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«Махсус инвестицион контракт төзү 

тҽртибе турында»  нигезлҽмҽне раслау 

турында 

 

 

2014 елның 31 декабрендҽге «Россия Федерациясендҽ сҽнҽгать сҽясҽте 

турында» 488-ФЗ номрелы Федераль закон нигезендҽ, 1999 елның 25 

февралендҽге  «Россия Федерациясендҽ капитал кертемнҽр рҽвешендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла торган инвестиция эшчҽнлеге турында», 1998 елның 25 ноябрендҽге 

1872 номерлы «Татарстан Республикасында инвестиция эшчҽнлеге турында» 

Татарстан Республикасы законы белҽн һҽм инвестициялҽр җҽлеп итү максатында, 

карар бирҽ: 

 1. Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ махсус 

инвестицион контракт төзү тҽртибе турындага нигезлҽмҽне расларга. 

   2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад, 

сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ бүлегенҽ махсус инвестицион контракт төзү тҽртибен тҽкъдим 

итҽргҽ. 

3. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru  һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында 

Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 

 

Җитҽкче                                                                                         М.И. Солтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/


Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре  Башкарма комитеты карарына 

кушымта 

 __ _____ 2019 № ____  

  

 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽрендҽ махсус инвестиция контракты 

төзү тҽртибе турында нигезлҽмҽ  

 

1.  Ҽлеге тҽртип 2014 елның 31 декабрендҽге  «Россия Федерациясендҽ 

сҽнҽгать сҽясҽте турында» 488-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ эшлҽнгҽн 

һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай 

шҽһҽрендҽ сҽнҽгать өлкҽсендҽге эшчҽнлекне стимуллаштыруның аерым 

чараларын инвесторга бирү максатларында махсус инвестиция контракты төзү 

тҽртибен билгели. 

Ҽлеге нигезлҽмҽ Азнакай шҽһҽре территориясендҽ инвестицион 

контрактлар төзү шартларын һҽм тҽртибен билгели. 

Ҽлеге нигезлҽмҽнең максатлары өчен түбҽндҽге төп төшенчҽлҽр кулланыла: 

- инвестицион контракт-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты һҽм якларның хокукларын һҽм бурычларын билгели 

торган инвестор арасында килешү; 

- инвестициялҽү объекты- инвестицион контрактны тормышка ашыру 

кысаларында инвестор үз акчасын һҽм (яки) җҽлеп ителгҽн акчаларны җибҽргҽн 

күчемсез милек объекты (бина, корылма); 

- инвестор - инвестицион контрактлар төзү хокукына инвестицион 

конкурста җиңгҽн һҽм инвестицион проектны үз акчалары, соинвесторларның 

финанс ресурсларын яки заем акчаларын җҽлеп итү хисабына финанслауны 

(финанслашуны) тҽэмин итҽ торган физик яки юридик зат. 

2. Махсус инвестицион контракт Татарстан Республикасының Азнакай 

муниципаль районы территориясендҽ сҽнҽгать продукциясе җитештерүне 

оештыру һҽм (яки) үзлҽштерү максатында үз көче белҽн махсус инвестицион 

контрактта билгелҽнгҽн срокта йөклҽмҽлҽр кабул итүче юридик зат яки шҽхси 

эшмҽкҽр белҽн төзелҽ (алга таба - инвестор, җҽлеп ителгҽн зат, инвестицион 

проект). 

3. Махсус инвестицион контрактның яклары булып, махсус инвестицион 

контракт ягы булган инвесторга һҽм (яки) махсус инвестицион контрактта 

күрсҽтелгҽн башка затларга карата муниципаль хокукый актларда каралган 

сҽнҽгать өлкҽсендҽге эшчҽнлекне стимуллаштыру чараларын гамҽлгҽ ашыру 

очрагында, Татарстан Республикасының Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты тора. 

4. Азнакай муниципаль районы башлыгының «инвестиция декларациясен 

раслау һҽм Азнакай муниципаль районы инвестицион (Иҗтимагый) советын төзү 

турында» гы 20.05.2014 ел, №156 карары (2016 ел, 21 декабрь, 385 нче, 17.07.2018 

ел, №205 карарлары редакциясендҽ) нигезендҽ, Азнакай муниципаль районының 

инвестицион (иҗтимагый) советы тарафыннан тормышка ашырыла. 

          5. Махсус инвестицион контракт Азнакай муниципаль районының сҽнҽгать 

тармакларында Азнакай шҽһҽре муниципаль программаларының максатчан 

күрсҽткечлҽренҽ һҽм индикаторларына ирешү максатында инвестицион 



проектларга карата төзелҽ, алар кысаларында инвестицион проектлар тормышка 

ашырыла. 

