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КАРАР
№ _12___

Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы шҽһҽр
тибындагы Урыссу поселогы
Башкарма комитеты тарафыннан
махсус инвестицион контрактлар
тҿзү Тҽртибен раслау турында
"Россия Федерациясендҽ сҽнҽгать сҽясҽте турында" 2014 елның 31
декабрендҽге 488-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 4 ҿлеше
нигезендҽ, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр
тибындагы поселогы Башкарма комитеты карар бирҽ:
1.Расларга:
1.1. №1 кушымта нигезендҽ, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районының Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма комитеты тарафыннан
махсус инвестиция контрактлары тҿзү Тҽртибен.
1.2. 2 нче кушымта нигезендҽ, махсус инвестиция контракты тҿзү турында
инвесторның гариза формасын.
1.3. Махсус инвестиция контрактлары тҿзү мҿмкинлеген бҽялҽү буенча
ведомствоара комиссия эшчҽнлеген булдыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибен.
2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һҽм Ютазы муниципаль районының рҽсми
сайтында бастырып чыгарырга.
3. Ҽлеге карар халыкка игълан ителгҽн кҿннҽн үз кҿченҽ керҽ.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз ҿстемҽ алам.
Вакытлыча җитҽкче вазыйфаларын башкаручы

З.З. Гыйбадуллина

Кушымта №1
_______ 2021 ел №____
Карарына
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы шҽһҽр тибындагы
Урыссу поселогы Башкарма комитеты тарафыннан махсус инвестицион
контрактлар тҿзү Тҽртибе
1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр
тибындагы поселогы Башкарма комитеты тарафыннан
махсус инвестиция
контрактлары тҿзү Тҽртибе (алга таба - Тҽртип), Россия Федерациясе һҽм (яисҽ)
Татарстан Республикасы катнашында тҿзелҽ торган махсус инвестиция
контрактларыннан тыш, Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы
поселогы Башкарма комитеты тарафыннан махсус инвестиция контрактлары тҿзү
механизмын билгели.
2. Махсус инвестицион контракт Ютазы муниципаль районының шҽһҽр
тибындагы Урыссу поселогы (алга таба - Урыссу ш. т. п.) исеменнҽн Ютазы
муниципаль районы Урыссу поселогы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма
комитет) тарафыннан үз кҿче белҽн яки башка затларны җҽлеп итеп, махсус
инвестицион контрактта каралган вакытта , (алга таба - инвестор, җҽлеп ителгҽн зат,
инвестицион проект) яңа сҽнҽгать производствосын тҿзергҽ, йҽ модернизациялҽргҽ,
яисҽ үзлҽштерергҽ бурыч алган алган юридик зат яисҽ шҽхси эшмҽкҽр белҽн
тҿзелҽ.
Махсус инвестиция контракты «Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы»
муниципаль
программаларының
максатчан
күрсҽткечлҽренең
һҽм
индикаторларының бурычларын һҽм (яисҽ) казанышларын хҽл итү максатларында
тҿзелҽ, алар кысаларында инвестиция проектлары гамҽлгҽ ашырыла.
3. Махсус инвестиция контракты инвестиция проектының проект операцион
табышына чыгу срогына 5 елга, ҽмма 10 елдан да артык булмаган бизнес-план
нигезендҽ тигез срокка тҿзелҽ.
4. Махсус инвестиция контрактын тҿзү ҿчен инвестор Башкарма комитет
карары белҽн расланган форма буенча кушымта белҽн гариза бирҽ:
а) инвестиция проектына инвестициялҽр салуны раслый торган
документларның билгелҽнгҽн тҽртиптҽ таныкланган күчермҽлҽрен (инвестиция
проектын финанслау белҽн кредит шартнамҽсе яисҽ җҽлеп ителҽ торган
инвестициялҽрнең күлҽмен раслый торган башка документлар) һҽм инвестиция
проектын гамҽлгҽ ашыру барышында 10дан да ким булмаган яңа эш урыны
булдыру һҽм махсус инвестицион контракт срогы тҽмамланганчы саклау турында
язма гарантия йҿклҽмҽсен;
б) инвестор махсус инвестиция контрактына кертергҽ тҽкъдим итҽ торган
чаралар арасыннан сҽнҽгать ҿлкҽсендҽге эшчҽнлекне кызыксындыру чараларының
тҽкъдим ителҽ торган исемлеген;
в) инвестор һҽм (яисҽ) җҽлеп ителгҽн зат йҿклҽмҽлҽренең тҽкъдим ителҽ
торган исемлеген (ул җҽлеп ителгҽн очракта);

г) белешмҽлҽр:
-җитештерү махсус инвестиция контрактын үтҽү барышында барлыкка килҽ
яисҽ яңартыла һҽм (яки) үзлҽштерелҽ торган сҽнҽгать продукциясенең
характеристикалары турында;
- инвестиция проекты чаралары исемлеге турында;
- инвестиция проектына инвестициялҽр күлҽме турында;
- инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында (еллык һҽм йомгаклау
күрсҽткечлҽре) ирешү планлаштырыла торган нҽтиҗҽлҽр (күрсҽткечлҽр) турында,
шул исҽптҽн:
- җитештерелгҽн һҽм реализациялҽнгҽн продукция күлҽме (акчалата
чагылышта) ел саен календарь ел ахырына һҽм махсус инвестиция контракты срогы
тҽмамлануга);
- махсус инвестиция контрактының срогы тҽмамланганнан соң түлҽүгҽ
планлаштырылган салымнар күлҽме;
- сҽнҽгать продукциясе бҽясендҽ файдаланыла торган материаллар һҽм чит ил
компонентлары (җиһазлары) бҽясендҽ махсус инвестиция контракты срогын
тҽмамлауга чыгарыла торган бҽянең ҿлеше;
- инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында булдырыла торган эш
урыннары саны;
инвестор кабул иткҽн йҿклҽмҽлҽрне үтҽүне характерлый торган башка
күрсҽткечлҽр.
Махсус инвестиция контракты тҿзүдҽ җҽлеп ителгҽн зат катнашкан очракта,
ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн гариза шулай ук җҽлеп ителгҽн зат тарафыннан
имзаланырга тиеш.
5. Сҽнҽгый продукция җитештерү оештырыла яисҽ модернизациялҽнҽ торган
махсус инвестиция контрактын тҿзү ҿчен, ҽлеге Тҽртипнең 4 пунктында
күрсҽтелгҽн документлар белҽн бирелҽ торган гариза составында инвестор сҽнҽгать
производствосын тҿзүне яисҽ модернизациялҽүне һҽм эш урыннары булдыруны,
сҽнҽгать продукциясен чыгаруның тҿзелгҽн (модернизациялҽнгҽн) куҽтлҽрендҽ
үзлҽштерүне һҽм инвестиция характерындагы түбҽндҽге чыгымнарны мҽҗбүри
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыруны раслый торган документларны тапшыра:
а) яңа җитештерү куҽтлҽре тҿзү ҿчен җир кишҽрлеклҽрен сатып алуга яисҽ
озак вакытка арендага алуга (инвестиция проекты гамҽлгҽ ашырыла торган җир
кишҽрлеге инвестор яисҽ җҽлеп ителгҽн затлар милкендҽ булган очраклардан тыш);
б) проект документациясен эшлҽүгҽ;
в) җитештерү биналарын һҽм корылмаларын тҿзүгҽ яисҽ реконструкциялҽүгҽ;
г) тҿп средстволарны сатып алуга, тҿзүгҽ, илтеп җиткерүгҽ,
расконсервациялҽүгҽ һҽм модернизациялҽүгҽ (инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру
барышында сатып алына торган җиһазларның минималь ҿлеше модернизациялҽнҽ
торган һҽм (яисҽ) тотыла торган җиһазлар бҽясенең кимендҽ 25 процентын тҽшкил
итҽ), шул исҽптҽн таможня пошлиналарына һҽм таможня җыемнарына, шулай ук
тҿзелеш-монтаж һҽм эшлҽтеп җибҽрү эшлҽренҽ.
6. Ҽлеге Тҽртипнең 5 пунктында каралган раслаучы документлар булып
инвестиция проектының бизнес-планы, инвестиция килешүенең (килешүлҽрнең)
яисҽ инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру турында алдан шартнамҽнең

