ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОЧЕРШИЛИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛЕНИНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛЕНИНОГОРСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«ЯҢА ЧЫРШЫЛЫ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ
БЕРӘМЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР

2019 елның 12 сентябре

№17

Татарстан
Республикасы
«Яңа
Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге
Башкарма
комитеты
тарафыннан
махсус
инвестиция
контрактлары төзү тәртибен раслау
турында

"Россия Федерациясендә промышленность сәясәте турында" 2014 елның 31
декабрендәге № 488-ФЗ Федераль законның 16 статьясының 4 өлеше нигезендә,
«Яңа Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1.Расларга:
1.1. Татарстан Республикасы «Яңа Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге Башкарма комитеты тарафыннан махсус инвестиция контрактлары
төзү тәртибен 1нче кушымта нигезендә.
1.2. Махсус инвестиция контракты төзү турында инвестор гаризасы формасы 2
нче кушымта нигезендә.
1.3. Махсус инвестиция контрактлары төзү мөмкинлеген бәяләү буенча
ведомствоара комиссия эшчәнлеген формалаштыру һәм гамәлгә ашыру тәртибе.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат
порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һәм Лениногорск муниципаль районы рәсми
сайтында (http://pestreci.tatarstan.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карар халыкка хәбәр ителгән көннән үз көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.
Яңа Чыршылы авыл җирлеге
муниципаль берәмлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе

Р.А. Мөхәмәтшина

Карарга 1нче кушымта
2019 елның 12 сентябре № 17

Татарстан Республикасының «Яңа Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге башкарма комитеты тарафыннан махсус инвестиция контрактлары
төзү тәртибе

1. Татарстан Республикасы «Яңа Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге Башкарма комитеты (алга таба-тәртип) тарафыннан махсус
инвестицион контрактлар төзүнең әлеге тәртибе, Россия Федерациясе һәм (яки)
Татарстан Республикасы катнашында төзелә торган махсус инвестицион
контрактлардан тыш, авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты
тарафыннан махсус инвестицион контрактлар төзү механизмын билгели.
2. Махсус инвестицион контракт Лениногорск муниципаль районының авыл
җирлеге муниципаль берәмлеге (алга таба-Лениногорск муниципаль районы)
исеменнән төзелә, авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты үз
көче белән яисә башка затларны җәлеп итеп, муниципаль берәмлек
территориясендә
яңа
сәнәгать
производствосын
төзергә,
яисә
модернизацияләргә һәм (яки) үзләштерергә һәм (яки) үзләштерергә йөкләмә
алган юридик зат яисә шәхси эшмәкәр белән.
Махсус инвестицион контракт муниципаль берәмлекнең муниципаль
программалары буенча максатчан күрсәткечләргә һәм индикаторларга ирешү
һәм бурычларны хәл итү максатларында төзелә, алар кысаларында инвестицион
проектлар гамәлгә ашырыла.
3. Махсус инвестицион контракт инвестицион проектның 5 елга, ләкин 10
елдан да артык түгел арттырылган бизнес-планы нигезендә, проект операцион
табышына инвестицион проектның чыгу срогына тәңгәл
4. Махсус инвестицион контракт төзү өчен инвестор администрациягә
Администрация карары белән расланган форма буенча гариза бирә, кушымта
нигезендә:
а) инвестицион проектка инвестицияләр кертүне (кредит шартнамәсе яки
инвестицион проектны финанслау белән алдан кредит килешүе йә җәлеп ителә
торган инвестицияләр күләмен раслый торган башка документлар) һәм махсус
инвестицион контракт вакыты тәмамланганчы саклап калу һәм (яки)
инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында кимендә 10 яңа эш урыны
булдыру турында язма гарантия йөкләмәсе күчермәләрен бирү;
б) инвестор махсус инвестицион контрактка кертергә тәкъдим итә торган
муниципаль хокукый актларда каралган чаралар арасыннан сәнәгать өлкәсендә
эшчәнлекне стимуллаштыру чаралары исемлеге;
в) инвестор һәм (яки) җәлеп ителгән зат йөкләмәләре исемлеге (аны җәлеп
иткән очракта));
г) мәгълүмат:

