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Агросэнэгать комплексы объектларын твзугэ Ьэм (яки) модернизациялэугэ 
турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер влешен каплауга субсидиялэр 

биру тэртибен раслау турында 

Россия Федерациясе Хекумэтенец "Агросэнэгать комплексы объектларын 
тезугэ Ьэм модернизациялэугэ' турыдан-туры тотылган чыгымнарньщ бер олешен 
каплауга Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан 
субсидиялэр биру Ьэм булу кагыйдэлэрен раслау турында" 2015 елньщ 
24 июнендэге 624 номерлы карарын утэу йозеннэн 
б о е р ы к б и р э м : 

1. Тубэндэгелэрне расларга: 
1.1. Сот терлекчелек комплексларын (сот фермаларын) твзугэ Ьэм (яки) 

модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер олешен каплауга 
субсидиялэрне 2015 елда федераль бюджет акчалары исэбеннэн биру тэртибен 
1 нче кушымта нигезендэ; 

1.2. Сот терлекчелек комплексларын (сот фермаларын) твзугэ Ьэм (яки) 
модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер влешен каплау 
очен авыл хужалыгы твварларын ж;итештеручелэргэ Ьэм Россия оешмаларына 
субсидиялэр биру турында килешуне 2 нче кушымта нигезендэ; 

1.3. Сот терлекчелек квмплексларын (сет фермаларын) твзугэ Ьэм (яки) 
модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер влешен каплау 
ечен авыл хужалыгы товарларын ж;итештеручелэргэ Ьэм Россия оешмаларына 
федераль бюджет акчалары исэбеннэн бирелергэ тиешле субсидия турында исэп-
хисап белешмэлэре формасын 3 нче кушымта нигезендэ. 

2. Тапшырылган документлардагы белешмэлэрнец дереслеге ечен 
ж;аваплылыкны субсидиялэрне алучыларга, авыл хуж;алыгы товарларын 
щггештеручелэрнец Ьэм Россия оешмаларыныц ж;итэкчелэренэ Ьэм вазыйфаи 
затларына йеклэргэ. 

3. Бюджет алучы тарафыннан тапшырыла торган документларныц 
дереслеген тикшеруне Ьэм раслауны Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыныц (алга таба - TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы) Татарстан Республикасы муниципаль районнарында Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек идарэлэре башлыкларына йеклэргэ. 

4. TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц терлекчелек 
тармакларын устеру булеге башлыгы С.М. Нигъмэтж;ановка, TP Авыл хуж;алыгы 
1гэм азык-телек министрлыгыныц инвестициялэр сэясэте Иэм максатчан 
программалар булеге башлыгы И.Ш. Гафуровка авыл хужалыгы товарларын 
житештеручелэрдэн Ьэм Россия оешмаларыннан федераль бюджеттан 
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субсидиялэр алу ечен тапшырыла торган документларын кабул итуне 
тээмин итэргэ. 

5. TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц финанслау булеге 
башлыгы М.А. Мэхмутовка элеге Боерыкны гамэлгэ ашыру белэн бэйле 
чыгымнарны финанслауны 2015 елга Татарстан Республикасы бюджетында 
каралган кулэмдэ тээмин итэргэ. 

6. Элеге боерыкныц утэлешен тикшереп торуны министрныц беренче 
урынбасары H.J1. Титовка йеклэргэ. 

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры 
урынбасары - министр 



2015 елньщ 16 декабрендэге 286/2-пр номерлы 
TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгьша 
1 нче кушымта 

Сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) тезугэ Ьэм (яки) 
модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер елешен каплауга 

субсидиялэрне 2015 елда федераль бюджет акчалары исэбеннэн биру 
тэртибе 

1. Элеге Тэртип сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) тезугэ 
Ьэм (яки) модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер елешен 
каплау ечен авыл хуж;алыгы товарларын ж;итештеручелэргэ, шэхси ярдэмче 
хуж;алык алып баручы гражданнардан тыш (алга таба - авыл хужалыгы 
товарларын ж;итештеручелэр) Ьэм Россия оешмаларына субсидиялэр биру 
механизмын билгели. 

