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“2017 -  2020 елларга Татарстан
Республикасында крестьян (фермер)
хуждпыклары базасында гаилэ терлекчелек
фермаларын устеРУ” ведомство
программасында катнашу очен крестьян 
(фермер) хуэкалыкларын сайлап алу конкурсы 
турында

Россия Федерациясе Хокум этенец “Агросэнэгать комплексын устерунец 
регионапь программаларыныц максат курсэткечлэренэ ирепгугэ ярдэм иту ечен 
Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр 
биру Ьэм булу турында” 2016 елнын, 30 декабрендэге 1556 номерлы карарын утэу 
максатыннан Ьэм Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы белэн Россия 
Федерациясе субъекты дэулэт хакимиятенец иц югары башкарма органы арасында 
тозелэ торган 2017 елныц 21 февралендэге 082-08-077 номерлы Россия Федерациясе 
субъекты бюджетына федераль бюджеттан субсидиялэр биру турында килешугэ 
нигезлэнеп,

б о е р ы к б и р э м:

1. “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 
хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство 
программасын расларга (кушымта итеп бирелэ).

2. Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ конкурс уткэру турында 
нигезлэмэне расларга (кушымта итеп бирелэ).

3. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц 
(алга таба -  Министрлык) муниципаль районнардагы Авыл-хужалыгы Ьэм азык- 
толек идарэлэре башлыкларына “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” 
программасында катнашу ечен крестьян (фермер) хужалыкларын мэгълумат белэн 
тээмин итугэ булышлык курсэтергэ.

4. Министрлыкныц Финанс булеге башлыгы М.А. Мэхмутовка Гаилэ 
терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар биру турында нигезлэмэдэ каралган 
билгелэнгэн лимитлар чиклэрендэ акчаларныц уз вакытында алынуын тээмин 
итэргэ.

5. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц 
тубэндэге боерыкларын уз кочлэрен югалткан дип танырга:
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“2015 -  2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 
хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство 
программасында катнашу ечен крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу 
конкурсы турында” 2015 елныц 12 мартындагы 37/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын “2015 -  2017 елларга 
Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ 
терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында катнашу очен 
крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 елньщ 12 
мартындагы 37/2-пр номерлы боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 2015 елньщ 21 
маендагы 108/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын “2015 -  2017 елларга 
Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ 
терлекчелек фермаларын YCTePY” ведомство программасында катнашу ечен 
крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 елныц 12 
мартындагы 37/2-пр номерлы боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 2015 елньщ 3 
июнендэге 122/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын “2015 -  2017 елларга 
Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ 
терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында катнашу ечен 
крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 елныц 12 
мартындагы 37/2-пр номерлы боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 2015 елныц 19 
июнендэге 131/2-пр номерлы;

“Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын 
“2015 -  2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары 
базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында 
катнашу ечен крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 
елныц 12 мартындагы 37/2-пр номерлы боерыгы белэн расланган Гаилэ терлекчелек 
фермаларын устеругэ грантлар биру турында нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту 
хакында” 2016 елныц 11 мартындагы 32/2-пр номерлы;

“Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын 
“2015 -  2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары 
базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында 
катнашу ечен крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 
елныц 12 мартындагы 37/2-пр номерлы боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 2016 
елныц 11 мартындагы 34/2-пр номерлы;

“Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц 
“2015 -  2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары 
базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында 
катнашу ечен крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 
елныц 12 мартындагы 37/2-пр номерлы боерыгына 2 нче кушымтага узгэрешлэр 
керту хакында” 2016 елныц 10 маендагы 96/2-пр номерлы;

“Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц 
“2015 -  2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары 
базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында



катнашу ечен крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 
елнын, 12 мартындагы 37/2-пр номерлы боерыгына 2 нче кушымтага узгэрешлэр 
керту хакында” 2016 елныц 16 августындагы 152/2-пр номерлы.

