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Proje yönetimi: Tellus Consulting LLC 

Tellus Group LLC (Rusya)  Renaissance Construction Ltd. (Türkiye) 

Tellus Group, merkez ofisi Rusya’nın Kuzey-
Batı bölgesinde St. Petersburg şehrinde olan  
gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir 
şirkettir.  

Rönesans İnşaat, alışveriş merkezleri, ofisler, 
oteller, çok fonksiyonlu kompleksler, çok katlı 
binalar, ağır sanayi tesisleri vb. yapıların 
tasarımında ve yapımında uzmanlaşmıştır. 

 Supported by:   

 Proje geliştirme: 
 

Projenin toplam yatırım maliyeti 450 
milyon dolardır (80 milyon dolar 
mühendislik ve taşıma maliyetleri dahil). 

Kola Endüstriyel Park’ı projesi Leningrad 
Bölgesi’nde yaklaşık 5000 kişiye yeni iş 
fırsatları sunacaktır. 

CCI OF LENINGRAD REGION 

Proje Hakkında  Genel Bilgi 



Proje Hakkında  Genel Bilgi 
 

Fonksiyonel Özellikler : 4. ve 5. sınıf üretim 
tesisleri, ofisler, lojistik kompleksler ve 
depolar. .  

Konum: Murmanskoye otoyolu (M-18) ve  

St. Petersburg çevreyolu kavşağının yanı, 

Leningrad Bölgesi, Rusya. 

Arazi Tipi: Endüstriyel amaçlı. 

Onaylanmış Kullanım Amacı: Endüstriyel Park 
inşaatı yapma amaçlı. 

Yüzölçümü: 128.7 ha 



Konum 

Tallinn (Estonya) 

Helsinki (Finlandiya) 

St. Petersburg Deniz  
Limanı 

 
Pulkovo Havalimanı  

(LED) 
 

St. Petersburg Nehir 
Limanı 

Ust-Luga Deniz  Limanı 

6 km  

22 km  

420 km  

145 km  

20 km  

360 km  

Kola Endüstriyel Park Bölgesi’nden Federal otoyollara ve 
Kuzey - Güney Ulaştırma Koridoru’na  direkt olarak 
bağlantı imkanı bulunmaktadır. 



Toplu Taşıma Altyapısı Gelişimi 

Toplu Taşıma Altyapısı Gelişimi: 
 
Proje bölgesi’nden 1,5 km. uzakta 
bulunan Kudrovo Metro İstasyonu’nun 
inşaası 2014’te başlayacaktır. 
 
Novosaratovka Metro İstasyonu’nun 
inşaatı 2020’de başlayacaktır. 
 
Kola Federal Karayolu’ndan proje 
bölgesine giriş ve çıkış yolları inşa 
edilecektir. 
 
St.Petersburg – Novosaratovka – 
Sverdlova köyü yolu uzatılarak 
Pokrovskaya yolunun karşısına geçecek 
şekilde yenilenecek.  
 

Proje bölgesi’ne çevreyolu  
sapağı mevcuttur. 
 



Planlama 



Genel Planlama 
Residential area: 

Country house projects 

Low-rise apartment construction (3 levels at most) 

Mid-rise apartment construction (4-9 levels) 

High-rise apartment construction (9+ levels) 

High density unique projects 
 
 

  Proposed     2032       2022         2017      existing 

Social and office area:  

Multifunctional business area 
Socio-cultural area  

Industrial area: 
Manufacturing (IV-V class of hazard), logistic complexes,  
Warehouses, engineering infrastructure 
Manufacturing (III-IV class of hazard), logistic complexes,  
Warehouses, engineering infrastructure 

Raw materials 
 
 Recreational area: 

Plate sport structures 

Green area of common use 

Protected area 

Leisure, tourism, preventive care and sport facilities 

Parks (incl. memorial) 

Engineering and transport infrastructure: 

Local engineering and transport infrastructure 

Local, regional and federal roads 

Streets and drive-throughs 
 



Arsa alan hesabı 

Arsa +/- 128.7 ha 
Arsa alan hesabı 

Arsa Alan, 
 m2 

Alan,  
ha 

  Yönetim ve ofisler                   8 416    0.84 
  Bina oturum alanı                   1 813    0.18 
  Üretim tesisleri, дojistik 
kompleksler ve depolar 

          1 068 800    107 

  Bina oturum alanı              290 580    29 
  Çok fonskiyonlu binalar, 
alışveriş alanı 

             459 200               
45.92    

  Bina oturum alanı                 31 382    3.14 
  Teknik alanı                 17 000    1.7 

  Bina oturum alanı                   9 600    0.96 

  Ulaşım altyapısı                 87 277    8.7 
  Park alanı              400 800    40.08 
  Yeşil alan              173 500   17.35 



Altyapı Sistemleri 

 

• Elektrik Altyapısı: 35 MVA. 

