
  

 

 

Ticari teklif 

“Levoberejni” Sanayi Parkı kuzey-batı bölgesinin benzersiz altyapı yetenekleri ile herhangi bir 

üretimi karşılamayan sanayi alanıdır. 

Parkın esas amaci Leningrad Bölgesi'nin yatırım cazibesini ve endüstriyel gelişme şekillenmesinde 

aktif bir şekilde yer almaktır. 

Biz müşterilerimize aşağıdaki işbirliği varyantlarını teklif ediyoruz: 

  arsalar satın alınması veya uzun vadeli kiralama 

(metrekare başına satış 1000 ruble, metrekare başına kiralama ayda 25 ruble); 

  taksitle arazi edinimi  (şartlar tartışılabilir); 

  bir sonrakı satınalama ile arazi kiralama(şartlar tartışılabilir). 

Arazinin maliyetine 1 hektar başına 150 kW elektrik gücü de dahildir. 

Bunun dışında, parkın sakinlerine, lider  Rus bankaları ve sağlanan bölgesel vergi teşvikleri 

tarafından  uygun koşullu fon  (finansman) sunulabilir. 

Önerilen arazilerin boyutları - 0.5 hektardan 20 hektara kadar. 

Uygulanacak olan parsellerin toplam alanı - 81 hektar 

Rekabet avantajları 

“Levoberejni” parkı bir sıra mali avantajlar ve altyapı ve lojistik performans ve organizasyonelli 

modern endüstriyel alanlarda tamamen benzersiz bir kombinasyona sahiptir. 

Parkın mevcut sanayi potansiyeli memnuniyeti sağlar 

TÜM ÜRETİM GEREKSİNİMLERİ 

Platformda: 

 Herhangi bir sınıfının üretim tehlikesini (1-den 5-e) barındırabilir; 

  elektrik enerjisi (47 MW sözleşme gücü, fiziksel güç transformatörleri 143 MW) yeterli 

miktarda vardır; 

  Güçlü özel su sistemleri (nehir Volkhov deposundan su alımı, sondaj kuyuları) ve drenaj (nehre 

kendi sürümü), yağmursuyu arıtma tesisleri; 

 Kirişi Devlet Bölgesi Enerji Santralinden Buhar verim imkanı; 

  Yönetimini karşılamak için boş platformlar  vardır (en fazla 2.000 metrekareye kadar); 

  internet ve telefonla sağlama.  

 

Lojistik bakımından: 

 Moskova, St. Petersburg, Murmansk, Vologda ve Çerepovets yönünde ana karayolu erişimi var; 

 Andreevo istansiyonunda halk demiryolu ile kesişen özül demiryolu hatları vardır; 

 Volkhov Nehiri üzerinde su yolları 

 

 

 



  

 

 

 

Iş geliştirme için mali destek açısından: 

 “Levoberejni” parkı “Sberbanka”sının 14 yıl boyunca 10.72%  proje maliyetinin% 80'e varan 

finansman imkanı ile “Yeni endüstrielleşme”  endüstriyel projelerinin geliştirilmesinde 

finansman programlarının üyesidir; 

 “Levoberejni” parkı sakinleri için  Bölgesel bütçesine emlakve gelirden mevcut vergi indirimi 

ve faydaları mevcuttur.( № 113—03  29.12.12 tarihli karardan) 

Park yönetimi şirketi sakinleri ile ilişkilerde aşağıdaki ilkelere bağlı kalır: 

 kamu otoriteleri, işe alım, lojistik planlama ile belgelerin kayıt, üretim planlama, etkileşim 

konularında sakinlere verilen destek; 

 şeffaf bir fiyatlandırma ve bilgilerin elde edilebilirliği; 

  yönetim şirketi tarifelerin devlet düzenlemesi (regülatör – Leningrad vilayeti üzere Tarife 

Komitesi)  

Parka sahip idari desteği aşağıdakılar yönetir: 

• Endüstriyel Parkı Derneği; 

• Ekonomik Kalkınma Ajansı; 

• Kirişi şehir Yönütmünliği; 

• Leningrad bölgesi hükümeti; 

• St. Petersburg Ticaret Odaları. 

 

Platformun gelişitirlimesine ticari ilgi gösterenler aşağıdakılardır: 

 Kirişi Devlet Bölgesi Enerji Santralinden; 

 KAŞ «Rusya Demir Yolları”. 
 

Kişiler 

LTD "Kirişskaya servis şirketi" 

187110, Leningrad bölgesi,Kirişi, Volhovskoye Şosse, 11 

Tel/fax: +7 (81368) 3-32-74 

E-mail:  servksk@yandex.ru 

 www.parkind.ru  

Genel müdür Sergey Aşrafoviç Azizov 

Tel:  +7 (911) 977 48 01 

Tel: +7 (81368) 2-53-93 

Tel/fax: +7 (81368) 2-67-90 

Ticari direktörü Chernatskiy Vladislav Vladimirovich 

Tel:  +7 (921) 936 29 19 

E-mail:  sale@parkind.ru 
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