      6. Махсус инвестицион контрактның типлаштырылган формасы «Сҽнҽгатьнең 

аерым тармаклары өчен махсус инвестицион контрактлар турында» 2015 елның 

16 июлендҽге 08 нче номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте карары белҽн 

расланган. 

      7. Махсус инвестицион контракт инвестицион проектның 5 елга, 10 елдан да 

артмаган инвестиция проектының бизнес-планы нигезендҽ, проект операцион 

табышка чыгу срогына тигез. 

       8. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетына, физик яки юридик зат, инвестицион контракт төзү белҽн 

кызыксынган, түбҽндҽге документларны җибҽрҽ: 

       8.1. Инвесторлар-юридик затлар өчен: 

- билгелҽнгҽн форма буенча гариза (1нче кушымта); 

- инвестиция программасы (инвестор аны №3 кушымта үрнҽге буенча 

мөстҽкыйль рҽвештҽ тутыра); 

- гамҽлгҽ кую документларының барлык үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр белҽн 

тиешенчҽ расланган күчермҽлҽре; 

- инвесторны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турында язылуны юридик затларның 

бердҽм дҽүлҽт реестрына кертү турында таныклык күчермҽсе; 

- гариза биргҽн датага оешманың бухгалтерлык балансын салым органы 

тамгасы белҽн инвестор раслаган күчермҽсе; 

- бюджетка салымнар һҽм мҽҗбүри түлҽүлҽр түлҽү буенча бурычларның 

булмавын раслаучы документ; - инвесторны бетерү яки үзгҽртеп кору фактының 

бөлгенлеккҽ төшүен яки инвесторның бөлгенлек стадиясендҽ булуын раслаучы 

документлар (ЕГРЮЛдан өземтҽ, Татарстан Республикасы Арбитраж суды 

карары); 

- кирҽк булган очракта, инвестор исеменнҽн эш-гамҽллҽрне тормышка 

ашыру вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ; 

8.2. Инвесторлар өчен-физик затлар (шул исҽптҽн шҽхси эшмҽкҽрлҽр): 

- билгелҽнгҽн форма буенча гариза (2 нче кушымта); 

- инвестиция программасы (инвестор, №3 кушымта нигезендҽ, аны үрнҽк 

буенча мөстҽкыйль тутыра); 

- гариза бирүченең паспорт күчермҽсе; 

- шҽхси эшмҽкҽр буларак дҽүлҽт теркҽве үтү турында таныклык (шҽхси 

эшмҽкҽр булган яки булган очракта яки булса); 

- бюджетка салымнар һҽм мҽҗбүри түлҽүлҽр түлҽү буенча бурычларның 

булмавын раслаучы документ; 

- инвестор банкротлык стадиясендҽ булу фактын раслаучы документ; 

- конкурста катнашучы исеменнҽн эш-гамҽллҽрне тормышка ашыру 

вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ЕГРИПдан өземтҽ). 

9. Махсус инвестицион контракт төзү өчен (аның барышында сҽнҽгать 

продукциясе җитештерелҽ яисҽ модернизациялҽнҽ) претендент, ҽлеге Тҽртипнең 8 

пунктында күрсҽтелгҽн документлар белҽн гариза составында, сҽнҽгать 

җитештерүен булдыруны яки модернизациялҽүне, эш урыннарын булдыруны, 

сҽнҽгать продукциясен чыгаруның булдырылган (модернизациялҽнгҽн) куҽтлҽрен 

үзлҽштерүне һҽм инвестицион характердагы түбҽндҽге чыгымнарны мҽҗбүри 

рҽвештҽ гамҽлгҽ ашыруны раслаучы документлар тапшыра. 



9.1. Яңа җитештерү куҽтлҽре булдыру өчен җир кишҽрлеклҽрен сатып алу 

яки озак вакытка арендага алу (инвестиция проекты гамҽлгҽ ашырыла торган җир 

участогының инвестор яки җҽлеп ителгҽн затлар милкендҽ булган очракларыннан 

тыш); 

 9.2. Проект документациясен эшлҽүгҽ; 

 9.3.Җитештерү биналарын һҽм корылмаларын төзүгҽ яки 

реконструкциялҽүгҽ рөхсҽт; 

9.4. Төп чараларны сатып алу, төзү, китерү, консервациялҽү һҽм 

модернизациялҽүгҽ (инвестицион проектны гамҽлгҽ ашыру барышында сатып 

алына торган җиһазларның минималь өлеше модернизациялҽнҽ торган һҽм (яки) 

консервлана торган җиһаз бҽясенең кимендҽ 25 процентын тҽшкил итҽ), шул 

исҽптҽн таможня пошлиналары һҽм таможня җыемнары, шулай ук төзелеш-

монтаж һҽм җибҽрү-җайга салу эшлҽренҽ. 