(шартнамҽлҽрнең) күчермҽсе тора, алар ҿченче затларның инвестиция проектын
гамҽлгҽ ашыруда катнашу тҽртибен билгели (булган очракта).
7.Махсус инвестиция контрактын тҿзү ҿчен, аның барышында Россия
Федерациясендҽ җитештерелмҽгҽн аналоглары булмаган сҽнҽгать продукциясен
җитештерү үзлҽштерелҽ торган махсус инвестиция контрактын тҿзү ҿчен, инвестор
ҽлеге Тҽртипнең 4 пунктында күрсҽтелгҽн документлар белҽн гариза составында,
инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында Россия Федерациясендҽ
җитештерелгҽн аналоглары булмаган сҽнҽгать продукциясен җитештерү
үзлҽштерелүен раслаучы документлар тапшыра һҽм инвестиция проектын гамҽлгҽ
ашыру турында алдан шартнамҽ (килешүлҽр) яисҽ алдан шартнамҽ (шартнамҽлҽр)
күчермҽсен (булган очракта) тапшыра.
8. Башкарма комитет ҽлеге Тҽртипнең 4-8 пунктларында күрсҽтелгҽн
документлар кергҽн кҿннҽн алып 30 эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, аларны карау
ҿчен махсус инвестиция контрактлары тҿзү мҿмкинлеген бҽялҽү буенча
ведомствоара комиссиягҽ (алга таба - комиссия) гаризаның һҽм тапшырылган
документларның ҽлеге Тҽртипнең 4-7 пунктларына туры килүе турында Ютазы
муниципаль районы Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма комитеты
җитҽкчесе кул куйган беренчел бҽялҽмҽ белҽн карау ҿчен җибҽрҽ.
Нҽтиҗҽ ҽзерлҽү тҽртибе Башкарма комитет тарафыннан билгелҽнҽ.
9. Башкарма комитет тарафыннан расланган махсус инвестиция контрактлары
тҿзү мҿмкинлеген бҽялҽү буенча ведомствоара комиссия турындагы нигезлҽмҽ
нигезендҽ эш итүче комиссия, тҽкъдим ителгҽн инвестор шартларында махсус
инвестиция контракты тҿзү мҿмкинлеге (мҿмкин булмавы) турында бҽялҽмҽ ҽзерли.
10. Ҽлеге Тҽртипнең 9 пунктында күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽне ҽзерлҽгҽндҽ,
комиссия инвесторның һҽм (яисҽ) җҽлеп ителгҽн затның ҽлеге Тҽртипнең 4
пунктында күрсҽтелгҽн инвестиция проекты характеристикаларына тҽкъдим
ителгҽн исемлеккҽ үзгҽрешлҽр кертергҽ хокуклы түгел.
11. Комиссия шушы Тҽртипнең 4-7 пунктларында күрсҽтелгҽн
документларның Башкарма комитетка кергҽн кҿннҽн алып 60 эш кҿненнҽн дҽ соңга
калмыйча, Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы
Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ бҽялҽмҽ җибҽрҽ, анда түбҽндҽгелҽр була:
а) инвесторның һҽм җҽлеп ителгҽн затның исеме (аны җҽлеп иткҽн очракта);
б) яңа сҽнҽгать производствосын булдыру һҽм (яисҽ) үзлҽштерү буенча
инвестиция проекты исеме;
в) инвесторга һҽм (яисҽ) җҽлеп ителгҽн затка карата гамҽлгҽ ашырыла торган
кызыксындыру чаралары исемлеге (ул җҽлеп ителгҽн очракта);
г) инвесторның һҽм җҽлеп ителгҽн затның йҿклҽмҽлҽре исемлеге (ул җҽлеп
ителгҽн очракта);
д) махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы;
и) инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында ирешергҽ
планлаштырыла торган һҽм күрсҽтелгҽн күрсҽткечлҽрне (еллык һҽм йомгаклау
күрсҽткечлҽре) билгели торган нҽтиҗҽлҽр;
к) җитештерү махсус инвестиция контрактын үтҽү барышында барлыкка килҽ
яисҽ яңартыла торган сҽнҽгать продукциясенҽ характеристикалар;
л) инвестиция проекты чаралары исемлеге;
м) инвестиция проектына инвестициялҽр күлҽме;