- махсус инвестицион контрактны үтәү барышында җитештерелә яки
модернизацияләнә торган һәм (яки) үзләштерелә торган сәнәгать
продукциясенең характеристикалары турында;
- инвестицион проект чаралары исемлеге турында;
-инвестицион проектка инвестицияләр күләме турында;
- инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында (еллык һәм йомгаклау
күрсәткечләрен) ирешү планлаштырыла торган нәтиҗәләр (күрсәткечләр)
турында, шул исәптән:
-җитештерелгән һәм сатылган продукциянең күләме (ел саен календарь ел
азагына һәм махсус инвестиция контракты срогы тәмамлануга) );
- махсус инвестицион контракт вакыты тәмамланганнан соң түләүгә
планлаштырылган салым күләме;
-махсус инвестицион контракт срогы тәмамлануга чыгарыла торган сәнәгать
продукциясе
бәясендә
чит
ил
чыгышлы
материалларының
һәм
компонентларының (җиһазларының) бәясе өлеше;
- инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында булдырыла торган эш
урыннары саны;
инвестор тарафыннан кабул ителгән йөкләмәләрнең үтәлешен характерлаучы
башка күрсәткечләр.
Җәлеп ителгән зат махсус инвестицион контракт төзүдә катнашкан очракта,
әлеге пунктта күрсәтелгән гаризага шулай ук җәлеп ителгән зат та кул куелырга
тиеш.
5. Махсус инвестицион контракт төзү өчен, аның барышында сәнәгать
продукциясе җитештерү төзелә яисә модернизацияләнә торган инвестор әлеге
Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән документлар белән тапшырыла торган
гариза составында сәнәгать җитештерүен төзүне яки модернизацияләүне, эш
урыннарын булдыруны һәм булдыруны, сәнәгать продукциясен эшләп
чыгаруның булдырылган (модернизацияләнгән) куәтләрен үзләштерүне һәм
инвестицион характердагы түбәндәге чыгымнарны мәҗбүри тәртиптә гамәлгә
ашыруны раслаучы документлар тапшыра:
а) инвестиция проекты гамәлгә ашырыла торган җир участогының инвестор
яисә җәлеп ителгән затлар милкендә булган очраклардан тыш) яңа җитештерү
куәтләре төзү өчен җир кишәрлекләрен сатып алу яисә озак сроклы арендага алу
өчен (моңа инвестицион проект гамәлгә ашырыла торган җир кишәрлегенең
инвестор яисә җәлеп ителгән затлар милкендә булуы керә));
б) проект документларын эшләү өчен;
в) җитештерү биналарын һәм корылмаларын төзү яки реконструкцияләүгә;
г) төп чараларны сатып алу, төзү, китереп бирү, консервацияләү һәм
модернизацияләүгә (инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында сатып
алына торган җиһазларның минималь өлеше модернизацияләнә торган һәм (яки)
консервлана торган җиһазлар бәясенең кимендә 25 процентын тәшкил итә), шул
исәптән таможня пошлиналары һәм таможня җыемнары, шулай ук төзелешмонтаж һәм эшләтеп җибәрү эшләре өчен.
6. Инвестицион проектның бизнес-планы, инвестицион килешү (килешүләр)
яисә инвестицион проектны гамәлгә ашыру турында алдан килешү (килешүләр)
күчермәсе әлеге Тәртипнең 5 пунктында каралган документлар булып тора.

7.Махсус инвестицион контракт төзү өчен, аның барышында Россия
Федерациясендә җитештерелгән аналоглары булмаган сәнәгать продукциясе
җитештерү үзләштерелә, инвестор әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән
документлар белән гариза составында инвестицион проектны тормышка ашыру
барышында Россия Федерациясендә җитештерелгән аналоглары булмаган
сәнәгать продукциясе җитештерү үзләштерелә, дип раслый торган документлар,
инвестицион проектны гамәлгә ашыру турында алдан килешү (килешүләр) яисә
килешү (шартнамәләр) күчермәсе тапшырыла.
8. Администрация әлеге Тәртипнең 4-8 пунктларында күрсәтелгән документлар
кергән көннән соң 30 эш көненнән дә соңга калмыйча, аларны муниципаль
берәмлек башлыгы кул куйган башлангыч бәяләмәдән, инвестор гаризасының
һәм әлеге Тәртипнең 4-7 пунктларына тапшырылган документларның карау
өчен махсус инвестицион контрактлар төзү мөмкинлеген бәяләү буенча
ведомствоара комиссиягә (алга таба - комиссия) туры килү-килмәве турындагы
нәтиҗә белән җибәрә.
Бәяләмәне әзерләү тәртибе Администрация тарафыннан билгеләнә.
9. Идарә тарафыннан расланган махсус инвестицион контрактлар төзү
мөмкинлеген бәяләү буенча ведомствоара комиссия турындагы Нигезләмә
нигезендә эш итүче Комиссия инвестор тәкъдим иткән шартларда махсус
инвестицион контракт төзү мөмкинлеге (булмавы) турында бәяләмә әзерли.
10. Әлеге Тәртипнең 9 пунктында күрсәтелгән Бәяләмәне әзерләгәндә,
комиссия әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән инвестор һәм (яисә) җәлеп
ителгән зат йөкләмәләре исемлегенә инвестор тәкъдим иткән инвестицион
проект характеристикаларына үзгәрешләр кертергә хокуклы түгел.
11. Комиссия администрациягә әлеге Тәртипнең 4-7 пунктларында күрсәтелгән
документлар кергән көннән соң 60 эш көненнән дә соңга калмыйча авыл
җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгына бәяләмә җибәрә, анда күрсәтелгән
Бәяләмәне авыл җирлеге башлыгына җибәрә:
а) инвестор һәм җәлеп ителгән затның исеме (аны җәлеп иткән очракта));
б) яңа сәнәгать җитештерүен булдыру һәм (яки) үзләштерү буенча
инвестицион проектның исеме;
в) инвесторга һәм (яки) җәлеп ителгән затка карата гамәлгә ашырыла торган
кызыксындыру чаралары исемлеге (бу очракта аны җәлеп итү);
г) инвестор һәм җәлеп ителгән зат йөкләмәләре исемлеге (аны җәлеп иткән
очракта));
д) махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу срогы;
и) инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында ирешү планлаштырыла
торган һәм күрсәтелгән күрсәткечләрне үлчи торган нәтиҗәләргә (ел саен һәм
йомгаклау күрсәткечләрен) ирешү;);
к) махсус инвестицион контрактны үтәү барышында җитештерелә яисә
модернизацияләнә торган һәм (яки) үзләштерелә торган сәнәгать продукциясе
характеристикалары;
л) инвестицион проект чаралары исемлеге;
м) инвестиция проектына инвестицияләр күләме;
н) инвестор тәкъдим иткән шартларда махсус инвестицион контракт төзү
мөмкинлеге (булмавы) турында комиссия карары.

