әлеге Шартнамәнең тулы күләмдә 
үтәлешенә ярдәм итәргә дигән йөкләмә алалар, моның өчен әлеге Шартнамәнең үтәлешенә 
комачаулык тудыра торган шартлар турында, кирәк булганда, бер-берсенә хәбәр итәчәкләр һәм 
аның үтәлеше буенча үзара килешенгән гамәлләр күрәчәкләр. 



  2.2. Инвестиция эшчәнлеге субъекты түбәндәгеләрне тәэмин итәргә йөкләмә ала: 
  2.2.1. Бухгалтерлык исәп-хисабын инвестиция проектын гамәлгә ашыруга юнәлтелгән 
хуҗалык операцияләрен күрсәтү өлешендә аерым-аерым алып бару. 
  2.2.2. Инвестиция проектының төп этапларын гамәлгә ашыру планын билгеләнгән 
срокларда үтәү. 

2.2.3. Инвестиция проектын гамәлгә ашыру өчен _____________ млн сум 
(__________________________ миллион сум) күләмендә инвестицияләр җәлеп итү, 

шул исәптән: 
2.2.3.1. Үз акчалары ____________ млн сум, яки проектның гомуми бәясенең ________%; 
2.2.3.2. Җәлеп ителгән акчалар ____________ млн сум, яки проектның гомуми бәясенең 

________%; 
  2.2.4. Салым ташламалары бирелү нәтиҗәсендә инвестиция проектын гамәлгә ашыру 
өчен бушатылган акчаларны максатчан файдалану. 
  2.2.5. Проектны гамәлгә ашыру барышында кимендә _________ яңа эш урыны булдыру. 
  2.2.6. Түбәндәге күрсәткечләрне үтәү: 

проект гамәлгә ашырыла башлаганнан бирле кертелгән инвестицияләр күләме; 
проект гамәлгә ашырыла башлаганнан бирле булдырылган яңа эш урыннары; 
хисап чорында проект буенча уртача эш хакын түләүне 

кимендә _______________________________________________________ тәэмин итү; 
(Татарстан Республикасы буенча уртача тармак хезмәт хакы, Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлеге буенча уртача хезмәт хакы) 
хезмәт җитештерүчәнлегенең үсеш темпларын сәнәгать товарларын җитештерүчеләрнең 

бәяләре индексы үсү темпы зурлыгыннан ким булмаслык итеп тәэмин итү. 
 
Әгәр инвестиция проектында яңа эш урыннары булдыру каралмаган булса, Шартнамәне 

үтәүнең мәҗбүри шартын кертелгән инвестицияләр күләме буенча күрсәкечләрне үтәү һәм 
хезмәт җитештерүчәнлегенең үсеш темпларын сәнәгать товарларын җитештерүчеләрнең 
бәяләре индексы үсү темпы зурлыгыннан ким булмаслык итеп тәэмин итү тәшкил итә.  

Кертелгән инвестицияләр күләме, яңа эш урыннары булдыру буенча күрсәткечләр, әгәр 
аларның һәркайсы хисап чорында  план күрсәткечләреннән 25 һәм аннан күбрәк процентка 
тайпылса, үтәлмәгән дип таныла. 

Инвестиция проектын гамәлгә ашыруның план күрсәткечләре (бизнес-план 
мәгълүматлары буенча) әлеге Шартнамәгә 5 нче кушымтада китерелә.  
  2.2.7. Хисап кварталыннан соң килә торган икенче айның 20 числосына кадәр квартал 
саен тармак министрлыкка һәм Министрлыкка түбәндәгеләр турында хисап мәгълүматын бирү: 

әлеге Шартнамәгә 1 нче һәм 2 нче кушымталарда каралган формалар буенча 
Шартнамәнең үтәлеше турында; 

әлеге Шартнамәгә 3 нче кушымтада каралган форма буенча инвестиция проектын 
гамәлгә ашыру барышы турында. 
  2.2.8. Министрлыкка ел саен 1 майга кадәр Инвестиция эшчәнлеге субъектының киләсе 
елга инвестиция проекты буенча эшчәнлегенең тармак министрлык белән килештерелгән, әлеге 
Шартнамәгә 4 нче кушымтада каралган программаны тапшыру.  