6. Боерыкньщ утэлешен тикшереп торуны уз естемэ алам.
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Татарстан Республикасы 
Премьер-министры 
урынбасары -  министр М.Г.Эхмэтов



2017 елныц 29 мартындагы 
60/2-пр номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боеры белэн 
расланды

“2017 - 2020 елларга ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИК АСЫ ПДА КРЕСТЬЯН 
(ФЕРМЕР) ХУЖАЛЫКЛАРЫ БАЗАСЫНДА ГАИЛЭ ТЕРЛЕКЧЕЛЕК

ФЕРМАЛАРЬШ YCTEPY”

ВЕДОМСТВО ПРОГРАММАСЫ

Казан-2017
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Эчтзлек

Программа паспорты 3

1 булек Проблемага характеристика Ьэм аны хэл иту зарурлыгы 6

2 булек Программаньщ максатлары Ьэм бурычлары 7

3 булек Кирэкле ресурсларга ихтыяжларны нигезлэу 7

4 булек Котелгэн нэтиж;элэр Ьэм максат курсэткечлэре 8

5 булек Программа чараларыныц исемлеге Ьэм тасвирламасы 9

6 булек Программаны гамэлгэ ашыру сроклары 12

7 булек Программа чараларын гамэлгэ ашыруныц

социаль Ьэм икътисадый нэтижэлэренэ фараз 12

8 булек Программа нэтиж;элелеген бэялэу 13

9 булек Программаны гамэлгэ ашыруга идарэ иту системасы 14

1 нче кушымта 15

2 нче кушымтам 16



ПАСПОРТ
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Программа
исеме

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
крестьян (фермер) хуж;алыклары базасында гаилэ 
терлекчелек фермаларын устеру” ведомство 
программасы (алга таба -  Программа)

Программа эшлэу 
турында карар кабул 
иту датасы 
(аны раслау датасы, 
тиешле норматив 
актньщ исеме Ьэм 
номеры)

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 
“2013 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
авыл хуждлыгын устеру Ьэм авыл хужалыгы 
продукциясе, чимал Ьэм азык-телек базарларын ждйга 
салу” дэулэт программасын раслау турында” 2013 
елныц 8 апрелендэге 235 номерлы карары

Программаньщ дэулэт
заказчысы-
координаторы

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы

Программаны топ 
эшлэучелэр

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык- 
толек министрлыгы (алга таба -  Министрлык)

Программаньщ 
максаты Ьэм 
бурычлары

Программа максаты:
Авыл халкыныц яшэу дэрэж;эсен яхшырту, шэЬэр Ьэм 
авыл халкын узебездэ ж;итештерелгэн терлекчелек 
продукциясе белэн тээмин иту.
Программа бурычлары:
1. Крестьян (фермер) хужалыклары базасында заманча 
югары технологияле гаилэ терлекчелек фермалары 
санын арттыру, аларны алга таба устеру Ьэм 
Татарстан Республикасы территориясендэ экэелдеру;
2. Авыл хужалыгы продукциясен ж;итештеруне 
арттыру, авыл халкын уз шогыльлэре белэн тээмин 
иту Ьэм даими естэмэ эш урыннары булдыру;
3. Терле тердэге терлек Ьэм кош-кортларныц баш 
исэбен арттыру
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Программа чараларына 
характеристика

Программа максатларын Ьэм бурычларын гамэлгэ 
ашыруга юнэлтелгэн чаралар комплексы уз эченэ 
тубэндэгелэрне ала:
1. Гаилэ терлекчелек фермаларын тезу, 
реконструкциялэу яки модернизациялэунен проект 
документларын эшлэу;
2. Гаилэ терлекчелек фермаларын тезу, 
реконструкциялэу яки модернизациялэу;
3. Терлекчелек продукциясен эшкэрту буенча 
ж;итештеру объектларын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэу;
4. Терлекчелек фермаларын Ьэм терлекчелек 
продукциясен эшкэрту буенча объектларны жиЬазлар 
Ьэм техника белэн жиЬазлау, шулай ук аларны 
монтажлау;
5. Терлекчелек фермаларында нэсел терлеген Ьэм товар 
терлек булдыру

Программаны гамэлгэ 
ашыру сроклары

2017 ел -  30 гаилэ фермасын тезу, 90 эш урынын 
булдыру;
2018 ел -  30 гаилэ фермасын тезу, 90 эш урынын 
булдыру;
2019 ел -  30 гаилэ фермасын тезу, 90 эш урынын 
булдыру;
2020 ел -  30 гаилэ фермасын тезу, 90 эш урынын 
булдыру;
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Программаны 
финанслау кулэмнэре 
Ьэм чыганаклары

Гаилэ терлекчелек фермаларын устеру буенча гамэлгэ 
ашыруга чыгымнар кулэме барлыгы 1036 млн. сум 
тэшкил итэчэк, шул исэптэн еллар буенча:

2017 ел д а - 259 млн. сум;
2018 елда -  259 млн. сум;
2019 елда -  259 млн. сум;
2020 елда -  259 млн. сум; 

