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Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында 2016 елның 8 апрелендә теркәлде, 

№ 3288 
                                             
 

“2015-2017 елларга Татарстан 
Республикасында крестьян (фермер) 
хуҗалыклары базасында гаилә 
терлекчелек фермаларын үстерү” 
ведомство программасында катнашу 
өчен крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
сайлап алу буенча конкурс турында” 
12.03.2015 ел, №32/2-пр Татарстан 
Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек министрлыгы боерыгы 
белән расланган Гаилә терлекчелек 
фермаларын үстерүгә грантлар бирү 
турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
хакында 

 
“Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 28 февраль, 2012 ел, №165 карарын 

тормышка ашыру турында” 22 март, 2012 ел, №198 Россия Федерациясе Авыл 
хуҗалыгы министрлыгы боерыгын үтәү йөзеннән, һәм Россия Федерациясе Авыл 
хуҗалыгы министрлыгы белән Россия Федерациясе субъекты дәүләт 
хакимиятенең югарыгы башкарма органы арасында төзелә торган “Федераль 
бюджеттан Россия Федерациясе субъекты бюджетына субсидияләр бирү 
турында” 5 февраль, 2015 ел, №48/17-с Килешү нигезендә, боерык бирәм:  

1. “2015-2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 
хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү” ведомство 
программасында катнашу өчен крестьян (фермер) хуҗалыкларын сайлап алу 
буенча конкурс турында” 12.03.2015 ел, №32/2-пр Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы боерыгына (алга таба – Боерык) №2 
кушымтаны яңа редакциядә (кушымта итеп бирелә)   бәян итәргә. 

2. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре начальникларына крестьян (фермер) 

 



хуҗалыкларына 2016 елда “2015-2017 елларга Татарстан Республикасында 
крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын 
үстерү”  программасында катнашулары турында хәбәр итәргә  

3. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының финанслау бүлеге начальнигы М.А.Мәхмүтевкә билгеләнгән 
лимитлар чикләрендә акча средстволарын җиткерүне тәэмин итәргә.  

4. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Р.Р.Хәбиповка йөкләргә. 

 
Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары – министр                                                                            М.Г.Әхмәтов 

                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының 12.03.2015 ел, №37/2-пр боерыгы (ТР 
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 
11.03.2016 ел, №32/2-пр редакциясендә) белән расланды 

 
Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә грантлар бирү турында 

нигезләмә  
 
I. Гомуми нигезләмәләр 
 
1.1. Бу Нигезләмә “Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 28 февраль, 2012 ел, 

№165 карарын тормышка ашыру турында” 22 март, 2012 ел, №198 Россия 
Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы боерыгы һәм “2015-2017 елларга 
Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә 
терлекчелек фермаларын үстерү” ведомство программасында катнашу өчен 
крестьян (фермер) хуҗалыкларын сайлап алу буенча конкурс турында” 12.03.2015 
ел, №32/2-пр Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгы боерыгы белән расланган “2015-2017 елларга Татарстан 
Республикасында крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек 
фермаларын үстерү” ведомство программасы (алга таба – Программа, 
Министрлык) нигезендә эшләнде. 

Бу Нигезләмә дәүләт ярдәмен бирү тәртибен, проектларны сайлап алу 
критерийләрен проектларны конкурс нигезендә сайлап алуны оештыру һәм 
үткәрү максатларын, шартларын, процедурасын билгели. 

Бу Нигезләмәдә кулланыла торган төп төшенчәләр:  
мөрәҗәгать итүче – үзен Программада катнашучы буларак  таныту өчен 

конкурс комиссиясенә заявка тапшыручы һәм бу Нигезләмәнең таләпләренә 
җавап бирүче крестьян (фермер) хуҗалыгы (алга таба – КФХ) башлыгы;  

гаилә терлекчелек фермасы – КФХ милкендәге яки аның 
файдалануындагы авыл хуҗалыгы терлекләрен үрчетү һәм асрау өчен 
билгеләнгән җитештерү объекты;  

гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә грант – түбәндәгеләрне кертеп, 
Татарстан Республикасы авыл җирлекләре территориясендә һәм авылара 
территорияләрдә КФХ булдыру һәм үстерү максатыннан чыгып, федераль 
бюджеттан һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан һәм (яки) җирле 
бюджеттан КФХ башлыгының кредит оешмасында ачылган счетына үзенең 
чыгымнарын финанслашу өчен тапшырыла торган, Программа нигезендә дәүләт 
ярдәменең башка юнәлешләре кысаларында кире кайтарылмый торган 
средстволар: 

гаилә терлекчелек фермаларын төзү, реконструкцияләү яки 
модернизацияләүнең проект документларын эшләү;  

гаилә терлекчелек фермаларын төзү, реконструкцияләү яки 
модернизацияләү; 

терлекчелек продукциясен эшкәртү буенча производство объектларын төзү, 
реконструкцияләү яки модернизацияләү;  

 



гаилә терлекчелек фермаларын һәм терлекчелек продукциясен эшкәртү 
буенча объектларны җиһазлар һәм техника белән тәэмин итү, шулай ук аларны 
монтажлау; 

авыл хуҗалыгы терлекләрен сатып алу (алга таба – грант). 
конкурс комиссиясе – гаилә терлекчелек  фермаларын үстерүгә грантлар 

бирү өчен КФХ проектларын сайлап алу максатыннан чыгып оештырылган 
ведомствоара конкурс комиссиясе;  

экспертлар советы  – Министрлык тарафыннан заявкаларны карап 
тикшерү һәм алга таба документларны конкурс комиссиясенә  тапшыру өчен 
оештырылган совет; 

чыгымнар планы – мөрәҗәгать итүче тарафыннан конкурс комиссиясе 
раславына тапшырылган, гранттан файдалану юнәлешләре буенча чыгымнарның 
статьялап күрсәтелгән сметасы; 

грант алучы – үзен Программада катнашучы буларак таныту өчен конкурс 
нигезендә сайлап алу аша үткән һәм грант алуга килешү төзегән КФХ башлыгы.  

1.2. Грант заявкасын конкурс комиссиясе раслаган КФХ башлыгына бирелә.  
1.3. Конкурс комиссиясе эшен оештыруны Министрлык хәл итә. 
1.4. Грант чыгымнар планында күрсәтелгән, сатып алына торган милке, 

башкарыла торган эшләре бәясенең кимендә 40 процентын үз средстволары 
хисабына түләү бурычын  үз өстенә алган КФХ башлыкларына бирелә.       

КФХ башлыгының грант хисабына сатып алынган мөлкәтен, грант 
алынганнан соң 10 ел эчендә, сатарга, бүләк итәргә, арендага, башка затларга 
файдалануга тапшырырга, алыштырырга яки пай рәвешендә кертергә, кертемгә 
әйләндерергә яки башкача рәвештә кая да булса урнаштырырга ярамый. Әлеге 
шарт гаилә терлекчелек фермаларын һәм терлекчелек продукциясен эшкәртү 
предприятиеләрен үстерүгә грантлар бирү буенча чараларда катнашучылар өчен 
мөһим шарт булып тора.  

 
2. Грантлар күләме һәм аларны бирү шартлары 
 
2.1. Грантлар, техник-икътисадый нигезләнешкә туры китереп, максатчан 

чыгымнарны финанслашу шартларында, кире кайтарылмый торган нигездә гаилә 
терлекчелек фермаларын үстерүгә грант алучыларга җибәрелә.  

2.2. Грантлар гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә чыгымнар планында 
билгеләнгән чыгымнарның һәр статьясыннан күп дигәндә 60 проценты 
күләмендә, әмма бер мөрәҗәгать итүчегә күп дигәндә биш миллион сум 
күләмендә генә бирелә.  

2.3. Грантлар проект егәрлеге түбәндәгечә булган шартларда  бүлеп бирелә:  
сыерларының баш саны 50дән ким булмаган сөтчелек фермаларына; 
мөгезле эре терлекне симертү фермаларына – кимендә 100 баш; 
дуңгыз фермаларына – кимендә 20 дуңгыз, шул исәптән ун ана дуңгыз; 
сарык үрчетү фермаларына – кимендә 300 баш сарык-тәкә, шул исәптән, 

кимендә 100 баш сарык; 
савым кәҗәләре – кимендә 100 баш; 

 



кошчылык фермалары – кимендә 4 мең баш бройлер, 4 мең баш йомырка 
салучы тавык, 2 мең баш каз яки 2500 баш үрдәк; 

кошчылык фермаларына – кимендә 20 мең баш бытбылдык; 
күркә үрчетү фермаларына – кимендә 2 мең баш; 
ат фермаларына – кимендә 200 ат, шул исәптән, кимендә 50 бия; 
товарлыклы балык җитештерү (үрчетү) фермалары – елына кимендә 20 

тонна. 
2.4.Грантлар тиешле елга һәм планда каралган чорга федераль бюджет һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты турында законнар нигезендә шушы максатлар 
өчен Министрлыкка күздә тотылган бюджет средстволары чикләрендә бирелә.  

2.5. Конкурста катнашу өчен КФХ түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш:  
а) КФХ башлыгы һәм әгъзаларының туганлык элемтәләренә ия булып, 

үзләренең шәхсән катнашуы нигезендә уртак җитештерү эшчәнлеге алып баручы 
Россия Федерациясе гражданнары (кимендә икәү) булып торуы;  

б) конкурска заявка тапшыру датасына КФХ эшчәнлеге срогының теркәлү 
датасыннан соң 12 айдан артыграк булуы;  

в) КФХның фәкать Татарстан Республикасы муниципаль районы 
территориясендә дәүләт теркәвенә алынуы һәм җитештерү эшчәнлеге алып баруы, 
Татарстан Республикасы Конституциясенең 65 статьясы нигезендә республика 
әһәмиятендәге шәһәрләрдән тыш;  

г) хуҗалык башлыгы һәм әгъзаларының элегрәк КФХ булдыру һәм үстерүгә 
грантлар, гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә грантлар алучылар булып 
тормавы, яисә КФХ булдыру һәм үстерүгә грантның, яңа эшли башлаган 
фермерларның көнкүрешен җайга салуга бер тапкыр бирелә торган ярдәмнең, 
гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә грантның тулысынча үзләштерелү 
датасыннан соң кимендә өч ел узуы;   

д) хуҗалыкның “Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне 
үстерү турында” 24 июль, 2007 ел, №209-Ф Федераль Закон нигезендә 
микропредприятие критерийләренә туры килүе; 

е) хуҗалыкның үзенең яки башка авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре 
белән берлектәге терлек азыгы базасын булдыру өчен шартларны күздә тотуы яки 
терлек азыгы сатып алуга килешүләр (башлангыч килешүләр) төзү буенча 
тәкъдимнәр әзерләве;  

ж) хуҗалыкның, авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү һәм куллану 
балансларыннан һәм эпизоотик хәлләргә каршы чаралардан чыгып, Программада 
күздә тотылган терлекчелек эшчәнлегенең бер юнәлеше (бер тармак) буенча 
бердән артык булмаган гаилә терлекчелек фермасын булдыруны планлаштыруы 
яки бердән артык булмаган гаилә терлекчелек фермасын реконструкцияләүне 
планлаштыруы; 

хуҗалыкта терлекчелек продукциясен эшкәртү буенча үзенең базасы 
булмаганда һәм (яки) хуҗалык авыл хуҗалыгы куллану кооперативы әгъзасы 
булып тормаган очракта, хуҗалык тарафыннан планлаштырыла торган авыл 
хуҗалыгы терлекләренең баш саны, гаилә терлекчелек фермасын үстерү 
җәһәтеннән, түбәндәгедән артмаска тиеш: мөгезле эре терлек – сөтчелек яки 
итчелек юнәлешендәге төп ана мал – 100 баш, кәҗәләр (сарык) – 300 баш; 

 



з) хуҗалык башлыгының хуҗалыкның урнашу теркәлү урыны буенча 
муниципаль берәмлектә даими яшәве яки даими яшәү өчен шунда күченү 
бурычын үз өстенә алуы һәм бу хуҗалыкның хуҗалык башлыгы өчен бердәнбер 
эш урыны булып торуы;  

и) хуҗалык башлыгының Программада билгеләнгән терлекчелек эшчәнлеге 
юнәлеше (тармак) буенча югары җитештерүчәнлекле терлек һәм югары 
технологияле җиһазлар белән гаилә терлекчелек фермасын булдыру һәм үстерү, 
сатыла торган терлекчелек продукциясе күләмен арттыру планына, үзенә 
тотылган чыгымнарны каплау срогы сигез елдан артмаган, гаилә терлекчелек 
фермасын төзү, реконструкцияләү яки модернизацияләү нигезләнешенә (алга таба 
– бизнес-план) ия булуы; 

к) хуҗалык башлыгының, сатып алына торган мөлкәт, башкарыла торган 
эшләр, күрсәтелә торган хезмәтләр (алга таба – сатып алына торган мөлкәт), 
аларның күләмен, бәясен, финанслау чыганакларын (грантлар, средстволары, 
үзенең средстволары һәм заемга алынган средстволары), атамаларын күрсәтеп, 
чыгымнар планын тапшыруы;    

л) хуҗалык башлыгының чыгымнар планында күрсәтелгән сатып алына 
торган мөлкәтнең һәр атамасы бәясеннән кимендә 40 процентын, шул исәптән 
сатып алына торган мөлкәтнең һәр атамасы бәясеннән үз средстволары хисабына 
кимендә 10 процентын түләүне үз өстенә алуы: 

м) хуҗалык башлыгының грантны хуҗалык башлыгы счетына акча 
кергәннән соң 24 ай эчендә куллану һәм грант хисабына фәкать гаилә терлекчелек 
фермасын үстерү һәм аның эшчәнлегенә сатып алына торган мөлкәттән 
файдалану бурычын үз өстенә алуы; 

н) хуҗалыкның кимендә өч даими эш урынын оештыруга шартлар тудыруы; 
о) КФХның гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә грант алганнан соң 

кимендә биш ел дәвамында эшчәнлек алып бару бурычын үз өстенә алуы;  
п) хуҗалык тарафыннан үстерү күздә тотылган терлекчелек фермасын 

төзүдә, реконструкцияләү, модернизацияләү һәм ремонтлауда моңа кадәр дәүләт 
ярдәме средстволарыннан файдаланылмавы; 

р) КФХ башлыгы һәм әгъзаларының үзләренең персональ мәгълүматларын 
Россия Федерациясе законы нигезендә тапшыру һәм эшкәртүгә ризалык бирүе;  

с) барлык дәрәҗәләрдәге бюджетларга һәм бюджеттан тыш фондларга 
салым түләүләре һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча түләү срогы чыккан 
бурычларының булмавы; 

т) хуҗалык башлыгының, үзе башлык булып торган КФХдан кала, 
коммерция оешмасының гамәлгә куючысы (катнашучы) булып тормавы; 

у) КФХга карата юкка чыгару процедурасының үткәрелмәве. 
Субсидияләр алучыга карата бөлгенлеккә төшү турында арбитраж суды 

тарафыннан эш кузгатылганда, алар (алучылар) бу хакта эш кузгатылган көнне 
Министрлыкка язмача хәбәр итәргә мөмкин.  