2. Субсидиялэр сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) тезугэ 
Ьэм (яки) модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер елешен 
каплау максатларында бирелэ. Субсидиялэр биру максатын ми лек хокукында 
авыл хуж;алыгы товарларын житештеручелэргэ Ьэм Россия оешмаларына караган 
сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) тезу Ьэм (яки) 
модернизациялэу тэшкил итэ. 

3. Субсидиялэр элеге Тэртипнец 2 пунктында каралган максатларга 
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы (алга таба 
- Министрлык) раслаган бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ бирелэ. 

4. Субсидиялэр алу ечен авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрне 
Ьэм Россия оешмаларын сайлап алу критерийлары тубэндэгелэр: 

4.1. Предприятиенец теп эшчэнлек тере - авыл хужалыгы продукциясен 
ж;итештеру, сет бирэ торган мегезле эре терлек урчету; 

4.2. Сет терлекчелек комплексын (сет фермасын) тезу ечен каралган 
объектныц куэте - милек хокукында авыл хуж;алыгы товарларын 
ж;итештеручелэргэ Ьэм Россия оешмаларына караган 400 Ьэм аннан кубрэк баш 
сыер (башмак) Ьэм (яки) 100 Ьэм аннан кубрэк ана баш кэж;э; 

4.3. Сет терлекчелек комплексын (сет фермасын) модернизациялэу ечен 
каралган объектныц куэте - милек хокукында авыл хужалыгы товарларын 
ж;итештеручелэргэ Ьэм Россия оешмаларына караган 200 Ьэм аннан кубрэк баш 
сыер (башмак) Ьэм (яки) 100 Ьэм аннан кубрэк ана баш кэж;э; 

4.4. Объектныц проектта каралган куэтенец 100 проценты кулэмендэ 
жылылык, энергетика Ьэм су ресурслары белэн тээмин ителгэн булуы, ул 
башлангыч рехсэт биру документациясе Ьэм тоташуныц техник шартлары белэн 
расланган булырга тиеш; 

4.5. Терлекчелек комплексын (сот фермасын) модернизациялэу, юнэлеш 
кысаларына туры килэ торган барлык шартлар утэлгэн очракта, тубэндэге бер яки 
ике юнэлеш буенча гамэлгэ ашырыла: 

а) сет саклау, саву, кабул иту Ьэм (яки) беренчел эшкэрту системаларын 
жайланмаларын модернизациялэу: 

- саву жайланмаларын ж;иЬазлау Ьэм (яки) алмаштыру; 
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сет продукциясен суытып эшкэрту Ьэм саклауны да кертеп, сет 
кабул иту Ьэм (яки) беренчел эшкэрту жайланмаларын жиЬазлау Ьэм (яки) 
алмаштыру; 

- яца саклау технологиялэренэ ждйлаштырып бинаныц планировкасын 
узгэрту. 

б) азык житештеру Ьэм тирес чыгару ечен каралган жайланманы 
модернизациялэу: 

- азык эзерлэу Ьэм терлеккэ биру ечен каралган жайланманы жиЬазлау Ьэм 
(яки) алмаштыру; 

- тирес чыгару ечен каралган жайланманы жиЬазлау Ьэм (яки) алмаштыру. 
5. Субсидиялэр бету стадиясенэ кучкэн яки белгенлекка (банкротлыкка) 

чыккан дип танылган авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ Ьэм Россия 
оешмаларына бирелми. 

6. Субсидия бирелэ торган елга кадэрге елныц 1 гыйнварына кадэр тезелэ 
Ьэм (яки) модернизациялэнэ башлаган сет терлекчелек комплексларын (сет 
фермаларын) тезугэ Ьэм (яки) модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган 
чыгымнарныц бер елешен каплауга субсидиялэр, естэмэ бэягэ салымны 
исэплэмэгэндэ, смета бэясенец Ьэм проект-тикшерену эшлэренэ киткэн 
чыгымнарныц 20 процентыннан чыгып бирелэ, эмма ул сумма объектныц иц 
югары бэясеннэн югарырак була алмый. 