федераль бюджеттан -  400 млн. сум, 
шулардан еллар буенча:

2017 елда -  100 млн. сум;
2018 елда -  100 млн. сум;
2019 елда -  100 млн. сум;
2020 елда -  100 млн. сум;

Татарстан Республикасы бюджетыннан -  220 млн. сум, 
шулардан еллар буенча:

2017 елда -  55 млн. сум;
2018 елда -  55 млн. сум;
2019 елда -  55 млн. сум;
2020 елда -  55 млн. сум;

жэлеп ителгэн акчалар -  416 млн. сум, 
шулардан еллар буенча:

2017 елда -  104 млн. сум;
2018 елда -  104 млн. сум;
2019 елда -  104 млн. сум;
2020 елда -  104 млн. сум;

Программаны гамэлгэ 
ашырудан котелэ торган 
ахыргы нэтижэлэр Ьэм 
социаль-икътисадый 
нэтижэлелек 
курсэткечлэре

Программаны гамэлгэ ашыру тубэндэгелэрне тээмин 
итэчэк:

КФХ базасында гаилэ терлекчелек фермаларыныц 
120 берэмлеккэ артуын;

сот житештеру кулэмнэренец елына 3 120 мен; 
тоннага артуын;

ит житештеру кулэмнэренец елына 90,1 тоннага 
артуын;

Программаны гамэлгэ ашыру чорында сыерларныц 
баш исэбе 2400 башка артуны;

булдырылган эш урыннары саныныц кимендэ 360 
булуын.

Программаныц теп тешенчэлэре 

Гаилэ терлекчелек фермасы -  Татарстан Республикасы территориясендэ
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теркэлгэн, туганлык жеплэре белэн бэйлэнгэн Ьэм авыл хужалыгы терлеген Ьэм 
кош-кортны урчету Ьэм асрау эшчэнлеген бергэ башкаручы хужалык башлыгыньщ 
Ьэм эгъзаларыныц (башлыкныц узен кертеп, кимендэ ике) шэхси катнашуына 
нигезлэнгэн, теркэлу датасыннан башлап 24 айдан кубрэк вакыт дэвамында 
эшчэнлек алып барган крестьян (фермер) хужалыгы (алга таба -  КФХ);

гаилэ терлекчелек фермасын устеру -  гаилэ терлекчелек фермасын тезу, 
реконструкциялэу яки модернизациялэу, шул исэптэн аны проектлау, жиЬазлар, 
техника Ьэм авыл хужалыгы терлеге белэн комплектлау;

гаилэ терлекчелек фермасын устеругэ грант -  Татарстан Республикасы 
авыл жирлеклэре территориясендэ Ьэм авылара территориялэрдэ КФХ тезу Ьэм 
устеру максатларында Программа нигезендэ дэулэт ярдэменец башка юнэлешлэре 
кысаларында капланмый торган чыгымнарны финанслашу ечен Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгы Казна департаментыныц территориаль 
булегендэ ачылган КФХ башлыгы хосусый счетына Татарстан Республикасы 
бюджетыннан кучерелэ торган акчалар, шул исэптэн тубэндэгелэр ечен:

гаилэ терлекчелек фермасын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэунец проект документларын эшлэугэ;

гаилэ терлекчелек фермасын тезу, реконструкциялэу яки модернизациялэугэ; 
терлекчелек продукциясен эшкэрту буенча производство объектларын тезу, 

реконструкциялэу яки модернизациялэугэ;
гаилэ терлекчелек фермаларын Ьэм терлекчелек продукциясен эшкэрту 

буенча объектларны жиЬазлар Ьэм техника белэн жиЬазлауга, шулай ук аларны 
монтажлауга;

терлекчелек фермаларында нэсел терлеген Ьэм товар терлек булдыруга.

1 булек. Проблемага характеристика Иэм аны хэл иту зарурлыгы

Соцгы унъеллыкларда авыл халкы саны киму динамикасы сакланып кала, 
Федераль дэулэт статистика хезмэтенец Татарстан Республикасы буенча 
территориаль органы мэгълуматлары буенча алар 2015 елда республика халкыныц 
гомуми саныннан 23,6 процент тэшкил итте, чагыштырып карау ечен 1995 елда -  
27,1 процент.

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 
хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство 
программасы авыл жиренец яшэу ечен кызыктырырлык булуын арттыру, авыл 
халкыныц уз-узенэ шегыль табуын тээмин иту, авыл яшьлэренец эшкэ карата 
булган активлыгын арттыру, авылча яшэу рэвешен саклап калу максатларында 
эшлэнде.