н) инвестор тҽкъдим иткҽн шартларда махсус инвестиция контракты тҿзү
мҿмкинлеге (мҿмкин булмавы) турында комиссия карары.
12. Комиссия махсус инвестиция контрактын тҿзүнең мҿмкин булмавы
турында карар булган бҽялҽмҽне түбҽндҽге очракларда җибҽрҽ:
а) инвестиция проекты ҽлеге Тҽртипнең 2 пунктында күрсҽтелгҽн максатларга
туры килми;
б) инвестор тарафыннан тапшырылган гариза һҽм документлар ҽлеге
Тҽртипнең 4-8 пунктларына туры килми;
в) инвестор гаризасында күрсҽтелгҽн инвесторга һҽм (яисҽ) җҽлеп ителгҽн
затка карата тҽкъдим ителгҽн кызыксындыру чараларының берсе дҽ муниципаль
хокукый актларга туры килми.
14.Комиссиянең бҽялҽмҽсе Башкарма комитет тарафыннан махсус инвестиция
контракты тҿзүдҽ катнашучы затларга алынган кҿннҽн алып 10 эш кҿне эчендҽ
җибҽрелҽ.
Шул ук вакытта махсус инвестиция контрактын тҿзү мҿмкинлеге турында
карар булган бҽялҽмҽ җибҽрелгҽн очракта, Башкарма комитет, мондый бҽялҽмҽ
белҽн бер үк вакытта, инвесторга һҽм җҽлеп ителгҽн затка, күрсҽтелгҽн
комиссиянең бҽялҽмҽсен исҽпкҽ алып, инвестор һҽм җҽлеп ителгҽн зат йҿклҽмҽлҽре
исемлеге булган махсус инвестиция контракты проектын җибҽрҽ.
15. Инвестор һҽм җҽлеп ителгҽн зат (аны җҽлеп иткҽн очракта) махсус
инвестиция контракты проектын алган кҿннҽн алып 10 эш кҿне эчендҽ Башкарма
комитетка имзаланган махсус инвестиция контрактын юллыйлар, йҽ инвесторның
яисҽ җҽлеп ителгҽн затның (аны җҽлеп иткҽн очракта) махсус инвестиция
контрактына кул куюдан язмача рҽвештҽ рҽсмилҽштерелгҽн баш тартуын, йҽ
бҽялҽмҽдҽге махсус инвестиция контракты шартларына кагылышлы мҽсьҽлҽлҽр
буенча (бҽялҽмҽдҽге махсус инвестиция контракты шартларына кагылмый торган
мҽсьҽлҽлҽр буенча).
16. Беркетмҽ алынган кҿннҽн алып 10 эш кҿне эчендҽ Башкарма комитет
инвестор яисҽ җҽлеп ителгҽн зат белҽн мондый каршылыкларны җайга салу, махсус
инвестиция контрактына имза салу йҽ инвесторның яисҽ җҽлеп ителгҽн затның
махсус инвестиция контрактына кул куюдан баш тартуы ҿчен сҿйлҽшүлҽр үткҽрҽ.
17. Башкарма комитет инвесторга һҽм җҽлеп ителгҽн затка махсус инвестиция
контракты тҿзү мҿмкинлеге турында карар булган бҽялҽмҽне җибҽргҽн кҿннҽн алып
20 эш кҿне (аны җҽлеп иткҽн очракта) һҽм инвестор һҽм җҽлеп ителгҽн зат
тарафыннан имзаланган махсус инвестиция контракты проекты (аны җҽлеп иткҽн
очракта), махсус инвестиция контракты яисҽ каршылыклар беркетмҽсе, яисҽ махсус
инвестиция контрактын имзалаудан баш тарткан инвестор яисҽ җҽлеп ителгҽн зат
(аны җҽлеп иткҽн очракта) махсус инвестиция контрактын имзалаудан баш тарткан
дип санала.
18. Инвестор һҽм җҽлеп ителгҽн зат (аны җҽлеп иткҽн очракта) махсус
инвестиция контрактын алган кҿннҽн алып 10 эш кҿне дҽвамында Ютазы
муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма комитеты
җитҽкчесе махсус инвестиция контрактына кул куя.
19. Махсус инвестиция контрактында барлык катнашучылар тарафыннан
имзаланган Экземплярлар күрсҽтелгҽн катнашучыларга махсус инвестиция
контрактының
башкарма
комитеты
тарафыннан
тапшырыла.

“____”______2021ел , №__ Карарга
N2 кушымта
Ютазы муниципаль районы
комитетның Урыссу
ш.т.п. Җитҽкчесенҽ
МАХСУС ИНВЕСТИЦИОН КОНТРАКТ ТҾЗҮ ТУРЫНДА
ГАРИЗА
Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы
Башкарма комитеты тарафыннан махсус инвестиция контракты тҿзү тҽртибенҽ
ярашлы рҽвештҽ, (алга таба - тҽртип),______________________________________
________________________________________________________________________
(инвесторның тулы исеме)
ОГРН______________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________
КПП_______________________________________________________________
Теркҽлү адресы: ____________________________________________________
Почта адресы: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
аның аерылгысыз ҿлеше булган чын белдерүгҽ кушымталар күрсҽтелгҽн
шартларында
аның
белҽн
махсус
инвестиция
контракты
тҿзүне
сорый ______________________________________________________________
(махсус инвестиция контракты предметына карап, кушымтаның 1 нче, 2 нче,
3 нче варианты күрсҽтелҽ)
.
Махсус инвестиция контрактын үтҽүгҽ җҽлеп ителҽ,
(инвестор махсус инвестиция контрактын имзалауда катнашачак махсус
инвестиция контрактын башкару ҿчен башка затны җҽлеп иткҽн очракта, аның тулы
исеме күрсҽтелҽ) _______________________________________________________
(инвесторга: бүлендек/бҽйле җҽмгыятькҽ карата җҽлеп ителҽ торган затның
кем булуы күрсҽтелҽ, яисҽ ҽлеге затны инвестиция проектында катнашу ҿчен җҽлеп
итүнең башка нигезе күрсҽтелҽ)
Инвесторга карата бу раслана, ______________________________________
(җҽлеп ителүче затның бүлендек/бҽйлелек характерын раслый торган йҽ
инвестиция проектында катнашу ҿчен затны җҽлеп итүнең башка нигезен раслый
торган документның реквизитлары күрсҽтелҽ)
һҽм ул ҽлеге белдерүгҽ кушымтада күрсҽтелгҽн йҿклҽмҽлҽрне үз ҿстенҽ ала.

Ҽлеге гариза белҽн раслыйм:
1) _______________________________________________________________
(инвесторның һҽм җҽлеп ителгҽн затның исеме күрсҽтелҽ (аны җҽлеп иткҽн
очракта) каршы
бетерелү процедурасы (юридик зат ҿчен) үткҽрелми, арбитраж судның
банкрот дип тану (юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр) һҽм конкурс производствосын ачу
турында, аның (аларның) эшчҽнлеге Административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе кодексында каралган тҽртиптҽ туктатылмаган;
2) соңгы хисап чорында бухгалтерлык хисабы мҽгълүматлары буенча инвестор
активларының баланс бҽясе _____сум тҽшкил итҽ;
3) узган календарь елында телҽсҽ кайсы дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга яисҽ
бюджеттан тыш дҽүлҽт фондларына исҽплҽнгҽн салымнар, җыемнар һҽм башка
мҽҗбүри түлҽүлҽр буенча инвесторның бурычы соңгы хисап чорында бухгалтерлык
хисабы күрсҽткечлҽре буенча активларның баланс бҽясе _ _ проценттан артмый;
4) исҽплҽнгҽн салымнар, җыемнар һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр буенча җҽлеп
ителгҽн затның телҽсҽ кайсы дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга яисҽ узган календарь ел ҿчен
дҽүлҽт фондларының бурычы (аны җҽлеп иткҽн очракта) соңгы тҽмамланган хисап
чорында бухгалтерлык хисабы мҽгълүматлары буенча активларның баланс бҽясенең
_________________________________________------ проценттан артмый.
Аффиляциялҽнгҽн затлар _____________________________________________
(инвесторның исеме күрсҽтелҽ)
булып тора ______________________________________,
(Россия Федерациясе Граждан кодексының 53.2 статьясы нигезендҽ
билгелҽнҽ торган инвесторның барлык аффилляциялҽнгҽн затлары санап үтелҽ).
ҽ аффилляциялҽнгҽн затлар __________________________________________
(җҽлеп ителгҽн затның исеме (аны җҽлеп иткҽн очракта) күрсҽтелҽ
булып тора ________________________________________________________
Россия Федерациясе Граждан кодексының 53.2 статьясы нигезендҽ,
билгелҽнҽ торган (җҽлеп ителгҽн затның барлык аффиляциялҽнгҽн затлары (аны
җҽлеп иткҽн очракта) санап чыгыла.
Ҽлеге таныклыйм, ведомствоара комиссия ҽлеге гариза нигезендҽ махсус
инвестиция контракты тҿзү мҿмкинлеге турында карар кабул иткҽн
очракта_________________________________________________________________
(инвесторның исеме күрсҽтелҽ)
Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2015 елның 16 июлендҽге "Сҽнҽгатьнең
аерым тармаклары ҿчен махсус инвестиция контрактлары турында" 708 нче
номерлы карары белҽн расланган махсус инвестиция контрактының типовой
формасына һҽм ҽлеге гаризага туры килҽ торган шартларда махсус инвестиция
контрактына кул куярга ҽзер булуым турында раслыйм .
Ҽлеге
гариза
буенча
контакт
заты
булып
түбҽндҽгелҽр
тора:___________________________________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, элемтҽ телефоны һҽм электрон почта
адресы күрсҽтелҽ)
Кушымта: (гаризага теркҽлҽ торган документлар санап үтелҽ).
Инвестор-оешма җитҽкчесе