Субсидияләр үзләренә карата арбитраж суды тарафыннан бөлгенлеккә төшү 
турында эш кузгатылган авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бирелми; 

ф) КФХ башлыгының, килешенү буенча, грантны акча күчерү юлы белән 
генә тоту бурычын үз өстенә алуы. 

 



2.6. Чыгымнар планы нигезендә, грант Грант алучы тарафыннан 
түбәндәгеләргә тотыла:  

гаилә терлекчелек фермаларын төзү, реконструкцияләү яки 
модернизацияләү буенча проект документларын эшләүгә; 

гаилә терлекчелек фермаларын төзү, реконструкцияләү яки 
модернизацияләүгә; 

терлекчелек продукциясе эшкәртү буенча производство объектларын төзү, 
реконструкцияләү яки модернизацияләүгә; 

гаилә терлекчелек фермаларын һәм терлекчелек продукциясе эшкәртү 
объектларын җиһазлар һәм техника белән комплектлауга, шулай ук аларны 
монтажлауга;  

авыл хуҗалыгы терлекләрен сатып алуга. 
2.7. Грант КФХ башлыгына фәкать бер тапкыр гына бирелә.  
2.8.  КФХ башлыгы бурычлы:  грант алганнан соң биш көн эчендә, №1 

кушымта нигезендә, Министрлыкка “Эшчәнлек турында мәгълүматлар” еллык 
һәм ярты еллык өчен хисап тапшыруга. 

Чыгымнар планы нигезендә грант средстволарын һәм үзенең средстволарын 
тотканнан соң №2 кушымта нигезендә “Җыелма реестр”, средстволарның 
максатчан файдаланылуын раслаган хисап-финанс документларын, ферманың 
фотосурәтләрен тапшыруга. Хисап документлары  булып закон нигезендә хак 
документлар дип танылган хак документлар тора.  

 
3. Программада катнашу өчен конкурс комиссиясенә тапшырыла 

торган документлар исемлеге 
 
3.1. КФХ башлыгы Программада катнашу өчен түбәндәге документларны 

тапшыра:  
3.1.1. №3 кушымта нигезендәге форма буенча заявка; 
3.1.2. КФХны дәүләт теркәвенә алу турында таныклык күчермәсе;  
3.1.3. Заявка тапшыру көненә кадәр күп дигәндә өч ай алдан алынган, 

Хосусый эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә; 
3.1.4. КФХ башлыгы һәм КФХ әгъзаларының Россия Федерациясе 

гражданины паспортлары күчермәләре, аларның туганлык элемтәләренә ия 
булуын раслаучы документлар (туу турында таныклык, никахлашу турында 
таныклык һәм башка шундый документлар); 

3.1.5. №4 кушымта нигезендә, КФХ әгъзалары арасында килешү;  
3.1.6. “Авыл хуҗалыгы культуралары уңышын җыеп алу турында 

мәгълүматлар” №2-фермер һәм “Терлекчелек продукциясен җитештерү турында 
мәгълүматлар” №3-фермер формалары буенча дәүләт статистика күзәтчелеге 
органнарына соңгы хисап датасына хисаплар; 

3.1.7. Терлекчелек продукциясен сату күләмен арттыруга юнәлдерелгән, 
үзенә тотылган чыгымнарны каплау срогы сигез елдан артмаган, кимендә өч 
даими эш урынын өстәмә рәвештә оештыру өчен шартлар тудыруны күздә тоткан 
гаилә терлекчелек фермасын төзү, реконструкцияләү яки модернизацияләү 
нигезләнеше белән, югары технологияле җиһазлар һәм югары җитештерүчәнлекле 

 



терлек белән терлекчелек фермасын булдыру һәм үстерү буенча бизнес-план, 
шулай ук сатып алына торган мөлкәт, башкарыла торган эшләр, күрсәтелә торган 
хезмәтләр атамаларын, аларның күләмен, бәясен, финанслау чыганакларын 
күрсәтеп, грант хисабына финанслашуга күздә тотылган средстволар чыгымнары 
планы проектын – кәгазьдә һәм электрон рәвештә (№5 кушымта нигезендәге 
форма буенча);    

3.1.8. Мөрәҗәгать итүченең чыгымнар планыннан кимендә 40 проценты 
күләмендә үз средстволарына һәм (яки) кредит (заем) средстволарына ия булуын 
раслаган документлар, шуларның 30 проценты субсидияләнми торган кредитлар 
булырга яки проектны тормышка ашыру өчен үзе җәлеп иткән средстволар һәм 10 
проценты – үзенең акча средстволары булырга мөмкин.  

Мөрәҗәгать итүченең үз средстволарына һәм (яки) кредит средстволарына 
ия булуын раслаучы документлар булып тора: 

кредит оешмасы счетыннан өземтә яки мөрәҗәгать итүченең счетында акча 
средстволары булын раслаган башка документ;    

кредитор (заемга бирүче) тарафыннан кредит (заем) алу мөмкинлеге 
турында документ, аның күләмен күрсәтеп;  

мөрәҗәгать итүчегә кирәкле акча средстволарын бирү турында кредит 
килешүләре (заем килешүләре) күчермәләре;  

проект заявка тапшыру датасына тормышка ашырылу стадиясендә булган 
очракта – “Россия Федерациясендә бәяләү эшчәнлеге турында” 29 июль, 1998 ел, 
№135-ФЗ Федераль Законда күрсәтелгән бәяләү эшчәнлеге стандартлары 
нигезендә бәйсез бәяләүче тарафыннан эшләнгән мөлкәтне бәяләү турында хисап. 
2010 елдан соң төзелеш (реконструкция) башланып, ферманың төзелгән 
(реконструкцияләнгән) булуы яки кимендә 50 процент төзелеш стадиясендә 
булуы раслана. Үз средстволары хисабына ферманы төзү (реконструкцияләү) 
буенча башкарылган эшләрнең бәясе проект бәясенең кимендә 30 процентын 
тәшкил итә, моннан тыш кимендә 10 проценты грант алынганнан соң турыдан-
туры акча средстволары белән түләнелә; 

3.1.9. Мөрәҗәгать итүченең түбәндәгеләрдән торган белешмәсе: 
а) “Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында” 24 

июль, 2007 ел, № 209-ФЗ Федераль Закон нигезендә, КФХның микропредприятие 
критерийләренә туры килүен раслаган, хезмәткәрләренең уртача саны турында 
мәгълүматлар (моннан алдагы календарь елында хезмәткәрләренең уртача саны), 
гариза тапшыру вакытына мөрәҗәгать итүченең хезмәткәрләре саны, шул 
исәптән, КФХ башлыгы үзен дә кертеп, КФХ әгъзалары саны);  

б) КФХга карата “Бөлгенлеккә төшү (банкротлык) турында” 26 октябрь, 
2002 ел, №127-ФЗ Федераль Закон нигезендә, юкка чыгару, яки бөлгенлеккә төшү 
процедураларының үткәрелмәве турында мәгълүматлар; 

в) хуҗалык башлыгы һәм әгъзаларының моңа кадәр крестьян-фермер 
хуҗалыкларын булдыру һәм үстерүгә грантлар, гаилә терлекчелек фермаларын 
үстерүгә грантлар алучылар булып тормаганлыгы турында мәгълүматлар; 

3.1.10. №6 кушымта нигезендә, мөрәҗәгать итүченең җитештерү 
биналарына, техникага, җиһазларга, терлеккә һәм кош-кортка ия булуы турында 
белешмәсе; 

 



3.1.11. Локаль сметалар һәм гаилә терлекчелек фермасының схема-
сызымнары (булачак эшләр урынының фотосурәтләре, объект инде әзер булган 
очракта – аның эчке һәм тышкы фотосурәтләре) белән, үзкөйләнешле оешманың 
(алга таба – СРУ) проектлауга рөхсәте (гранттан төзү яки реконструкцияләү өчен 
файдаланганда) күчермәсе белән, җыелма смета исәпләмәсе;   

3.1.12. Төзелешкә (реконструкция) рөхсәт (гранттан төзү яки 
реконструкцияләү өчен файдаланганда) яки милек хокукы турында таныклык, 
яисә закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән, фермага аренда килешүе;  

3.1.13. Заявка тапшыру датасына ким дигәндә 30 көн алдан бирелгән, 
барлык дәрәҗәләрдәге бюджетларга һәм бюджеттан тыш фондларга салым 
түләүләре һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча түләү срогы чыккан бурычның 
юклыгын раслаган, салым органыннан белешмә (КНД буенча форма коды 
1120101); 

3.1.14. №7 кушымта нигезендәге форма буенча, персональ мәгълүматларны 
эшкәртүгә ризалык; 

3.1.15. №8 кушымта нигезендәге форма буенча, КФХ башлыгы анкетасы; 
3.1.16. Закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә теркәлгән, җир кишәрлегенә 

милек хокукын һәм (яки) җир кишәрлеген арендалау килешүен дәүләт теркәвенә 
алу турында таныклык күчермәсе; 

3.1.17. Мөрәҗәгать итүченең КФХның урнашу һәм теркәлү урыны буенча 
яшәвен раслаган, авыл (шәһәр) җирлегенең хуҗалык кенәгәсеннән өземтә;  

3.1.18. КФХ башлыгының хезмәт кенәгәсе күчермәсе; 
3.1.19. КФХ башлыгы – иминиятләштерелгән затның мәҗбүри пенсия 

иминиятләштерүе системасындагы лицевой счетыннан соңгы хисап датасына 
өземтә (Форма СЗИ-5);      

3.1.20. Социаль иминиятләштерү фондына соңгы хисап датасына хисап 
күчермәсе, фондның хисапны кабул итү турында тамгасы белән (Форма – 4 ФСС); 

3.1.21. Пенсия иминиятләштерүе фондына соңгы хисап датасына хисап 
күчермәсе, фондның хисапны кабул итү турында тамгасы белән (Форма РСВ-1 
ПФР). 

3.1.22. Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 22.03.2013 ел, №147 
боерыгына №11 кушымтада китерелгән формада, аерым затның күчемсез милек 
объектларына хокуклары турында күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-
бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (өземтәне соратып 
алу формасы Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 14.05.2010 ел, №180 
боерыгы белән расланган Күчемсез милеккә һәм аның белән алыш бирешләргә 
хокукларның бердәм дәүләт реестрындагы мәгълүматларны тапшыру тәртибенә 
кушымтада китерелгән), вәкаләтле орган тарафыннан расланып, заявка тапшыру 
көненә кадәр күп дигәндә 30 көн алдан бирелгән.  

3.1.23. КФХ башлыгының килешенү буенча грантны акча күчерү юлы белән 
тоту турында йөкләмәсе.  

3.2. Мәгълүматларның дөреслеге һәм тапшырылган документларның 
чынлыгы өчен җаваплылык КФХ башлыгына йөкләнелә. Документларны әзерләү 
һәм конкурс комиссиясенә тапшыруга бәйле барлык чыгымнарны КФХ 
башлыклары күтәрә.  

 



Раслауны таләп иткән һәм берничә биттән торган документлар 
тапшырганда, һәр бит раслана. Проектны яклаганда, документларның төп 
нөсхәләре, конкурс комиссиясендәге күчермәләр белән чагыштыру өчен, 
күрсәтелә.         