Авыл хужалыгы житештеруендэ кадрлар составын ныгыту, кече 
эшкуарлыкны устеру Ьэм яца эш урыннары булдыру, авыл яшьлэренец 
кызыксынучанлыгын Ьэм эш белэн тээмин ителуен арттыру максатларында 
Программада КФХ базасында гаилэ терлекчелек фермаларына ярдэм чаралары 
комплексы тэкъдим ителэ.
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Халыкнын, шэхси ярдэмче хужалыклары (алга таба -  ЛПХ) секторында 
кимендэ 10 сыеры булган хужалыклар барлыкка килде, алар товар продукцияне 
житештеру юнэлешендэ эшлилэр. Алар хэзер ук терлекчелек продукциясе кулэме 
буенча кайбер фермер хужалыкларыннан алга киттелэр. Чынлыкта исэ гаилэ 
терлекчелек фермалары узлэре кредит, лизинг, эшкэрту Ьэм башка оешмалар 
белэн узара монэсэбэтлэр тези алу момкинлеклэре булмаган ЛПХ базасында 
оеша.

КФХ базасында гаилэ терлекчелек фермасын тозегэндэ шактый житди 
проблемалар барлыкка килэ: башлангыч капитал житэрлек тугел, залогка куя 
торган мелкэтнец житэрлек булмавы аркасында алар кредит алып булмый, шулай 
ук хужалык корылмаларын проектлауга, аларны инженерлык челтэрлэренэ 
тоташтыруга, лизинг тулэулэре буенча башлангыч кертемнэр тулэугэ Ьэм 
башкаларга зур чыгымнар талэп ителэ.

КФХныц терлекчелекне устерудэ билгеле бер потенциалы бар Ьэм алар эре 
предприятиелэр эшчэнлеге файда китерми торган яисэ ботенлэй момкин булмаган 
базар кырында эшлилэр. Кече предприятиелэр тизрэк яраклаша ал алар, 
капиталныц чагыштырмача югары эйлэнешен башкаралар. Аларны 
берлэштергэндэ якындагы сэудэ нокталарына, гомуми белем биру 
учреждениелэренэ Ьэм сэламэтлек саклау учреждениелэренэ сату очен 
продукцияне зур булмаган кулэмнэрдэ житештерэ торган эшкэрту пунктын тезу 
момкинлеклэре кубрэк була. Мэсэлэн, чит илдэ сот эшкэртэ торган 
предприятиелэрнец кубесе кооперативлар рэвешендэ тозелгэн Ьэм шуныц 
нэтижэсендэ фермер керемне сот тапшырудан алмый, э эшкэрту производствосы 
табышыннан ала.

2 булек. Программаныц максатлары Ьэм бурычлары

Программа максаты:
авыл халкыныц яшэу дэрэжэсен арттыру, шэЬэр Ьэм авыл халкын узебездэ 

житештерелгэн терлекчелек продукциясе белэн тээмин иту.
Программа бурычлары:
1. КФХ базасында югары технологияле заманча гаилэ терлекчелек 

фермалары санын арттыру, аларны алга таба устеру Ьэм Татарстан Республикасы 
территориясендэ жэелдеру;

2. Авыл хужалыгы продукциясен житештеруне арттыру, авыл халкыныц 
узенэ шогыль табуын тээмин иту Ьэм естэмэ рэвештэ даими эш урыннары 
булдыру;

3. Терле тордэге терлек Ьэм кош-кортларныц баш исэбен арттыру.

3 булек. Кирэкле ресурсларга ихтыяжларны нигезлэу

2017 -  2020 елларга программаны гамэлгэ ашыруга чыгымнар кулэме 
барлыгы 1036 млн. сум тэшкил итэчэк, шул исэптэн:

федераль бюджеттан -  400 млн.сум;
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Татарстан Республикасы бюджетыннан -  220 млн.сум;
жэлеп ителгэн акчалардан -4 1 6  млн.сум.
Программаны финанслау быелгы елга Ьэм план чорына Россия Федерациясе 

Ьэм Татарстан Республикасы бюджетлары турында ел саен кабул ителэ торган 
законнар нигезендэ башкарыла.

2017 -  2020 елларда КФХ башлыкларына грантларныц гомуми суммасы 
620 млн. сум тэшкил итэчэк, шул исэптэн Татарстан Республикасы бюджетыннан 
220 млн. сум (1 нче кушымта).

Элеге Программада каралган барлык чараларны финанслау Программаны 
гамэлгэ ашыруныц барлык срогы дэвамында башкарыла.