(имза)

(имзаның тулысы)

М.У.
Ҽлеге гариза белҽн, ҽлеге гаризада бҽян ителгҽн һҽм гаризага беркетелгҽн
документларда күрсҽтелгҽн шартларда махсус инвестиция контрактын тҿзүдҽ һҽм
башкаруда
катнашуга
риза
булуымны
раслыйм.
___________________________________
(җҽлеп ителгҽн затның исеме күрсҽтелҽ)
.
Инвестор- оешма җитҽкчесе
(имза)

(имзаның аңлатмасы)

М.У.

Махсус инвестиция контрактын тҿзү турында Гаризага
КУШЫМТА
(1 нче вариант)
I. Махсус инвестиция контрактының срогы - _---------------- (ел).
(Тҽртипнең 4 пункты нигезендҽ исҽплҽнҽ торган инвестиция контрактының
тҽкъдим ителҽ торган срогы күрсҽтелҽ)
II. Инвесторның бурычлары:
2.1. Махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу вакыты дҽвамында
инвестиция
проектын
тормышка
ашыру
_______________________________________
(гамҽлгҽ ашырылачагы - оештыру яки модернизациялҽү) күрсҽтелҽ)
сҽнҽгать җитештерүе _________________________________________,
(сҽнҽгать җитештерүенең исеме һҽм адресы күрсҽтелҽ)
кушымтада бирелҽ торган бизнес-план нигезендҽ һҽм ҽлеге кушымтаның 2.4
пунктында күрсҽтелгҽн сҽнҽгать продукциясен җитештерү буенча технологик һҽм
җитештерү операциялҽрен башкару графигы нигезендҽ сҽнҽгать производствосында
шундый операциялҽрне башкару графигы белҽн башкаруны оештырырга.
2.2. Инвестиция проектының түбҽндҽге чараларын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин
итҽргҽ:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;

(бизнес-планда күрсҽтелгҽн инвестиция проектының тҿп чаралары санап
үтелҽ)
инвестиция характерындагы түбҽндҽге чыгымнарны кертү:

п
/п

1
1.
2.
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Чыгым исеме

2
Яңа җитештерү куҽтлҽре булдыру ҿчен
җир кишҽрлеклҽрен сатып алу яисҽ озак
вакытка арендага алу чыгымнары
Проект
документациясен
эшлҽүгҽ
чыгымнар
Производство
биналарын
һҽм
корылмаларын тҿзү яисҽ реконструкциялҽү
чыгымнары
Җиһазларны сатып алу, тҿзү, китерү, тоту
һҽм
модернизациялҽү
чыгымнары,
шул
исҽптҽн:
җиһазлар сатып алуга, корылмага,
ҽзерлҽүгҽ
Таможня пошлиналарына һҽм таможня
җыемнарына
тҿзелеш-монтаж (җиһазларга карата) һҽм
эшлҽтеп җибҽрү эшлҽренҽ

Махсус
инвестиция
контракты гамҽлдҽ
булган
чорда
чыгымнар
күлҽме
(сум)
3

2.3. Инвестиция проектына гомуми суммага инвестициялҽр кертергҽ
________________________________________________________________________
(сумнарда инвестициялҽрнең гомуми суммасы (саннар һҽм хҽрефлҽр белҽн
язып) күрсҽтелҽ)
Инвестициялҽр чыганагы булып тора: _________________________________
__________________________________________________________________
(инвестициялҽр чыганагының тасвирламасы: инвестиция проектын гамҽлгҽ
ашыру максатларында тҿзелгҽн инвестиция шартнамҽсендҽ катнашучыларның үз
акчалары, заем/кредит акчалары, инвестиция шартнамҽсендҽ катнашучыларның
акчалары
инвестиция эшчҽнлеге турындагы законнар белҽн, башка чыганаклар),
бу раслана __________________________________________________.
(һҽрбер инвестициялҽр чыганагы буенча, мҽсҽлҽн, кредит шартнамҽсе яисҽ
инвестиция проектын финанслау белҽн башлангыч кредит шартнамҽсе буенча
инвестициялҽр салу мҿмкинлеген раслый торган документ(лар) күрсҽтелҽ)

2.4. Килҽсе сҽнҽгать продукциясен җитештерүне үзлҽштерүне (алга таба продукция) тҽэмин итҽргҽ:
Россия
Федерациясе
Продукц
территориясе
ия
ндҽ
җитеште
Продукция
Продукци җитештерелҽ
рү
җитештерҽ
Продукция
П
я коды
торган
күлҽме
башларга
т/б исеме
ОКП
продукциягҽ
(сумнард
тиешле хисап
нигезендҽ салымнарның
а) һҽр
чоры
булу/булмавы
хисап
турында
чоры
белешмҽлҽр
ахырына
<*>
1 2

Т/б

3

4

5

6

Махсус
инвестици
я
контракты
ның
гамҽлдҽ
Продукция
булу срогы характеристика
тҽмамланг лары <**>
ан вакытка
продукция
җитештерү
күлҽме
(сумнарда)
7
8

2.5. Инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында хисап чорларында
түбҽндҽге күрсҽткечлҽргҽ ирешүне (хисап чоры тигез ) тҽэмин итҽргҽ
(инвестор тҽкъдим итҽ торган хисап чоры күрсҽтелҽ, ул бер календарь елдан
да ким була алмый)
һҽм махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлангач<**>:
Махсус инвестиция
Беренче
Икенче хисап n-хисап чоры
контрактының
хисап чоры чоры
ахырына
Күрсҽткечне
гамҽлдҽ булу
ахырына
ахырына
күрсҽткечнең
ң исеме
вакыты тҽмамлану
күрсҽткечнең күрсҽткечнең ҽһҽмияте
күрсҽткеченең
ҽһҽмияте
ҽһҽмияте
<****>
ҽһҽмияте
Җитештерелг
1. ҽн продукция
күлҽме (мең
сум)
Сатылган
2. продукция
күлҽме (мең
сум)
Түлҽүгҽ
планлаштыр
Күрсҽте
Күрсҽте
Күрсҽте
3.
ыла торган лми
лми
лми
салымнар
күлҽме (мең