9.5. Инвестицион проектның бизнес-планы, инвестицион килешү 

(килешүлҽр) яисҽ инвестицион проектны гамҽлгҽ ашыру турында алдан килешү 

(килешүлҽр) күчермҽсе ҽлеге Тҽртипнең 9 пунктында каралган документлар 

булып тора. 

10. Иң яхшы уңайлы технологиялҽр кертелҽ торган махсус инвестицион 

контракт төзү өчен, дҽгъва кылучы, ҽлеге Тҽртипнең 8 пунктында күрсҽтелгҽн 

документлар белҽн гариза составында, 2002 елның 10 гыйнварындагы «Ҽйлҽнҽ-

тирҽне  саклау турында»  7-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ, иң яхшы 

уңайлы технологиялҽрне кертүне раслаучы документлар тапшыра.»: 

10.1. Татарстан Республикасы Экология һҽм табигый байлыклар 

министрлыгы белҽн килештерелгҽн (II һҽм III категорияле объектлар өчен) 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау чаралары планы); 

10.2. «Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында» 2002 елның 10 

гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон (I категорияле объектлар өчен) 

нигезендҽ төзелҽ торган ведомствоара комиссия тарафыннан хупланган экологик 

нҽтиҗҽлелекне күтҽрү программасы); 

10.3. Инвестицион килешү (килешүлҽр) яисҽ инвестицион проектны гамҽлгҽ 

ашыру турында алдан килешү (шартнамҽлҽр) күчермҽсе, ул инвестиция проектын 

гамҽлгҽ ашыруда өченче затларның катнашу тҽртибен билгели (булган очракта). 

11. Махсус инвестицион контракт төзү өчен, ҽлеге Тҽртипнең 8 пунктында 

күрсҽтелгҽн документлар белҽн гариза составында инвестор инвестицион 

проектны тормышка ашыру барышында җирлектҽ җитештерелгҽн аналоглары 

булмаган сҽнҽгать продукциясе җитештерү үзлҽштерелүен һҽм инвестицион 

килешү (килешүлҽр) яки инвестицион проектны тормышка ашыру турында алдан 

килешү (килешүлҽр) күчермҽсен (булган очракта) күчермҽсен раслый торган 

документлар тапшыра. 

12. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад, сҽнҽгать һҽм сҽүдҽ бүлеге белгечлҽре, Азнакай 

муниципаль районы инвестиция (иҗтимагый) советы белҽн берлектҽ, ҽлеге 

Тҽртипнең 8-11 пунктларында күрсҽтелгҽн гаризаны һҽм документларны теркҽгҽн 

көннҽн алып биш эш көне эчендҽ ҽлеге Тҽртипнең 5 пунктында билгелҽнгҽн 

талҽплҽр нигезендҽ кабул ителгҽн гаризаны терки: 

- алынган документларны үз компетенциясе кысаларында карыйлар; 

- Азнакай муниципаль районының инвестицион (иҗтимагый) Советына 

махсус инвестицион контракт төзү мөмкинлеге (мөмкин булмавы) турында 

бҽялҽмҽ, шулай ук «сҽнҽгатьнең аерым тармаклары өчен махсус инвестицион 



контрактлар турында» 2015 елның 16 июлендҽге 708 нче номерлы  Россия 

Федерациясе Хөкүмҽте карары белҽн расланган типик форма буенча вҽкалҽтле 

орган тарафыннан төзелгҽн махсус инвестицион контракт проекты ҽзерлилҽр һҽм 

җибҽрҽлҽр. 

13. Инвестор һҽм җҽлеп ителгҽн зат (булган очракта) махсус инвестицион 

контракт проекты алынганнан соң 10 эш көне эчендҽ Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ махсус инвестицион контракт яки махсус 

инвестицион контрактны имзалаудан (булган очракта) язмача рҽсмилҽштерелгҽн 

махсус инвестицион контракт җибҽрҽ. 

14. Инвестор һҽм җҽлеп ителгҽн зат тарафыннан кул куелган махсус 

инвестиция контракты алынганнан соң 10 эш көне эчендҽ, ҽ инвесторга һҽм (яки) 

җҽлеп ителгҽн затка карата муниципаль хокукый актларда каралган 

кызыксындыру чараларын гамҽлгҽ ашырган очракта, Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты махсус инвестицион контрактка кул куя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽрендҽ махсус 

инвестицияле контракт төзү тҽртибе 

буенча  нҽтиҗҽлҽр чыгару  

турындага нигезлҽмҽгҽ 1 нче 

кушымта 

  

 

Төзелеш, реставрацияләү, реконструкция, 

капиталь ремонт һәм объектны төзеп бетерү буенча 

инвестицион контракт төзүгә гариза 

 