4 булек. Кетелгэн нэтиж;элэр Ьэм максат курсэткечлэре

Кимендэ 120 гаилэ терлекчелек фермасы дэулэт ярдэме белэн узлэренец 
КФХ устеру проектларын гамэлгэ ашыра алачак.

Программа чараларын гамэлгэ ашыру тубэндэге нэтижэлэргэ ирешергэ 
мемкинлек бирэчэк:

1. Кимендэ 360 эш урынын булдыру очен шартлар тудыру (бер КФХга 
кимендэ оч эш урыны).

2. Тээмин иту -  сату Ьэм эшкэрту тармакларында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру.

3. Авыл территориялэрен тотрыклы устеру Ьэм узлэштеру очен, шулай ук 
авыл жирлегендэ урнашуныц хэзерге системасын саклап калу очен шартлар 
тудыру.

4. Гаилэ эшкуарлыгына ярдэм иту Иэм авыл жирлегендэ урнашкан яшэу 
рэвешен саклап калу рэвешендэ социаль нэтижэ алу.

Программа чараларын гамэлгэ ашыруныц максат курсэткечлэре 
тубэндэгелэрдэн гыйбарэт:

узлэренец гаилэ терлекчелек фермаларын тезу Ьэм устеру проектларын 
дэулэт ярдэме белэн гамэлгэ ашырган КФХ саны;

естэмэ рэвештэ булдырылган даими эш урыннары саны.

Гаилэ фермаларын файдалануга керту

Эшчэнлек
юнэлеше

КФХ саны, берэмлек

2017 2018 2019 2020 Дурт елга 
барлыгы

сет житештеру 12 12 12 12 48
мегезле эре 
терлекне симерту 11 11 11 11 44

сарык фермалары 3 3 3 3 12

кош-корт сарае 3 3 3 3 12
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ат фермалары 1 1 1 1 4

Барлыгы: 30 30 30 30 120

Терлекнец баш исэбе Ьэм терлекчелек продукциясе кулэме арту

Терлек тере Уртача 1 
фермага, баш

Бер елга баш 
исэбе арту, баш

Бер елга терлекчелек 
продукциясе житештеру

сыерлар 50 600 Сет -  3120 мец тонна
угезлэр 100 1100 Ит -  275 тонна
сарыклар 300 900 Ит -  28,5 тонна
кош-корт 10 200 30 600 Ит -  51,6 тонна
атлар 200 200 Ит -  10 тонна

5 булек. Программа чараларыныц исеме Ьэм тасвирламасы

КФХ базасында тезелгэн, Программада катнаша торган гаилэ терлекчелек 
фермасы шулай ук республиканьщ башка программа чараларында катнаша ала, 
лэкин берук чыгымнарны торле дэрэжэдэге бюджетлар исэбеннэн икелэтэ 
финанслау рехсэт ителми.

Программага комплексы дэулэт ярдэмен тээмин иту ечен гаилэ терлекчелек 
фермаларына ярдэм иту буенча тубэндэгелэр карала:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц “2013 -  2020 елларга 
Татарстан Республикасында авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл хужалыгы 
продукциясе, чимал Ьэм азык-телек базарларын жайга салу” дэулэт программасын 
раслау турында” 2013 елныц 8 апрелендэге 235 номерлы карары белэн расланган 
“2013 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгын устеру Ьэм 
авыл хужалыгы продукциясе, чимал Ьэм азык-телек базарларын жайга салу” дэулэт 
программасы кысаларында гамэлгэ ашырыла торган чаралар:

озак вакытка инвестиция кредитлары биру, шул исэптэн авыл хужалыгы 
кулланучылар кредит кооперативларыннан алынган банк инвестиция кредитларын 
Ьэм заемнарын субсидиялэу;

гаилэ терлекчелек фермалары житештерэ торган авыл хужалыгы 
продукциясен сатуны оештыру;

авыл хужалыгы кулланучылар кредит кооперативларыннан алынган кыска 
вакытлы (2 елга кадэр) банк кредитларын Ьэм заемнарын субсидиялэу.