2.2.9. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына ел саен 1 мартка кадәр узган 
салым чорында инвестиция проектын гамәлгә ашыру кысаларында яңа төзелгән (сатып 
алынган) мөлкәтнең тармак министрлык белән килештерелгән, әлеге Шартнамәгә 6 нчы 
кушымтада каралган форма буенча исемлеген тапшыру.  

2.2.10. Әлеге Шартнамәнең гамәлдә булу чоры дәвамында  Татарстан Республикасының 
берләштерелгән бюджетына ел саен салымнар һәм җыемнар түләү, аларның күләме хисап елына 
кадәрге елда Инвестиция эшчәнлеге субъекты тарафыннан фактта түләнгән салымнар һәм 
җыемнарның гомуми суммасыннан (салым ташламаларын куллануның чагыштырма 
шартларында), хисап елына кадәрге елның шул ук күрсәткеченә карата хисап елында тиешле 



тармакта тулаем Россия Федерациясе буенча Россия Федерациясе субъектларының 
берләштерелгән бюджетларына фактта кергән салымнарның һәм җыемнарның гомуми суммасы 
күрсәткеченең үзгәрүен исәпкә алып, ким булырга тиеш түгел.   

2.3. Инвестиция эшчәнлеге субъектына салым һәм бюджет законнары нигезендә 
түбәндәге салым ташламалары бирелә: 

 
Салым төренең  

исеме 
Салым ставкасы, 

Татарстан Республикасы 
бюджетына күчерелә 
торган өлешендә, % 

Салым 
ташламалары 

суммасы, мең сум 

Ташламалар 
бирелү срогы, 

ел 

Мөлкәткә салым    
   
   
   

Барлыгы    

Табышка салым    

   

   

   

Барлыгы    
Бөтенесе бергә    

Салым ташламаларының күрсәтелгән суммалары якынча бирелә. 
Салым ташламаларын бирү, әлеге Шартнамәнең  2.2.10 пункты нигезендә салымнар һәм 

җыемнар түләү буенча йөкләмәләре үтәлгән булса, Инвестиция эшчәнлеге субъекты 
эшчәнлегенең бухгалтерлык һәм салым хисаплылыгында чагылдырылган факттагы 
күрсәткечләреннән чыгып, күрсәтелгән салым ставкаларына туры килгән салым чоры 
йомгаклары буенча башкарыла.  

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы ел саен Инвестиция эшчәнлеге субъекты 
тарафыннан әлеге Шартнамәнең 2.2.10 пунктында каралган йөкләмәләрнең үтәлешен бәяләүне 
исәп-хисап ясау юлы белән,  хисап елында тиешле тармакта тулаем Россия Федерациясе буенча 
Россия Федерациясе субъектларының берләштерелгән бюджетларына фактта кергән 
салымнарның һәм җыемнар күрсәткеченең хисап елына кадәрге елның шул ук күрсәткеченә 
карата нисбәте буларак билгеләнә торган төзәтү коэффициентын исәпкә алып, Федераль салым 
хезмәтенең  икътисадый эшчәнлекнең төп төрләре буенча Россия Федерациясе бюджет 
системасына түбәндәге салымнар һәм җыемнар буенча салым түләүләре керү турында 
мәгълүматларына нигезләнеп башкара: 

федераль салымнар һәм җыемнар буенча: 
Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына керә торган табышка салым; 
физик затларның кеременә салым; 
региональ салымнар буенча: 
оешмалар мөлкәтенә салым; 
транспорт салымы; 
әирле салымнар һәм җыемнар буенча. 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы, хисап елыннан соң килә торган елның 15 

мартыннан да соңга калмыйча, Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына әлеге 



Шартнамәнең 2.2.10 пунктында каралган бурычларның Инвестиция эшчәнлеге субъекты 
тарафыннан үтәлүе (үтәлмәве) турында хәбәр итә. 

