


     Кушымта N1 
к карары 

нче 17.03.2020. № 6 

Тәртип бәяләмә махсус инвестицион контрактлар Башкарма комитеты Мюд авыл
җирлеге башлыгы Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының 

1. Чын төзү буенча Тәртип махсус инвестицион контрактлар Башкарма комитеты Мюд
авыл  җирлеге  башлыгы  Татарстан  Республикасы  Аксубай  муниципаль  районының
(алга  таба-Тәртип)  билгели  механизмы  төзү  махсус  инвестицион  контрактлар
Башкарма комитеты Мюд авыл җирлеге башлыгы Татарстан Республикасы Аксубай
муниципаль  районының  кала,  махсус  инвестицион  контрактлар,  заключаемых
катнашында Россия Федерациясе һәм (яки) Татарстан Республикасы. 
2. Махсус инвестиция контракт төзелә муниципаль берәмлек исеменнән «Мюдовское
авыл җирлеге» Аксубай муниципаль районы (алга  таба Мюдовское авыл җирлеге)
Башкарма комитеты Мюд авыл җирлеге (алга таба - Администрация) белән, юридик
зат яки шәхси эшмәкәр катнашучы үз өстебезгә бу йөкләмәләрне предусмотренный
махсус инвестиция контракты срогы үз көчләре белән яки җәлеп итеп, башка затлар
булдырырга,  йә  модернизацияләргә,  һәм  (яки)  үзләштерү  яңа  сәнәгый  җитештерү
муниципаль  берәмлеге  территориясендә  «Мюдовское  авыл  җирлеге»  (алга  таба  -
инвестор, привлеченное зат инвестиция проекты).
Махсус  инвестиция  контракт  төзелә  максатында,  бурычларын  хәл  итү  һәм  (яки)
күрсәткечләренә  ирешүне  һәм  индикаторлар  муниципаль  программаларны
муниципаль берәмлеге «Мюдовское авыл җирлеге», алар кысаларында инвестиция
проектлары гамәлгә ашырыла. 
3.  Махсус  инвестиция  контракт  төзелә  срокка,  равный  срокка  чыгу  инвестицион
проектны  проект  операционную  табыш  нигезендә  бизнес-планы  татарстан
республикасының инвестицион проектны увеличенному 5 елга түгел, 10 елдан артык. 
4.  Төзү  өчен махсус инвестицияләр  контракты инвестор тәкъдим итә  Хакимиятенә
гариза  формасы  буенча  номерлы  карары  белән  расланган  Администрациясе,
приложениесе белән: 
ә) заверенных билгеләнгән тәртиптә күчермәләрен раслаучы документлар вложение
инвестицияләр инвестицион проект (кредит килешүе яки башлангыч кредит килешүе
финанс инвестицион проектны йә башка раслаучы документлар күләме һәм җәлеп
ителүче  инвестицияләр)  һәм  язма  гарантия  йөкләмәләре  турында  саклау  срогы
тәмамланганчы  махсус  инвестицияләр  контракты  һәм  (яисә)  булдыру  барышында
инвестицион проектын гамәлгә ашыру кимендә 10 яңа эш урыннары;
б) предлагаемого исемлеген һәм эшчәнлекләрен стимуллаштыру чараларын сәнәгать
өлкәсендә арасыннан чаралар каралган муниципаль хокукый актлар, алар инвестор
тәкъдим кертергә махсус инвестиция контракт; 
в) предлагаемого исемлеген йөкләмәләрне инвестор һәм (яки) привлеченного затлар
(бу очракта аны җәлеп итү); 
г) белешмәләр: 
-турында  характеристиках  сәнәгать  продукциясе  җитештерү,  аның  булдырыла  яки
яңартыла, һәм (яки) осваивается барышында үтәү махсус инвестицияләр контракты; 
-исемлеге турында чаралары инвестиция проектын; 
-турында күләмдә инвестицияләр инвестиция проекты; 
-нәтиҗәләре турында (күрсәткечләр), алар планлаштырыла җитәргә гамәлгә ашыру
барышында инвестиция проектын (еллык һәм йомгаклау күрсәткечләре) да кертеп,
шул исәптән: 