1. Инвестицион контракт объекты: 

1.1. Объектның тулы исеме ________________________________ 

1.2. Объектның адресы ______________________________________________ 

1.3. Милекче: _____________________________________________ 

1.4. Балансчы ___________________________________________ 

1.5. Объектның кыскача характеристикасы _______________________________ 

2. Инвестор (юридик зат): 

2.1. Тулы исеме ________________________________________ 

2.2. Урнашу урыны _________________________________________ 

2.3. Оештыру-хокукый формасы _______________________________ 

2.4. Дҽүлҽт теркҽве номеры һҽм датасы ______________________ 

2.5. Банк реквизитлары ________________________________________ 

3. Инвестицион контракт буенча төп тҽкъдимнҽр: 

3.1. Төзелеш, реставрациялҽү буенча төп эшлҽр планлаштырыла, 

реконструкция, капиталь ремонт яисҽ объектны төзеп бетерү 

инвестициялҽү__________________________________________________________

_____ 

3.2. Планлаштырылган инвестициялҽр күлҽме кертү вакыты буенча 

_______________________________________________________________ 

__________________ _________________ 
         (вазифа, ФИО) (имза, дата) 

 

М.П. 
(Инвестицион контракт төзүгҽ гаризаны имзалау хокукын раслый торган документның исеме, номеры һҽм бирү датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽрендҽ махсус инвестицияле контракт 

төзү тҽртибе буенча  нҽтиҗҽлҽр чыгару  

турындага нигезлҽмҽгҽ 2 нче кушымта 

 

Төзелеш, реставрацияләү, реконструкция, 

капиталь ремонт һәм объектны төзеп бетерү буенча 

инвестицион контракт төзүгә гариза (физик зат өчен)  

 

1. Инвестицион контракт объекты: 

1.1. Объектның тулы исеме ________________________________ 

1.2. Объектның адресы ______________________________________________ 

1.3. Милекче: _____________________________________________ 

1.4. Балансчы ___________________________________________ 

1.5. Объектның кыскача характеристикасы _______________________________ 

2. Инвестор (физик зат – шҽхси эшмҽкҽр): 

2.1. Фамилиясе, исеме, аатсының исеме 

_______________________________________ 

2.2. Паспорт мҽгълүматлары: серия __________ № ________________,  

кайчан кем тарафыннан бирелгҽн: 

________________________________________________ 

2.3. Яшҽү урыны адресы _______________________________________ 

2.4. Дҽүлҽт теркҽве турында таныклык ____________________ 

2.5. Исҽп-хисап счеты номеры ________________________________________ 

3. Инвестицион контракт буенча төп тҽкъдимнҽр: 

3.1. Төзелеш, реставрациялҽү буенча төп эшлҽр планлаштырыла, 

реконструкция, капиталь ремонт яисҽ объектны төзеп бетерү 

инвестициялҽү 

________________________________________________________________ 

3.2. Планлаштырылган инвестициялҽр күлҽме кертү вакыты буенча 

______________ 

__________________________ __________________ 
        (фио) (имза, дата) 
 

 

(Инвестицион контракт төзүгҽ гаризаны имзалау хокукын раслый торган документның исеме, номеры һҽм бирү датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽрендҽ махсус инвестицияле 

контракт төзү тҽртибе буенча  нҽтиҗҽлҽр 

чыгару  турындага нигезлҽмҽгҽ 3 нче 

кушымта 

 

Төзелеш, реставрацияләү, реконструкция, 

капиталь ремонт һәм объектны төзеп бетерү буенча 

инвестицион контракт төзү буенча   

ИНВЕСТИЦИОН ПРОГРАММА 

 

 Ҽлеге программаның максаты-инвестициялҽү объектын төзүгҽ, 

реставрациялҽүгҽ, реконструкциялҽүгҽ, капиталь ремонт яисҽ төзеклҽндерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн чаралар исемлеген билгелҽү. Төзелеш, реставрация, реконструкция, 

капиталь ремонт яисҽ төзеп бетергҽннҽн соң планлаштырылган объектны 

билгелҽү:______________________________________________________________

___ 

Объектның характеристикасы һҽм техник торышы: _______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Инвестицион контракт кысаларында планлаштырылган эшлҽр, сроклар һҽм 

чыгымнар: 

__________________________________________________________________ 

 

Инвестицион контракт якларының мөлкҽт хокукларының тҽкъдим ителгҽн күлҽме 

инвестицион проектны тормышка ашыру нҽтиҗҽлҽренҽ (нигезлҽп): 

балансчы - ___________________; 

инвестор - ___________________________. 

 

Кушымталар: 

1. Планлаштырылган эшлҽргҽ якынча сметалар. 

2. Объектны төзеп бетерү буенча план-график. 

 

 