сум), шул
исҽптҽн:
3. федераль
1 салымнар
лми
3. региональ
2 салымнар
лми
3. җирле
3 салымнар
лми
Сҽнҽгать
продукциясе
бҽясендҽ чит
ил
җитештерелг
ҽн
4. материалларн
лми
ың һҽм
компонентла
рның
(җиһазларны
ң) бҽясе
ҿлеше (%)
Барлыкка
килҽ торган
5.
эш урыннары
саны (шт.)
6.
<****>

Күрсҽте

Күрсҽте
лми

Күрсҽте

Күрсҽте
лми

Күрсҽте
лми

Күрсҽте

Күрсҽте
лми

Күрсҽте
лми

Күрсҽте

Күрсҽте
лми

Күрсҽте
лми

Күрсҽте
лми

2.6. _______________________________________________________________
(инвестор махсус инвестиция контракты нигезендҽ үз ҿстенҽ алырга ҽзер
башка йҿклҽмҽлҽр күрсҽтелҽ)
III. Җҽлеп ителгҽн зат үзенҽ түбҽндҽге йҿклҽмҽлҽрне кабул итҽ <********>:
________________________________________________________________________
(инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында җҽлеп ителгҽн затның
йҿклҽмҽлҽре санап үтелҽ)
IV. Махсус инвестиция контрактына кертү ҿчен стимуллаштыру чараларының
тҽкъдим ителҽ торган исемлеге:
Стимулл
Стимуллаштыру
чараларын
Үзенҽ
карата
аштыру
П
куллануны күздҽ тоткан норматив стимуллаштыру
чарасы
т/б чарасы хокукый акт яисҽ муниципаль кулланылачак зат (инвестор
исеме
хокукый акт исеме
яисҽ җҽлеп ителгҽн зат)
1
2
3
4
V. Махсус инвестиция контрактына кертү ҿчен инвестор тҽкъдим итҽ торган
ҿстҽмҽ шартлар:

.
(инвестор карары буенча махсус инвестиция контрактының ҿстҽмҽ шартлары
күрсҽтелҽ, аларны инвестор махсус инвестиция контрактына кертергҽ тҽкъдим итҽ)
<*> Россия Федерациясендҽ җитештерелҽ торган сҽнҽгать продукциясе
булмаган очракта, ул инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында үзлҽштерелҽ
торган сҽнҽгать продукциясенең аналогы булып тора, сҽнҽгать продукциясенең
Россия Федерациясендҽ җитештерелмҽгҽн аналоглар булмаган сҽнҽгать
продукциясенҽ керүен раслаучы документның реквизитларына сылтама китерелҽ,
күрсҽтелгҽн документны гаризага кушымта белҽн.
<**> Сҽнҽгать продукциясенең түбҽндҽге характеристикалары күрсҽтелҽ:
башкарылучы вазыйфаларның функциональ билгелҽнеше яисҽ исемлеге, куллану
ҿлкҽсе, сыйфатлы характеристикалар (гарантия срогының озынлыгы, хезмҽт срогы,
ышанычлылык, энергия сыешлык, экологик иминлек, клиник эффектлылык
(медицина ҽйберлҽре һҽм дару препаратлары ҿчен), физик, химик, механик,
органик, органолептик һҽм башка үзлеклҽр, бары тик тышкы продукциягҽ генҽ
карамый.
<*** > Ҽгҽр инвестор нинди дҽ булса күрсҽткечкҽ ирешү яисҽ махсус
инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу вакыты тҽмамлану буенча йҿклҽмҽлҽрне үз
ҿстенҽ алырга планлаштырмаган очракта, ул тиешле графада "0" күрсҽткеченең
ҽһҽмиятен күрсҽтҽ.
хисап чорларында ирешелгҽн күрсҽткечлҽрне күрсҽтеп, <* * * * * >
бапганалар саны махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында
хисап чорлары санына тигез булырга тиеш.
<* * * * > Инвестор каравы буенча инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыруның
башка нҽтиҗҽлҽре (күрсҽткечлҽре) күрсҽтелҽ.
<******> Ҽлеге бүлек, җҽлеп ителгҽн зат махсус инвестиция контракты
тҿзүдҽ катнашмаган очракта, тутырылмый.
Махсус инвестиция
контрактын тҿзү турында
Гаризага кушымта
(2 нче вариант)
I. Махсус инвестиция контрактының срогы - _____________ (ел).
(4 тҽртип пункты нигезендҽ исҽплҽнҽ торган инвестиция контрактының
тҽкъдим ителҽ торган срогы күрсҽтелҽ)
II. Инвесторның бурычлары:
2.1. Махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында сҽнҽгать
җитештерүенҽ мҿмкин булган иң яхшы технологиялҽрне гамҽлгҽ кертү буенча
инвестиция
проектын
тормышка
ашыру
__________________________________________________________________,
(сҽнҽгать производствосының исеме һҽм адресы күрсҽтелҽ)
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау буенча тиешле чаралар планы нигезендҽ (ҽйлҽнҽтирҽ мохитне саклау ҿлкҽсендҽге Россия Федерациясе законнары нигезендҽ

билгелҽнгҽн II яисҽ III категория объектларында эшчҽнлек алып бара торган
сҽнҽгать предприятиесендҽ файдалана алу мҿмкинлеге булган иң яхшы
технологиялҽр ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау ҿлкҽсендҽге Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн сҽнҽгать предприятиесендҽ гамҽлгҽ кертелгҽн
очракта күрсҽтелҽ)/экологик нҽтиҗҽлелекне күтҽрү программасы белҽн теркҽлҽ
торган программада (ҽгҽр иң яхшы технологиялҽр ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау
ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн I категория
объектларында эшчҽнлек алып бара торган сҽнҽгать предприятиесендҽ кертелсҽ,
күрсҽтелҽ).
2.2. Инвестиция проектының түбҽндҽге чараларын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин
итҽргҽ:
___________________________________________________________________
(инвестиция проектының ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау чаралары планында
яисҽ экологик нҽтиҗҽлелекне арттыру программасында күрсҽтелгҽн тҿп чаралары
санап үтелҽ)
2.3. Инвестиция проектына _______ сум гомуми суммага инвестициялҽр
кертергҽ
(сумнарда инвестициялҽрнең гомуми суммасы (саннарда һҽм хҽрефлҽр белҽн
язып) күрсҽтелҽ.
Инвестициялҽр чыганагы булып түбҽндҽгелҽр тора:
_______________________________________________________________________
(инвестициялҽр чыганагының тасвирламасы: инвестиция эшчҽнлеге
турындагы законнар нигезендҽ инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру максатларында
тҿзелҽ торган инвестиция шартнамҽсендҽ катнашучыларның үз акчалары,
заем/кредит акчалары, инвестиция шартнамҽсендҽ катнашучыларның акчалары,
башка чыганаклар),
Бу түбҽндҽгелҽр белҽн раслана:
_______________________________________________________________________
(һҽрбер инвестициялҽр чыганагы буенча, мҽсҽлҽн, кредит шартнамҽсе яисҽ
инвестиция проектын финанслау белҽн башлангыч кредит шартнамҽсе буенча
инвестициялҽр салу мҿмкинлеген раслый торган документ(лар) күрсҽтелҽ)
2.4. Сҽнҽгать җитештерүендҽ түбҽндҽге иң яхшы кулай технологиялҽрне
кертергҽ (алга таба - НДТ):
П
т/б
1