-күләме  (акча  нисбәтендә)  җитештерелгән  һәм  сатылган  продукциянең  (ел  саен
ахырына календарь ел һәм бетерүгә вакыты махсус инвестицияләр контракты); 
-  салымнар  күләме  әзерләнә  түләү  срогы  тәмамлангач,  махсус  инвестицияләр
контракты;
-өлешен бәясе файдаланыла торган материаллар һәм компонентлар (җиһазлар) чит
ил  происхождения  бәяләр  сәнәгать  продукциясе  җитештерелә  торган  к  бетерүгә
вакыты махсус инвестицияләр контракты; 
-булачак эш урыннары саны барышында инвестицион проектын гамәлгә ашыру; 
башка күрсәткечләрне үтәү инвесторы кабул ителгән йөкләмәләрне. 
Бу очракта катнашу привлеченного затлар азакта махсус инвестицияләр контракты
гариза, күрсәтелгән әлеге пунктта булырга тиеш килешү шулай ук привлеченным зат. 
5. Төзү өчен махсус инвестицияләр контракты аның барышында төзелә яки яңартыла,
җитештерү  сәнәгать  продукциясе,  инвестор  составында  подаваемого  гариза  белән
документлар,  әлеге  4  пунктта  "  әлеге  законның  Тәртибен  тәкъдим  итә  раслаучы
документлар  төзү  яки  модернизацияләүгә  сәнәгать,  җитештерү  һәм  эш  урыннары
булдыру, үзләштерү өчен булдырылган (модернизированных) мощностях җитештерү
сәнәгать  продукциясе  һәм  мәҗбүри  тәртиптә  тормышка  ашыру  өчен  түбәндәге
чыгымнарны инвестицион характердагы: 
ә) сатып алуга яки озак вакытлы арендага бирү өчен җир кишәрлекләре булдыру, яңа
җитештерү егәрлекләрен (очраклардан тыш, җир участогы, анда инвестиция проекты
гамәлгә ашырыла, милкендә инвестор яки җәлеп ителгән затлар);
б) төзүгә проект документлары; 
в) төзүгә яки реконструкцияләүгә производство биналары һәм корылмалары; 
г)  сатып алуга,  корылма, теш, кайтартуга,  расконсервацию һәм модернизацияләүгә
төп  чаралары  (минималь  өлеше  сатып  алына  торган  барышында  инвестицион
проектын  тормышка  ашыру  җиһазлар  тәшкил  итә,  ким  дигәндә,  25  процентын
модернизируемого һәм (яки) расконсервируемого җиһазлары), шул исәптән таможня
пошлинасы  һәм  таможня  җыемнар,  шулай  ук  төзү-монтаж  эшләре  һәм
пусконаладочные эш. 
6. Подтверждающими документлар, предусмотренными пункты һәм әлеге законның 5
Тәртибен булып тора, бизнес-план инвестицион проектның күчермәсе, инвестицион
килешү  (килешү)  яки  алдан  килешү  (шартнамә)  инвестицион  проектын  тормышка
ашыру турында билгеләүче катнашу тәртибе өченче затлар бу инвестицион проектны
гамәлгә ашыру (булган очракта).
7.Төзү өчен махсус инвестицияләр контракты аның барышында осваивается сәнәгый
продукция җитештерү, отнесенной к сәнәгать продукциясе генә булган җитештерелгән
Россия  Федерациясендә  тиңе  булмаган,  инвестор  составында  гариза  белән
документлар,  әлеге  4  пунктта  "  әлеге  законның  Тәртибен  тәкъдим  итә  раслаучы
документлар  барышында  инвестицион  проектын  тормышка  ашыру  осваивается
җитештерү сәнәгать продукциясе генә булган җитештерелгән Россия Федерациясендә
тиңе  булмаган,  һәм  күчермәсен  татарстан  республикасының  инвестицион  килешү
(килешү)  яки  алдан  килешү  (шартнамә)  инвестицион  проектын  тормышка  ашыру
турында (булган очракта). 
8.  Администрациясе  дә  соңга  калмыйча  30  эш  көненнән  керү  документлар
пунктларында  күрсәтелгән  әлеге  законның  4-8  Тәртип  җибәрә  аларны  башлангыч
карары,  кул  куелган  муниципаль  берәмлек  Башлыгы  «Мюдовское  авыл  җирлеге»
турында гариза нигезендә, инвестор һәм тәкъдим ителгән документлар пунктларына
әлеге  законның  4-7  Тәртибен  ведомствоара  комиссиягә  бәяләү  буенча
мөмкинлекләре төзү махсус инвестицион контрактлар (алга таба -  комиссия) карау
өчен.
Тәртип бәяләмә әзерләү Администрациясе тарафыннан билгеләнә. 