Объектныц иц югары бэясе объект куэтенец бер берэмлеге бэясенец Россия 
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы тарафыннан билгелэнэ торган чик 
зурлыгыннан чыгып билгелэнэ. 

Турыдан-туры чыгымнарныц бер елешен каплау объектны кабул иту актын 
тапшырганнан соц башкарыла. 

7. Элеге тэртипнец 6 пунктында курсэтелгэн субсидиялэрне алу ечен авыл 
хужалыгы товарларын житештеручелэр Ьэм Россия оешмалары Министрлыкка 
тубэндэге документларны тапшыралар: 

тулэу реквизитларын Ьэм почта адресын курсэтеп, субсидиялэр биру 
соралган гаризаны; 

тезугэ Ьэм (яки) модернизациялэугэ жыелма исэп-хисап сметасыныц авыл 
хужалыгы товарларын житештеруче Ьэм Россия оешмасы раслаган кучермэсен; 

тезугэ, реконструкциялэугэ Ьэм модернизациялэугэ подряд шартнамэсенец 
кучермэсен; 

проект документациясенэ Ьэм инженерлык тикшеренулэре нэтижэлэренэ 
дэулэт экспертизасына уцай бэялэмэнец авыл хужалыгы товарларын 
житештеруче Ьэм Россия оешмасы раслаган кучермэсен; 

объектны тезугэ рехсэтнец авыл хужалыгы товарларын житештеруче Ьэм 
Россия оешмасы раслаган кучермэсен; 

тезугэ Ьэм модернизациялэугэ подряд шартнамэлэренец авыл хужалыгы 
товарларын житештеруче Ьэм Россия оешмасы раслаган кучермэсен; 

"Башкарылган эшлэрне кабул иту турында акт" КС-2 номерлы статистика 
формасы буенча белешмэлэрнец авыл хужалыгы товарларын житештеруче Ьэм 
Россия оешмасы раслаган кучермэлэрен; 
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"Башкарылган эшлэрнец Ьэм чыгымнарныц бэясе турында белешмэ" 
КС-3 номерлы статистика формасы буенча белешмэлэрнец авыл хужалыгы 
товарларын житештеруче Ьэм Россия оешмасы раслаган кучермэлэрен; 

эшлэрне хуж;алык эшлэре ысулы белэн башкарганда "Башкарылган эшлэрне 
кабул иту турында акт" КС-2 номерлы статистика формасы Ьэм "Башкарылган 
эшлэрнец Ьэм чыгымнарныц бэясе турында белешмэ" КС-3 номерлы статистика 
формасы буенча белешмэлэрнец авыл хужалыгы товарларын житештеруче Ьэм 
Россия оешмасы раслаган кучермэлэрен; 

башкарылган эшлэр очен тулэуне раслый торган банк, авыл хужалыгы 
товарларын житештеруче Ьэм Россия оешмасы тарафыннан таныкланган тулэу 
йоклэмэлэрен; 

Министрлык тарафыннан расланган форма буенча субсидиялэр биру очен 
исэп-хисап белешмэлэрен. 

8. Министрлык: 
субсидиялэр биру соралган гаризаны кергэн конендэ ук журналга терки, ул 

номерлана, шнурлана Ьэм аца моЬер сугыла; 
гариза теркэлгэн коннэн алып 10 кон эчендэ элеге Тэртипнец 7 пункты 

нигезендэ тапшырылган документларны карый Ьэм субсидия биру турында яки 
субсидия бирудэн баш тарту турында карар кабул итэ. 

9. Министрлык авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр Ьэм Россия 
оешмалары белэн Министрлык тарафыннан расланган форма буенча субсидия 
биру турында килешу този. 