Бу Нигезләмәнең 3.1. бүлегендә күрсәтелгән документларга КФХ башлыгы 
кул куярга, аларның битләре тегелгән, номер сугылган булырга һәм КФХ 
башлыгы мөһере (мөһере булганда) белән расланган булырга тиеш. Чистарту-
бетерүләр һәм төзәтүләр рөхсәт ителми, вәкаләтле затның (юридик затлар өчен) 
мөһере (мөһере булганда) һәм имзасы белән расланган яки үз кулы белән раслаган 
(КФХ башлыгы өчен) төзәтүләрдән тыш.  

3.1. бүлектә күрсәтелгән документлар конкурс нигезендә сайлап алуны 
үткәрү турында извещениедә күрсәтелгән срокларда һәм адрес буенча 
тапшырыла.  

Грантны тапшыру тәртибе һәм документлар формалары турында 
мәгълүматлар Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының рәсми сайтына (http: // agro.tatarstan.ru) “Фермерларга, авыл 
хуҗалыгы кооперативларына грантлар һәм ЛПХга субсидияләр” бүлегенә “Россия 
Федерациясе бюджеты катнашында гаилә фермаларына ярдәм итү” бүлекчәсенә 
(алга таба – Министрлыкның рәсми сайты) урнаштырыла.  

Мөрәҗәгать итүче, үзенең теләгенә карап, конкурс комиссиясенә (әңгәмә 
үткәрелгән вакытта) КФХны программада потенциаль катнашучы буларак уңай 
яктан бәяләгән, конкурс комиссиясе карарына йогынты ясый алырдай 
документлар тапшыра: 

а) муниципаль хакимият органнарыннан КФХның үсешен, җитештерү 
күрсәткечләре динамикасын, шулай ук социаль-икътисадый нәтиҗәсен һәм 
грантны бирүнең максатка ярашлы булу-булмавын бәяләгән рекомендация 
хатлары;  

б) авыл хуҗалыгы максатындагы объектларга милек хокукын дәүләт 
теркәвенә алу турында таныклыклар күчермәләре, техник средстволарның 
(милектә техник средстволар булган очракта) паспортлары күчермәләре.  

в)  җитештерү биналарының (шул исәптән тәмамланмаган төзелеш) 
фотосурәтләре, авыл хуҗалыгы терлекләре, техника һәм җиһазлар фотосурәтләре.  

г) 2.5 һәм 3.1 пунктларында билгеләнгән таләпләр нигезендә, заявка 
тапшырганнан соң эшләп җиткерелгән документлар;  

д) массакүләм мәгълүмат чараларында язмалар һәм, үзенең теләгенә карап, 
башка документлар.  

 
4.Заявкаларны кабул итү һәм теркәү 
 
4.1. Грантлар бирү буенча конкурс нигезендә сайлап алуда катнашуга 

заявкалар кабул итүнең башлануы турында извещение Министрлыкның рәсми 
сайтына урнаштырыла.  

Извещениедә конкурс үткәрү урыны һәм вакыты, элемтәгә керү өчен 
телефоннар, Министрлык сайтының конкурс шартлары, заявкаларны тапшыру 

 



тәртибе һәм норматив-хокукый документлар белән танышу тәртибе турында 
мәгълүматлар урнаштырылган бүлеге.  

4.2. Заявкаларны кабул итүнең башлану срогы булып извещение басылып 
чыккан көннән соң килүче көн тора. Извещениедә күрсәтелгән срок чыкканнан 
соң КФХ башлыкларыннан заявкалар кабул ителми.   

Алынган заявкалар һәм документларны теркәү, аларның алынуына карап, 
заявкаларны теркәүгә алу журналында хәл ителә, Журналның битләренә номер 
сугыла, тегелә һәм конкурс комиссиясе секретаре имзасы һәм Министрлык 
мөһере белән беркетелә-раслана. Заявка теркәүгә алынганда, керү номеры сугыла.  

3.1. бүлектә күрсәтелгән документлар конкурс комиссиясе секретаренә 
кәгазьдә тапшырыла, өстәмә итеп, электрон рәвештә 3.1.7 (бизнес-план), 3.1.11 
(локаль-смета исәпләмәсе һәм КФХның җитештерү биналары, техникасы, терлеге 
һәм кош-кортларының фотодокументлары) һәм 3.1.15 (анкета) пунктчаларында 
күрсәтелгән документлар тапшырыла. КФХ башлыгы тарафыннан конкурс 
комиссиясенә тапшырыла торган барлык документларның атамалары, алардагы 
битләр саны документлар исемлегенә кертелә, исемлек ике нөсхәдә төзелә. 
Тапшырылган документлар конкурс комиссиясе секретаре тарафыннан 
документлар исемлеге (№9 кушымта) белән чагыштырылганнан соң, конвертка 
салып куела, конверт ябыштырылып, КФХ мөһере белән (мөһере булганда) 
раслана. Шулай ук конвертта программа атамасы, ферма эшчәнлеге юнәлеше һәм 
аның проекттагы егәрлеге, КФХ атамасы, мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, 
атасының исеме һәм адресы күрсәтелә. Документлар исемлеге конвертка 
салынмый. Документларны кабул иткәндә, документлар исемлеге кәгазендә, 
кабул итү датасын һәм теркәү номерын күрсәтеп, документларны кабул итүне 
раслаучы тамга куела. Документлар исемлеге кәгазенең бер нөсхәсе, кабул итү 
турында тамга белән, КФХ башлыгында кала, ә икенчесе документлар янына 
куела. Заявкаларны һәм документларны кабул иткәндә, аларның тулы булу-
булмавы һәм билгеләнгән таләпләргә туры килү-килмәве тикшерелми. 

 
5.Конкурс комиссиясе функцияләре һәм бурычлары 
 
5.1.Конкурс комиссиясе үзенең эшчәнлегендә законнарга, бу Нигезләмәгә 

таяна һәм үзенең эшен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә дәүләт ярдәме 
инфраструктурасын тәшкил итүче оешмалар, иҗтимагый оешмалар, крестьян 
(фермер) хуҗалыклары һәм аграр профильдәге мәгариф оешмалары белән 
берлектә оештыра.   

5.2. Конкурс комиссиясенең төп бурычлары булып тора: 
Гаилә терлекчелек фермаларын үстерүгә грант алу өчен мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан тапшырылган конкурс документларын үз вакытында, ачыктан-ачык 
һәм объектив төстә карап тикшерүне тәэмин итү; 

тулылыгы һәм дөреслеген, икътисадый нәтиҗәсен, Татарстан Республикасы 
икътисады өчен социаль әһәмиятен һәм дәүләт ярдәме күрсәтүнең максатка 
ярашлылыгын билгеләү максатыннан чыгып, проектларга экспертиза ясау; 

конкурста җиңүчеләрне һәм аларга бирелә торган грантлар күләмен 
билгеләү. 

 



5.3. Конкурс комиссиясе Министрлык боерыгы белән кимендә унике 
кешедән төзелә һәм конкурс комиссиясе рәисеннән, рәис урынбасары, секретаре 
(тавыш бирү хокукыннан башка гына) һәм әгъзаларыннан тора. Конкурс 
комиссиясе әгъзалары исәбендә дәүләт хезмәткәрләре саны күп дигәндә 50 
процент тәшкил итәргә тиеш.  

Конкурс комиссиясе рәисе:  
конкурс комиссиясе эшчәнлегенә җитәкчелек итә һәм үзенә йөкләнгән 

бурычларны үтәүгә җавап бирә; 
конкурс комиссияләре әгъзалары арасында бурычларны билгели; 
конкурс комиссиясе утырышларын алып баруны, утырышлар 

беркетмәләрен әзерләүне һәм конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителә торган 
карарларны тормышка ашыруны контрольлектә тотуны хәл итә. 

5.4. Конкурс комиссиясе урынбасары, конкурс комиссиясе утырышында 
рәис булмаган очракта, аның бурычларын үти.   

5.5. Конкурс комиссиясе секретаре:  
заявкаларны кабул итү төгәлләнгәннән соң биш эш көне эчендә конкурс 

комиссиясе утырышында карап тикшерелергә тиешле тапшырылган документлар 
белән заявкалар исемлеген булдыра;  

заявкаларны кабул итү тәмамланганнан соң биш эш көне эчендә 
документларны экспертлар советына карап тикшерүгә тапшыра; 

конкурс комиссиясе утырышының көн тәртибе буенча материаллар 
әзерләүне оештыра, документлар әйләнешен һәм утырышта конкурс комиссиясе 
әгъзаларының катнашуын, конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсен 
рәсмиләштерүне тәэмин итә; 

заявкаларны кабул итү төгәлләнгәннән соң 15 эш көне эчендә, мөрәҗәгать 
итүчеләрне әңгәмәгә чакырып, конкурс комиссиясе утырышын оештыра;  

конкурс тәмамланганнан соң 30 эш көне эчендә барлык заявкаларны һәм 
документларны, шулай ук конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгән барлык 
документларны, биш ел дәвамында саклау өчен, Министрлык архивына тапшыра.  

5.6. Конкурс комиссиясе үзенә йөкләнгән вәкаләтләрне тормышка ашыру, 
консультацияләр алу, тапшырылган документларны өйрәнү, аларга экспертиза 
үткәрү һәм балларны исәпләү өчен    экспертлар советын җәлеп итә.  

Экспертлар советы Министрлык боерыгы белән кимендә 12 кешедән 
булдырыла һәм  экспертлар советы рәисеннән, секретаре һәм әгъзаларыннан тора.  

Экспертлар советы: конвертларны ача һәм документларның булу-булмавын 
тикшерә; 

КФХ башлыгының һәм аның тарафыннан тапшырылган документларның 
таләпләргә туры килүен тикшерә; 

бәяләү ведомостенә кертеп, баллар санын исәпли һәм конкурс комиссиясе 
каравына тәкъдим итү характерындагы бәяләмә чыгара. 

Экспертлар советы рәисе: 
Экспертлар совет эшчәнлегенә җитәкчелек итә һәм үзенә йөкләнгән 

вәкаләтләрне билгеләнгән срокта үтәүгә җавап бирә; 
Экспертлар совет әгъзалары арасында бурычларны бүлә. 

 



Экспертлар совет рәисе урынбасары, экспертлар советы рәисе югында, 
аның бурычларын үти.  

Экспертлар советы секретаре экспертлар советы утырышын оештыра һәм 
конкурс комиссиясе өчен экспертлар советы бәяләмәсен әзерләүне оештыра. 

Экспертлар советы утырышы КФХ башлыклары заявкаларын конкурска 
кабул итү төгәлләнгәннән соң 15 эш көненнән дә соңга калмыйча үткәрелә.  

5.7. Конкурс комиссиясе заявкаларны кабул итү төгәлләнгәннән соң 15 эш 
көненнән дә соңга калмыйча конкурс комиссиясе утырышын үткәрә. Мөрәҗәгать 
итүчеләр тарафыннан тапшырылган документларны, туры килү турында 
экспертлар советы рекомендацияләрен карап тикшерә, грант суммасын билгели 
һәм КФХ башлыкларына грантлар бирү яки грантлар бирүдән баш тарту турында 
карар кабул итә, карар конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсе (алга таба – 
беркетмә) нигезендә рәсмиләштерелә.  

Конкурс комиссиясенең һәр әгъзасы әңгәмә барышында заявкалардагы 
мәгълүматлар нигезендә һәм мөрәҗәгать итүченең үзенә бирелгән сорауларга 
җаваплары нигезендә карар кабул итә һәм, бирелә торган грантның күләмен 
күрсәтеп, һәр КФХ башлыгына карата тавыш бирү кәгазенә тиешенчә язып куя.  

5.8. Конкурс комиссиясе карары, конкурс комиссиясе составының 
яртысыннан артыграгы булганда, күпчелек тавыш белән кабул ителә. Тавышлар 
бертигез булганда конкурс  комиссиясе утырышында рәислек итүченең тавышы 
хәлиткеч булып тора.  

Бертигез күләмдә баллар җыйган берничә дәгъвачы булганда, 
катнашучыларның саны буенча грантлар кирәкле күләмдә булмаганда, грант 
заявкасы “№3 конкурска заявкаларны теркәү журналы”нда алданрак теркәлгән 
дәгъвачыга бирелә. 

Секретарь тавыш бирү кәгазьләрендә конкурс комиссиясе әгъзалары 
тарафыннан чагылдырылган карарлар нигезендә, конкурс бюллетенен төзи. 
Тавыш бирү кәгазьләре һәм конкурс бюллетене беркетмә янына куела.  

Конкурс комиссиясе утырышлары кирәк булуга карап үткәрелә. Конкурс 
комиссиясе әгъзалары рәис карары буенча утырышка чакырыла. Конкурс 
комиссиясе секретаре утырышка өч эш көне кала электрон рәвештә тапшырылып, 
карап тикшерүгә планлаштырылган мөрәҗәгать итүчеләрнең документларын һәм 
экспертлар советы бәяләмәсен конкурс комиссиясе әгъзаларына өйрәнүгә җибәрә.  

Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүматлар, конкурс комиссиясе 
тарафыннан карар кабул ителгән көннән соң 10 эш көненнән дә соңга калмыйча, 
Министрлыкның рәсми сайтына урнаштырыла. 