НДТ исеме
2

Анда НДТ тасвирламасы булган НДТ
белешмҽсенең исеме
3

2.5. Сҽнҽгать производствосында
файдалануга кертергҽ:
Җиһазлар
П
п/п исеме

түбҽндҽге

технологик

җиһазларны

Җиһазларның тҿп техник Җиһазларны эксплуатациягҽ кертү срогы
һҽм
эксплуатация (җиһазлар файдалануга тапшырылачак
характеристикалары
хисап чоры күрсҽтелҽ)

1

2

3

4

2.6. Инвестицион проектны гамҽлгҽ ашыру барышында хисап чорларында
түбҽндҽге
күрсҽткечлҽргҽ
ирешүне
тҽэмин
итҽргҽ
(хисап
чоры____________________________________________________________________
____________________)
(инвестор тҽкъдим итҽ торган хисап чоры күрсҽтелҽ, ул бер календарь елдан
да ким була алмый)
махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлануга да<*>>:
Махсус
Беренче
Икенче
инвестиция
хисап чоры хисап чоры n-хисап чоры контрактының
Күрсҽткечнең
Пт/б
ахырына
ахырына
ахырына
гамҽлдҽ булу
исеме
күрсҽткечнең күрсҽткечнең күрсҽткечнең вакыты тҽмамлану
ҽһҽмияте
ҽһҽмияте
ҽһҽмияте
күрсҽткеченең
ҽһҽмияте
Мҿмкин булган
тиешле калдыклар,
ташланырга
1.
тиешле нҽрсҽлҽр
нормативлары, шул
исҽптҽн:
пычраткыч
1.1. матдҽнең
исеме
күрсҽтелҽ
1.2.
1. n
Гамҽлгҽ
кертелгҽн
2. технологик
җиһазлар, шул
исҽптҽн<***>:
Ҽлеге
Кушымтаның 2.5 п.
2.1. нигезендҽ
җиһазларның
исеме күрсҽтелҽ.
2.2.
2. n
3.
<** ** >
2.7. ______________________________________________________________
(инвестор махсус инвестиция контракты нигезендҽ үз ҿстенҽ алырга ҽзер
башка йҿклҽмҽлҽр күрсҽтелҽ)
III. җҽлеп ителгҽн зат үзенҽ түбҽндҽге йҿклҽмҽлҽрне кабул итҽ <*******>:

(инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында җҽлеп ителгҽн затның
йҿклҽмҽлҽре санап үтелҽ)
IV. Махсус инвестиция контрактына кертү ҿчен стимуллаштыру чараларының
тҽкъдим ителҽ торган исемлеге:
Үзенҽ карата
стимуллаштыру чараларын
стимуллаштыру чарасы
стимуллаштыру
П
куллануны күздҽ тоткан норматив
кулланылачак зат
п/п чарасы исеме
хокукый акт яисҽ муниципаль
(инвестор яисҽ җҽлеп
хокукый акт исеме
ителгҽн зат)
1
2
3
4
V. Махсус инвестиция контрактына кертү ҿчен инвестор тҽкъдим итҽ торган
ҿстҽмҽ шартлар:
________________________________________________.
(инвестор карары буенча махсус инвестиция контрактының ҿстҽмҽ шартлары
күрсҽтелҽ, аларны инвестор махсус инвестиция контрактына кертергҽ тҽкъдим итҽ)
<*> Ҽгҽр инвестор нинди дҽ булса хисап чорында яки махсус инвестиция
контрактының гамҽлдҽ булу вакыты тҽмамланганнан соң берҽр күрсҽткечкҽ ирешү
буенча йҿклҽмҽлҽр кабул итмҽсҽ, ул тиешле графада "0" күрсҽткеченең ҽһҽмиятен
күрсҽтҽ. Күрсҽткечлҽрнең ҽһҽмияте ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау буенча чаралар
планында күрсҽтелгҽн күрсҽткечлҽргҽ туры килергҽ тиеш.
<*> Хисап чорларында ирешелгҽн күрсҽткечлҽрне күрсҽтеп, ҿстҽллҽр саны
махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында хисап чорлары
санына тигез булырга тиеш.
<** > Күрсҽткечнең күрсҽткече "Кертелгҽн / кертелмҽгҽн" форматында
җиһазларны эксплуатациялҽүгҽ планлаштырылган хисап чоры буенча тутырыла.
<*****> Инвестор карау буенча инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыруның
башка нҽтиҗҽлҽре (күрсҽткечлҽре) күрсҽтелҽ.
Ҽлеге бүлек, җҽлеп ителгҽн зат махсус инвестиция контракты тҿзүдҽ
катнашмаган
очракта,
тутырылмый.

Махсус инвестиция
контрактын тҿзү турында
Гаризага кушымта
(3 нче вариант)
I. Махсус инвестиция контрактының срогы - _____________ (ел).

(4 тҽртип пункты нигезендҽ исҽплҽнҽ торган инвестиция контрактының
тҽкъдим ителҽ торган срогы күрсҽтелҽ)
II. Инвесторның бурычлары:
2.1. Махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында Россия
Федерациясендҽ аналоглары булмаган, һҽм ҽлеге кушымтаның 2.4 пунктында
күрсҽтелгҽн сҽнҽгать продукциясен җитештерүнең кушымта итеп бирелҽ торган
бизнес-планы нигезендҽ үзлҽштерү буенча инвестиция проектын тормышка ашыру,
бу
сҽнҽгать
җитештерүендҽ
башкаруны
күздҽ
тота______________________________________,
(сҽнҽгать җитештерүенең исеме һҽм адресы күрсҽтелҽ)
ҽлеге кушымтаның 2.4 пунктында күрсҽтелгҽн сҽнҽгать продукциясен
җитештерү буенча технологик һҽм җитештерү операциялҽре кушымтада бирелгҽн
мондый операциялҽрне башкару графигы нигезендҽ.
2.2. Инвестиция проектының түбҽндҽге чараларын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин
итҽргҽ:
________________________________________________.
(бизнес-планда күрсҽтелгҽн инвестиция проектының тҿп чаралары санап
үтелҽ)
2.3. Инвестиция проектына _________ гомуми суммага инвестициялҽр
кертергҽ.
(сумнарда инвестициялҽрнең гомуми суммасы (саннар һҽм язылу белҽн)
күрсҽтелҽ)
Инвестициялҽр чыганагы булып түбҽндҽгелҽр тора:
(инвестициялҽр чыганагының тасвирламасы: инвестиция эшчҽнлеге
турындагы законнар нигезендҽ инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру максатларында
тҿзелҽ торган инвестиция шартнамҽсендҽ катнашучыларның үз акчалары,
заем/кредит акчалары, инвестиция килешүендҽ катнашучыларның акчалары, башка
чыганаклар)
бу
________________________________________________________________________
________________________________________
(һҽрбер инвестициялҽр чыганагы буенча, мҽсҽлҽн, кредит шартнамҽсе яисҽ
инвестиция проектын финанслау белҽн башлангыч кредит шартнамҽсе буенча
инвестициялҽр салу мҿмкинлеген раслый торган документ(лар) күрсҽтелҽ) белҽн
раслана.
2.4. Түбҽндҽге сҽнҽгать продукциясен җитештерүне үзлҽштерүне тҽэмин
итҽргҽ:
Продукциянең
Махсус
Продукци Продукци
Россия
инвестиция
я
я
Федерациясе
контрактыны
җитештер җитештер
ОКП
территориясенд
ң гамҽлдҽ
Продукция
елҽ
ү күлҽме
Продукц
П
нигезендҽ ҽ җитештерелҽ
булу срогы характерист
башланыр (сумнарда
п/п ия исеме продукци торган
тҽмамланган икалары
рга
) һҽр
я коды
аналоглары
вакытка
<*>
тиешле
хисап
булмаган
продукция
хисап
чоры
сҽнҽгать
җитештерү
чоры
ахырына
продукциясенҽ
күлҽме

