file_0.wmf


УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03.03.2017 №_66р
м. Володимир-Волинський
Про затвердження зразку подання 
суб’єктами господарювання намірів 
щодо розміщення інвестицій на території
м.Володимира - Волинського  

	Відповідно   рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2016 року №109 «Про створення Центру обслуговування інвесторів», з метою створення сприятливих умов для інвесторів, керуючись п. 20 ч.4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" :

	Затвердити зразок подання суб’єктами господарювання намірів щодо розміщення інвестицій на території м.Володимира - Волинського  (додається).


	Дозволити суб’єктам господарювання - потенційним інвесторам подавати  документи, пропозиції та соціальні гарантії, які не передбачені  затвердженим зразком. 

Управлінню економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради (Субицька О.М.) довести дане розпорядження до відома фахівців Центру обслуговування інвесторів.  


	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови  Кулікову Л.В..



Міський голова								П.Д.Саганюк
Субицька 35709	






Затверджено
Розпорядженням міського голови
03.03.2017 №_66р

Зразок подання суб’єктами господарювання намірів щодо розміщення інвестицій на території м.Володимира - Волинського  

Міському голові
_________________________

Подаємо  наміри щодо розміщення інвестицій на території м.Володимира- Волинського
1. Загальна характеристика підприємства
- назва __________________________________________________________,
- юридичний статус_______________________________________________,
- дата реєстрації підприємства______________________________________, 
- адреса (поштова та електронна)____________________________________
________________________________________________________________,
- види діяльності відповідно до державної реєстрації_____________________
__________________________________________________________________,
- інформація про засновників та керівника підприємства__________________
__________________________________________________________________.

2. Повідомлення про наміри
- виробничо-комерційна ідея _________________________________________
__________________________________________________________________,
- пропозиції щодо виділення земельної ділянки__________________________
__________________________________________________________________,
- планові обсяги та джерела залучених інвестицій, в т.ч. іноземних_________
__________________________________________________________________,
- характеристика майбутнього продукту виробництва____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
- документи, що підтверджують екологічну безпеку виробництва __________________________________________(завірена  копія додається),
- планова чисельність працюючих, чол.. (в т.ч. окремо у 2017, 2018,2019,2020, 2021 роках)________________________________________________________
__________________________________________________________________,
	середньомісячна заробітна плата працівників (у % від мінімальної заробітної плати - в т.ч. окремо у 2017, 2018,2019,2020,2021 роках)____________________________________________________________

_________________________________________________________________
3. Зобов’язання інвестора щодо своєчасної сплати податків до міського бюджету ( податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, орендну плату за орендовану земельну ділянку тощо) та подання звітів в  управління статистики про обсяг іноземних інвестицій
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4. Соціальна відповідальність ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Підписи та П.І.П., завірені печаткою:
- засновника 
- керівника підприємства (призначення якого підтверджується завіреною копією розпорядчого документа, що додається)