10. Министрлык бюджет акчаларын баш булуче булып тора Ьэм акчаларны, 
Министрлык тарафыннан расланган субсидиялэр биру очен жыелма исэп-хисап 
белешмэлэренэ нигезлэнеп, узенец Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсендэ яки Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгыныц Казначылык департаментында ачылган хосусый счетыннан 
авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец Ьэм Россия оешмаларыныц исэп-
хисап счетларына элеге Тэртипнец 8 пунктындагы оченче абзацында курсэтелгэн 
срок беткэннэн соц ике кон эчендэ кучерэ. 

Субсидия бирудэн баш тарту очен тубэндэгелэр нигез була: 
документларныц тулы булмаган комплекты тапшырылу яки аларныц элеге 

Тэртип талэплэренэ туры килмэве; 
клган бюджет йеклэмэлэре лимитлары булмау. 
11. Алынган субсидиялэр, аларны бирунец элеге Тэртиптэ билгелэнгэн 

максатлары Ьэм шартлары бозылу, субсидиялэрнец максатчан билгелэнеше 
буенча файдаланылмавы Ьэм (яки) дорес булмаган белешмэлэр Ьэм документлар 
тапшырылу очраклары билгеле булганнан соц, Министрлыкныц тиешле талэбен 
алган кеннэн башлап 60 кон эчендэ федераль бюджет кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш. 

12. Субсидия биру турында килешулэрдэ каралган очракларда, хисап 
финанс елында файдаланылмый калган субсидиялэр хисап елыннан соц килэ 
торган елныц 1 февраленэ кадэр федераль бюджет кеременэ субсидиялэр авыл 
хужалыгы товарларын житештеручелэр тарафыннан кире кайтарылырга тиеш. 
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13. Элеге Тэртипнец 11 Ьэм 12 пунктларында курсэтелгэн акчаларны 
федераль бюджет кеременэ уз ихтыяры белэн кайтарудан баш тартылган очракта, 
алар Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ 
мэжбури рэвештэ тулэттерелергэ тиеш. 

14. Министрлык Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс контроле органы 
субсидия алучыларныц. субсидия л эр биру шартларын, максатларын Ьэм тэртибен 
утэвен законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тикшерэ. 

15. Авыл хуж;алыгы товарларын ж;итештеруче Ьэм Россия оешмасы 
тарафыннан Министрлыкка тапшырылган документларньщ дереслеге очен 
жаваплылык законнар нигезендэ аларныц вазыйфаи затларына Ьэм житэкчелэренэ 
йеклэнэ. 

16. Бюджет акчаларыныц максатка ярашлы кулланылышын Министрлык 
тикшереп тора. 



2015 елньщ 16 декабрендэге 
286/2-пр номерлы 
TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-
телек министрлыгы боерыгына 
2 нче кушымта 

Сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) тезугэ Ьэм (яки) 
модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер елешен 
каплау ечен авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ Ьэм Россия 

оешмаларына субсидиялэр биру турында 

КИЛЕШУ № 

Казан ш. « » 2015 

Бер яктан Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы исеменнэн, алга таба "Министрлык" дип аталачак, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыныц "Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы мэсьэлэлэре" 2005 елныц 
6 июлендэге 316 номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ таянып эшли 
торган Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары - авыл 
хуж;алыгы Ьэм азык-телек министры Эхмэтов Марат Готыф улы Ьэм икенче 
яктан 

(субсидиялэр алучыларньщ исемнэре, ИНН) 

исеменнэн, алга таба "Субсидия алучы" дип аталачак, 
нигезендэ эшли торган 

(Ф.И.А.и.) 

барысы бергэ "Яклар" дип йертелэчэк, Сет терлекчелек комплексларын (сет 
фермаларын) тезугэ Ьэм (яки) модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган 
чыгымнарныц бер елешен каплауга субсидиялэрне 2015 елда федераль 
бюджет акчалары исэбеннэн биру тэртибе нигезендэ тубэндэгелэр турында 
элеге Килешуне тезеделэр: 