2. Авыл хужалыгы техникасы, жиЬазлары Ьэм терлеге лизинглары буенча 
кертемнэрнец бер елешен катлау. Чара “Кече Ьэм урта эшкуарлыкка, крестьян 
(фермер) хужалыкларын да кертеп, дэулэт ярдэме максатларында Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру
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Ьэм булу турында” 2014 елныц 30 декабрендэге 1605 номерлы Россия Федерациясе 
Хекумэтекарары кысаларында жиЬазларны лизингка алу шартнамэлэре буенча 
беренче тулэулэрне тулэугэ максатчан субсидиелэр бируне уз эченэ ала;

3. КФХ башлыклары алган кредитлар Ьэм заемнар буенча эшкуарлыкка 
ярдэм фондларыннан (“Татарстан Республикасыныц Гарантия фонды” 
коммерциясез оешмасы) йеклэмэлэр алу Ьэм гарантиялэр биру;

4. Россия Федерациясе Хокумэтенец 2014 елныц 15 июлендэге 598 номерлы 
карары белэн расланган “2014 -  2017 елларга Ьэм 2020 елга кадэрге план чорына 
авыл территориялэрен тотрыклы устеру” федераль максатчан программасы 
кысаларында КФХ башлыкларыныц житештеру Ьэм социаль объектларына 
инженерлык-техник инфраструктурасын тезу Ьэм ремонтлау;

5. Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ булышлык курсэту очен КФХ 
башлыклары, эгэр торак шартларын яхшыртуга мохтаж булсалар, “2014 -  2017 
елларга Ьэм 2020 елга кадэрге план чорына авыл территориялэрен тотрыклы 
устеру” федераль максатчан программасы кысаларында гамэлгэ ашырыла торган 
торак шартларын яхшырту программаларына кертелэлэр.

6. Гаилэ терлекчелек фермаларын устерергэ телэгэн гражданнарга Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц Татарстан 
Республикасы муниципаль районнарындагы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек 
идарэлэре (алга таба -  Идарэ) белгечлэре тарафыннан консультация биру 
хезмэтлэрен курсэту.

7. Гаилэ терлекчелек фермаларын устеру инфраструктурасын булдыру очен 
Татарстан Республикасы Хокумэте агробизнес олкэсендэ авыл хужалыгын устеру 
буенча Дэулэт программалары Ьэм тебэк программалары гамэллэрендэ КФХ 
башлыкларыныц катнашуын тээмин итэ. Ж^ирлэрнец булуы турында мэгълумат 
Ьэркем очен ачык була.

Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы (алга таба -  Россия Авыл 
хужалыгы министрлыгы) чараларны, “Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру турында” республика 
заявкаларына Ьэм тозелгэн Килешулэргэ нигезлэнеп, Россия Федерациясе 
Хокумэтенец 2014 елныц 14 июлендэге 717 номерлы карары белэн расланган 2013 
-2 0 1 4  елларга авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл хужалыгы продукциясе, чималы 
Ьэм азык-телек базарларын жайга салу буенча дэулэт программасы кысаларында 
финанслаша. Финанслашу “Агросэнэгать комплексын устерунец региональ 
программалары максат курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм иту очен Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру 
Ьэм булу турында” 2016 елныц 30 декабрендэге 1556 номерлы Россия Федерациясе 
Хекумэте карары белэн билгелэнгэн шартларга ярашлы рэвештэ Ьэм лимитлар 
кысаларында башкарыла.

Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар биру турында нигезлэмэ, 
гариза биручелэрне Программада катнашучылар составына керту турында карар 
кабул иту тлртибен уз эченэ алган КФХ башлыкларын сайлап алу буенча конкурс 
уткэру тэртибе, гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар биругэ крестьян
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(фермер) хужалыклары проектларын сайлап алу буенча конкурс комиссиясе составы, 
гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар биругэ гаризаларны карау буенча 
конкурс комиссиясе каршындагы экспертлар советы составы Министрлык боерыгы 
белэн расланалар. Министрлык Программада катнашучыларны сайлап алу га 
конкурс игълан итэ, аны уткэру тэртибен Ьэм срокларын билгели.

Сайлап алуда катнашу очен КФХ башлыгы, Программада катнашучыларга 
карата куелган талэплэргэ туры килуен раслый торган документларны Ьэм
2 несхэдэ теркэлгэн документларныц исемлеген беркетеп, конкурс комиссиясенэ 
гариза бирэ. Документларны кабул иту турында тамга салынган бер несхэ -  КФХ 
башлыгында, икенчесе -  конкурс комиссиясе секретарендэ кала.

Гаилэ терлекчелек фермаларын сайлап алуны Министрлык тарафыннан 
тезелгэн конкурс комиссиясе Россия Авыл хужалыгы министрлыгы тэкъдимнэренэ 
ярашлы рэвештэ гамэлгэ ашыра.