12. Комиссия махсус инвестицион контракт төзү мөмкинлеге булмау
турындагы карарны үз эченә алган Бәяләмәне түбәндәге очракларда җибәрә:
а) инвестицион проект әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән максатларга
туры килми;
б) инвестор тарафыннан тапшырылган гариза һәм документлар әлеге
Тәртипнең 4-8 пунктларына туры килми;
в) инвестор һәм (яисә) җәлеп ителгән затка карата тәкъдим ителгән
кызыксындыру чараларының берсе дә муниципаль хокукый актларга туры
килми.
14. Комиссия бәяләмәсе Администрация тарафыннан махсус инвестицион
контракт төзүдә катнашучы затларга аны алган көннән алып 10 эш көне эчендә
җибәрелә.
Махсус инвестицион контракт төзү мөмкинлеге турындагы карарны үз эченә
алган бәяләмә җибәргән очракта, Администрация, шул ук вакытта, комиссия
бәяләмәсен исәпкә алып, инвесторга һәм җәлеп ителгән затка (аны җәлеп иткән
очракта) махсус инвестицион контракт проектын җибәрә, анда инвестор һәм
җәлеп ителгән зат йөкләмәләре исемлеге бар (аны җәлеп иткән очракта).
15. Инвестор һәм җәлеп ителгән зат (аны җәлеп иткән очракта) махсус
инвестицион контракт проектын алган көннән соң 10 эш көне эчендә
администрациягә имзаланган махсус инвестицион контрактны, йә инвестор яисә
җәлеп ителгән затның язма рәвештә баш тартуы (аны җәлеп иткән очракта), йә
каршылыклар беркетмәсен (Бәяләмәдә булган махсус инвестицион контракт
шартларына кагылышлы мәсьәләләр буенча) җибәрәләр.
16. Каршылыклар протоколын алган көннән соң 10 эш көне эчендә
Администрация, мондый каршылыкларны җайга салу, махсус инвестицион
контрактка кул кую яки инвестор яки җәлеп ителгән затны махсус инвестицион
контрактка кул куюдан баш тарту өчен, инвестор яки җәлеп ителгән зат белән
сөйләшүләр үткәрә.
17. Администрация 20 эш көне эчендә махсус инвестицион контракт төзү
мөмкинлеге турындагы карарны үз эченә алган, инвестор һәм җәлеп ителгән зат
тарафыннан имзаланган махсус инвестицион контракт проектын (аны җәлеп
иткән очракта), махсус инвестицион контрактны яисә каршылыклар беркетмәсен
алган очракта, аңа махсус инвестицион контракт яки килешмә беркетмәсен
тутырганнан соң, 20 эш көне эчендә килешү төземәгән очракта, Администрация
тарафыннан махсус инвестицион контракт төзү мөмкинлеге турында Карар
кабул ителгән, махсус инвестицион контрактны имзалаудан баш тарту яки
җәлеп ителгән зат (аны җәлеп иткән очракта) махсус инвестицион контрактны
имзалаудан баш тарткан дип санала.
18. Инвестор һәм җәлеп ителгән зат тарафыннан имзаланган махсус
инвестиция контракты алынганнан соң (аны җәлеп иткән очракта) 10 эш көне
эчендә авыл җирлеге башлыгы махсус инвестицион контрактка кул куя.
19. Махсус инвестицион контрактның барлык катнашучылары тарафыннан
имзаланган экземплярлар Администрация тарафыннан махсус инвестицион
контрактның күрсәтелгән катнашучыларына тапшырыла.

Карарга 2 нче кушымта
2019 елның 12 сентябре № 35
ГАРИЗА
МАХСУС ИНВЕСТИЦИЯ КОНТРАКТЫН ТӨЗҮ ТУРЫНДА
Махсус инвестицион контракт төзү тәртибе нигезендә администрация тарафыннан
_________________
авыл
җирлеге,
(алга
таба
тәртип),_________________________________________________________________
(Инвесторның тулы исеме)
ОГРН_______________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
КПП________________________________________________________________
Теркәлү адресы: ___________________________________________________
Почта адресы: _____________________________________________________
кушымтада күрсәтелгән шартларда аның белән махсус инвестицион контракт төзүне сорый
_____________________________________________________________________
(махсус инвестицион контракт предметына карап, кушымтаның 1, 2, 3 нче варианты
күрсәтелә)
әлеге гаризага, ул аның аерылгысыз өлеше булып тора.
Махсус инвестицион контрактны үтәүгә җәлеп ителә,
(махсус инвестицион контрактны имзалауда катнашачак махсус инвестицион контрактны
үтәү өчен инвестор тарафыннан башка зат җәлеп ителгән очракта, аның тулы исеме
күрсәтелә)
ул тора ____________________________________________
(инвесторга карата җәлеп ителгән зат нәрсә белән бәйле: бүлендек, җәмгыятькә бәйле, яисә
инвестицион проектта катнашу өчен әлеге затны җәлеп итүнең башка нигезе күрсәтелә)
инвесторга карата бу раслана,________________________________________________
(җәлеп ителгән затның бүлендек/бәйле характерын раслый торган йә инвестицион проектта
катнашу өчен затны җәлеп итүнең башка нигезен раслый торган документның гаризасына
теркәлә торган реквизитлары күрсәтелә)
һәм ул әлеге гаризага кушымтада күрсәтелгән йөкләмәләрне үз өстенә ала.
раслыйм:
1) каршы ___________________________________________________
(инвесторның исеме күрсәтелә)
бетерү процедурасы үткәрелми (юридик зат өчен), Арбитраж судның банкрот дип тану һәм
конкурс производствосын ачу турында карары юк, аның (аларның) эшчәнлеге административ
хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексында каралган тәртиптә туктатылмаган;
2) бухгалтерлык хисаплылыгы күрсәткечләре буенча соңгы тәмамланган хисап чорына
инвестор активларының баланс бәясе тәшкил итә _____________________________ сум;
3) инвесторның теләсә кайсы дәрәҗәдәге бюджетларга яисә бюджеттан тыш дәүләт
фондларына күчерелгән салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычы
узган календарь ел өчен соңгы тәмамланган хисап чорында бухгалтерлык хисабы
мәгълүматлары буенча активларның баланс бәясенең процентыннан артып китми.;
4) җәлеп ителгән затның теләсә кайсы дәрәҗәдәге бюджетларга яисә бюджеттан тыш дәүләт
фондларына исәпләнгән салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычы
(аны җәлеп иткән очракта) узган календарь ел өчен соңгы төгәлләнгән хисап чорында
бухгалтерлык хисабы мәгълүматлары буенча активларның баланс бәясенең процентыннан
артмый.
Хәбәр итәм ______________________
(инвесторның исеме)
Булып тора _____________________________________________________________,