1. КИЛЕШУ ПРЕДМЕТЫ 

1.1. Министрлык элеге Килешу Ьэм Министрлык боерыгы белэн 
расланган Сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) тезугэ Ьэм 
(яки) модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер елешен 
каплауга субсидиялэрне 2015 елда федераль бюджет акчалары исэбеннэн 
биру тэртибе нигезендэ 400 Ьэм аннан кубрэк баш сыер (башмак) Ьэм (яки) 
100 Ьэм аннан кубрэк ана баш кэж;э исэплэнгэн сет терлекчелек 
комплексларын (сет фермаларын) тезугэ, 200 Ьэм аннан кубрэк баш сыер 
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(башмак) Ьэм (яки) 100 Ьэм аннан кубрэк ана баш кэжэ исэплэнгэн сет 
терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) модернизациялэугэ турыдан-
туры тотылган чыгымнарныц бер елешен каплауга субсидиялэр бирергэ 
йеклэмэ ала. 

1.2. Субсидия алучыга субсидиялэр терлекчелек биналарыныц 
Субсидия алучыныц милкендэ булган очракта бирелэ. 

1.3. Субсидиялэр биру "2015 елга ,2016 Ьэм 2017 еллар план чорына 
федераль бюджет турында" 2014 елныц 1 декабрендэге 384-ФЭ номерлы 
Федераль законда каралган бюджет ассигнованиелэре Ьэм Министрлыкка 
расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары чигендэ башкарыла. 

1.4. Субсидиялэр биру максатлары сет житештеру кулэмнэрен 
арттыруны тээмин итэ торган икътисадый Ьэм технологик шартлар 
тудырудан гыйбарэт. 

2. ЯКЛАРНЬЩ ХОКУКЛАРЫ ЬЭМ БУРЫЧЛАРЫ 

2.1. Министрлык тубэндэгелэрне башкарырга тиеш: 
2.1.1. Субсидия алучыларга субсидиялэрне, сет терлекчелек 

комплексларын (сет фермаларын) тезугэ Ьэм (яки) модернизациялэугэ 
турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер елешен каплауга субсидиялэрне 
2015 елда законнарда билгелэнгэн федераль бюджет акчалары исэбеннэн 
биру шартларын Ьэм Тэртибен утэп, билгелэнгэн лимитлар чигендэ уз 
вакытында кучерергэ. 

2.1.2. Элеге Килешунец Ьэм Тэртипнец нигезлэмэлэрендэ каралган 
бурычлар утэлмэгэн очракта субсидиялэр кучеруне туктатып торырга яки 
аларныц кулэмен киметергэ. 

2.1.3. Субсидиялэр алучыларныц субсидиялэр алу ечен кирэкле 
документларын тикшешергэ. 

2.1.4. Субсидия алучыга Субсидия алучыныц Килешудэ каралган 
йеклэмэлэрен утэугэ бэйле мэсьэлэлэр буенча консультациялэр бирергэ. 

2.1.5. Субсидиялэр биргэн вакытта куелган шартлар Субсидия алучы 
тарафыннан бозылган очракта, алынган субсидиялэрне кире кайтаруны талэп 
итэргэ. 

2.2. Субсидия алучы тубэндэгелэрие утэргэ тиеш: 
2.2.1. Министрлыкка Сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) 

тезугэ Ьэм (яки) модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц 
бер елешен каплауга субсидиялэрне 2015 елда федераль бюджет акчалары 
исэбеннэн биру тэртибендэ билгелэнгэн субсидиялэрне алу ечен кирэкле 
документларныц тиешенчэ рэсмилэштерелгэн пакетын тапшырырга. 

2.2.2. Сет терлекчелек комплекслары (сет фермалары) куэтлэрен 
файдалануга керту буенча субсидия бируне проект-смета документларында 
расланган нэтижэлелеге курсэткечлэренэ ирешуне тээмин итэргэ. 