1

2

3

керүен
раслаучы
документның
исеме һҽм
реквизитлары
4

(сумнарда)

5

6

7

8

2.5. Инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында хисап чорларында
түбҽндҽге күрсҽткечлҽргҽ ирешүне (хисап чоры тигез ) тҽэмин итҽргҽ
(инвестор тҽкъдим итҽ торган хисап чоры күрсҽтелҽ, ул бер календарь елдан
да ким була алмый)
һҽм махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлангач<**>:
Махсус
инвестиция
Беренче хисап Икенче хисап
n-хисап чоры контрактының гамҽлдҽ
Күрсҽткечнең чоры ахырына чоры ахырына
Пт/б
ахырына
булу
вакыты
исеме
күрсҽткечнең күрсҽткечнең
күрсҽткечнең тҽмамлануга
ҽһҽмияте
ҽһҽмияте
ҽһҽмияте
күрсҽткечнең ҽһҽмияте
Җитештерелг
ҽн продукция
1.
күлҽме (мең
сум)
реализациялҽ
нгҽн
2. продукция
күлҽме (мең
сумнарда)
Түлҽүгҽ
планлаштыры
ла
торган
Күрсҽтел
Күрсҽтел
Күрсҽте
3. салымнар
ми
ми
лми
күлҽме (мең
сум),
шул
исҽптҽн:
федераль
Күрсҽтел
Күрсҽтел
Күрсҽте
3.1.
салымнар
ми
ми
лми
региональ
Күрсҽтел
Күрсҽтел
Күрсҽте
3.2.
салымнар
ми
ми
лми
җирле
Күрсҽтел
Күрсҽтел
Күрсҽте
3.3.
салымнар
ми
ми
лми
Сҽнҽгать
продукциясе
Күрсҽтел
Күрсҽтел
Күрсҽте
4. бҽясендҽ чит
ми
ми
лми
илдҽ
җитештерелг

ҽн
материалларн
ың һҽм
компонентла
рның
(җиһазларны
ң) бҽясе
ҿлеше (%)
Барлыкка
килҽ торган
5.
эш урыннары
саны (данҽ)
6.
<***>
2.6. ______________________________________________________________
(инвестор махсус инвестиция контракты нигезендҽ үз ҿстенҽ алырга ҽзер
башка йҿклҽмҽлҽр күрсҽтелҽ)
III. Җҽлеп ителгҽн зат үзенҽ түбҽндҽге йҿклҽмҽлҽрне кабул итҽ <*****>:
___________________________________________________________________
____________
(инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында җҽлеп ителгҽн затның
йҿклҽмҽлҽре санап үтелҽ)
IV. Махсус инвестиция контрактына кертү ҿчен стимуллаштыру чараларының
тҽкъдим ителҽ торган исемлеге:
Үзенҽ карата
Стимуллаштыру чараларын
стимуллаштыру чарасы
Стимуллаштыру
П
куллануны күздҽ тоткан норматив
кулланылачак зат
т/б чарасы исеме
хокукый акт яисҽ муниципаль
(инвестор яисҽ җҽлеп
хокукый акт исеме
ителгҽн зат)
1
2
3
4
V. Махсус инвестиция контрактына кертү ҿчен инвестор тҽкъдим итҽ торган
ҿстҽмҽ шартлар:
___________________________________________________________________
_.
(инвестор карары буенча махсус инвестиция контрактының ҿстҽмҽ шартлары
күрсҽтелҽ, аларны инвестор махсус инвестиция контрактына кертергҽ тҽкъдим итҽ)
<*> Сҽнҽгать продукциясенең түбҽндҽге характеристикалары күрсҽтелҽ:
башкарыла торган функциялҽрнең функциональ билгелҽнеше яисҽ исемлеге,
куллану ҿлкҽсе, сыйфатлы характеристика (гарантия срогы озынлыгы, хезмҽт
срогы, ышанычлылык, энергия сыешлык, экологик иминлек, клиник эффектлылык
(медицина ҽйберлҽре һҽм дару препаратлары ҿчен), бары тик тышкы продукциягҽ
генҽ карамый торган физик, химик, механик, органолептик, органик һҽм башка
үзлеклҽр.

<*> Ҽгҽр инвестор нинди дҽ булса күрсҽткечкҽ ирешү яки махсус инвестиция
контрактының гамҽлдҽ булу вакыты тҽмамлану буенча йҿклҽмҽлҽр кабул итҽргҽ
планлаштырмаса, ул тиешле графада "0" күрсҽткеченең ҽһҽмиятен күрсҽтҽ.
<***> Хисап чорларында ирешелгҽн күрсҽткечлҽрне күрсҽтеп, баганалар
саны махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында хисап
чорлары санына тигез булырга тиеш.
<*****> Инвестор каравы буенча инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыруның
башка нҽтиҗҽлҽре (күрсҽткечлҽре) күрсҽтелҽ.
<*****> Ҽлеге бүлек, җҽлеп ителгҽн зат махсус инвестиция контракты тҿзүдҽ
катнашмаган очракта, тутырылмый.