(инвесторның 53.2 статьясы нигезендә билгеләнгән барлык аффилированные затлар
күчерелә. Россия Федерациясе Гражданнар кодексы),
ә аффилир затлар тарафыннан _________________________________
(җәлеп ителгән затның исеме күрсәтелә (аны җәлеп иткән очракта))
тора ____________________________________________________________
(җәлеп ителгән затның барлык аффилированные затлары (аны җәлеп иткән очракта)
күчерелә
Россия Федерациясе Граждан кодексының 53.2 статьясы нигезендә),
Әлеге гариза нигезендә махсус инвестицион контракт төзү мөмкинлеге турында карарны
махсус инвестицион контрактлар төзү мөмкинлеген бәяләү буенча ведомствоара комиссия
тарафыннан кабул ителгән очракта, шуны раслыйм
(инвестор исеме күрсәтелә)
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 16 июлендәге 708 номерлы "сәнәгатьнең
аерым тармаклары өчен махсус инвестицион контрактлар турында"гы карары белән расланган
әлеге гаризага һәм махсус инвестицион контрактның типлаштырылган формасына туры килә
торган шартларда махсус инвестицион контрактка имза салырга әзер.
Элемтә өчен җаваплы зат әлеге гариза буенча булып тора:_______________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, элемтә өчен телефон һәм электрон почта адресы
күрсәтелә)
Кушымта: (гаризага кушып бирелә торган документлар күчерелә).
Инвестор-оешма җитәкчесе
(имза) (имза расшифровка)
М. П.
Чынлап шуны раслыйм_____________________________________
(җәлеп ителгән затның исеме күрсәтелә)
әлеге гаризада бәян ителгән һәм гаризага кушып бирелә торган документларда махсус
инвестицион контрактны төзүдә һәм үтәүдә катнашырга.
Җәлеп ителгән оешма җитәкчесе
(имза) (имза расшифровка)
М. П

Кушымта

МАХСУС ИНВЕСТИЦИЯ КОНТРАКТЫН ТӨЗҮ ТУРЫНДА ГАРИЗАСЫНА

(1 вариант)
I. Срогы ________________ (ел).
(Тәртипнең 4 пункты нигезендә исәпләп чыгарыла торган инвестицион контрактның
инвестор тәкъдим иткән вакыты күрсәтелә)
II. Инвестор Бурычлары:
2.1. Махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу вакыты дәвамында буенча инвестицион
проектны
тормышка
ашыру
буенча
____________________________________________________
(булдыру яки модернизацияләү гамәлгә ашырылачак дип күрсәтелә)
сәнәгать җитештерүе ________________________________,
(сәнәгать җитештерүенең атамасы һәм адресы күрсәтелә)
кушымта итеп бирелә торган бизнес-план нигезендә сәнәгать производствосында сәнәгать
продукциясе җитештерү буенча технологик һәм җитештерү операцияләрен башкаруны, әлеге
кушымтаның 2.4 пунктында күрсәтелгән, мондый операцияләрне башкаруның кушымта итеп
бирелгән графигы нигезендә оештырырга.
2.2. Инвестицион проектның түбәндәге чараларын гамәлгә ашыруны тәэмин
итәргә:___________________________________________________________________________
______________________________________________;
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнесплане)
и несение следующих расходов инвестиционного характера:
П/

Чыгымның атамасы

п
1
2
1. Яңа җитештерү куәтләре булдыру өчен җир кишәрлекләрен

сатып алу яки озак вакытка арендага бирү чыгымнары
2. Проект документациясен эшләүгә чыгымнар
3. Җитештерү биналарын һәм корылмаларын төзү яки

реконструкцияләүгә чыгымнар
4. Җиһазлар сатып алу, төзү, китерү, консервацияләү һәм

модернизацияләүгә, шул исәптән:
4. җиһазлар сатып алу, төзү өчен
1.
4. таможня пошлиналары һәм таможня җыемнары
2.
4. төзелеш-монтаж эшләренә (җиһазларга карата) һәм эшләтеп
3.