Икътисад министрлыгы ел саен 20 мартка кадәр Инвестиция эшчәнлеге субъектына 
Татарстан Республикасының берләштерелгән бюджетына салымнар һәм җыемнар түләү буенча 
әлеге Шартнамәнең 2.2.10 пунктында каралган  бурычларның аның тарафыннан үтәлүе 
(үтәлмәве) турында хәбәр итә. 

 
3. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 
  3.1. Яклар үз бурычлары буенча Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә 
җаваплы була. 
  3.2. Дәүләт ярдәме акчаларын әлеге Шартнамәдә каралмаган максатларга тоту салым 
ташламаларына бирелгән суммаларны кире алу өчен нигез була һәм гамәлдәге законнар 
нигезендә җавап тотуга китерә. 
  3.3. Әлеге Шартнамәне гамәлгә ашыру барышында барлыкка килергә мөмкин бәхәсле 
очраклар Якларның сөйләшүе юлы белән хәл ителергә тиеш.  

Бәхәсле очракларны сөйләшүләр юлы белән хәл итү мөмкин булмаса, алар гамәлдәге 
законнарда билгеләнгән тәртиптә хәл ителергә тиеш. 
  3.4. Форс-мажор шартлар барлыкка килгәндә, Россия Федерациясе законнары һәм 
Татарстан Республикасы законнары белән әлеге Шартнамәнең бурычларын үтәүгә каршылык 
тудыра торган тыю йә чикләү чаралары кертелсә, Яклар әлеге Шартнамәне үтәмәгән өчен 
җаваплылыктан азат ителәләр. 
  Санап үтелгән шартлар барлыкка килгәндә Яклар сөйләшүләр үткәрәләр һәм әлеге 
Шартнамәнең шартларына үзгәрешләр кертәләр. 
 

4. ШАРТНАМӘНЕ ВАКЫТАННАН АЛДА ӨЗҮ 
 
  4.1. Әлеге Шартнамә вакытыннан алда түбәндәгечә өзелергә мөмкин: 

Яклар килешүе буенча; 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы таләбе буенча түбәндәге очракларда: 
әгәр Инвестиция эшчәнлеге субъекты инвестиция проектын һәм әлеге Шартнамә 

бурычларын үтәү турында мәгълүматны бөтенләй  тапшырмаса яки тулы күләмдә яисә 
билгеләнгән срокларда тапшырмаса; 

Инвестиция эшчәнлеге субъекты тарафыннан әлеге Шартнамәнең 2.2.6 пунктында 
каралган кимендә ике күрсәткеч үтәлмәсә; 

Инвестиция эшчәнлеге субъектының хисап документларын тикшергәндә белешмәләрнең 
махсус дөрес күрсәтелмәве ачыкланса; 

әгәр инвестиция проекты әлеге Шартнамә төзелгән көннән алып 90 календарь көн 
дәвамында гамәлгә ашырылмаса; 

гамәлдәге законнарда каралган башка очракларда. 
   4.2. Әлеге шартнамә Инвестиция эшчәнлеге субъекты әлеге Шартнамәнең вакытыннан 
алда өзелүе турында хәбәрнамә алган көннән өзелгән дип санала. Бу вакытта салым 
ташламаларын бирү әлеге Шартнамә өзелгән салым түләүләренең хисап чоры башыннан 
туктатыла. 
 

5. ШАРТНАМӘНЕҢ ГАМӘЛДӘ БУЛУ СРОГЫ,  
АҢА ҮЗГӘРЕШЛӘР ҺӘМ ӨСТӘМӘЛӘР КЕРТҮ 

 
  5.1. Әлеге Шартнамә аңа соңгы Як кул куйган көннән үз көченә керә һәм инвестиция 
проектының файда китерә башлау срогына кадәр "___" ____________, (яки Татарстан 
Республикасы законнарында билгеләнгән башка срокка кадәр) гамәлдә була. 