5.9. Конкурс комиссиясе, түбәндәге критерийләргә таянып, экспертлар 
советы бәяләмәсе һәм мөрәҗәгать итүчеләр тапшырган документларга анализ 
нигезендә, конкурс нигезендә сайлап алу аша узган җиңүчеләрне билгели: 

 
 
    

№ 
п/п Критерий атамасы Күрсәткечләр Балларда бәя 

1 Конкурс нигезендә сайлап алудан  5 – 10  1 

 



катнашу өчен заявка тапшыру 
вакытына терлек һәм кош-кортның 
баш саны (шартлы баш саны)* 

11 – 30 3 
31 дән артыграк 5 

2 Башкарыла торган эшчәнлекне ңтөрен 
күрсәтеп, өстәмә эш урыннарын 
булдыру 

4-5 урын 1 

6-9  урын 3 
10 һәм аннан күбрәк 5 

3 Инженерлык челтәрләренә  электр, су, 
юл, җылылык, канализация 
челтәрләренә тоташкан булу-булмау  

Ике һәм күбрәк 
3 

бер челтәр 1 
4 Конкурста ктанашу өчен заявка 

тапшыру вакытына мөрәҗәгать 
итүченең милкендә авыл хуҗалыгы 
үзйөрешле техникасының, югары 
җитештерүчәнлекле терлекчелек 
җиһазының булуы (берәмлекләрдә) 

1 – 3 1 

3 – 5  2 

5 тән артыграк 3 

5 Проектны тормышка ашыру өчен җир 
кишәрлелкәренең булуы ** 

милектә 3 
арендада 1 

6 Авыл хуҗалыгындагы максатындагы 
җир кишәрлегенең мәйданы (гектар) 

5 – 10  1 
10,1 – 50  3 
 50 дән артыграк  5 

7 Ферманың юнәлеше сөтчелек һәм мөгезле эре 
терлекне симертү 

5 

ат үрчетү 
кош-корт үрчетү 
балык үрчетү 

3 

кәҗә үрчетү 
сарык үрчетү 
дуңгыз үрчетү 

1 

8 Мөрәҗәгать итүченең эшчәнлегенә 
карата турыдан-туры мөнәсәбәтле 
оешмалардан рекомендация 
хатларының (грант алу очрагында 
хуҗалык алып баруның уңай 
тәҗрибәсе турында мәгълүматтан һәм 
ферманы үстерү перспективасын 
бәяләүдән торган) булуы     

ике һәм аннан күбрәк 2 

бер 1 

9 Мөрәҗәгать итүченең чыгымнар 
планыннан 40 % ы күләмендә үзенең 
средстволарына,   кредит (заем) 
средстволарына ия булуы 

үзенең акча 
средстволары – 100 %   

3 

үзенең акча 
средстволары – 50 %  

1 

10 Бизнес-план бәяләмәсе 
а) проектның үзенә тотылган 

чыгымнарны каплау чоры   
5 елга кадәр 3 
 7  елга кадәр 1 

б) Авыл хуҗалыгы куллану 
кооперативында катнашу яки үзендә 
эшкәртүне һәм әзер продукция сатуны 
оештыру. Соңгы елларда мөрәҗәгать 

үзендә эшкәртү һәм әзер 
продукцияне сату 7 

авыл хуҗалыгы 
кооперативы аша сату 3 

 



итүче тарафыннан эшкәртү һәм сату 
өчен тапшырылган продукция 
күләмнәре турында мәгълүмат 
күрсәтелә. 

чит эшкәртүчегә сату 

1 

в) Үзенең терлек азыгы продукциясенә 
ия булуы 

50 процентка кадәр 
үзеенң терлек азыгы 
базасы хисабына терлек 
азыгы белән тәэмин 
ителеш 

1 

100 процентка кадәр 3 
г) Проект егәрлегенә чыкканнан соң 

производствоны ңрентабельлелеге 
 

10-20 процент 1 
21 процент һәм аннан 
күбрәк 3 

11 Проектның уңышлы тормышка ашыруның төп факторлары 
буенча белемне бәяләү (әңгәмәдән соң хәл ителә)  

Максималь  балл 
– 20  

 
 
Искәрмәләр:  
* 1 пунктта күрсәтелгән күрсәткечне исәпләгәндә, терлек һәм кош-кортны 

шартлы башка күчерүнең түбәндәге коэффициентлары кулланыла: мөгезле эре 
терлек (зур) һәм атлар – 1,0; мөгезле эре терлек (яшь терлек) – 0,6; дуңгызлар – 
0,3; сарыклар һәм кәҗәләр – 0-1; кош-корт – 0,02; балык өерендә ана балыклар, 
мәрсин балыклардан тыш – 0,2; мәрсин балык өерендә ана балыклар – 0,4. 

 
** Мөрәҗәгать итүченең милектә, шулай ук арендага алынган җир 

кишәрлекләре булган очракта, “Проектны тормышка ашыру өчен җир 
кишәрлекләренең булуы” № 5 пунктта баллар саны җир кишәрлекләренең гомуми 
мәйданыннан милектәге һәм арендадагы җирләр өлешеннән чыгып исәпләнелә.  

 
5. 10. Бәяләнелә торган проектларның һәркайсы буенча 5.9 пунктта 

күрсәтелгән критерийләр буенча мөрәҗәгать итүченең баллар суммасы буларак 
билгеләнелә торган йомгаклау баллы чыгарыла. Баллар фәкать тегелгән 
документлар буенча гына исәпләнелә. Конкурс комиссиясе утырышында тәкъдим 
ителгән документлар баллар суммасына өстәмә баллар китерми. Балларның 
максималь дәрәҗәдә мөмкин булган саны – 70. Конкурс комиссиясенең уңай 
карарын чыгару өчен 30 балл тупларга кирәк.  

5.11. Беркетмәгә утырышта катнашкан конкурс комиссиясе рәисе яки аның 
урынбасары, секретаре һәм әгъзалары кул куя. Протокол имзаланганнан соң 
Министрлык биш көн эчендә конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләрен раслау 
турында боерык чыгара һәм Татарстан Республикасы муниципаль районнарында 
Министрлыкның Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләренә, конкурста 
катнашучыларга җиткерү өчен, конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгән 
карар турында язмача уведомление җибәрә.  

5.12. Конкурс заявкасын карап тикшерү нәтиҗәләре буенча (шул исәптән 
техник хата очрагында) грант бирүдән баш тартылган мөрәҗәгать итүченең 
шикаятен карап тикшерү, тавыш бирү юлы белән, кабул итеп алынган 

 



мәгълүматның бу Нигезләмәгә туры килү-килмәвен карап тикшерү өчен, конкурс 
комиссиясенең өстәмә утырышы үткәрелә. Мөрәҗәгать итүчеләрнең 
шикаятьләрен карап тикшерү буенча конкурс комиссиясенең өстәмә утырышы 
алдагы утырыш үткәрелгәннән соң 5 эш көне эчендә үткәрелә. Тавыш бирү 
нәтиҗәләре беркетмә нигезендә рәсмиләштерелә. Бу хакта мөрәҗәгать итүчегә 
хәбәр ителә.  

5.13.Конкурс тапшырылган заявкалар саны яки грант откан фермерлар саны 
үзләренә финанс средстволары бүлеп бирелгән фермерлар саныннан кимрәк 
булган очракта, Министрлык яңа конкурс игълан итә.  

5.14.Грант алучы, үз теләгенә карап, түбәндәге очракта гариза тапшыра:  
а) түбәндәгеләр үзгәргәндә: чыгымнар планы, чыгымнар планындагы 

суммалар, сатып алына торган милек атамалары, ферма эшчәнлеге юнәлешләре, 
акчалата средстволардан файдалану формасы, гранттан максатчан файдалану 
турында хисап тапшыру срогы; 

б) бу Нигезләмә кысаларында бурычларны үтәүгә комачаулардай хәлләр 
турында. 

Гаризаларны карап тикшерү конкурс комиссиясенең чираттагы 
утырышында, әгъзаларының тавыш бирүе нигезендә, хәл ителә, карап тикшерү 
нәтиҗәләре тавыш бирү кәгазендә һәм конкурс комиссиясе утырышы 
беркетмәсендә теркәлә.   

   
6. Грант тапшыру һәм аны кире кайтару тәртибе 
 
6.1. Грант КФХ башлыгына Министрлык боерыгына туры китереп, грант 

бирү турында килешү һәм беркетмә нигезендә бирелә.  
Заявкалары грант бирүгә уңай бәяләмә алган КФХ башлыклары конкурс 

нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре турында мәгълүматлар алынганнан соң биш эш 
көне эчендә Министрлыкка түбәндәге документларны тапшыра:  

а) № 10 кушымта нигезендәге форма буенча, белешмә-исәпләмә; 
б) № 11 кушымта нигезендә, конкурс комиссиясе тарафыннан расланган 

юнәлешләр буенча чыгымнар планы; 
в) № 12 кушымта нигезендәге форма буенча, грант бирү турында килешү. 
6.2. Министрлык  грант алу өчен тапшырылган документларны, аларның 

керүенә карап, журналга терки, журнал битләренә номер сугыла, тегелә һәм 
Министрлык мөһере белән беркетелә – раслана. Теркәүгә алу язуы теркәү 
номерын, документларны кабул итү датасын һәм конкурс нәтиҗәләре буенча 
грант суммасын үз эченә ала.  

6.3.Министрлык документлар теркәлгәннән соң биш эш көне эчендә кабул 
итеп алынган документларны тикшерә һәм 6.1 пункты нигезендә, грант алучы 
тарафыннан тапшырылган чыгымнар планына, белешмә-исәпләмәгә һәм 
килешүгә кул куя.  

6.4.Түбәндәге очракларда мөрәҗәгать итүчегә грант бирүдән баш тартыла:  
6.1 пунктта күрсәтелгән документлар тулысынча тапшырылмаганда; 

 



6.1 пункт нигезендә тапшырылган документлардагы мәгълүматларның, 
исәпләмәләрнең факттагы мәгълүматларга һәм исәпләмәләргә туры килмәве 
ачыкланганда. 

6.5. Министрлык КФХ башлыкларының кредит учреждениеләрендә ачылган 
расчет счетларына грант күчерү өчен Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгыннан Казанчылык департаментына тапшыра. 

а) Министрлыкның конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсен раслау 
турында боерыгын; 

 б) 6.1 пунктта күрсәтелгән һәм 6.3 пункт нигезендә имзаланган килешү 
күчермәсен һәм грант күләме исәпләмәсен. 

6.6. Министрлык бюджет средстволарын баш бүлүче булып тора һәм, 
Федераль казанчылык хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсендә 
ачылган лицевой счетыннан, финанслау лимитлары булганда, КФХ 
башлыкларының Федераль казанчылык хезмәтенең Татарстан Республикасы 
буенча идарәсе территориаль бүлекләрендә ачылган лицевой счетларына, 5 эш 
көне эчендә, акча средстволарын күчерүне хәл итә.  

6.7. Грантлардан максатчан файдалануга контрольлек итүне Министрлык 
хәл кыла.      

6.8.  Грант алучылар “Грант күләме һәм аны бирү шартлары” 2 бүлектә 
күрсәтелгән грант бирү шартларын бозу очрагында, закон нигезендә җавап бирә. 

6.9. Грант бирү федераль бюджеттан һәм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан финанслау лимитларыннан чыгып хәл ителә. Грант алуга конкурс 
нигезендә сайлап алу аша үткән заявкаларны канәгатьләндерү өчен, аларны 
финанслау, бу Нигезләмәгә туры китереп, максималь баллар саны буенча чират 
тәртибендә хәл ителә.  

Проектны тормышка ашыруны инкарь иткәндә, гранттан максатчан 
файдаланмау һәм грант алу өчен ялган мәгълүматлар һәм документлар тапшыру 
ачыкланганда, чыгымнар планы нигезендә грант средстволарын тотуга 
комачаулардай эшмәкәрлек эшчәнлегенең шартлары үзгәрү сәбәпле бирелгән 
грант суммасы закон нигезендә кире кайтарылырга тиеш.   
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ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы                                                       
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл хуҗалыг   
азык-төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә)                        
белән расланган нигезләмәгә  
№ 1кушымта 

 

"Килештерелде":      

Ешлыгы: (киләсе 
яртыеллыкның 10 нчы 

числосына кадәр)  
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек        

 

идарәсе начальнигы         

___________________  /___________/          

    Эшчәнлек турында мәгълүматлар    
 

 КФХ _______________________      ___________________  ТР муниципаль районының  ___________201_ елга  

   (Ф.И.О.)            

“2015-2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын үст  
програмасы буенча _____________________________ юнәлеше буенча   ______ баш. 

 

              

1. Җитештерү күрсәткечләре:          

№ 
п/п Баш саны 

Җитештерелгән 
авыл хуҗалыгы 

продукциясе 
атамасы  

Авыл хуҗалыгы 
продукциясен 

җитештерү күләме, 
тн. 

Сату күләме, тн  Керем мең сум 
Чыгымнар 
барлыгы, 
мең сум 

Рент
абел
ьлел
ек % 
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Авыл 
хуҗалыгы 
терлекләре 

атамасы 
Баш саны 

Хисап 
елында 

барлыгы  

Шул 
исәптән 
хисап 

датасына 
(ярты ел 

өчен) 

Хисап 
елында 

барлыгы 

Шул 
исәптән 
хисап 

датасына 
(ярты ел 

өчен)  

Хисап 
елында 

барлыгы  

Шул 
исәптән 
хисап 

датасына 
(ярты ел 

өчен) 
1     Сөт             

  * 

2     Ит              
  * 

3     һ.б.             
  * 

4                   
  * 

5                   
  * 

Барлыгы: 
  Җәмгысе: * * * *         

              

2. Салым түләү, хезмәткәрләрнең саны һәм аларның хезмәт хакы:      

№ 
пп 

Хуҗалык 
хезмәткәрләренең 

белгечлеге атамасы 
Ф.И.О. 