җибәрү-көйләү эшләренә

2.3. Инвестиция проектына гомуми суммага инвестицияләр кертү

Чыгымның
күләме
3

_______________________________________________________________________________
__________________________________________
(сумнарда (саннар һәм пропись белән) инвестицияләрнең гомуми суммасы күрсәтелә)
Инвестицияләр
чыганагы
булып
тора:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________,
(инвестицияләр чыганагының тасвирламасы: үз акчалары, заем/кредит акчалары,
инвестиция килешүендә катнашучыларның акчалары, инвестицион проектны тормышка
ашыру максатларында төзелә торган инвестиция килешүендә катнашучылар акчалары
инвестиция эшчәнлеге турында законнар белән, башка чыганаклар),
бу раслана _________________________________________.
инвестицияләрнең һәр чыганагы буенча инвестицияләр кертү мөмкинлеген раслый торган
документ(е), мәсәлән, кредит килешүе яки инвестицион проектны финанслау белән алдан
кредит килешүе күрсәтелә)
2.4. Киләсе сәнәгать продукциясен (алга таба - продукция) җитештерүне үзләштерүне
тәэмин итәргә):
П Продукция Продукция Россия
/п нең атамасы нең коды
Федерациясе
территориясен
дә
җитештерелә
торган
продукция
салымнарыны
ң
булуы/булмав
ы
турында
белешмәләр
<*>
1 2
3
4

Продук
ция
җитеште
рү
башланга
н хисап
чоры
булырга
тиеш

5

Һәр
хисап
чоры
ахырына
продукци
я
җитеште
рү
күләме
(сумнард
а)

6

Махсус
Продкукция
инвестици нең
он
контрактн
ың гамәлдә
булу
вакыты
тәмамланга
н вакытка
продукция
җитештерү
күләме
(сумнарда)
7
8

2.5. Инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында Хисап чорларында түбәндәге
күрсәткечләргә ирешүне тәэмин итәргә (хисап чоры тигез )
(инвестор тәкъдим иткән хисап чоры күрсәтелә, ул бер календарь елдан да ким булырга
тиеш түгел)
һәм махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу вакыты тәмамлануга кадәр<* * >:
П
/п

Күрсәткечнең атамасы

Җитештерелгән
продукциянең
күләме
(мең сумнарда
2. Реализацияләнгән
продукциянең күләме
3. Салымнар күләме
3. Федераль салым

Күрсәткечне Икенче чорга Соңгы чорга Күрсәткечне
ң мәгънәсе
күрсәткечнең күрсәткечнең ң мәгънәсе
мәгънәсе
мәгънәсе

1.

Күрсәтелми
Күрсәтелми

Күрсәтелми
Күрсәтелми

Күрсәтелми
Күрсәтелми

1
3.

Региональ салым

Күрсәтелми

Күрсәтелми

Күрсәтелми

3.

Җирле салымнар

Күрсәтелми

Күрсәтелми

Күрсәтелми

2

3
Сәнәгать
продукциясе
бәясендә чит ил чыгышлы
материалларының
һәм
компонентларының
(җиһазларының)
бәясе
өлеше (%)
5. Эш урыннары саны
6. <****>
4.

Күрсәтелми

Күрсәтелми

Күрсәтелми

2.6. ________________________________________________________
(инвестор махсус инвестицион контракт нигезендә үз өстенә алырга әзер булган башка
йөкләмәләр күрсәтелә)
III. Җәлеп ителгән зат түбәндәге йөкләмәләрне үз өстенә ала: <* * * * * * >:
___________________________________________________________
(инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында җәлеп ителгән затның йөкләмәләре
санап үтелә)
IV. Махсус инвестицион контрактка кертү өчен тәкъдим ителгән кызыксындыру чаралары
исемлеге:
П/

атамасы

1

2

п

Стимуллаштыру чараларын куллануны Кызыксындыру
чарасы
күздә тоткан норматив хокукый акт яисә кулланылачак зат (инвестор
муниципаль хокукый актның исеме
яки җәлеп ителгән зат)
3
4

V. махсус инвестицион контрактка кертү өчен инвестор тарафыннан тәкъдим ителгән өстәмә
шартлар:
(инвестор теләгәнчә махсус инвестицион контрактның өстәмә шартлары күрсәтелә, аларны
инвестор махсус инвестицион контрактка кертергә тәкъдим итә)
<*> Россия Федерациясендә җитештерелә торган сәнәгать продукциясе юклыгы күрсәтелгән
очракта, инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында үзләштерелә торган сәнәгать
продукциясе аналогы булган сәнәгать продукциясенең Россия Федерациясендә
җитештерелгән аналоглары булмаган сәнәгать продукциясенә каравын раслаучы документ
реквизитларына сылтама китерелә.
Сәнәгать продукциясенең түбәндәге характеристикалары күрсәтелә: башкарыла торган
функцияләрнең функциональ билгеләнеше яисә Исемлеге, куллану өлкәсе, сыйфат
характеристикалары (гарантия срогы, яраклылык срогы яки хезмәт итү срогы, ышанычлылык,
энергия сыйдырышлылыгы, экологик нәтиҗәлелеге (медицина эшләнмәләре һәм дару
препаратлары өчен), физик, химик, механик, органолептик һәм продукциянең тышкы төренә
генә кагылмый торган башка үзлекләре.
Әгәр инвестор хисап чорында яисә махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу срогы
тәмамланганнан соң нинди дә булса күрсәткечкә ирешү бурычын үз өстенә алмаса, ул тиешле
графада "0"күрсәткече әһәмиятен күрсәтә.
Хисап чорында ирешелгән күрсәткечләрне күрсәтеп, баганалар саны махсус инвестицион
контрактның гамәлдә булу вакыты дәвамында хисап чорлары санына тигез булырга тиеш.
Инвестор теләгәнчә инвестиция проектын гамәлгә ашыруның башка нәтиҗәләре
(күрсәткечләре) күрсәтелә.
Җәлеп ителгән зат махсус инвестицион контракт төзүдә катнашмаган очракта бу бүлек
тутырылмый.