9.  Комиссиясе,  гамәлдәге  нигезендә  турында  Нигезләмәне  буенча  ведомствоара
комиссия  бәяләү  мөмкинлеге  төзү  махсус  инвестицион  контрактлар  расланган
Администрациясе әзерли бәяләмә бирү мөмкинлеге турында (булмавы) төзү махсус
инвестицияләр контракты тәкъдим ителгән инвесторы шартларда. 
10.  Шул  бәяләмә  әзерләү,  күрсәтелгән  пунктында  әлеге  законның  9  Тәртибен,
комиссия хокуклы түгел кертергә үзгәрешләр исемлеге йөкләмәләрне инвестор һәм
(яки)  привлеченного  затлар,  бүген  тәкъдим  ителгән  инвесторы  характеристика
инвестицион проектын күрсәтелгән 4 пунктта " әлеге законның Тәртибен. 
11.  Комиссия  соңга  калмыйча  60  эш көненнән  керү  Хакимиятенә  документларның
пунктларында  күрсәтелгән  әлеге  законның  4-7  Тәртип  җибәрә  Башлыгына
«муниципаль берәмлеге Мюдовскоесельское җирлеге» бәяләмәсе, анда асрала: 
ә) исеме инвестор һәм привлеченного затлар (бу очракта аны җәлеп итү); 
б) атамасы буенча инвестицион проектны булдыру һәм (яки) үзләштерү яңа сәнәгать
җитештерүе; 
в) исемлеге стимуллаштыру чараларын тормышка ашырылучы карата инвестор һәм
(яки) привлеченного затлар (бу очракта аны җәлеп итү); 
г) исемлеге йөкләмәләрне инвестор һәм привлеченного затлар (бу очракта аны җәлеп
итү);
д) гамәлдә булу вакыты махсус инвестицияләр контракты; 
һәм) ирешкән нәтиҗәләр планлаштырыла җитәргә барышында инвестицион проектын
тормышка ашыру һәм измеряющие күрсәтелгән нәтиҗәләр күрсәткечләре (еллык һәм
йомгаклау күрсәткечләре); 
к) характеристика сәнәгать продукциясе җитештерү, аның булдырыла яки яңартыла,
һәм (яки) осваивается барышында үтәү махсус инвестицияләр контракты; 
л) чаралар исемлеге инвестицион проектын; 
м) инвестицияләр күләме инвестицион проект; 
н)  комиссия  карары  мөмкинлеге  турында  (булмавы)  төзү  махсус  инвестицияләр
контракты тәкъдим ителгән инвесторы шартларда. 
12.  Комиссия  җибәрә  бәяләмәсе,  содержащее карар  булмавы турындагы бәяләмә
махсус инвестицияләр контракты, түбәндәге очракларда: 
ә) инвестиция проекты максатларына туры килми, күрсәтелгән 2 пунктында Тәртибен;
б) тәкъдим ителгән инвесторы гариза һәм документлар туры килми пунктларына әлеге
законның 4-8 Тәртибен; 
в)  берсе  дә  күрсәтелгән  гаризада  инвестор  чараларын  стимуллаштыру,  тәкъдим
ителгән карата инвестор һәм (яки)  привлеченного  затлар,  туры килми муниципаль
хокукый актларга. 
14. Бәяләмәсе комиссия җибәрелә Администрациясе дәвамында 10 эш көненнән аны
алу затларга урнаштыруда катнашучы азакта махсус инвестицияләр контракты. 
Шул ук вакытта очракта юнәлешләрен төзү, содержащего карар мөмкинлеге турында
бәяләмә махсус  инвестицияләр  контракты,  бер  үк  вакытта  урыслар  белән  карары
Администрациясе  җибәрә  инвесторга  һәм  привлеченному  затка  (бу  очракта  аны
җәлеп  итү)  проект  махсус  инвестицияләр  контракты,  содержащий  исемлеге
йөкләмәләрне инвестор һәм привлеченного затлар (бу очракта аны җәлеп итү) исәпкә
алып, күрсәтелгән комиссия төзү. 
15. Инвестор һәм привлеченное зат (бу очракта аны җәлеп итү) буенча 10 эш көне
дәвамында  алган  көннән  проектын  махсус  инвестицияләр  контракты  направляют
Хакимиятенә махсус имзаланган инвестиция контракт, йә оформленный язмача баш
тарту инвестор  яки  привлеченного  затлар  (бу  очракта аны җәлеп  итү)  от  имзалау
махсус инвестицияләр контракты, йә каршылыклар беркетмәсе (мәсьәләләр буенча
түгел, касающимся шартларын махсус инвестицияләр контракты, андагы азакта).
16.  10 эш көне дәвамында алган көннән беркетмә каршылыклар Администрациясе
үткәрә сөйләшүләр инвестор белән яки привлеченным зат (бу очракта аны җәлеп итү)



җайга  салу  өчен,  мондый  аңлашылмаучанлыклар,  кул  махсус  инвестицияләр
контракты йә баш тарту алу инвестор яки привлеченного затлар нче имзалау махсус
инвестицияләр контракты. 
17. Бу очракта неполучения Администрациясе эчендә 20 эш көненнән юнәлешләре
инвесторга һәм привлеченному затка (бу очракта аны җәлеп итү) төзү, содержащего
карар  мөмкинлеге  турында  бәяләмә  махсус  инвестицияләр  контракты  һәм  проект
махсус  инвестицион  контракт  имзаланган  инвесторы  һәм  привлеченным  зат  (бу
очракта  аны  җәлеп  итү),  махсус  инвестицияләр  контракты,  яки  беркетмә
каршылыклар,  яки  баш  тарту  кул  махсус  инвестицияләр  контракты  инвестор  яки
привлеченное  зат  (бу  очракта  аны җәлеп  итү)  санала  отказавшимся  нче  имзалау
махсус инвестицияләр контракты. 
18. 10 эш көне дәвамында алган көннән имзаланган инвесторы һәм привлеченным зат
(бу  очракта  аны  җәлеп  итү)  махсус  инвестицион  контракт  муниципаль  берәмлек
Башлыгы «Мюдовское авыл җирлеге» имза сала махсус инвестиция контракт. 
19. Экземпляры кул куелган барлык катнашучылар махсус инвестицияләр контракты
тапшырыла  Администрациясе  тарафыннан  күрсәтелгән  катнашучыларга  махсус
инвестицияләр контракты.