 5.2. Әлеге Шартнамәгә бөтен үзгәрешләр һәм өстәмәләр Якларның килешүе буенча әлеге 
Шартнамәгә язма рәвештәге өстәмәне Яклар тарафыннан имзалап һәм Татарстан Республикасы 
Икътисад министрлыгы белән килештереп рәсмиләштерү юлы белән кертелә. 
  Әлеге Шартнамәгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр Шартнамә предметына үзгәреш кертә һәм 
(яки) Инвестиция эшчәнлеге субъектының нинди дә булса бурычларын төшерә яисә аларның 
күләмен 10% тан күбрәккә киметә торган булса, алар, Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы белән килештерелгәннән соң, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 
нигезләнеп кабул ителергә мөмкин. 

 
6. ШАРТНАМӘНЕҢ ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛӘМӘЛӘРЕ 

 
  Әлеге Шартнамә биш нөсхәдә төзелде, һәркайсы тигез юридик көчкә ия һәм 
түбәндәгеләргә берәр нөсхәдә бирелә: 

Инвестиция эшчәнлеге субъектына; 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына; 
тармак министрлыкка; 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына; 
Инвестиция эшчәнлеге субъектының булу урыны буенча салым органына. 

 
7. ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛАРЫ ҺӘМ РЕКВИЗИТЛАРЫ: 

 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Инвестиция эшчәнлеге субъекты ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ 
 

 Килештерелде: 
 
Татарстан Республикасы икътисад министры                                  Татарстан Республикасы 
финанс министры 
-                               - 
 
 
_____________________________                       _______________________________   
«__» _________ , 20__ ел                              «__» _________ , 20__ ел 
 
 
                         Инвестиция эшчәнлеге субъекты    

 



            _____________________  
                         «__» _________ , 20__ ел 
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______________________________________ 
____________________________________ 

                                                 инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында 
                                                 шартнамәгә 

                                                 1 нче кушымта 
 
                      (форма кварталлык) 

 
 

Шартнамә бурычларының үтәлеше турында 
мәгълүмат 

_________________________________________________ 
инвестиция эшчәнлеге субъектының исеме 
____________________________________ 

хисап чоры 
 

   NN    
  т/б    

     Шартнамә буенча бурычлар           Фактта үтәлеше      

   
 

              Җитәкче _________________________________________________________ 
                             Ф.И. А.и. 

              Башкаручы __________________________________________________ 
                             Ф.И. А.и. 
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______________________________________ 
____________________________________ 

инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында 
шартнамәгә 

2 нче кушымта 
 
 

                                                                       Форма 
                                                            (кварталлык) 

 
Шартнамә буенча бирелә торган салым ташламалары турында 

мәгълүмат 
________________________________________________ 

субъектның исеме 
________________________________________ 

хисап чоры 
 

Ташламалар бирелгән 
салымнарның 

төрләре 
 
 
 

Хисап чорында 
салым 

ташламалары 
суммасы, мең 

сум 
 
 
 

Хисап чорында 
кулланылган 

ташламалар суммасы, 
мең сум 

 
 
 

Ташламалы салым салу 
бирелә башлаганнан 

алып салым 
ташламалары суммасы  

 
 
 

, мең сум 

Ташламалы салым салу 
бирелә башлаганнан алып 
кулланылган ташламалар 

суммасы  
 

, мең сум 

     
     

 
    
 

Җитәкче         Ф.И. А.и. 
Башкаручы                                  Ф.И. А.и. 
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Инвестиция проектын 
гамәлгә ашыру турында шартнамәгә 

3 нче кушымта 
 
 

Форма 
(кварталлык) 

 
    1. Инвестиция проектының исеме ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2. Дәүләт ярдәме күрсәтү турында карар 
___________________________________________________________________________ 
    3. Проектның гамәлгә ашырыла башлавы ______________________________________ 
    4. Дәүләт ярдәме күрсәтү срогы __________________________________ 
    5. Проект буенча инвестицияләр күләме ______________________________________ 
    6. Проектның файда китерә башлау срогы _______________________________ 
    7. Проект буенча исемлектәге уртача сан ______________________________________ 
шул исәптән проект буенча яңа эш урыннары булдыру ______________________________________ 
    8. Проекттан Татарстан Республикасы буенча бюджет нәтиҗәлелеге ______________________________ 
 