2.2.3. Иц кубе еч эш кененэ тигез срокта язма рэвештэ Министрлыкка 
тубэндэгелэр турында хэбэр итэргэ: 
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- карар кабул ителгэн кеннэн алып бетерелу яки узгэртеп тезелу турында; 
- арбитраж суд тарафыннан билгелэмэ чыгарылган кеннэн башлап 

"Белгенлек (банкротлык) турында" 2002 елныц 26 октябрендэге 127-ФЗ 
номерлы Федераль законда каралган банкротлык турындагы эштэ курелэ 
торган процедураларны башлау турында; 

- карар кабул ителгэн кеннэн соц адрес (урнашу урыны) узгэру турында. 
2.2.4. Алынган субсидиялэрне аларны бирунец Тэртиптэ билгелэнгэн 

максатлары Ьэм шартлары бозылу, субсидиялэрнец максатчан билгелэнеше 
буенча файдаланылмавы Ьэм (яки) дерес булмаган белешмэлэр Ьэм 
документлар тапшырылу очраклары билгеле булу буенча Министрлыкныц 
тиешле талэбен алган кеннэн башлап 60 кен эчендэ федераль бюджет 
кеременэ кире кайтарырга. 

2.2.5. Хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидиялэрне хисап 
елыннан соц килэ торган елныц 1 февраленэ кадэр федераль бюджет 
кеременэ кире кайтарырга. 

2.2.6. Министрлыкка Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс контроле 
органнарына аларныц субсидиялэр алучыныц субсидиялэр биру шартлары, 
максатлары утэлешен тикшеруенэ ризалык бирергэ. 

2.3 Министрлык тубэндэгелэргэ хокуклы: 
2.3.1. Субсидия алучыдан элеге Килешуне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле 

мэгълумат, белешмэлэр Ьэм документлар соратып алырга. 
2.3.2. Субсидия биру шартларыныц, максатларыныц Ьэм аларны биру 

тэртибенец Субсидия алучы тарафыннан утэлу-утэлмэвен Россия 
Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнарында билгелэнгэн 
тэртиптэ тикшерергэ. 

2.4. Субсидия алучы тубэндэгелэргэ хокуклы: 
2.4.1. Субсидиялэр рэвешендэ дэулэт ярдэмен алырга. Субсидиялэр 

законнарда билгелэнгэн бюджет ассигнованиелэре лимитлары бирелэ. 
2.4.2. Консультация Ьэм мэгълумат алу ярдэменэ. 

3. СУММАЛАРНЫ КИРЕ КАЙТАРУ ТЭРТИБЕ 

3.1. Башкарма хакимият органы яки башка вэкалэтле тикшеру Ьэм 
кузэтчелек органнары тарафыннан тикшерулэр уткэрелеп, субсидиялэр 
бирунец тиешле тэртибендэ (кагыйдэлэрендэ) Ьэм элеге Килешудэ 
билгелэнгэн максатларныц Ьэм шартларныц бозылу очраклары ачыкланса 
Ьэм (яки) субсидиялэр алу ечен дерес булмаган белешмэлэрнец Ьэм 
документларныц тапшырылуы билгеле булса, бирелгэн субсидиялэрне 
Субсидия алучы Министрлыкныц тиешле талэбен алган кеннэн башлап 
60 кен эчендэ федераль бюджет кеременэ кире кайтарырга тиеш. 
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3.2. Курсэтелгэн акчаларны федераль бюджет кеременэ уз ихтыяры белэн 
кайтарудан баш тартылган очракта, алар Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ мэжбури рэвештэ тулэттерелергэ тиеш. 

4. БЭХЭСЛЭРНЕ ХЭЛ MTY 

4.1. Килешунец Яклары Килешу буенча барлыкка килэ торган бэхэслэрне 
Ьэм ацлашылмаучанлыкларны Яклар арасында сойлэшулэр уткэреп хэл иту 
очен барлык чараларны да курэлэр. 

4.2. Килешунец Яклары арасында Килешу буенча барлыкка килэ торган 
барлык бэхэслэр Ьэм ацлашылмаучанлыклар, эгэр алар сойлэшулэр уткэреп 
хэл ителмэсэ, Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ 
карал ырга тиеш. 

5. ЯКЛАРНЫЦ ЖДВАПЛЫЛЫГЫ 

5.1. Яклар элеге Килешу буенча уз йеклэмэлэрен утэмэгэн яки тиешенчэ 
утэмэгэн очракта Россия Федерациясе законнары Ьэм элеге Килешу 
шартлары нигезендэ ж;авап тоталар. 