• Su tüketimi: 1.500 m3/gün (Ev ihtiyaçları ve iç yangın 
söndürme 10lt./sn. dahil). Dış yangın söndürme sistemi 
(30,0 lt./sn.) proje altyapısında bulunan yangın söndürme 
sistemi musluklarından temin edilecektir.  

• Atık Su: Evsel atık su hacmi 1.500 m3/gün (yağmur suyu 
hariç). Yılda 218,000 m3 kadar yağmur suyu belirlenen 
alanda öngörülen arıtma tesislerine ağırlıksal akış sismemi 
ile yönlendirilecektir.  Arıtma tesisleri proje kapsamında 
özel bir alanda konumlandırılır.  Dışarıdan gelen yağmur 
suları yüzey mazgallarından kanalizasyon altyapısına 
girecek ve ana kanalizasyon sistemine aktarılır. 

• Isıtma hacmi: 49 Gkal/s. ve gaz tüketimi 13,500 м3/s. 

• Alçak Gerilim Şebekesi: Proje alanında mecvuttur. 

. 

 
 

Haritadaki Semboller 
Elektrik, ısıtma, bağlantı 

 Su tedariği, atık su 

 

 



Bölgenin Yatırımcıya Avantajı 
 

Leningrad Bölgesi’nde geçerIi olan ve 29 Aralık 2012 tarihinde 113-oz numarası ile yayınlanan 
“Leningrad Bölgesi’nde yapılacak yatırımlara verilecek devlet desteği prosedürü hakkında ve bununla 
ilgili yapılacak kanuni değişiklikler” kanun yatırımcı şirketlere aşağıdaki vergi avantajlarını 
sunmaktadır:           
 

 

 

 

 

 
Vergi muafiyetlerinden faydalanma periyodu yatırım miktarına göre belirlenecektir (1 US$= 35 rub.) 
9.500.000 USD ve üzeri – 4 ardışık yıl; 
14.000.000 USD ve üzeri – 5 ardışık yıl; 
85.500.000 USD ve üzeri – 6 ardışık yıl. 
85.500.000 USD ve üzeri – 8 ardışık yıl (otomobil ve ekipman üreticileri için).  
manufacturers). 
  

Vergi Muafiyeti 
 

Vergi Muafiyetsiz Vergi Muafiyetli 
 

Emlak Vergisi Emlak vergisi, emlağın ortalama yıl 

içerisindeki değerinin %2’si olarak 

ödenmektedir. 

Emlak vergisi, emlağın ortalama yıl 

içerisindeki değerinin %0 olarak 

ödenmektedir. 

Kurumlar Vergisi 

 

Cironun %20’sine tekabül eden tutar 

Kurumlar Vergisi olarak ödenmektedir. 

Federal bütçe için– %2, 

Leningrad Bölgesi bütöesi için– 18%  

Cironun %15.5’sine tekabül eden tutar 

Kurumlar Vergisi olarak ödenmektedir. 

Federal bütçe için– %2, 

Leningrad Bölgesi bütçesi için– 

%13.5.  



• Yerleşim alanı planlama ve tasarım, 

• İnşaat izni alınması sürecinde yardım ve 
destek, 

• Built-to-Suit ve Built-to-Suit Lease hizmetler, 

• Yasal işlemler ile ilgili destek, 

Sunulan Hizmetler 

• Anahtar teslim üretim tesisleri, depolar ve 
ofisler, 

• Yönetici şirket tarafından sunulan hizmetler: 
güvenlik, ortak kullanım alanlarının 
temizliği, ulaşım hizmetleri, teknik altyapı 
bakımı, çevre kontrolü, proje alanın genel olarak 
iyileştirilmesi ve geliştirmesi vs. 



Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz! 
 

 BC “Veda House”, office 301 
 20A Petrogradskaya nab. 
 Saint-Petersburg 197046, Russia 
 Теl: (812) 334-82-03 
 Faks: (812) 334-82-04 
 
 info@tellus-group.ru  
 www.tellus-group.ru 
 www.tellus-group.ru/industrialnie-parki/kola   