Кушымта

МАХСУС ИНВЕСТИЦИЯ КОНТРАКТЫН ТӨЗҮ ТУРЫНДА ГАРИЗАСЫНА

(2 вариант)
I. Срогы ________________ (ел).
(Тәртипнең 4 пункты нигезендә исәпләп чыгарыла торган инвестицион контрактның
инвестор тәкъдим иткән вакыты күрсәтелә)
II. Инвестор Бурычлары:
2.1. Махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу вакыты дәвамында буенча инвестицион
проектны
тормышка
ашыру
буенча
____________________________________________________
(булдыру яки модернизацияләү гамәлгә ашырылачак дип күрсәтелә)

сәнәгать җитештерүе ________________________________,
(сәнәгать җитештерүенең атамасы һәм адресы күрсәтелә)
кушымта итеп бирелә торган бизнес-план нигезендә сәнәгать производствосында сәнәгать
продукциясе җитештерү буенча технологик һәм җитештерү операцияләрен башкаруны, әлеге
кушымтаның 2.4 пунктында күрсәтелгән, мондый операцияләрне башкаруның кушымта итеп
бирелгән графигы нигезендә оештырырга.
2.2. Инвестицион проектның түбәндәге чараларын гамәлгә ашыруны тәэмин
итәргә:___________________________________________________________________________
______________________________________________;
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнесплане)
и несение следующих расходов инвестиционного характера:
П/

Наименование расхода

п
1
1.

2.
3.
4.

4.1
.
4.2

2
Расходы на приобретение или долгосрочную
аренду земельных участков под создание новых
производственных мощностей
Расходы на разработку проектной документации
Расходы на строительство или реконструкцию
производственных зданий и сооружений
Расходы
на
приобретение,
сооружение,
изготовление, доставку, расконсервацию и
модернизацию оборудования, в том числе:
на приобретение, сооружение, изготовление
оборудования
на таможенные пошлины и таможенные сборы

Размер расхода за период действия
специального
инвестиционного
контракта (руб.)
3

.
4.3
.

на строительно-монтажные (в отношении
оборудования) и пусконаладочные работы

2.3. Инвестиция проектына гомуми суммага инвестицияләр кертү
_______________________________________________________________________________
__________________________________________
(сумнарда (саннар һәм пропись белән) инвестицияләрнең гомуми суммасы күрсәтелә)
Инвестицияләр
чыганагы
булып
тора:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________,
(инвестицияләр чыганагының тасвирламасы: үз акчалары, заем/кредит акчалары,
инвестиция килешүендә катнашучыларның акчалары, инвестицион проектны тормышка
ашыру максатларында төзелә торган инвестиция килешүендә катнашучылар акчалары
инвестиция эшчәнлеге турында законнар белән, башка чыганаклар),
бу раслана _________________________________________.
инвестицияләрнең һәр чыганагы буенча инвестицияләр кертү мөмкинлеген раслый торган
документ(е), мәсәлән, кредит килешүе яки инвестицион проектны финанслау белән алдан
кредит килешүе күрсәтелә)
2.4. Киләсе сәнәгать продукциясен (алга таба - продукция) җитештерүне үзләштерүне
тәэмин итәргә):

П Наимено
Код
Сведения
о
/п вание
продукци наличии/отсутс
продукции и
в твии
налогов
соответст продукции,
вии
с производимых
ОКП
на территории
Российской
Федерации <*>

1

2

3

4

Отчетны
й период,
в который
должно
быть
начато
производс
тво
продукци
и

Объем
производс
тва
продукци
и
(в
рублях) на
конец
каждого
отчетного
периода

5

6

Объем
Характери
производства стики
продукции (в продукции
рублях)
на <**>
момент
окончания
срока
действия
специального
инвестицион
ного
контракта
7
8

2.5. Инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында Хисап чорларында түбәндәге
күрсәткечләргә ирешүне тәэмин итәргә (хисап чоры тигез )
(инвестор тәкъдим иткән хисап чоры күрсәтелә, ул бер календарь елдан да ким булырга
тиеш түгел)
һәм махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу вакыты тәмамлануга кадәр<* * >:
П Наименование
/п показателя

1.

2.

3.

3.
1
3.
2
3.
3
4.