Крестьян (фермер) хужалыгын устеругэ грантньщ максималь кулэме 
Министрлык боерыгы белэн раслана. Грант суммасы конкурс комиссиясе 
тарафыннан КФХ башлыгыныц уз акчалары, кредит яки проектка кертелгэн 
акчаларньщ булуын исэпкэ алып билгелэнэ. Чыгымнар планын, шул исэптэн грант 
биру суммасы чиклэрендэ узгэрту конкурс комиссиясе белэн килештерелергэ 
тиеш.

Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар тубэндэге программа 
чараларын башкаруга тотылырга тиеш:

1. Гаилэ терлекчелек фермаларын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэунец проект документларын эшлэу;

2. Гаилэ терлекчелек фермаларын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэу;

3. Терлекчелек продукциясен эшкэрту буенча житештеру объектларын тезу, 
реконструкциялэу яки модернизациялэу;

4. Гаилэ терлекчелек фермаларын Ьэм терлекчелек продукциясен эшкэрту 
буенча объектларны жиЬазлар Ьэм техника белэн жиЬазлау (моца усемлекчелек 
продукциясен житештеру ечен билгелэнгэн авыл хужалыгы техникасы керми), 
шулай ук аларны монтажлау;

5. Авыл хужалыгы терлеклэрен сатып алу.
Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантларны тоту расланган 

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларныц Ьэр исеме буенча 18 ай эчендэ 
КФХ уз акчаларыныц Ьэм тубэндэгелэрнец нисбэтен исэпкэ алып башкарыла: 
Россия Федерациясе бюджеты Ьэм Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 
исэбеннэн иц кубе 60 проценты Ьэм КФХ уз акчалары исэбеннэн кимендэ 40 
проценты. КФХ уз акчалары сыйфатында субсидиялэнмэгэн кредитларныц иц кубе 
30 проценты курсэтелэ ала.

Конкурс сайлавын узган Программада катнашучы элеге Программаныц 2 нче 
кушымтасында каралган форма буенча расланган урнэктэге сертификат ала.

Министрлык акчаларньщ Программада катнашучыларга барып житуен Ьэм 
алар тарафыннан максатчан сарыф ителуен тикшереп торуны тээмин итэ. Моныц
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ечен Министрлык гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар бируне 
Федераль казначылыкнын, Татарстан Республикасы буенча территориаль органы 
аша башкара.

КФХ башлыгына гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грант аныц 
эшчэнлегенец бетен чоры дэвамында бер генэ тапкыр бирелергэ мемкин.

6 пуле к. Программаны гамэлгэ ашыру сроклары

Программа 2017 -  2020 елларда гамэлгэ ашырыла Ьэм “2015 -  2017 елларга 
Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ 
терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында катнашу ечен 
крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2015 елньщ
12 мартындагы 37/2-пр номерлы Министрлык боерыгы белэн расланган “2015 -  
2017 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары 
базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасыныц 
дэвамы булып тора.

7 булек. Программа чараларын гамэлгэ ашыруныц социаль Ьэм 
икътисадый нэтижэлэренэ фараз

Программа чараларын гамэлгэ ашыру авыл хужалыгы елкэсендэ стратегик 
максатларга ирешергэ, эйтик, авыл хужалыгыныц финанс тотрыклылыгына Ьэм 
аны модернизациялэугэ нигезлэнеп узебезнец авыл хужалыгы продукциясенец 
конкуренция тудыра алучанлыгын арттыруга, авыл территориялэрен тотрыклы 
устеругэ, авыл халкын эш белэн тээмин итуне Ьэм аларныц тормыш дэрэжэсен 
яхшыртуга, сэудэ киштэлэрендэ узебезнец терлекчелек продукциясенец елешен 
арттыруга ярдэм итэчэк.

Авыл хужалыгы елкэсендэ тактик Ьэм стратегик бурычларныц хэл ителеш 
дэрэжэсен чагылдыра торган курсэткечлэр КФХ саны арту Ьэм авыл хужалыгы 
продукциясен житештеру кулэмнэре арту була.

Программа чараларын гамэлгэ ашыру авылда КФХны тотрыклы устеру ечен 
алшартлар булдырачак, шул исэптэн 2020 елга кадэрге перспективада аларга 
дэулэт ярдэме тэжрибэсен Ьэм механизмнарын шомартачак.

Программа чараларын гамэлгэ ашыру нэтижэсендэ КФХныц авыл хужалыгы 
продукциясен житештерунец елына сетнец 3 120 мец тоннага Ьэм итнец 90,1 
тоннага артуы куздэ тотыла.