Кушымта N2 
к карары 

нче 17.03.2020. № 6 

Башлыгына Мюдовское авыл җирлеге
Аксубай муниципаль районы

ГАРИЗА
ТӨЗҮ ТУРЫНДА МАХСУС ИНВЕСТИЦИЯЛӘР КОНТРАКТЫ

Тәртибе нигезендә бәяләмә махсус инвестицияләр контракты администрациясе 
Мюд авыл җирлеге " (алга таба - 
тәртип),__________________________________________________________________
_________

(полное наименование инвестора)
ОГРН_____________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________
КПП______________________________________________________________
Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________
Почта адресы: 

_____________________________________________________________________

сорый төзергә аның белән махсус инвестиция контракт шартларында, кушымтада
күрсәтелгән______________________________________________________________

(в зависимости от предмета специального инвестиционного контракта указывается 1-й, 2-й, 3-й 
вариант приложения)

к чынлап гаризасы үткәргән булып, аның аерылгысыз бер өлеше. 
Үтәү өчен махсус инвестицияләр контракты җәлеп ителә, 
(бу очракта-җәлеп итү, инвестор яисә башка затлар үтәү өчен махсус инвестиция 

контракт булачак, ул катнашырга имзалауда махсус инвестицияләр контракты, 
күрсәтелә аның тулы исеме) 

ул тора 
______________________________________________________________________

(указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению инвестору: дочерним, зависимым
обществом, или указывается иное основание привлечения данного лица для участия в инвестиционном

проекте)
карата инвесторга, дип 

раслаган)_________________________________________________________________
(указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего дочерний/зависимый
характер привлекаемого лица либо подтверждающего иное основание привлечения лица для участия в
инвестиционном проекте)

һәм ул кабул үз өстенә алган йөкләмәләрне үти, күрсәтелгән кушымтада к чынлап
гаризасы. 

Әлеге подтверждаю, дип: 
1) каршы, 

______________________________________________________________________ 
(указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) 
үткәрелми процедурасы бетерү өчен (юридик зат), юк арбитраж судының тану 

турында (юридик зат, шәхси эшмәкәр) банкрот, дип һәм ачу турында конкурслы 
җитештерү, аның (аларның) эшчәнлеген каралган тәртиптә Кодексы һәм Россия 
Федерациясенең административ хокук бозулар турында түгел туктатылды; 

kodeks://link/d?nd=439307301&prevdoc=439307301&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000J80DOB


2) министрлыкның баланс бәясе активларны инвестор мәгълүматлары буенча, 
бухгалтерлык хисабын соңгы төгәлләнде хисап чорында тәшкил итә 
_____________________________ сум; 

3) бурыч инвестор буенча начисленным салымнар, җыемнар һәм бүтән мәҗбүри 
түләүләр теләсә кайсы дәрәҗәдәге бюджетларга яисә бюджеттан тыш дәүләт 
фондларына узган календарь елда артмый _______ проценты баланс активлары 
бәясенең мәгълүматлары буенча, бухгалтерлык хисабын соңгы төгәлләнде хисап 
чорында; 

4) бурыч привлеченного затлар (бу очракта аны җәлеп итү) буенча начисленным 
салымнар, җыемнар һәм бүтән мәҗбүри түләүләр теләсә кайсы дәрәҗәдәге 
бюджетларга яисә бюджеттан тыш дәүләт фондларына узган календарь елда артмый 
_______ проценты баланс активлары бәясенең мәгълүматлары буенча, бухгалтерлык 
хисабын һәм соңгы хисап периоды төгәлләнде. 

Сообщаю, дип аффилированными затлар ______________________________ 
(күрсәтелә исеме инвестор) 
тора ________________________________________________________, 
(перечисляются барлык аффилированные затлар инвестор билгеләгән вакытта 

статьясы нигезендә 53.2. Россия Федерациясе граждан кодексының),а 
аффилированными лицами ________________________________________ 

(указывается наименование привлеченного лица (в случае его привлечения)
являются_________________________________________________________

(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения),
определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации),

Әлеге подтверждаю, бу очракта, кабул итү буенча ведомствоара комиссия бәяләү
мөмкинлеге төзү махсус инвестицион контрактлар хәл итү мөмкинлеге турындагы 
бәяләмә махсус инвестицияләр контракты нигезендә, әлеге гариза 
_____________________________________________________________________ 

(күрсәтелә исеме инвестор) 
әзер имзаларга махсус инвестиция контракт шартларында, тиешле чынлап 

гаризасы һәм типлаштырылган формада махсус инвестицияләр контракты карары 
белән расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте ел, 16 июль көнне, 2015 ел № 708 
"Турында махсус инвестиция контрактах өчен аерым тармаклары сәнәгать". 

Контактным зат буенча чын мәгънәсендә гаризасы булып тора: 
______________________________________________________________________ 

(күрсәтелә фамилиясе, исеме, атасының исеме, элемтә өчен телефон һәм 
электрон почта адресы) 

Кушымта: (перечисляются документлар, прилагаемые гаризага). 

Оешма җитәкчесе-инвестор 
(имза) (расшифровка имза)Настоящим подтверждаю, 

что_____________________________________________________________________ 
(указывается наименование привлеченного лица)

нигезендә катнашырга төзү һәм үтәү махсус инвестицион контракт шартларында, 
изложенных әлеге гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда. 