            Хисап чорының исеме              Хисап чоры   

  план      факт   
1. Проект гамәлгә ашырыла башлаганнан алып инвестицияләр күләме,  
өстәмә бәягә салым белән бергә мең сум              

  

2. Сату күләме,  
өстәмә бәягә салымнан башка мең сум                                  

  

3. Салым ташламалары күләме, мең сум:                 
табышка салым буенча                                   
мөлкәткә салым буенча                                 

  

4. Салым ташламаларын бирү һәм куллану           
5. Проект буенча исемлектәге уртача сан – барлыгы, 
кеше, яңа эш урыннары булдыру, берәмлек           

  

6. Проект буенча уртача хезмәт хакы, мең сум      
7. Татарстан Республикасының берәштерелгән бюджетына кергән акчалар –  
Барлыгы, мең сум,                        
шул исәптән:                                           
табышка салым буенча                                   
мөлкәткә салым буенча                                 
физик затларның кеременә салым буенча                     

  

8. Проект буенча амортизация күчерүләре, мең сум    
9. Проект буенча чиста табыш, мең сум                
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______________________________________ 
____________________________________ 

инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында 
шартнамәгә 

4 нче кушымта 
 

                                 (форма еллык) 
 
 
 
 
 

Килештерелде:                                                                                                                        Раслыйм: 
Министр ____________________________                                                         Генераль директор 

____________________________________                                               ________________________ 
____________________________ , 20__ ел                                                   ___________________ , 

20__ ел 
 
 
 
 
 
 

Инвестиция проекты буенча 
Инвестиция эшчәнлеге субъекты программасы 

___________________________________________________ 
 

______________ елга 
 
 
 

1 бүлек. Узган елда һәм быелның беренче кварталында инвестиция проектын гамәлгә ашыру 
барышына 

кыскача характеристика 
 
1.1.__________________________________________________________________________________ 

(Инвестиция проекты буенча программаның алдагы елда үтәлеше турында 
_____________________________________________________________________________________ 

быел программаны гамәлгә ашыру барышы һәм аның үтәлешенең көтелә торган нәтиҗәләре турында 
____________________________________________________________________________________________ 

 мәгълүмат күрсәтелә) 
1.2. 
_____________________________________________________________________________________ 

(предприятиенең инвестиция проекты буенча эшчәнлегенең факттагы күрсәткечләренең 
_____________________________________________________________________________________ 

планлаштырылганнарыннан үзгә булу (шул исәптән көтелгән) сәбәпләренә анализ) 
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2 бүлек. Инвестиция проектларын гамәлгә ашыру чаралары 
 

 
2.1. Инвестиция чыгымнары 

                                                                                                                                                                                                                                                                             (мең сум) 
Чыгымнар төре исеме Элек 

тотылган 
акчалар 

Алдагы елда 
тотылган 
акчалар 

Быел Беренче план 
елы  

(фараз) 

Икенче план 
елы  

(фараз) 

Өченче план 
елы 

(фараз) бөтене
се 

бергә 

I 
квартал 
(хисап) 

II квартал 
(бәя) 

III квартал 
(бәя) 

IV квартал 
(бәя) 

1. Инвестициягә кадәр 
тотылган акча (фәнни-
тикшеренү, тәҗрибә-
конструкторлык һәм проект-
смета эшләре) 

          

2. Производствоны әзерләү           
3. Төп акчалар, шул исәптән:            

Күчемсез мөлкәт:           
җир           
биналар, корылмалар           
төзелеш-монтаж эшләре           
башкалар           
2013 елның 1 гыйнварына 
кадәр исәпкә куелган күчемле 
мөлкәт: 

          

җиһаз           
транспорт           
төзелеш-монтаж эшләре           
башкалар           
2013 елның 1 гыйнварыннан 
соң  исәпкә куелган күчемле 
мөлкәт: 

          

җиһаз           
транспорт           
төзелеш-монтаж эшләре           
башкалар           
4. Әйләнештәге акчалар 
артымы    

          

5. Чыгымнарның гомуми 
суммасы  

          



 

 
 
2.2. Финанслау чыганаклары 

                                                                                                       
Акча чыганагы төре исеме  

 
 

Элек тотылган 
акчалар  

 
 

Алдагы елда 
тотылган акчалар  

 
 
 

Быел 

бөтенес
е бергә 

I     
квартал, 

хисап 

II    
квартал, 

бәя 

III   
квартал, 

бәя 

IV    
квартал, 

бәя 
1. Үз акчалары 
(табыш,  
амортизация һ.б.)  