5.2. Субсидия алучы Министрлыкка тапшырыла торган белешмэлэрнец 
дореслеге, тулылыгы Ьэм уз вакытында тапшырылыуы Ьэм Килешудэ 
билгелэнгэн шартларныц утэлеше очен ждваплы була. 

5.3. Субсидия алучы, шартларны утэмэгэн очракта, бирелгэн 
субсидиялэрне элеге очракныц билгеле булу датасыннан Ьэм 
Министрлыкныц тиешле талэбен алган датадан алтмыш кон эчендэ федераль 
бюджет кеременэ кире кайтарырга тиеш. 

6. БАШКА ШАРТЛАР 

6.1. Элеге Килешугэ барлык узгэрешлэр, остэмэлэр, эгэр алар язма 
рэвештэ башкарылган Ьэм ике Якныц да моца вэкалэтлэре булган вэкиллэре 
тарафыннан имзаланган булсалар, дерес булалар Ьэм аныц аерылгысыз 
олешлэре булып торалар. 

6.2. Элеге Килешу ике носхэдэ тозелде, алар бертигез юридик кочкэ ия. 
6.3. Элеге Килешу ике Якныц да кул куярга вэкалэтлэре булган вэкиллэре 

тарафыннан имзаланган вакыттан алып 2015 елныц 31 декабренэ кадэр 
гамэлдэ була. 
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7. ЯКЛАРНЬЩ ЮРИДИК АДРЕСЛАРЫ ЬЭМ ТУЛЭУ РЕКВИЗИТЛАРЫ 

Министрлык: Субсидия алучы: 
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгы 
420014, Татарстан Республикасы, 
Казан ш., Федосеевская ур., 36 нчы й. 
р/с 40201810900000000002 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ 
БАНКЫНЫЦ КАЗАН ШЭЬЭРЕ БУЛЕГЕ 

Татарстан Республикасы буенча УФК 
(Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгы, 03112001090) 
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
ОГРН1021602854580 

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры 
урынбасары - Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министры Ж^итэкче 

М.Г. Эхмэтов Ф.И.А.и. 



2015 елньщ 16 декабрендзге 286/2-пр номерлы 
TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
боерыгына 
3 нче кушымта 

Форма 
Сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) тезугэ Ьэм (яки) 

модернизациялэугэ турыдан-туры тотылган чыгымнарныц бер елешен каплау ечен 
авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ Ьэм Россия оешмаларына федераль 

бюджет акчалары исэбеннэн бирелергэ тиешле субсидия турында исэп-хисап 
белешмэлэре 

(субсидия алучынын исеме) 

Объектныц, торак пунктньщ, муниципаль 
районный исеме 

НДС исэплэмэгэндэ, 
объектный Ьэм 

проект-тикшерену 
эшлэренэ киткэн 

чыгымнарньщ смета 
бэясе, сум 

Субсидия ставкасы Ссубсидиялэр 
суммасы, 

сум 

1 2 3 4 

сет терлекчелек комплексларын (сет фермаларын) 
тезугэ Ьэм (яки) модернизациялэугэ 

НДС исэплэмэгэндэ, 
объектныц смета 

бэясеннэн Ьэм проект-
тикшерену эшлэренэ 

киткэн чыгымнарныц 20% 

Б а р л ы г ы : X 

Белешмэлэрнец дереслеген раслыйм: 
Субсидия алучы оешманыц житэкчесе (имза) ФИАи 

Баш бухгалтер (имза) ФЙАи" 
(меЬер булган очракта) 

Татарстан Республикасы 
районы башкарма комитетыныц тезелеш, 
архитектура Ьэм торак-коммуналь ^ ^ сШАи" 
хужалык булеге башлыгы 

Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныд 
Татарстан Республикасы 
муниципаль районында 
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе 
башлыгы 

(имза) ФИАи 

Баш бухгалтер 
(меИер) 

(имза) ФИАи 

TP Премьер-министры урынбасары - ^ р Эхмэтов 
TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министры -
(меЬер) 