Исәпләнгән хезмәт 
хакы, мең сум 

Салымнар мең сум 

Салымнар, 
барлыгы 

шул исәптән  

Хисап 
елында 

барлыгы  

Шул 
исәптән 
хисап 

датасына 
(ярты ел 

өчен) 

Хезмәт 
хакыннан 
чигерүләр 

Җир 
салымы 

Милеккә 
салым 

Транспорт   
салымы 

Бердә
м 

авыл 
хуҗа
лыгы 
салы
мы 
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1 КФХ башлыгы   * *         
    

2 КФХ әгъзасы               
    

3 Грант алганчы хезмәткәрләр саны  ____  кеше             
    

4 

Яңа кабул 
ителгән 

                
    

5                 
    

6                 
    

Барлыгы:         
        

              

3. Ферманы үстерүгә грант средстволарын тотуны бәяләү.     

1 Җир кишәрлеге мәйданы (га) : милектә - арендада - 

2 КФХ башлыгының субъектив фикере буенча грант нәрсәләрне эшләү 
мөмкинлеге биргән?   

  
3 Авыл хуҗалыгы продукциясен сату һәм җитештерү ничек җайга салынган?   

  
4 КФХ нинди социаль җаваплылык тота?   

  

5 КФХ нинди кыенлыклар кичерә, хәл ителмәгән нинди 
мәсьәләләре бар   
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6 КФХ үстерү перспективалары -   

              

Мәгълүматларның дөреселеген раслыйм: КФХ башлыгы ____________   _____________ /Ф.И.О. имза/ Мөһер  
 

 
 

        ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм 
азык-төлек 
министрлыгыны
ң                                                      
12.03.2015 № 
37/2-пр боерыгы 
(ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм 
азык-төлек 
министрлыгыны
ң  
11.03.2016 ел, 
№32/2–пр 
редакциясендә)                       
от белән 
расланган 
нигезләмәгә  
№ 2 
кушымта______
___ ) 

 
"Килештерелде":      

Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек      
 

идарәсе начальнигы       

 

______________  /_______________/         

Товар-матди кыйммәтләр, хезмәт күрсәтүләр, терлек, техника сатып алуга грант  
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акчасын тотуны учетка алуның җыелма реестры  

  

КФХ башлыгы ___________________________________________  
 

     (Ф.И.О.)       

___________________авыл җирлеге ____________ ТР муниципаль районы ______________ датасына   

            

Грант суммасы _____ мең сум    
Ферма юнәлеше 

_________________________________  

 

            
            

№№ 

Түләүне раслаган 
документ атамасы  

(түләү поручениесе)  
Документ 

датасы 
Документ 
номеры Кайдан икәнлеге 

Сатып алынган товар-матди 
кыйммәтләр (терлек, 

төзелеш  
материаллары, техника, 

хезмәт  
күрсәтүләр һ.б.) атамасы  Үлч. бер. 

Кү
лә
- Бер  

Су
мм
а,  

Исто
чник 
фина
нсир
ован

ия 
(гран

т, 
прив
леч.с
редс
тва 
или 
собс
твен
ные) 

пп    (сатучы  исеме)  данә./баш ме 

берәм
лек 

бәясе
,  сум 

        м3, кг   сум   

                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

  Барлыгы: Х Х Х Х Х   Х     

           
 

            

МУ Мәгълүматларның дөреслеген раслыйм: КФХ башлыгы _____________________ /Ф.И.О./ ____________________/ 
Имза/ 
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ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) белән расланган 
нигезләмәгә № 3 кушымта 
 

Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары – Татарстан Республикасы авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министры 
М.Г.Әхмәтовка 
_________________________ 
_________________________  
_____________________   дән      

(КФХ башлыгы Ф.И.О., яшәү адресы) 
 

“2015-2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хуҗалыклары 
базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү” ведомство программасында 
катнашучыларны конкурс нигезендә сайлап алуда катнашуга заявка  
 Мин, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ , 
 (мөрәҗәгать итүченең тулы рәсми атамасы)  

 
“2015-2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хуҗалыклары 
базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү” ведомство программасында (алга 
таба – Программа) катнашучылар составына кертүегезне сорыйм. 
 
       Түбәндәгеләрне раслыйм:  
 1. КФХ башлыгы сыйфатында эш урыным бердәнбер эш урыным булып тора.  
 2. Программада катнашу шартлары белән таныштым һәм алар белән  килешәм.  

Хуҗалыгымны Программада катнашучы буларак тану очрагында, 
түбәндәгеләрне үз өстемә алам:  

а) чыгымнар планында күрсәтелгән чыгымнарның һәр статьясы бәясенең 
кимендә 40 процентын түләүне; 

б) грантны үзләштергәннән соң кимендә биш ел дәвамында крестьян (фермер) 
хуҗалыгы эшчәнлеген алып баруны; 

в) билгеләнгән срокларда хисап тапшыруны; 
г) грантны үзләштергән көннән башлап, КФХ башлыгы һәм әгъзаларыннан 

кала, өстәмә рәвештә кимендә өч даими эш урынын оештыру өчен шартлар 
тудыруны.   
 Тапшырылган документлардагы яки аларның күчермәләрендәге барлык 
мәгълүматлар чын булып тора. Грант тапшыруга документларны карап тикшерүдә 
катнашучы затларның алар белән танышуына каршы килмим.   
 
 

____________   /_____________ /                                   «____» _______20_ ел      (имза)                           
(Ф.И.О.) 
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         Мөһер урыны 
ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) белән расланган 
нигезләмәгә № 4 кушымта 

 
 

                                                                "Расланды"                   
                                                           фермер хуҗалыгы әгъзалары җыелышында            

                         «КФХ  _______________________» 
                         «___» ____________ 20__ел 

                                                Россия, Татарстан Республикасы, 
_________________  муниципаль районы  

 
Фермер хуҗалыгы булдыру турында килешү 

«КФХ_________________________________________» 
 

1.  Гомуми нигезләмәләр 
 

          1.1. Без,  -  _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 “Крестьян (фермер) хуҗалыгы турында” 11 июнь, 2003 ел, № 74-ФЗ Федераль закон 
нигезендә, «КФХ ____________________________________ » булдыру  турында 
карар кабул итте.       
          1.2. «КФХ ____________________» крестьян-фермер хуҗалыгы 
                                            (атамасы) 
 (алга таба – фермер хуҗалыгы), закон һәм бу килешү нигезендә, юридик зат  
булдырып, шулай ук булдырмыйча эшмәкәрлек эшчәнлеген хәл итә.  
           1.3. Фермер хуҗалыгы үз теләгенә карап, үзенең мөһерен булдыра.  
          1.4. Фермер хуҗалыгы аерым милеккә ия, аның кредит оешмаларында расчет 
счетлары ачуга, үз исеменнән мөлкәти һәм мөлкәти булмаган шәхсән хокуклар алуга 
һәм үзенә бурычлар йөкләүгә, гомуми юрисдикциядәге судта, арбитраж һәм 
третейский судларда дәгъвачы, җавап бирүче булу хокукы бар.    
          1.5. Фермер хуҗалыгының урнашу урыны (дәүләт теркәвенә алыну урыны) 
адресы:  __________________________________________________ . 
Фактта фермер хуҗалыгы Татарстан Республикасы муниципаль районы 
____________________   авыл җирлегендә _____________________ , ә җир 
кишәрлеге, җир кишәрлеген сайлап алу акты һәм кадастр планы нигезендә,  
Татарстан Республикасы муниципаль районы  ______________ авыл  җирлегендә 
________________________ урнашкан.  
 1.6. Хуҗалыкның факттагы урнашу урыны:  _____________________ . 

 
2. Фермер хуҗалыгы белән идарә итү һәм аның эшчәнлеге 

24.05.2016 
\\192.168.2.2\общая\Ривц\Денис\Приказы татарский\Приказ 32.doc 



стр. 26 из 51 
 

 
 
2.1. Фермер хуҗалыгы башлыгы дип танырга ________________  
________________________________________________________  
                      (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
2.2. Фермер хуҗалыгы башлыгының вәкаләтләре:   
– фермер хуҗалыгы эшчәнлеген оештыра; 
– ышанычнамәдән башка гына фермер хуҗалыгы исеменнән эш йөртә, шул 

исәптән аның мәнфәгатьләреннән чыгып эшкәртә һәм алыш-бирешләр ясый; 
– ышанычнамәләр бирә; 
– фермер хуҗалыгына хезмәткәрләрне эшкә ала һәм аларны эштән җибәрә; 
– фермер хуҗалыгының учет һәм хисабын алып баруны оештыра; 
– үзенең фермер хуҗалыгы мәнфәгатьләрендә ихтыяри һәм акылга 

нигезләнгән гамәлләр кыла, фермер хуҗалыгы һәм аның әгъзаларының хокукларын 
һәм законлы мәнфәгатьләрен кысардай гамәлләр кыла алмый;  

– закон нигезендә фермер хуҗалыгы эшчәнлегенә кагылышлы башка 
вәкаләтләрне хәл итә. 

2.3. Фермер хуҗалыгы башлыгын алыштыру “Крестьян (фермер) хуҗалыгы 
турында” 11 июнь, 2003 ел, №74-ФЗ Федераль Закон нигезендә хәл ителә һәм бу хәл 
аның фермер хуҗалыгындагы әгъзалыгын туктатуга китерми.   

2.4. Җир кишәрлегенә милек (ия булу) хокукында оештырылган фермер 
хуҗалыгы үз эшчәнлегенең юнәлешләрен, җитештерү структурасы һәм күләмнәрен, 
үз мәнфәгатьләреннән чыгып, мөстәкыйль билгели.  

Фермер хуҗалыгы, эшчәнлегенең төп төре сыйфатында үзендә авыл хуҗалыгы 
һәм терлекчелек продукциясен җитештерү, эшкәртү, транспортлау, саклау һәм 
сатуны саклап калып, закон нигезендә тыелмаган эшчәнлекнең теләсә кайсы төре 
белән шөгыльләнә ала.  

2.4.1.Фермер хуҗалыгы үзе җитештергән продукциясе белән үзе теләгәнчә эш 
итүгә һәм аны сатуга, җитештерелә торган продукциясенә бәяләрне мөстәкыйль 
билгеләүгә хокуклы.  

 
3.Фермер хуҗалыгы әгъзаларының хокуклары һәм бурычлары, фермер 

хуҗалыгы әгъзалыгына кабул итү һәм әгъзалыгыннан чыгу 
 
3.1.Фермер хуҗалыгы әгъзалары хокуклы: 
а) җир кишәрлегендә мөстәкыйль эшләүгә; 
б) билгеләнгән тәртиптә проектларны мәҗбүри килештереп һәм төзелешкә 

рөхсәт алып, фермер хуҗалыгы эшчәнлеге өчен кирәкле торак, җитештерү, 
көнкүреш корылмалары һәм башка корылмалар төзүгә; 

в) үзләренең чәчүлекләренә, авыл хуҗалыгы культуралары һәм агачларга, 
алынган авыл хуҗалыгы продукциясенә һәм башка продукциягә һәм аны сатудан 
кергән керемнәргә;  

г) билгеләнгән тәртиптә табигатьне саклау таләпләре нигезендә, сугару, 
киптерү эшләре, культура-техник һәм башка мелиорация эшләре башкаруга; 
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д) закон нигезендә бу килешүдә җайга салынмаган мәсьәләләрне фермер 

хуҗалыгы әгъзалары җыелышында фикер алышу юлы белән хәл итүгә, карар фермер 
хуҗалыгы әгъзаларының күпчелек  тавышы белән кабул ителә; 

е) фермер хуҗалыгы әгъзалыгыннан күздә тотылган чыгу көненә кимендә ике 
атна кала үзенең нияте турында хәбәр итеп; 

ж) фермер хуҗалыгыннан чыккан очракта, фермер хуҗалыгы мөлкәтенә 
гомуми милек хокукында үз өлешенә туры килердәй акчалата компенсациягә.          

3.2. Фермер хуҗалыгы әгъзалары бурычлы:  
а) җир кишәрлеген максатчан билгеләнеше нигезендә нәтиҗәле файдалануга, 

җирнең уңдырышлылыгын арттыруга; 
б) фермер хуҗалыгы мөлкәтен эксплуатация кагыйдәләре һәм инструкцияләр 

нигезендә куллануга, аның сакланылышын тәэмин итүгә; 
в) фермер хуҗалыгы башлыгы күрсәтмәләрен, фермер хуҗалыгы җыелышы 

карарларын, эчке тәртип кагыйдәләрен үтәүгә.     
3.3.Фермер хуҗалыгы фермер хуҗалыгы әгъзалары булып тормаган затларны 

эшкә алуга хокуклы. Хезмәткәрләрне эшкә алу шартлары, аларның хезмәтенә түләү 
һәм башка шартлар хезмәт килешүендә билгеләнә.  

3.4.Фермер хуҗалыгы әгъзалары булып бу килешүне имзалаган затлар тора.  
3.5.Фермер хуҗалыгына яңа әгъзалар кабул итү, гражданинның язмача 

гаризасы нигезендә, фермер хуҗалыгы әгъзаларының үзара ризалыгы белән хәл 
ителә.  