Оешма җитәкчесе - привлеченного затлар катнашты 
(имза) (расшифровка имза) 

КУШЫМТА 
гаризага төзү турында махсус 
инвестицион контракт 

(1 нче вариант) 
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I. Вакыты махсус инвестицияләр контракты - __________________ (яшь). 
(күрсәтелә тәкъдим ителгән инвесторы вакыты инвестицион контракт, ул 

исәпләнә пункты нигезендә 4 якынча) 
II. Йөкләмәләр Инвестор: 
2.1. Ел дәвамында гамәлдә булу вакыты махсус инвестицияләр контракты 

тормышка ашырырга инвестиция проекты буенча 
____________________________________________________ 

(күрсәтелә, дип башкарылачак булдыру яки модернизацияләү) 
сәнәгать җитештерүе 

___________________________________________________, 
(күрсәтелә атамасы һәм адресы сәнәгый җитештерү) 
нигезендә прилагаемым бизнес-планы һәм оештыру үтәү өчен сәнәгый 

җитештерү, технологик һәм җитештерү операцияләрен җитештерү буенча сәнәгый 
продукция, күрсәтелгән пунктында 2.4 әлеге кушымта нигезендә прилагаемым график 
башкару мондый операцияләр. 

2.2. Тормышка ашыруны тәэмин итәргә түбәндәге чаралар инвестицион 
проекты:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________;

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-
плане)

и несение следующих расходов инвестиционного характера:
П/п Наименование расхода Размер расхода за период действия

специального инвестиционного
контракта (руб.)

1 2 3 
1. Расходы на приобретение или долгосрочную 

аренду земельных участков под создание новых 
производственных мощностей 

 

2. Расходы на разработку проектной документации  
3. Расходы на строительство или реконструкцию 

производственных зданий и сооружений 
 

4. Расходы на приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку, расконсервацию и 
модернизацию оборудования, в том числе:

 

4.1. на приобретение, сооружение, изготовление 
оборудования 

 

4.2. на таможенные пошлины и таможенные сборы  
4.3. на строительно-монтажные (в отношении 

оборудования) и пусконаладочные работы 
  

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)
Источником инвестиций являются: 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, 
средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации 
инвестиционного проекта в соответствиис законодательством об инвестиционной 
деятельности, другие источники),что подтверждается 
________________________________________________.



(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по
каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный

кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта)
2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее - 

продукция):
П/
п 

Наименова
ние

продукции 

Код
продукции

в
соответств
ии с ОКП 

Сведения о
наличии/отсутс
твии налогов
продукции,

производимых
на территории

Российской
Федерации <*>

Отчетный
период, в
который
должно

быть
начато

производст
во

продукции 

Объем
производст

ва
продукции
(в рублях)
на конец
каждого

отчетного
периода 

Объем
производства
продукции (в
рублях) на

момент
окончания

срока
действия

специального
инвестиционн
ого контракта

Характерист
ики

продукции
<**>

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 
показателей в отчетных периодах (отчетный период равен) 
________________________________

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее
одного календарного года)

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <***>:
П/п Наименование

показателя 
Значение

показателя на
конец первого

отчетного
периода 

Значение
показателя на
конец второго

отчетного
периода 

Значение
показателя на
конец n-ного

отчетного
периода <****>

Значение
показателя к

окончанию срока
действия

специального
инвестиционного

контракта
1. Объем 

произведенной 
продукции 
(тыс. руб.)

    

2. Объем 
реализованной 
продукции
(тыс. руб.)

    

3. Объем налогов, 
планируемых к 
уплате (тыс. руб.), 
в том числе:

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

3.1 федеральных 
налогов 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

3.2 региональных 
налогов 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

3.3 местных налогов Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

4. Доля стоимости 
используемых 
материалов и 
компонентов 
(оборудования) 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 



иностранного 
происхождения в 
цене промышленной 
продукции (%)

5. Количество 
создаваемых рабочих
мест (шт.)

    

6. <****>      

2.6. _______________________________________________________________
(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом)
III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <******>:
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного 

проекта)
IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный 

инвестиционный контракт:
П/п Наименование

меры
стимулирования 

Наименование нормативного
правового акта или муниципального

правового акта, предусматривающего
применение меры стимулирования 

Лицо, в отношении которого
будет применяться мера

стимулирования (инвестор
или привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

V. Өстәмә шартлар тәкъдим ителгән инвестор кертү өчен махсус инвестиция контракт: 
. 
(буенча теләгәнчә сарыф иткән инвестор указываются өстәмә шартлары-махсус 

инвестицияләр контракты булган инвестор тәкъдим кертергә махсус инвестиция контракт) 
<*> очракта күрсәтмәләр булмау җитештерелә торган Россия Федерациясе сәнәгать 

продукциясе, ул тора аналогом сәнәгать продукциясе, осваиваемой барышында инвестицион 
проектын тормышка ашыру, приводится сылтама өчен реквизитлар раслаучы документны, 
чөнки сәнәгать продукциясе карый сәнәгать продукциясе генә булган җитештерелгән Россия 
Федерациясендә тиңе булмаган, приложениесе белән күрсәтелгән документ гаризага. 