       

2. Заем акчалары  
 (кредитлар, заемнар һәм 
башка заем акчалары) 
 
           

       

3. Дәүләт ярдәме акчалары  
 
 (салым ташламалары бирелү 
нәтиҗәсендә бушап калган 
акчалар) 
 
 
 
 
<*>                 

       

Барлыгы        
 

-------------------------------- 
<*> Инвестиция чыгымнарында кулланылганда. 
 
2.3. Продукцияне җитештерү һәм сату чыгымнары 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Күрсәткеч исеме Быел Беренче план 



 

бөтенес
е бергә 

I     
квартал, 

хисап 

II    
квартал, 

бәя 

III  квартал,  
 

бәя 

IV    
квартал, 

бәя 

елы
 

, фараз
 

1. Натураль рәвешендә продукцияне сату 
(җитештерү) күләме 
 
          

      

2. Бер берәмлек продукцияне сату бәясе 
                      

      

3. Продукцияне сатудан кергән акча (акчалата) 
 
                     

      

4. Сатудан кергән акчадан НДС                    
3. Продукцияне сатудан кергән акча 
(акчалата), НДСтан башка 
 
             

      

6. Продукцияне җитештерү һәм сату 
чыгымнары – барысы бергә, 
  

      

шул исәптән:                        
6.1. Турыдан-туры чыгымнар            

      

6.1.1. Матди чыгымнар:    
6.1.1.1. Ягулык һәм энергия           
6.1.1.2. Чимал һәм материаллар           
6.1.1.3. Комплектлый торган әйберләр       
Белешмәлек: Материалларны, ягулыкны, 
энергияне, комплектлый торган әйберләрне 
һ.б.ш. каплауга НДС 
 
           

      

6.1.2. Хезмәт өчен түләүгә чыгымнар       
6.1.3. Амортизация өчен күчерелеп барган 
акчалар 
                     

      

6.2. Кыек чыгымнар:         
6.2.1. Социаль иминият фондларына күчерелеп 
барган акчалар 
        

      

6.2.2. Лизинг буенча чыгымнар            



 

6.2.3. Салымнар һәм җыемнар суммасы        
6.2.4. Кредит өчен процентлар түләү  
                         

      

6.2.5. Продукцияне сату чыгымнары 
                      

      

6.2.6. Башка кыек чыгымнар 
                        

      

7. Продукция җитештерүдән һәм сатудан 
табыш 
           

      

8. Табыштан бюджетка түләүләр  
 – бөтенесе бергә,                       

      

шул исәптән:                        
8.1. Финанс нәтиҗәсенә кертеп карала торган 
салымнар, – бөтенесе бергә, 
 

      

шул исәптән:                        
8.1.1. Мөлкәткә салым  <**> 

      

8.1.2. Табышка салым <**>         
9. Чиста табыш                    
10. Арта бара торган нәтиҗә белән чиста 
табыш 
                         

      

 
    -------------------------------- 
    <**> Салымнар инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында шартнамә нигезендә ташламалар бирелүне исәпкә алып  
исәпләп чыгарыла. 
 

2.4. Проектның башка күрсәткечләре 
                                                                                                         

Күрсәткеч исеме 
 

Алдагы елда 
 

Быел 
бөтенесе 

бергә 
I     

квартал, 
хисап 

II    
квартал, 

бәя 

III   
квартал, 

бәя 

IV    
квартал, 

бәя 

1. Салым ташламалары – бөтенесе 
бергә,                 

       

шул исәптән:                
1.1. Табышка салым буенча                

       

1.2. Мөлкәткә салым буенча                     



 

2. Салымнан кергән акчалар – 
бөтенесе бергә,   

       

шул исәптән:                
2.1. Россия Федерациясе бюджетына   

       