3.6.Фермер хуҗалыгында әгъза булып тору фермер хуҗалыгы әгъзалыгыннан 
чыкканда яки фермер хуҗалыгы әгъзасы вафат булган очракта туктатыла.  

3.7.Фермер хуҗалыгы әгъзасының фермер хуҗалыгыннан чыгуы аның язмача 
гаризасы нигезендә хәл ителә.  

 
4.Фермер хуҗалыгы мөлкәте 
 
4.1.Фермер хуҗалыгының мөлкәте булып тора: җир кишәрлеге, агач, 

үсентеләр, торак, хуҗалык корылмалары,  продукт бирә торган һәм эш малы, кош-
корт, авыл хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлары, транспорт чаралары, хезмәт 
кораллары һәм фермер хуҗалыгы эшчәнлеген хәл итү өчен кирәкле башка мөлкәт.  

4.2.Фермер хуҗалыгы мөлкәтен булдыру чыганаклары булып тора: фермер 
хуҗалыгы әгъзаларының акчалата һәм матди средстволары;  

продукция сатудан, эшләр башкарудан, хезмәтләр күрсәтүдән кергән акчалата, 
шулай ук натуралата керемнәр, ярдәмче эшчәнлектән, төзелеш, консультация ярдәме 
һәм хезмәт эшчәнлегенең башка төрләреннән алынган керемнәр; 

кыйммәтле кәгазьләрдән, банклар кредитларыннан һәм башка кредиторлардан 
керемнәр;  

бюджет дотацияләре һәм кире кайтарылмый торган, хәйрия кертемнәре, 
предприятиеләр, оешмалар һәм гражданнарның хәйрия ярдәмнәре;  

закон нигезендә тыелмаган чыганаклар. 
4.3.Мөлкәткә ия булу, файдалану һәм аның белән эш итү: 
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4.3.1.Фермер хуҗалыгы мөлкәте – аның әгъзаларына уртак милек хокукында. 
4.3.2.Фермер хуҗалыгы мөлкәтеннән файдалану әгъзалары тарафыннан үзара 

килешенү буенча хәл ителә, мөлкәт белән эш итү буенча алыш-бирешләрне фермер 
хуҗалыгы башлыгы хәл итә һәм, кирәк булганда, фермер хуҗалыгы әгъзалары 
арасында килешү нигезендә рәсмиләштерелә. 

4.3.3.Фермер хуҗалыгы әгъзаларының берсе фермер хуҗалыгыннан чыкканда, 
җир кишәрлеге һәм производство средстволары бүленми.  Мөлкәтне бүлү һәм 
компенсация түләү тәртибе фермер хуҗалыгының барлык әгъзаларының үзара 
килешенүе нигезендә билгеләнә, үзара килешенүгә ирешелмәгәндә – суд тәртибендә 
билгеләнә.  

Шул ук вакытта акчалата компенсация түләү срогы фермер хуҗалыгы 
әгъзалары тарафыннан фермер хуҗалыгыннан чыгу турында гариза 
тапшырылганнан соң бер елдан артмаска тиеш.   

4.3.4. Фермер хуҗалыгы предприятиеләрдән, берләшмәләрдән, оешмалардан 
һәм гражданнардан мөлкәтне сатып алуга, арендага алуга яки вакытлыча 
файдалануга алуга хокуклы.  

4.3.5. Фермер хуҗалыгы мөлкәте, закон нигезендә, ихтыяри нигездә 
иминиятләштерелә.  

4.3.6. Фермер хуҗалыгы әгъзалыгыннан чыккан гражданин әгъзалыктан 
чыкканнан соң ике ел эчендә фермер хуҗалыгы эшчәнлеге нәтиҗәсендә үзенең 
фермер хуҗалыгы әгъзалыгыннан чыгуына кадәр барлыкка килгән йөкләмәләр 
буенча фермер хуҗалыгы мөлкәтендәге үз өлешенең бәясе чикләрендә субсидия 
өчен җаваплылык тота.  

4.3.7.Фермер хуҗалыгыннан барлык әгъзаларының чыгуына бәйле рәвештә 
фермер хуҗалыгы эшчәнлеге туктатылганда, фермер хуҗалыгы мөлкәте, закон 
нигезендә, әгъзалары арасында бүленергә тиеш.  

4.3.8.Фермер хуҗалыгы мөлкәтен мираска калдыру закон нигезендә хәл ителә. 
   
5.Фермер хуҗалыгы эшчәнлегеннән алынган җиләк-җимешне, продукция 

һәм керемнәрне бүлү тәртибе 
 
5.1.Фермер хуҗалыгы эшчәнлеге нәтиҗәсендә алынган җиләк-җимеш, 

продукция һәм керемнәр, һәр  әгъзасының шәхсән керткән өлешеннән чыгып, 
әгъзалары арасында бүленә.  

5.2.Фермер хуҗалыгы башлыгы еллык эш нәтиҗәләре буенча финанс 
эшчәнлеге турында хисап әзерли һәм аның эчтәлеген хуҗалык әгъзаларына җиткерә.  

5.3.Үзләренең хезмәтеннән файдалану турында килешү төзегән фермер 
хуҗалыгы хезмәткәрләренең (әгъзалары булып тормаучы) хезмәтенә түләү агымдагы 
чыгымнар составына кертелә һәм, фермер хуҗалыгының эш йомгакларына бәйсез 
рәвештә, беренче чиратта хәл ителә, килешүдә бер календарь елында фермер 
хуҗалыгы кеременнән процентлар түләү күздә тотылган очраклардан тыш.  

 
6. Йомгаклау нигезләмәләре 
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6.1. Фермер хуҗалыгы түбәндәге очракларда үз эшчәнлеген туктата: 
фермер хуҗалыгы әгъзаларының бер тавыштан карар кабул итү очрагында; 
фермер хуҗалыгы эшчәнлеген дәвам иттерергә теләгән фермер хуҗалыгы 

әгъзаларының яки аларның варисларының берсе дә калмаган очракта;  
фермер хуҗалыгының бөлгенлеккә төшүе (банкротлык) очрагында; 
фермер хуҗалыгы мөлкәте базасында производство (авыл хуҗалыгы 

кооперативы яки хуҗалык ширкәте оештырылу очрагында); 
суд карары нигезендә. 
6.2. Фермер хуҗалыгы эшчәнлеген туктатуга бәйле рәвештә килеп туган 

бәхәсләр закон нигезендә хәл ителә. 
  

7.   Килешүдә катнашучыларның реквизитлары һәм имзалары 
 

«КФХ __________________________________  » фермер хуҗалыгын булдыру 
турында килешүдә катнашучылар:  
 
1. _______________________________ , ______________19 ___ елда туган, туган 

урыны  _______________________ , __________________ район _________,  
түбәндәге адрес буенча теркәлгән:  
ТР,___________________________________________ 
_______________________________________ , ур._______________ й.___ ф.___ ,  
түбәндәге адрес буенча яши: 
ТР,____________________________________________________________________
_____________________________________ , ур._______________ й.___ ф.___ , 
паспорт серия ________ № _______________, бирелгән ______20__ ел 
_____________________________, подразделение  коды___________ . 

 
2. _________________________________ ,  ___________ 19 ___ елда  туган, туган 

урыны ______________________ , __________________ район _________, 
түбәндәге адрес буенча теркәлгән:  
ТР,___________________________________________ 
_______________________________________ , ур._______________ й.___ ф.___ ,  
түбәндәге адрес буенча яши: 
ТР,____________________________________________________________________
_____________________________________ , ур._______________ й.___ ф.___ , 

паспорт серия ________ № _______________, бирелгән _____ 20__ел . 
______________________________________, подразделение коды _________ 
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ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә)                       от белән 
расланган нигезләмәгә № 5 кушымта 

 
                   Бизнес-планның тәкъдим ителә торган формасы  
 

Титул бите:  
Күрсәтелә:  
крестьян-фермер хуҗалыгы (алга таба – КФХ), район атамасы, баш санын, 

бизнес-планны төзү датасын, КФХ урнашу урыны адресын һәм КФХ белән элемтәгә 
керү өчен телефонны күрсәтеп, гаилә терлекчелек фермасының юнәлеше.  

   
Резюме 

Проект турында кыскача мәгълүмат бәян ителә: 
Крестьян (фермер) хуҗалыгы турында төп мәгълүмат:  КФХ тулы атамасы, 
ОГРНИП, теркәлү датасы, ИНН: __________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ; 
Факттагы урнашу адресы: __________________________________________; 
КФХның элемтәгә керү өчен телефоны:  ______________________________; 
КФХ  башлыгының кыскача резюмесы: ______________________________; 
Ф.И.О., туу датасы һәм урыны, белеме, эш стажы: ______________________; 
КФХ башлыгының паспорт мәгълүматлары: ___________________________ 
__________________________________________________________________; 
КФХ башка әгъзалары буенча шундый ук  мәгълүматлар_________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________; КФХ әгъзаларының 
гомуми саны, КФХ башлыгын кертеп: ______  кеше; КФХ эшмәкәрлек 
эшчәнлегенең төп төре:   ___________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
 

2. Проект тасвирламасы 
Тасвирланыла: 

проектның максаты, юнәлеше, егәрлеге:  ____________________________; 
ферманың урнашу урыны _________________________________________; 
проектның социаль-икътисадый әһәмияте, кимендә өч эш урынын булдыру өчен 
шартлар тудыру һ.б. ___________________________________________  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________; 
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бина, җир кишәрлеге мәйданы, үзенә тотылган чыгымнарны күп дигәндә 8 ел эчендә 
каплау нигезендә, гаилә терлекчелек фермасын төзүнең, реконстукцияләү яки 
модернизацияләүнең нигезләнеше: ________________ 
  _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________; 
җитештерелә торган продукция, эшләр, хезмәт күрсәтүләр (№ 1 таблица): 
_________________________________________________________________; 
төп кулланучылар, сатып алу бәяләре, китерү һәм сату ысуллары: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________. 
 

3. Финанс өлеше 
Күрсәтелә: 
проект бәясе, грантны исәпкә алып – 60 процент, үз средстволарын исәпкә 

алып – кимендә 10-40 процент һәм заем средстволарын исәпкә алып кимендә 30 
процент, сатып алына торган мөлкәтне күрсәтеп (атамасы, маркасы, күләме, бәясе 
һ.б.)   (№ 2 һәм № 4 таблицалар): ____________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________;  
салым түләү системасы төре, салым түләү күләмнәре: ________________ 
__________________________________________________________________. 

 
 

4. Производство (оештыру) планы 
 

Производство технологиясе (производство процессы тасвирлана);  
терлек азыгы ихтыяҗы исәпләмәсе (баш санына, сезонга, бер елга, азык 

берәмлекләре натурага күчерелә). Терлек азыгын җитештерү планы (№3 таблица). 
Ресурслар (КФХ матди һәм кеше ресурслары карала). Авыл хуҗалыгы продукциясен 
җитештерү һәм куллану балансы, шулай ук эпизоотик хәлләргә каршы чараларны 
үтәү исәпкә алына:  

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________. 

 
 

5.Бизнес-планны тормышка ашыруда ихтимал кыенлыклар  
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Көндәшлек мохите һәм үзенең өстенлекләре күрсәтелә:  __________ 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
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№ 1 таблица  
КФХ  буенча терлекчелек продукциясен җитештерү һәм сату планы 

_________________________________ 
 (проектның һәр елы өчен) 

Еллар 
буенча  

Продукция 
атамасы  

Баш 
саны 

Савылга
н сөт/ 
артым 

кг/грамм 

Тулаем 
продукция 

күләме, 
тонна. 

Товарлыкл
ы 

пролдукци
я күләме, 

тонна 

Бер 
берәмл

ек 
бәясе, 
сум. 

Сатудан 
керем, мең 

сум.  

1        
       

2        
       

3        
       

4        
       

5        
       

6        
       

7        
       

8        
       

 Барлыгы:       
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№ 2 таблица  
КФХ  буенча проектны тормышка ашыру срогында еллар буенча чыгымнар  

___________________________ 
 

№ 
п/п 

Атамасы Еллар буенча сумма, мең сум 
1 2  3 4 5 6 7 8 Барлыгы 

1 Чимал, барлыгы: 
шул исәптән запас частьләр,  
терлек азыгы 
                     _______ 
                     _______ 
                     _______ 

         
         
         
         
         
         

2 Коммуналь түләүләр, барлыгы: 
шул исәптән  электр энергиясе 
                   су белән тәэмин итү 
       җылылык белән тәэмин итү                                                                     
                   газ белән тәэмин итү 
                      канализация 
 _________ 

         
         
         
         
         
         
         

3 Хезмәт хакы, барлыгы:          
          шул исәптән, өстәп 
исәпләнгән : 

         

4 Кредитлар һәм заемнар түләү:          
5 Аренда 

барлыгы: 
шул исәптән:  

          
җир          
техника          
биналар          

6 Салымнар          
7 Башка чыгымнар, барлыгы: 

шул исәптән: ___________ 
         
         

8 Чыгымнар барлыгы:          
9 Керем барлыгы:          
10 Грант           
11 Табыш / зыян          
12 Рентабельлелек, процент          

 
Проектның үзенә тотылган чыгымнарын каплау срогы: ___________________ 
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№ 3 таблица  
КФХда  _________________ терлек азыгы әзерләү планы  

 

Елл
ар 

буен
ча 

Терлек азыгы 
атамасы 
(төрләре 
буенча) 

Мәйданы, 
гектары 

Уңышы, 
гектардан 

күпме 
центнер 

Тулаем 
җыем,  
тонна 

Әзер 
терлек 
азыгы 

күләме, 
тонн 

Терлек азыгы бәясе, мең 
сум 

Барлыг
ы 

шул исәптән  
үзенең сатып 

алынган 

1         
        

2         
        

3         
        

4         
        

5         
        

6         
        

7         
        

8         
        

 Барлыгы:        
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№ 4 таблица  
Гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә чыгымнар планы 

проекты________________________________________________________ 
               (муниципаль район, хуҗалык атамасы, юнәлеше, терлекләрнең баш саны) 

 

№п
/п 

Сатып алына торган әйберләр 
атамасы * 

 

Сатып 
алына 
торган 

әйберләр 
атамасы 

Күлә
ме 

Бәяс
е 

Финанслау чыганаклары, мең сум. 