Значение
показателя на
конец первого
отчетного
периода

Объем
произведенной
продукции
(тыс. руб.)
Объем
реализованной
продукции
(тыс. руб.)
Объем
налогов, Не
планируемых
к указывается
уплате (тыс. руб.),
в том числе:
федеральных
Не
налогов
указывается
региональных
Не
налогов
указывается
местных налогов
Не
указывается
Доля
стоимости Не
используемых
указывается
материалов
и
компонентов
(оборудования)
иностранного
происхождения
в

Значение
показателя на
конец второго
отчетного
периода

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

Не
указывается

Не
указывается

Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается

Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается

Значение
показателя
к
окончанию
срока
действия
специального
инвестиционного
контракта

цене промышленной
продукции (%)
5. Количество
создаваемых рабочих
мест (шт.)
6. <****>
2.6. ________________________________________________________
(инвестор махсус инвестицион контракт нигезендә үз өстенә алырга әзер булган башка
йөкләмәләр күрсәтелә)
III. Җәлеп ителгән зат түбәндәге йөкләмәләрне үз өстенә ала: <* * * * * * >:
___________________________________________________________
(инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында җәлеп ителгән затның йөкләмәләре
санап үтелә)
IV. Махсус инвестицион контрактка кертү өчен тәкъдим ителгән кызыксындыру чаралары
исемлеге:
П Наименование
/п меры
стимулирования

1

2

Наименование
нормативного Лицо,
в
отношении
правового акта или муниципального которого будет применяться
правового акта, предусматривающего мера
стимулирования
применение меры стимулирования
(инвестор или привлеченное
лицо)
3
4

V. махсус инвестицион контрактка кертү өчен инвестор тарафыннан тәкъдим ителгән өстәмә
шартлар:
(инвестор теләгәнчә махсус инвестицион контрактның өстәмә шартлары күрсәтелә, аларны
инвестор махсус инвестицион контрактка кертергә тәкъдим итә)
<*> Россия Федерациясендә җитештерелә торган сәнәгать продукциясе юклыгы күрсәтелгән
очракта, инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында үзләштерелә торган сәнәгать
продукциясе аналогы булган сәнәгать продукциясенең Россия Федерациясендә
җитештерелгән аналоглары булмаган сәнәгать продукциясенә каравын раслаучы документ
реквизитларына сылтама китерелә.
Сәнәгать продукциясенең түбәндәге характеристикалары күрсәтелә: башкарыла торган
функцияләрнең функциональ билгеләнеше яисә Исемлеге, куллану өлкәсе, сыйфат
характеристикалары (гарантия срогы, яраклылык срогы яки хезмәт итү срогы, ышанычлылык,
энергия сыйдырышлылыгы, экологик нәтиҗәлелеге (медицина эшләнмәләре һәм дару
препаратлары өчен), физик, химик, механик, органолептик һәм продукциянең тышкы төренә
генә кагылмый торган башка үзлекләре.
Әгәр инвестор хисап чорында яисә махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу срогы
тәмамланганнан соң нинди дә булса күрсәткечкә ирешү бурычын үз өстенә алмаса, ул тиешле
графада "0"күрсәткече әһәмиятен күрсәтә.
Хисап чорында ирешелгән күрсәткечләрне күрсәтеп, баганалар саны махсус инвестицион
контрактның гамәлдә булу вакыты дәвамында хисап чорлары санына тигез булырга тиеш.
Инвестор теләгәнчә инвестиция проектын гамәлгә ашыруның башка нәтиҗәләре
(күрсәткечләре) күрсәтелә.
Җәлеп ителгән зат махсус инвестицион контракт төзүдә катнашмаган очракта бу бүлек
тутырылмый.

Кушымта

МАХСУС ИНВЕСТИЦИЯ КОНТРАКТЫН ТӨЗҮ ТУРЫНДА ГАРИЗАСЫНА

(1 вариант)
I. Срогы ________________ (ел).
(Тәртипнең 4 пункты нигезендә исәпләп чыгарыла торган инвестицион контрактның
инвестор тәкъдим иткән вакыты күрсәтелә)
II. Инвестор Бурычлары:
2.1. Махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу вакыты дәвамында буенча инвестицион
проектны
тормышка
ашыру
буенча
____________________________________________________
(булдыру яки модернизацияләү гамәлгә ашырылачак дип күрсәтелә)
сәнәгать җитештерүе ________________________________,
(сәнәгать җитештерүенең атамасы һәм адресы күрсәтелә)
кушымта итеп бирелә торган бизнес-план нигезендә сәнәгать производствосында сәнәгать
продукциясе җитештерү буенча технологик һәм җитештерү операцияләрен башкаруны, әлеге
кушымтаның 2.4 пунктында күрсәтелгән, мондый операцияләрне башкаруның кушымта итеп
бирелгән графигы нигезендә оештырырга.
2.2. Инвестицион проектның түбәндәге чараларын гамәлгә ашыруны тәэмин
итәргә:___________________________________________________________________________
______________________________________________;
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнесплане)
и несение следующих расходов инвестиционного характера:
П/

Наименование расхода

п
1
1.

2.
3.
4.

4.1
.
4.2

2
Расходы на приобретение или долгосрочную
аренду земельных участков под создание новых
производственных мощностей
Расходы на разработку проектной документации
Расходы на строительство или реконструкцию
производственных зданий и сооружений
Расходы
на
приобретение,
сооружение,
изготовление, доставку, расконсервацию и
модернизацию оборудования, в том числе:
на приобретение, сооружение, изготовление
оборудования
на таможенные пошлины и таможенные сборы

Размер расхода за период действия
специального
инвестиционного
контракта (руб.)
3

.
4.3
.