2.2. Татарстан Республикасы 
бюджетына – бөтенесе бергә,                 

       

шул исәптән:          
2.2.1. Табышка салым    

       

2.2.2. Мөлкәткә салым             

3. Хезмәткәрләрнең исемлек буенча 
уртача саны 

       

4. Уртача хезмәт хакы                         

2.5. Инвестиция проекты кысаларында булдырылган яңа эш урыннарының һәм булдырылуы планлаштырыла торган эш урыннарыны
күрсәтелгән саны 

 

 
 

Һөнәр исеме  
– 

Алдагы елда Быел Беренче план 
елы

(фараз)бөтенесе 
бергә 

I квартал 
(хисап) 

II квартал 
(бәя) 

III квартал 
(бәя) 

IV квартал 
(бәя) 
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Форма 
(еллык) 

 
         Килештерелде:                                                                                Раслыйм: 
Министр (тармак министрлык) Генераль директор 
_________________________________                         _________________________________ 
_______________________, 20__ ____ел                         ________________________, 20__ ___ел 
 

 
 
 
- 

Быелгы елда һәм ___________ елларда инвестиция проектын гамәлгә ашыру өчен инвестиция 
проектын гамәлгә ашыра башлаганнан алып төзелгән (сатып алынган) һәм төзелүе (сатып алынуы) 

планлаштырыла торган мөлкәт    
исемлеге 

 
№  
т/б 

Төп чаралар 
объекты исеме 

Төп чараларның 
башлангыч бәясе, 

мең сум 

Сатып алу 
датасы 

Кулланышка 
кертү датасы 

Төп чараларны сатып 
алу нигезләре 

Күчемсез мөлкәт 
      

2013 елның 1 гыйнварына кадәр исәпкә куелган күчемле мөлкәт 
      

2013 елның 1 гыйнварыннан соң  исәпкә куелган күчемле мөлкәт 
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Инвестиция проектын 
гамәлгә ашыру турында шартнамәгә 

5 нче кушымта  
 

 
 
 

Инвестиция проектын гамәлгә ашыруның план күрсәткечләре 
 

Хисап параметрының исеме 
Параметр күрсәткече 

Алдагы 
еллар 

1 ел 2 ел 
I квартал I яртыеллык 9 ай ел I квартал I яртыеллык 9 ай ел 

1. Проект гамәлгә ашырыла 
башлаганнан алып 
инвестицияләр күләме, мең 
сум  

         

2. Проект гамәлгә ашырыла 
башлаганнан бирле 
булдырылган яңа эш 
урыннары, берәмлек       

         

 
 

Хисап параметрының исеме 
Параметр күрсәткече 

3 ел 4 ел 
I квартал I яртыеллык 9 ай ел I квартал I яртыеллык 9 ай ел 

1. Проект гамәлгә ашырыла 
башлаганнан алып 
инвестицияләр күләме, мең 
сум  

        

2. Проект гамәлгә ашырыла 
башлаганнан бирле 
булдырылган яңа эш 
урыннары, берәмлек       
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Инвестиция проектын 
гамәлгә ашыру турында 

шартнамәгә 
6 нчы кушымта 

 
 

 
                                 (форма еллык) 

 
         Килештерелде:                                                                                Раслыйм: 
Министр (тармак министрлык) Генераль директор 
_________________________________                         _________________________________ 
_______________________, 20__ ____ел                         ________________________, 20__ ___ел 
 

 
 

Узган салым чорында 
инвестиция проектын гамәлгә ашыру кысаларында яңа төзелгән (сатып алынган) мөлкәт  

исемлеге  
 
№ т/б Төп 

чаралар 
объекты 
исеме 

Төп 
чаралар 

объектыны
ң 

инвентарь 
номеры 

Сатып алу 
датасы 

. 

Бухгалтерлы
к исәбенә 

кую датасы 
. 

Кулланышк
а кертү 
датасы 

Башлангыч 
бәя, мең сум 

Төп 
чараларны 
файдалы 
куллану 
срогы 

Күчемсез мөлкәт 
        

Күчемле мөлкәт 
        

 
 
 

 
 