3 нче кушымта
____2021 ел №__ карарга

Махсус инвестиция контрактларын тҿзү мҿмкинлеген бҽялҽү буенча
ведомствоара комиссия турында нигезлҽмҽ
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ махсус инвестиция контрактларын тҿзү мҿмкинлеген
бҽялҽү буенча ведомствоара комиссия (алга таба - комиссия) эшчҽнлеген булдыру
һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгели.
2. Комиссия үз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе Конституциясенҽ,
федераль законнарга, Россия Федерациясе Президенты һҽм Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте актларына, Татарстан Республикасы законнарына, Татарстан
Республикасы Хҿкүмҽте актларына, муниципаль хокукый актларына таяна.
3. Комиссия комиссия рҽисе, аның урынбасары һҽм комиссия ҽгъзалары
составында тҿзелҽ.
4. Комиссия составына түбҽндҽгелҽр керҽ:
а) комиссия рҽисе - Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы
поселогы Башкарма комитеты җитҽкчесе;
б) комиссия рҽисе урынбасары - Ютазы муниципаль районының Урыссу
шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма комитетының ҽйдҽүче белгече;
в) комиссиянең 1 ҽгъзасы - _-----------------_____________________ (килешү буенча).
г) комиссиянең 2 ҽгъзасы - Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы Советы
депутатлары (килешү буенча).
5. Комиссия составы Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр
тибындагы поселогы Башкарма комитеты җитҽкчесе күрсҽтмҽсе белҽн раслана;
6. Аның рҽисе карары буенча һҽр конкрет утырышта катнашу ҿчен комиссия
эшенҽ җирле үзидарҽнең кызыксынган органнары һҽм тавыш хокукына ия

оешмалар вҽкиллҽре (алга таба - тавыш хокукына ия катнашучылар) җҽлеп ителергҽ
мҿмкин:
а) сҽнҽгать һҽм сҽнҽгать ҿлкҽсендҽге эшчҽнлеккҽ ярдҽм итү
инфраструктурасы ҿлкҽсендҽге эшчҽнлек субъектлары вҽкиллҽре, аның
кысаларында махсус инвестиция контракты (5 ҽгъза) тҿзелҽ - сҽнҽгать
продукциясен җитештерүне оештыру яки модернизациялҽү һҽм (яисҽ) үзлҽштерүне
күздҽ тоткан махсус инвестиция контракты тҿзелгҽн очракта, аңа карата җитештерү
инвестиция проекты кысаларында үзлҽштерелҽчҽк сҽнҽгать продукциясе Россия
Федерациясендҽ җитештерелгҽн аналогларның булмавы турында документ
булмаган очракта;
7. Комиссия рҽисе:
а) комиссия эшен оештыра;
б) комиссия утырышларында мҽсьҽлҽлҽрне карау исемлеген, срокларын һҽм
тҽртибен билгели;
в) комиссия эшен планлаштыруны оештыра;
г) җирле үзидарҽ органнары һҽм оешмалар белҽн үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ
комиссияне тҽкъдим итҽ;
д) комиссиянең һҽр конкрет утырышында катнашу ҿчен тавыш бирү
хокукына ия катнашучылар исемлеген раслый.
8. Комиссия рҽисе булмаганда аның вазыйфаларын комиссия рҽисе
урынбасары башкара.
9. Үз функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен комиссия түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) үз компетенциясенҽ керҽ торган мҽсьҽлҽлҽр буенча тиешле җирле үзидарҽ
органнары һҽм оешмалар белҽн хезмҽттҽшлек итҽргҽ, алардан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
кирҽкле материаллар һҽм мҽгълүмат алырга;
б) аналитик һҽм эксперт эшлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен түлҽүсез нигездҽ
экспертлар - фҽнни оешмалар һҽм инженер-техник профильле белгечлҽр җҽлеп
итҽргҽ, алар тавыш бирүдҽ һҽм комиссия карарларын кабул итүдҽ катнашмыйлар.
10. Комиссия утырышларын булдыруны һҽм уздыруны вҽкалҽтле орган елга
кимендҽ ике тапкыр тҽэмин итҽ (махсус инвестиция контрактлары тҿзү турында
гаризалар булганда).
11. Комиссия утырышы, ҽгҽр анда аның ҽгъзаларының кимендҽ яртысы
катнашса, карарлар кабул итү ҿчен хокуклы дип санала.
12. Комиссиянең булачак утырышы турында хҽбҽрнамҽ һҽм кирҽкле
материаллар комиссия рҽисе кушуы буенча вҽкалҽтле орган тарафыннан комиссия
утырышын үткҽрү кҿненҽ кадҽр бер айдан да соңга калмыйча комиссия ҽгъзаларына
һҽм катнашучыларга җибҽрелҽ.
13.Комиссия ҽгъзалары һҽм тавыш бирү хокукына ия катнашучылар комиссия
утырышларында карала торган мҽсьҽлҽлҽр турында фикер алышканда бертигез
хокукларга ия.
14.Комиссия карары комиссиянең булмаган ҽгъзаларының һҽм тавыш
хокукына ия катнашучыларның язма фикерлҽрен исҽпкҽ алып, комиссия
утырышында катнашучыларның һҽм тавыш хокукына ия катнашучыларның гади
күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ.
Тавышлар тигез булган очракта, утырышта рҽислек итүче тавышы хҽлиткеч
булып тора.

15. Комиссия ҽгъзалары һҽм тавыш хокукына ия катнашучылар, конкрет
махсус инвестиция контрактына карата мҽсьҽлҽлҽрне караганда, Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ инвесторга һҽм (яисҽ) җҽлеп ителгҽн затка
карата аффиляциялҽнгҽнлек булган очракта, үз-үзлҽрен тоту турында белдерергҽ
тиеш.
16. Материалларны карау һҽм тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча комиссия
тарафыннан махсус инвестиция контракты тҿзү мҿмкинлеге (мҿмкин булмавы)
турында комиссия бҽялҽмҽсен ҽзерлҽү турында карар кабул ителҽ.
17. Инвестор тарафыннан тҽкъдим ителгҽн шартларда махсус инвестиция
контракты тҿзү мҿмкинлеге (мҿмкин булмавы) турында комиссия бҽялҽмҽсендҽ
түбҽндҽге белешмҽлҽр була:
а) инвесторга һҽм (яисҽ) җҽлеп ителгҽн затка карата гамҽлгҽ ашырыла торган
кызыксындыру чаралары исемлеге (ул җҽлеп ителгҽн очракта);
б) инвесторның һҽм җҽлеп ителгҽн затның йҿклҽмҽлҽре исемлеге (ул җҽлеп
ителгҽн очракта);
в) махсус инвестиция контрактының гамҽлдҽ булу срогы;
г) инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру барышында ирешергҽ
планлаштырыла торган һҽм күрсҽтелгҽн күрсҽткечлҽрне (еллык һҽм йомгаклау
күрсҽткечлҽре) билгели торган нҽтиҗҽлҽр;
д) җитештерү махсус инвестиция контрактын үтҽү барышында барлыкка килҽ
яисҽ яңартыла торган сҽнҽгать продукциясенҽ характеристикалар;
е) инвестиция проекты чаралары исемлеге;
ж) инвестиция проектына инвестициялҽр күлҽме;
з) инвестор тҽкъдим иткҽн шартларда махсус инвестиция контракты тҿзү
мҿмкинлеге (мҿмкин булмавы) турында комиссия карары.
18.Комиссия карарлары беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ, ул комиссия
утырышында катнашучы барлык ҽгъзалар (тавыш бирү хокукына ия катнашучылар)
тарафыннан имзалана. Комиссиянең булмаган ҽгъзалары (тавыш бирү хокукына ия
катнашучылар) биргҽн язма фикерлҽр беркетмҽгҽ кушымта итеп бирелҽ.
19. Комиссия эшчҽнлеген мҽгълүмати-аналитик һҽм матди-техник тҽэмин итү
Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы башкарма
комитеты тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла;
.