<**> Указываются түбәндәге характеристика сәнәгать продукциясе: функциональное 
билгеләп кую белән яки исемлеге функцияләрен үти торган, куллану өлкәсе, сыйфат 
характеристикаларын (озынлыгы гарантия срогы, яраклылык вакыты яки срогы хезмәте, 
ышанычлылыгы, энергоемкость, экологичность, клиник нәтиҗәлелеге (медицина әйберләре 
һәм дару препаратлары), физик, химик, механические, органолептические һәм башка 
үзлекләре түгел, относящиеся бары тик к тышкы кыяфәте продукция. 

<***> очракта инвестор түгел планлаштыра кабул итәргә өстенә йөкләмәләр буенча 
ирешүгә, нинди дә булса күрсәткеченнән нинди дә булса хисап чорында яки тәмамлангач, 
гамәлдә булу вакыты махсус инвестицияләр контракты, ул һөҗүмнәрдән тиешле графасында 
әһәмияте күрсәткеченнән "0". 

<****> Саны столбцов күрсәтеп күрсәткечләр достигаемых узган йомгаклау периодах 
булырга тиеш тигез рәвештә саны йомгаклау чорларны дәвамында гамәлдә булу вакыты 
махсус инвестицияләр контракты. 

<*****> Указываются башка нәтиҗәләрен (күрсәткечләрен) буенча инвестицион проектны 
тормышка ашыру теләгәнчә сарыф иткән инвестор. 

<******> Әлеге кисәк түгел тутырыла очракта привлеченное зат түгел катнаша азакта 
махсус инвестицияләр контракты.     



КУШЫМТА 
гаризага төзү турында махсус 

инвестицион контракт 
(2 нче вариант) 

I. Вакыты махсус инвестицияләр контракты - _____________ (яшь). 
(күрсәтелә тәкъдим ителгән инвесторы вакыты инвестицион контракт, ул исәпләнә 

пункты нигезендә 4 якынча) 
II. Йөкләмәләр Инвестор: 
2.1. Ел дәвамында гамәлдә булу вакыты махсус инвестицияләр контракты тормышка 

ашырырга инвестиция проекты гамәлгә кертү буенча се арзан технологияләр сәнәгать 
җитештерүе _________________________________________________________________, 

(күрсәтелә атамасы һәм адресы сәнәгый җитештерү) 



нигезендә прилагаемым чаралар планы буенча әйләнә-тирә мохитне саклау (күрсәтелә 
очракта, иң яхшы доступные технологияләр кулланышка кертелә, бу сәнәгать 
предприятиесендә, осуществляющем эшчәнлек объектларында II яки III категорияле, билгеле 
бер законнары нигезендә, Россия Федерациясенең әйләнә-тирәлекне саклау 
өлкәсендә)/прилагаемой программасы арттыру, экологик нәтиҗәлелеген(күрсәтелә очракта, иң
яхшы доступные технологияләр кулланышка кертелә, бу сәнәгать предприятиесендә, 
осуществляющем эшчәнлек объектларында I категорияле тарафыннан билгеләнгән законнар 
нигезендә, Россия Федерациясенең әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә). 

2.2. Тормышка ашыруны тәэмин итәргә түбәндәге чаралар инвестицион 
проекты:________________________________________________________________________;
(перечисляются төп чаралар инвестицион проектын күрсәтелгән чаралар планы буенча 
әйләнә-тирә мохитне саклау яки үстерү программасы экологик нәтиҗәлелеген) 
2.3. Акча салу инвестиция проектын инвестицияләр суммасы 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(күрсәтелә гомуми инвестицияләр күләме сумнарда (саннар һәм прописью) 
Чыганагы инвестицияләр булып тора: , 
_____________________________________________________________________________ 
(тасвирламасы чыганагын инвестицияләр: үз акчалары, сумы заем/кредит акча, акча, 
катнашучылар инвестицион килешү, заключаемого инвестицион проектын тормышка ашыру 
максатыннан законнар нигезендә инвестиция эшчәнлеге турында, башка чыганаклар), 
дип раслана 
_________________________________________________________________________. 
(күрсәтелә документ(ћ), моны раслаучы(е) мөмкинлеге инвестицияләр салу буенча һәр 
источнику инвестицияләр, мәсәлән, кредит килешүе яки башлангыч кредит килешүе финанс 
инвестицион проект) 
2.4. Гамәлгә кертү өчен сәнәгый җитештерү түбәндәге иң яхшы доступные технологияләр 
(алга таба - НДТ буенча):
П/п  Наименование НДТ  Наименование справочника НДТ, в котором

содержится описание НДТ 
1  2  3 

2.5. Файдалануга тапшыру өчен сәнәгать производствосында болай технологик җиһазлар:
П/п  Наименование

оборудования 
Основные технические и

эксплуатационные характеристики
оборудования 

Срок введения оборудования в
эксплуатацию (указывается

отчетный период, 
в котором оборудование будет

введено 
в эксплуатацию)