Барл
ыгы 

шул исәптән 

Грант, 
60 

процент 

Җәлеп ителгән 
средстволар (40 

процент һәм аннан 
күбрәк)  

30 
процент 

10 
процент 

1 

Терлекчелек фермаларын төзүнең, 
реконструкцияләү яки 
модернизацияләүнең проект-смета 
документларын эшләү  

      
  

Статья буенча барлыгы: * * *     

2 

Терлекчелек фермаларын төзү, 
реконструкцияләү яки 
модернизацияләү 

       

Статья буенча барлыгы: * * *     

3 

Терлекчелек продукциясен эшкәртү 
буенча производство объектларын 
төзү, реконструкцияләү яки 
модернизацияләү 

       

Статья буенча барлыгы: * * *     

4 

Терлекчелек фермаларын һәм 
терлекчелек продукциясен эшкәртү 
объектларын җиһазлар һәм техника 
белән тәэмин итү һәм аларны 
монтажлау 

       

Статья буенча барлыгы: * * *     

5 

Терлекчелек фермаларын нәселле һәм 
товарлыклы мал-туар белән тәэмин 
итү 

       

Статья буенча барлыгы: * * *     
 Чыгымнар барлыгы: * * *     

  
 * Грант сорала торган юнәлешләрне генә кертергә 
               КФХ башлыгы___________________      «____» ________20 __   ел 

                                (Ф.И.О., имза)                                                  Мөһер урыны 
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ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) белән расланган 
нигезләмәгә № 6 кушымта 

 
Крестьян (фермер) хуҗалыгында җитештерү биналарының, техника һәм җиһазларның, терлекләр 

һәм кош-кортларның булуы турында белешмә 
___________________________________________________________  

___________________ авыл җирлегенең ______________________ 
муниципаль районы «____»__________20 __ елга 

 
№ 
п/
п 

Күрсәткечләр Үлчәү 
берәмлеге 

Күләме 

1 

Мөгезле эре терлекнең баш саны - барлыгы,  баш саны  
Шулардан ана терлекнең баш саны–
барлыгы, 

баш саны  

шул исәптән сөтчелек юнәлешендәге сыерл. баш саны  

2 
Атларның баш саны- барлыгы,  
                              шул исәптән 

баш саны  

                              3 яшьлек һәм аннан зуррак  баш саны  

3 Дуңгызларның баш саны, барлыгы баш саны  
                                 шул исәптән ана дуңгызл. баш саны  

4 Сарык-тәкәләрнең баш саны – барлыгы, баш саны  
шул исәптән сарыклар (баш саны) баш саны  

5 Кәҗә-кәҗә тәкәләренең баш саны - барлыгы,  баш саны  
шул исәптән кәҗәләрнең (баш саны) баш саны  

6 
Кош-кортларның баш саны - барлыгы,  
                   шул исәптән (төрләре буенча) 

баш саны  

7 
Техникага ия булу (төрләре һәм маркалары 
буенча язарга) 

берәмлек  

8 Җиргә ия булу гектар  

9 Җитештерү биналары (атамасы, мәйданы) квадрат метр  

10 

Җитештерү бүлмәләләренең электр уты, су, 
газ, канализация, юл челтәрләренә тоташкан 
булуы (санап чыгарга) 

Ферма - _______, ________,  
______ - _______  ________  
______ - _______  ________  
______ - _______  ________ 

 
______________________________            «____»   ______________20__  ел 
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                (вазыйфасы, Ф.И.О., имзасы) 

Мөһер урыны 
 

ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) белән расланган 
нигезләмәгә № 7 кушымта 

 

Персональ мәгълүматларны эшкәртүгә 

РИЗАЛЫК 

Мин___________________________________________________________________, 
(фамилия, исеме, атасының исеме) 

Шәхесне раслаучы документым_____________ серия  ________ № _________  ,                                               
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(документ төре) бирелүе (кайда, кем тарафыннан һәм кайчан) 
түбәндәге адрес буенча теркәлгәнмен: 
________________________________________________________________________, 
түбәндәге адрес буенча яшим: 
________________________________________________________________________ 
Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына (алга таба 
– Оператор),   түбәндәге адрес буенча теркәлгән:   420014, Казан ш., Федосеевская 
ур., 36 й.,  түбәндәге шартларда үземнең персональ мәгълүматларымны эшкәртүгә 
ризалык бирәм:  
1. Оператор минем персональ мәгълүматларымны фәкать “2015-2017 елларга  
Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә 
терлекчелек фермаларын үстерү” ведомство программасында катнашу максатында 
гына эшкәртә.       
      2.Операторга эшкәртүгә тапшырыла торган персональ мәгълүматлар исемлеге: 

фамилия, исемем, әтинең исеме, туу датасы, паспорт мәгълүматлары, элемтәгә 
керү өчен телефон (өй, мобиль, эш), фактта яшәү һәм теркәлү адресы, крестьян 
(фермер) хуҗалыгының урнашу урыны адресы . 
3. Операторларга үземнең персональ мәгълүматларны эшкәртүгә, ягъни түбәндәге 
гамәлләрне кылуга: персональ мәгълүматларны җыюга, системага китерү, туплау, 
саклау, аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, башка затта куллану, ябу, юкка чыгаруга 
(югарыда телгә алып үтелгән мәгълүматларны эшкәртү ысулларының гомуми 
тасвирламасы “Персональ мәгълүматлар турында” 27 июль, 2006 ел, № 152-ФЗ 
Федераль законда китерелгән), шулай ук мондый мәгълүматны, закон нигезендә 
билгеләнгән очракларда, өченче затларга тапшыруга ризалык бирәм.   
4. Бу ризалык имзаланганнан соң ун ел дәвамында гамәлдә була. 
“Персональ мәгълүматлар турында” 27 июль, 2006 ел, №152-ФЗ Федераль закон 
нигезләмәләре белән таныш булуымны, шулай ук персональ мәгълүматларны саклау 
өлкәсендә хокуклары һәм бурычларның үземә аңлатылуын раслыйм.      
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«____»_________ 20__  ел    ____________   _______________ 

                                                        (имза)                  (Ф.И.О)                       Мөһер урыны 
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ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) 
белән расланган нигезләмәгә № 8 кушымта 

 
«2015-2017елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 

хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү” ведомство 
программасында катнашучының анкетасы КФХ 

_____________________________    
 ___________________________ ТР муниципаль районы 

 
№ 
п/п Күрсәткеч атамасы Мөрәҗәгать итүченең 

мәгълүматлары 

1 
 КФХ атамасы  

2 
КФХ башлыгы Ф.И.О.   

3 ИНН  

4 
Факттагы адресы (ферманың фактта урнашу 
урыны яки төзелеше адресы)  

 

5 Иждивениедәге затлар саны:  
                      шулардан18 яшькә кадәрге балалар  

6 
КФХ дәүләт трекәвенә алу урыны (урнашу урыны 
адресы) 

 

7 КФХ урнашу урынының факттагы адресы 
 

 

8 

Хезмәткәрләре саны, барлыгы:  
            Шулардан: 1) — КФХ башлыгы һәм 
әгъзалары 

 

                             2) — даими хезмәткәрләре       
(конкурста катнашуга кадәр КФХда эшләүчеләр): 

 

9 
КФХ әгъзаларының КФХ башлыгына карата 
тугандашлык мөнәсәбәтләре 

 

10 
Сезонлы (вакытлыча) хезмәткәрләре саны  

11 
КФХ ны ңэлемтәгә керү өчен телефоннары  

12 

КФХ башлыгының социаль категориясе (инвалид, 
инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналар, күп 
балалы ата-аналар, элеккеге хәрби хезмәткәр, 
мәгариф учреждениесен тәмамлаган белгеч) 

 

 
КФХ башлыгы _______________               ________________       ________20 __ ел    
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      имза                      (ф.и.о.)                             (дата)  
     Мөһер урыны  

 
 
 
 

ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) 
белән расланган нигезләмәгә № 9 кушымта 

 
2015-2017елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 

хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү” ведомство 
программасында катнашуга 

ТР районы ________________        КФХ _________________       
 

ДОКУМЕНТЛАР ИСЕМЛЕГЕ  №___ 
 

бит №  
 1. __________________________________________________   __биттә,  ____ 

 2.__________________________________________________   __ биттә,  ____ 

 3.___________________________________________________  __ биттә,  ____ 

 4.__________________________________________________  __  биттә,  ____ 

 5.___________________________________________________  __ биттә,  ____ 

 6.___________________________________________________  __ биттә,  ____ 

 7. __________________________________________________  __ биттә,  ____ 

 8.___________________________________________________  __ биттә,  ___ 

 9.__________________________________________________  __  биттә ,  ___ 

10.__________________________________________________  __ биттә,   ____ 

11.__________________________________________________ __ биттә,   ____ 

12.__________________________________________________ __ биттә,  ____ 

13._________________________________________________  __ биттә,  ____ 

14.__________________________________________________ __ биттә,  ____ 

15.__________________________________________________  __ биттә,  ____ 

16.__________________________________________________  __ биттә,  ____ 

17.__________________________________________________  __ биттә,  ____ 
24.05.2016 
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18.__________________________________________________  __ биттә,  ____ 

19._________________________________________________  __ биттә,  ____ 

20._________________________________________________  __ биттә,  ____ 

21._________________________________________________  __ биттә,  ____      

 Документларны тапшырды:                               Документларны кабул итте: 
 ______________________________                               ____________________________ 
      (КФХ вәкиле Ф.И.О.)                                                                     (Министрлык вәкиле Ф.И.О.) 
_______________________________                               ____________________________                
                        (имза)                                                                                                     (имза)                                                                                                       
    
      «____»  __________20__  ел            Мөһер урыны              «____»  __________20__  ел                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) 
белән расланган нигезләмәгә № 10 кушымта
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«КИЛЕШТЕРЕЛДЕ»в 
Татарстан Республикасы  

авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек 

министры урынбасары 

 

_____________ Р.Р. Хәбипов 
«___» ___________20__ ел 
 
М.П. 

«КИЛЕШТЕРЕЛДЕ»: 

Татарстан Республикасы  

авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министры урынбасары 

 

____________ Н.Н.Хаҗипов 
«___»__________20__ ел 

 

    
 

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 

«КИЛЕШТЕРЕЛДЕ»: 

Министрлыкның инвестицион  

сәясәт һәм максатчан 

программалар бүлеге 
начальнигы 
_____________ И.Ш.Гафуров 
«___»____________20__ ел 

  

 



 

 

ТР муниципаль районы буенча ______________________  
20 ___ елда  гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә грант бирү өчен 
белешмә-исәпләмә  № ______ ________________ 20 __ ел 
 
                                                                                                                                                                                               

 
Крестьян (фермер) 

хуҗалыгы башлыгы ФИО 
 

Объект төре, 
проект егәрлеге 

Проектның бәясе,  
мең сум 

Бирелергә тиешле грант суммасы, 
мең сум. 

Барлыгы: 
шул исәптән 

федераль 
бюджет  ТР бюджеты 

1 2 3 4 5 6  
    

 
   

                 
Крестьян (фермер) хуҗалыгы башлыгы           ___________        ______________  
                                                                                                           (имза)                            (Ф.И.О)                                                                                                                                    
 
Мөһер урыны                           4 нөсхәдә тапшырыла                                        

 
 
 
 
 
 
 

 



стр. 45 из 51 
 

ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) 
белән расланган нигезләмәгә № 11 кушымта 
 

“Раслыйм”: 
Конкурс комиссиясе рәисе 
Р.Р.Хәбипов ________________                                    
                             (имза) 
“____” __________________ 20 ____ ел 
 
____________________________________________________________________   
              (муниципаль район, хуҗалык атамасы, эшчәнлек юнәлеше)   
___________________________________________________  крестьян-фермер   
хуҗалыгы базасында гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә  
                                        чыгымнар планы 
  

№ Сатып алына торган 
әйберләр атамасы*   

Финанслау чыганаклары, мең сум  
Барлыгы                шул исәптән: 

грант  
(60 процент) 

үз средстволары (40 
процент һәм аннан 
күбрәк)  

1 Терлекчелек 
фермаларын төзүнең, 
реконструкцияләү яки 
модернизацияләүнең 
проект-смета 
документларын эшләү 

   

2 Терлекчелек 
фермаларын төзү, 
реконструкцияләү яки 
модернизацияләү 

   

3 Терлекчелек 
продукциясен эшкәртү 
буенча производство 
объектларын төзү, 
реконструкцияләү яки 
модернизацияләү  

   

4 Терлекчелек фермасын 
һәм терлекчелек 
продукциясен эшкәртү 
буенча объектларны 
җиһазлар һәм техника 
белән тәэмин итү, 
шулай ук аларны 
монтажлау 

   

5 Терлекчелек фермасын    
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нәселле һәм 
товарлыклы терлек 
белән тәэмин итү  

 Сатып алына торган 
әйберләр, барлыгы: 

   

Искәрмә:  
* фәкать проектта катнашучы юнәлешләрне генә кертергә. Конкурс комиссиясе 

белән килештермичә генә чыгымнар планына үзгәрешләр кертергә ярамый.  
 