на строительно-монтажные (в отношении
оборудования) и пусконаладочные работы

2.3. Инвестиция проектына гомуми суммага инвестицияләр кертү
_______________________________________________________________________________
__________________________________________
(сумнарда (саннар һәм пропись белән) инвестицияләрнең гомуми суммасы күрсәтелә)

Инвестицияләр
чыганагы
булып
тора:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________,
(инвестицияләр чыганагының тасвирламасы: үз акчалары, заем/кредит акчалары,
инвестиция килешүендә катнашучыларның акчалары, инвестицион проектны тормышка
ашыру максатларында төзелә торган инвестиция килешүендә катнашучылар акчалары
инвестиция эшчәнлеге турында законнар белән, башка чыганаклар),
бу раслана _________________________________________.
инвестицияләрнең һәр чыганагы буенча инвестицияләр кертү мөмкинлеген раслый торган
документ(е), мәсәлән, кредит килешүе яки инвестицион проектны финанслау белән алдан
кредит килешүе күрсәтелә)
2.4. Киләсе сәнәгать продукциясен (алга таба - продукция) җитештерүне үзләштерүне
тәэмин итәргә):
П Наимено
Код
Сведения
о
/п вание
продукци наличии/отсутс
продукции и
в твии
налогов
соответст продукции,
вии
с производимых
ОКП
на территории
Российской
Федерации <*>

1

2

3

4

Отчетны
й период,
в который
должно
быть
начато
производс
тво
продукци
и

Объем
производс
тва
продукци
и
(в
рублях) на
конец
каждого
отчетного
периода

5

6

Объем
Характери
производства стики
продукции (в продукции
рублях)
на <**>
момент
окончания
срока
действия
специального
инвестицион
ного
контракта
7
8

2.5. Инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында Хисап чорларында түбәндәге
күрсәткечләргә ирешүне тәэмин итәргә (хисап чоры тигез )
(инвестор тәкъдим иткән хисап чоры күрсәтелә, ул бер календарь елдан да ким булырга
тиеш түгел)
һәм махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу вакыты тәмамлануга кадәр<* * >:
П Наименование
/п показателя

Значение
показателя на
конец первого
отчетного
периода

Объем
произведенной
продукции
(тыс. руб.)
2. Объем
реализованной
продукции
(тыс. руб.)
3. Объем
налогов, Не
планируемых
к указывается
уплате (тыс. руб.),
в том числе:

Значение
показателя на
конец второго
отчетного
периода

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

Не
указывается

Не
указывается

1.

Значение
показателя
к
окончанию
срока
действия
специального
инвестиционного
контракта

федеральных
1 налогов
3. региональных
2 налогов
3. местных налогов
3
4. Доля
стоимости
используемых
материалов
и
компонентов
(оборудования)
иностранного
происхождения
в
цене промышленной
продукции (%)
5. Количество
создаваемых рабочих
мест (шт.)
6. <****>
3.

Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается

Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается

Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается
Не
указывается

2.6. ________________________________________________________
(инвестор махсус инвестицион контракт нигезендә үз өстенә алырга әзер булган башка
йөкләмәләр күрсәтелә)
III. Җәлеп ителгән зат түбәндәге йөкләмәләрне үз өстенә ала: <* * * * * * >:
___________________________________________________________
(инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында җәлеп ителгән затның йөкләмәләре
санап үтелә)
IV. Махсус инвестицион контрактка кертү өчен тәкъдим ителгән кызыксындыру чаралары
исемлеге:
П Наименование
/п меры
стимулирования

1

2

Наименование
нормативного Лицо,
в
отношении
правового акта или муниципального которого будет применяться
правового акта, предусматривающего мера
стимулирования
применение меры стимулирования
(инвестор или привлеченное
лицо)
3
4

V. махсус инвестицион контрактка кертү өчен инвестор тарафыннан тәкъдим ителгән өстәмә
шартлар:
(инвестор теләгәнчә махсус инвестицион контрактның өстәмә шартлары күрсәтелә, аларны
инвестор махсус инвестицион контрактка кертергә тәкъдим итә)
<*> Россия Федерациясендә җитештерелә торган сәнәгать продукциясе юклыгы күрсәтелгән
очракта, инвестицион проектны гамәлгә ашыру барышында үзләштерелә торган сәнәгать
продукциясе аналогы булган сәнәгать продукциясенең Россия Федерациясендә
җитештерелгән аналоглары булмаган сәнәгать продукциясенә каравын раслаучы документ
реквизитларына сылтама китерелә.
Сәнәгать продукциясенең түбәндәге характеристикалары күрсәтелә: башкарыла торган
функцияләрнең функциональ билгеләнеше яисә Исемлеге, куллану өлкәсе, сыйфат
характеристикалары (гарантия срогы, яраклылык срогы яки хезмәт итү срогы, ышанычлылык,
энергия сыйдырышлылыгы, экологик нәтиҗәлелеге (медицина эшләнмәләре һәм дару
препаратлары өчен), физик, химик, механик, органолептик һәм продукциянең тышкы төренә
генә кагылмый торган башка үзлекләре.

Әгәр инвестор хисап чорында яисә махсус инвестицион контрактның гамәлдә булу срогы
тәмамланганнан соң нинди дә булса күрсәткечкә ирешү бурычын үз өстенә алмаса, ул тиешле
графада "0"күрсәткече әһәмиятен күрсәтә.
Хисап чорында ирешелгән күрсәткечләрне күрсәтеп, баганалар саны махсус инвестицион
контрактның гамәлдә булу вакыты дәвамында хисап чорлары санына тигез булырга тиеш.
Инвестор теләгәнчә инвестиция проектын гамәлгә ашыруның башка нәтиҗәләре
(күрсәткечләре) күрсәтелә.
Җәлеп ителгән зат махсус инвестицион контракт төзүдә катнашмаган очракта бу бүлек
тутырылмый.