1  2  3  4 

2.6. Тәэмин итү барышында инвестицион проектын тормышка ашыру түбәндәге 
күрсәткечләргә ирешү узган йомгаклау периодах (хисап чорына 
тиң________________________________________________________________________) 

(күрсәтелә тәкъдим ителгән инвесторы-хисап чорында, ул булырга мөмкин түгел, 
кимендә бер календарь ел) 

һәм бетерүгә гамәлдә булу вакыты махсус инвестицияләр контракты <*>:
П/п  Наименование

показателя 
Значение

показателя на
Значение

показателя на
Значение

показателя на
Значение показателя к

окончанию срока



конец первого
отчетного
периода 

конец второго
отчетного
периода 

конец n-ного
отчетного
периода
< **>

действия специального
инвестиционного

контракта

1. Нормативы 
допустимых 
выбросов, нормативы
допустимых сбросов, 
в том числе:

       

1.1. указывается 
наименование 
загрязняющего 
вещества 

       

1.2.          
1. n           
2. Введенное в 

эксплуатацию 
технологическое 
оборудование, в том 
числе<***> :

       

2.1. Указывается 
наименование 
оборудования в 
соответствии с п.2.5 
настоящего 
Приложения

       

2.2.          
2. n           
3. <** ** >         

2.7. ______________________________________________________________ 
(указываются башка йөкләмәләр торган инвестор кабул итәргә әзер өстенә туры китереп, 

махсус инвестиция контракты) 
III. Привлеченное зат катнаша өстенә түбәндәге йөкләмәләр <*****>: 
_________________________________________________________________________ 
(перечисляются йөкләмәләр привлеченного затлар барышында инвестицион проектын 

тормышка ашыру) 
IV. Тәкъдим ителгән исемлеге стимуллаштыру чараларын кертү өчен махсус инвестиция 

контракт:
П/п  Наименование

меры
стимулирования 

Наименование нормативного
правового акта или муниципального
правового акта, предусматривающего
применение меры стимулирования 

Лицо, в отношении которого
будет применяться мера

стимулирования (инвестор
или привлеченное лицо) 

1  2  3  4 

V. Өстәмә шартлар тәкъдим ителгән инвестор кертү өчен махсус инвестиция контракт: 
_________________________________________________________________________. 

(буенча теләгәнчә сарыф иткән инвестор указываются өстәмә шартлары-махсус
инвестицияләр контракты булган инвестор тәкъдим кертергә махсус инвестиция контракт) 

kodeks://link/d?nd=420289300&prevdoc=439307301&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KF


<*> очракта инвестор түгел планлаштыра кабул итәргә өстенә йөкләмәләр буенча ирешүгә,
нинди дә булса күрсәткеченнән нинди дә булса хисап чорында яки тәмамлангач, гамәлдә булу

вакыты махсус инвестицияләр контракты, ул һөҗүмнәрдән тиешле графасында әһәмияте
күрсәткеченнән "0". Әһәмияттәге күрсәткечләренә туры килергә тиеш күрсәткечләр

күрсәтелгән чаралар планы буенча әйләнә-тирә мохитне саклау / арттыру программасы
экологик нәтиҗәлелеген. 

<**> Саны столбцов күрсәтеп күрсәткечләр достигаемых узган йомгаклау периодах булырга
тиеш тигез рәвештә саны йомгаклау чорларны дәвамында гамәлдә булу вакыты махсус

инвестицияләр контракты. 
<***> Әһәмияте күрсәткеченнән тутырыла зиннәтле отчетному чорына, анда планлаштырыла

алып бару файдалануга җиһазлар форматында "Тапшырылган/Түгел файдалануга
тапшырылган" 

<****> Указываются башка нәтиҗәләрен (күрсәткечләрен) буенча инвестицион проектны
тормышка ашыру теләгәнчә сарыф иткән инвестор. 

<*****> Әлеге кисәк түгел тутырыла очракта привлеченное зат түгел катнаша азакта махсус
инвестицияләр контракты.   



  ПРИЛОЖЕНИЕ
     к Заявлению о заключении специального

 инвестиционного контракта 
  

(3-й вариант)
I. Срок специального инвестиционного контракта - _____________ (лет).
(указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта, который 

рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка)
II. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект по освоению в соответствии с прилагаемым бизнес-планом 
производства промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 
Федерации аналогов, и указанной в пункте 2.4. настоящего приложения, что предполагает 
выполнение на промышленном 
производстве______________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(указывается наименование и адрес промышленного производства)
технологических и производственных операций по производству промышленной 

продукции, указанной в пункте 2.4. настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым 
графиком выполнения таких операций.