КФХ башлыгы _________ (_______)  Мөһер урыны “___” _____ 20 __ ел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының                                                      
12.03.2015 № 37/2-пр боерыгы (ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының  
11.03.2016 ел, №32/2–пр редакциясендә) 
белән расланган нигезләмәгә № 12 кушымта 

 
2015-2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 

хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү” 
программасы буенча гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә грант бирү 
турында  

                                         килешү  
№ ________                                                      ________ 20 __ ел   
 
 
Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгы, алга таба – “Грант бирүче” дип атала, Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек министры Әхмәтов Марат Готыф улы йөзендә, “Татарстан 
Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәсьәләләре” 6 
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июль, 2005 ел, №316 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары 
белән расланган Нигезләмәгә туры китереп эш итүче, бер яктан, һәм 
Татарстан Республикасы муниципаль районының ______________________  

__________________________ крестьян (фермер) хуҗалыгы, КФХ 
башлыгы ________________________ йөзендә, ________________________  
нигезендә эш итүче, ОГРНИП – ____________________________________ , 
алга таба – “Грант алучы” дип атала, икенче яктан, алга таба – “Яклар” дип 
атала, конкурс үткәрү йомгаклары буенча (“____” ___________ 20 ___ел  № 
_______” конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсе, “____” _____________  

20 ___ ел № ________ Грант бирүченең бюджет средстволарын бүлеп 
бирү турында боерыгы) түбәндәге килешүне төзеде:  

1. Килешү предметы  
1.1.Грант бирүче  _______________________________  өчен 
                                                 (эшчәнлек юнәлеше)  
грант рәвешендә Грант алучыга гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә 

грант бирә. 
1.2. Грант алучы ___________________________________ сатып алуга  
грантны конкурс комиссиясе тарафыннан расланган чыгымнар планы 

нигезендә куллану бурычын үз өстенә ала.  
1.3. Грант суммасы Грант бирүче тарафыннан Грант алучының расчет 

счетына күчерелә һәм  ________ ( ________________) сум тәшкил итә.  
                                                          (сумма сүзләр белән)      
 
 
 
 
2. Грант бирүченең хокуклары һәм бурычлары 
2.1. Грант бирүче:  
бу Килешү нигезендә, Грант алучының үзенә йөкләнгән бурычларын 

үтәвенә контрольлек итә; 
Грант алучыдан финанс документларын һәм проектны тормышка 

ашыруга кагылышлы башка беренчел учет документларын соратып ала; 
грантның фәкать проектны тормышка ашыруга гына тотылуын раслап,   

Грант алучы тарафыннан тапшырылган документларны тикшерә, шулай ук 
проектның фактта тормышка ашырылуын тикшерә; 

Грант алучыга карата Россия Федерациясе законында һәм бу Килешүдә 
күздә тотылган, “2015-2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян 
(фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү” 
ведомство программасы таләпләрен үтәүне тәэмин итүгә һәм таләпләрне 
бозуларны юкка чыгаруга юнәлдерелгән гамәлләр кыла.  

2.2.Финанслау лимитлары булганда, бу Килешү төзелгәннән соң 5 эш   
көненнән дә соңга калмыйча Грант алучыга акча средстволарын күчерү юлы 
белән грант суммасын түләүне хәл итә. 
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3. Грант алучының хокуклары һәм бурычлары 
 
3.1. Грант алучы:  
Грант бирүчегә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы (алга таба – Министрлык) боерыгы белән расланган 
формалар буенча яртыеллык, еллык һәм йомгаклау хисапларын, грант 
средстволарын максатчан тоту турында тиешенчә рәсмиләштерелгән хисап-
финанс документларын тапшыра. Хисап документлары булып закон 
нигезендә хисап документлары булып танылган документлар (түләү 
поручениеләре һәм расчет счетыннан банк өземтәләре (банк билгесе белән, 
грантның акча средстволары хәрәкәтен раслаган), килешүләр күчермәләре, 
накладнойлар, счет-фактуралар, фотосурәтләр) тора. Хисаплар Грант 
алучының имзасы һәм мөһере (мөһере булганда) белән расланырга һәм 
Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 
Татарстан Республикасы  _____________ муниципаль районындагы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе (алга таба – Идарә) начальнигы белән 
килештерелергә тиеш; 

грантны үзләштергәннән соң кимендә биш ел дәвамында КФХ 
эшчәнлеген алып бара;  

өстәмә рәвештә кимендә өч даими эш урынын оештыру өчен шартлар 
тудыра;  

гранттан акча средстволары үзенең счетына алынганнан соң 24 ай 
эчендә файдалана; 

үз средстволары (кредит яки заем средстволары) хисабына чыгымнар 
планында күрсәтелгән сатып алына торган милек бәясенең кимендә 40 
процентын түли; 

грант алганнан соң 24 ай эчендә авыл хуҗалыгы терлекләренең баш 
санын Чыгымнар планында игълан ителгән санга кадәр җиткерә һәм шуны 
грант суммасы үзләштерелгән көннән алып кимендә биш ел эчендә саклый. 

3.2. Грант хисабына сатып алынган активлар Грант алучы исеменә  
теркәлергә һәм аның тарафыннан ТР муниципаль районы территориясендә 
кулланырга тиеш.  

3.3. Грант алучы тарафыннан грант хисабына сатып алынган мөлкәтне, 
закон нигезендә, грант алганнан соң 10 ел дәвамында бүләк итәргә, арендага 
бирергә, башка затларга файдалануга бирегә, алыштырырга яки пай, кертем 
рәвешендә кертергә яки  башкача рәвештә кая да булса урнаштырырга 
ярамый.  

3.4. Гранттан файдалану йомгаклары буенча Грант бирүче һәм Грант 
алучы гранттан файдалануның килешү кәгазенә кул куя. 

 
4. Якларның җаваплылыгы 
 
4.1. Яклар закон нигезендә үзләренең бурычлары өчен җавап бирә. 

Министрлык һәм дәүләт (муниципаль) финанс контрольлеге органнары, 
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закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә, грант бирү шартларын, максатларын 
һәм тәртибен үтәүне һәм грантның максатчан файдаланылышын тикшерә.  

4.2. Бирелгән грантлар, бу Нигезләмәдә билгеләнгән грант бирү 
максатларын һәм шартларын бозу, грантлардан максатчан файдаланмау яки 
грант алу өчен ялган мәгълүматлар һәм документлар тапшыру фактлары 
ачыкланган очракта, Министрлык таләбе алынганнан соң 60 көн эчендә 
Татарстан Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш.  

     4.3. Грант алучы тарафыннан министрлыкка һәм Идарәгә 
тапшырыла торган документларның дөреслеге өчен җаваплылык грант 
алучыларга йөкләнә. 

4.4. Әлеге средстволарны бюджет кеременә ихтыяри рәвештә кире 
кайтарудан баш тарткан очракта, средстволар, закон нигезендә, мәҗбүриләү 
тәртибендә кире кайтарылырга тиеш.  

4.5.Килешүне тормышка ашыру барышында килеп чыгу ихтималы 
булган үзара аңлашылмаучанлыклар Якларның сөйләшүләре  юлы белән хәл 
ителергә тиеш.      

Аңлашылмаучанлыкларны сөйләшүләр юлы белән хәл итеп булмаган 
очракта, алар гамәлдәге законда билгеләнгән тәртиптә хәл ителергә тиеш.  

4.6. Түбәндәге хәлләр килеп туганда, Яклар бу Килешүне үтәмәгән яки 
тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат ителә.  

Финанслау дәрәҗәсенең түбән булып, КФХның физик һәм мораль 
яктан искергән техник базасын һәм терлекчелек продукциясен беренчел 
эшкәртү цехларын яңарту мөмкинлеге бирмәсә;  

Терлекчелек фермалары өчен авыл хуҗалыгы техникасы һәм җиһазлар, 
терлекчелек фермаларын булдыру өчен материаллар бәясе, инфляция 
темпларына бәйле рәвештә, көтелгәннән күбрәк дәрәҗәдә үскән очракта;  

аномаль һава шартлары административ реформага бәйле төрле 
тамырдан үзгәртеп корулар аркасында, шулай ук федераль башкарма 
хакимият органнары структурасы  һәм Россия Федерациясе белән Татарстан 
Республикасы арасында тиешле  вәкаләтләр бүленеше структурасы үзгәрү 
аркасында килеп чыгу ихтималы булган форс-мажор хәлләр очрагында.  

Әлеге хәлләр форс-мажор булып тора яисә Министрлык системасына 
кермәгән хакимият органнары эшчәнлегенә бәйле булып тора, шул сәбәпле 
бу хәлләрне алдан фаразлап булмый.  

Югарыда телгә алып үтелгән хәлләр килеп туганда Яклар сөйләшүләр 
үткәрә һәм Килешү шартларына үзгәрешләр кертә.  

4.7. Килешү, Якларның үзара килешенүе буенча, бюджет законы 
нигезендә, соңыннан ___________ мең сум күләмендә грантны тиешле 
бюджетка кире кайтару нигезендә, өзелә.  

4.8. Түбәндәге очракларда, Россия Федерациясе гражданлык 
кодексының 450 статьясы нигезендә, Килешү Грант бирүче таләбе белән суд 
тәртибендә өзелә:  

1) Грант алучы гранттан файдалану турында хисапларны тулы 
күләмендә тапшырмаганда һәм Килешүдә каралган бурычларны үтәмәгәндә; 
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2) Грант алучы Грант бирүче тарафыннан хисап документлары 
тикшерелгәндә ачыкланган мәгълүматларны белә торып үзгәрткәндә; 

3) Грантның акча средстволарыннан максатчан файдаланмау 
ачыкланган очракларда; 

4) Грант алучы биш ел эчендә эшчәнлеген туктатканда һәм (яки) Грант 
алучы проектны тормышка ашыру буенча үзенә йөкләнгән бурычларны 
үтәмәгәндә; 

5)Килешү төзелгәннән соң 24 ай эчендә проект тормышка 
ашырылмаганда, моның өчен игътибарга алырлык сәбәпләр (гадәттән тыш 
хәлләр – җир тетрәү, көчле җил-давыл, су басу, пожар һ.б., Грант алучының 
24 айдан артыграк вакыт дәвамында авыру яки җәрәхәтләнү аркасында эшкә 
сәләтсез булуы, аны карау зарурилыгына бәйле рәвештә якын туганы 
сәламәтлегенә зыян килүе) булмаганда.        

 
5. Йомгаклау нигезләмәләре 
 
5.1. Килешү имзаланганнан соң үз көченә керә һәм _____________ 20 

___ елга кадәр гамәлдә була.  
5.2. Килешүгә барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр, Яклар тарафыннан 

имзалана торган, Килешүгә язмача рәвештәге өстәмә шартнамә 
рәсмиләштерү юлы белән, Якларның үзара килешенүе буенча кертелә.  

5.3. Килешү бер үк төрле юридик көчкә ия булган, һәр Як өчен берәр 
нөсхәдә, ике нөсхәдә төзелде. 
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6. Якларның реквизитлары һәм имзалары  
 

 Грант бирүче:                                                                          Грант алучы:       
 
Татарстан Республикасы                                          ______________________ 
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек                              ______________________ 
министрлыгы                                                            теркәлү адресы____________ 
 
420014,  Татарстан Республикасы,                          _______________________ 
 Казан ш., Федосеевская ур., 36 й.                         яшәү адресы:________________ 
р/с 40201810900000000002 в ГРКЦ НБ                 ________________________ 
РТ банка России                                                       паспорт: серия______, №_______  
БИК 049205001                                                         бирелгән_____________________ 
УФК по РТ (Минсельхозпрод РТ -                         бирү датасы__________________ 
л/сч. ЛБ 007090001 Аппарата МСХиП)                 р/с______________________ 
ИНН 1654019555                                                      в_______________________ 
КПП 165501001                                                                  (наименование банка) 
ОГРН 1021602854580                                               к/с__________________________ 
                                                                                     в_______________________ 
                                                                                                (наименование банка) 
                                                                                     БИК____________________ 
                                                                                     ИНН банка ______________ 
 
                                                                                    КПП____________________ 
                                                                                     ОГРНИП (ОГРН)_________ 
                                                                                     ИНН главы КФХ ________ 
Татарстан Республикасы  
Премьер-министры урынбасары –                                        
Татарстан Республикасы авыл                                            
хуҗалыгы һәм азык-төлек министры  
 М.Г.Әхмәтов   _______________     ___________         ________________                                      
                        (имза)       (ФИО)  (имза)   
 
Мөһер урыны   __________20__ ел. Мөһер урыны        _________ 20__ ел. 
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