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:
_________________________________________________________________________.
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-

плане)
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую 

сумму_______________________________________________________________________ .
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)
Источником инвестиций являются: _____________________________________________,
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, 

средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной 
деятельности, другие источники)что подтверждается 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по 
каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный 
кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта) 

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции:
П/
п 

Наименова
ние

продукции 

Код
продукции

в
соответств
ии с ОКП 

Наименование
и реквизиты
документа,

подтверждающ
его, что

продукция
относится к

промышленной
продукции, не

имеющей
аналогов,

производимых
на территории
Российской

Отчетный
период, в
который
должно
быть

начато
производст

во
продукции 

Объем
производс

тва
продукции
(в рублях)
на конец
каждого

отчетного
периода 

Объем
производства
продукции (в
рублях) на

момент
окончания

срока
действия

специального
инвестиционн
ого контракта

Характерист
ики

продукции<*
>
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Федерации 
1  2  3  4  5  6  7  8 

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 
показателей в отчетных периодах (отчетный период равен) _____________________________

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее 
одного календарного года)

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <**>: 
П/п  Наименование

показателя 
Значение

показателя на
конец первого

отчетного
периода 

Значение
показателя на
конец второго

отчетного
периода 

Значение
показателя на
конец n-ного
отчетного
периода
< ***>

Значение показателя
к окончанию срока

действия
специального

инвестиционного
контракта

1. Объем произведенной
продукции (тыс. руб.) 

       

2. Объем реализованной
продукции (тыс. руб.) 

       

3. Объем налогов, 
планируемых к уплате
(тыс. руб.), в том 
числе:

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

3.1. федеральных налогов  Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

3.2. региональных налоговНе 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

3.3. местных налогов  Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

4. Доля стоимости 
используемых 
материалов и 
компонентов 
(оборудования) 
иностранного 
происхождения в цене
промышленной 
продукции (%)

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

 

5. Количество 
создаваемых рабочих 
мест (шт.) 

       

6. <***>         

2.6. ______________________________________________________________
(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом)
III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*****>:
________________________________________________________________________
(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного 

проекта) 



IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный 
инвестиционный контракт:
П/п  Наименование

меры
стимулирования 

Наименование нормативного
правового акта или муниципального
правового акта, предусматривающего
применение меры стимулирования 

Лицо, в отношении которого
будет применяться мера

стимулирования (инвестор
или привлеченное лицо) 

1  2  3  4 

V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный 
инвестиционный контракт:

________________________________________________________________________.
(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 

инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в специальный 
инвестиционный контракт) 

<*> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: 
функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, 
качественные характеристик (длительность гарантийного срока, срок годности или срок 
службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для 
медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, 
органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду 
продукции.

<**> В случае, если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по 
достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока 
действия специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе 
значение показателя "0".

<***> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, 
должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального 
инвестиционного контракта.

<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта
по усмотрению инвестора.

<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в 
заключении специального инвестиционного контракта.



     Приложение N 3 к постановлению
     от 17.03.2020г. N 6

Положение о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных
инвестиционных контрактов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления 
деятельности межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных 
инвестиционных контрактов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами Республики Татарстан, актами Правительства Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами.

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и членов 
комиссии.

4. В составе комиссии входят:
а) председатель комиссии - глава _________________ сельского поселения;
б) заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации 

_________________ сельского поселения;
в) 1 член комиссии - ______________________ (по согласованию).
г) 2 члена комиссии - депутаты Совета _________________ сельского поселения (по 

согласованию).
5. Состав комиссии утверждается распоряжением главы _________________ сельского 

поселения.
6. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом ее конкретном 

заседании могут привлекаться представители заинтересованных органов местного 
самоуправления и организаций с правом голоса (далее - участники с правом голоса):

а) представители субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности той же отрасли, в рамках 
которой заключается специальный инвестиционный контракт (5 членов), - в случае 
заключения специального инвестиционного контракта, предусматривающего создание либо 
модернизацию и (или) освоение производства промышленной продукции, в отношении 
которой отсутствует документ о том, что промышленная продукция, производство которой 
будет осваиваться в рамках инвестиционного проекта, не имеет произведенных в Российской 
Федерации аналогов;

7. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии;
в) организует планирование работы комиссии;
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

организациями;
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкретном 

заседании комиссии.
8. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии.
9. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими 

органами местного самоуправления и организациями, получать от них в установленном 
порядке необходимые материалы и информацию;

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экспертных 
работ экспертов- представителей научных организаций и специалистов инженерно-
технического профиля, которые не участвуют в голосовании и принятии решений комиссии.
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10. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает уполномоченный орган не 
реже двух раз в год (при наличии заявлений о заключении специальных инвестиционных 
контрактов).

11. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

12. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые материалы 
рассылаются уполномоченным органом по поручению председателя комиссии ее членам и 
участникам с правом голоса не позднее одного месяца до дня проведения заседания комиссии.

13. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами при 
обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и участников с правом голоса с учетом письменных мнений 
отсутствующих членов комиссии и участников с правом голоса.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании.

15. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод в случае 
наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации аффиликрованности по 
отношению к инвестору и (или) привлеченному лицу при рассмотрении вопросов в 
отношении конкретного специального инвестиционного контракта.

16. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается 
решение о подготовке заключения комиссии о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта.

17. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях содержит в себе 
следующие сведения:

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) 
привлеченного лица (в случае его привлечения);

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного 

проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);
д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или 

модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного 
контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.
18. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии членами комиссии (участниками с правом голоса). 
Письменные мнения, поданные отсутствующими членами комиссии (участниками с правом 
голоса), прилагаются к протоколу.

19. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется администрацией _________________ сельского 
поселения.