Шулай ук, Программаныц нигезлэнгэн максатчан курсэткечлэрендэ 
каралганча, гаилэ терлекчелек фермаларыныц саны 120 берэмлеккэ артачак. 
Моннан тыш, бер КФХ еч Ьэм аннан кубрэк эш урыны белэн тээмин итэчэк, 
барлыгы 360 эш урыны булдырылачак.

Нэтижэдэ дэулэт федераль бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан эшсезлек буенча пособиегэ тулэулэр кулэме кимудэн, салым 
жыемнары артудан естэмэ икътисадый файда алачак.

Программа чараларын гамэлгэ ашыру тискэре икътисадый зыян китермиячэк,
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эмма авыл хужалыгы жирлэренец сыйфатын яхшырту буенча культура-техника 
чараларын уткэру юлы белэн табигый ресурсларны саклап калуга ярдэм итэчэк.

Программа чараларын гамэлгэ ашыруныц беренче уйланылган нэтижэлэренэ 
йогынты ясарга момкин тышкы шартларга Ьэм куркынычларга тубэндэгелэрне 
кертеп була:

фиананслауныц КФХ Ьэм терлекчелек продукциясен беренчел эшкэрту 
цехларыныц искергэн техник базасын физик Ьэм эчке яктан яцартырга момкинлек 
бирмэячэк тубэн дэрэжэсе;

авыл хужалыгы техникасына Ьэм терлекчелек фермалары очен каралган 
ЖиЬазларга, терлекчелек фермаларын тезу очен кирэкле материалларга бэялэрнец 
инфляция усу темплары белэн ацлатыла торган кетелгэн артуыннан тагы да 
кубрэккэ артуы;

кредитлар буенча процент ставкаларыныц артуы;
аномаль Ьава торышы Ьэм административ узгэртеп корулар, шулай ук 

федераль башкарма хакимият органнарыныц структурасындагы узгэрешлэргэ Ьэм 
тиешле вэкалэтлэрнец Россия Федерациясе белэн Татарстан Республикасы 
арасында яцадан буленуенэ бэйле рэвештэ булырга мемкин институциональ 
узгэрешлэр аркасында барлыкка килу ихтималы булган форс-мажор шартлар.

Курсэтелгэн куркынычлар форс-мажор булып тора, шулай ук алар 
Министрлык системасына кермэгэн хакимият органнары эшчэнлегенэ бэйле, шуца 
курэ аларны алдан фаразлау мемкин тугел.

8 булек. Программа нэтижэлелегеи бэялэу

Программа нэтижэлелегенец механизмы:
Программаньщ КФХ базасында гаилэ терлекчелек фермаларын тезу Ьэм 

комплектлау буенча чараларыныц Татарстан Республикасында гамэлгэ 
ашырылуын ейрэну, тэжрибэне гомумилэштеру Ьэм нэтижэлелеген бэйлэу.

Анализ курсэткече:
Татарстан Республикасында Программаны гамэлгэ ашыру кысаларында 

тезелгэн гаилэ терлекчелек фермалары санын, Программада катнашучыларны 
конкурс нигезендэ сайлап алып, 120 берэмлек терлекчелек фермасына арттыру.

Гаилэ терлекчелек фермаларын устеру буенча республика программаларын 
гамэлгэ ашыру ечен федераль бюджеттан финанслашу биру аларныц сарыф 
ителуенэ мониторинг уздыруны талэп итэ. Бу максаттан Россия Авыл хужалыгы 
министрлыгы хисап биру рэвешен Ьэм аны биру тэртибен билгели.

Мониторинг уздыру тубэндэгелэрне куз алдында тота:
1. Программада катнашучы КФХ, чынбарлыктагы Ьэм финанслаша торган 
чыгымнар, акчаларныц нэтижэле тотылуы турында мэгълумат биру.
2. Элеге булекнец 1 пунктында курсэтелгэн мэгълумат бирунец ешлыгы Ьэм 
форматы.
3. Программа чараларын гамэлгэ ашыру кысаларында агымдагы чорга хисап 
бирунец яца формасын эшлэу.
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9 булек. Программаны гамэлгэ ашыруга идарэ иту системасы

Программа чараларын гамэлгэ ашыруга оештыру-методика ягыннан идарэ 
итуне дэулэт заказчысы Ьэм координаторы булып торган Министрлык башкара.

Министрлык программа чараларын эзерлэу Ьэм гамэлгэ ашыру буенча 
тармак министрлыклар Ьэм ведомстволар арасында килештерелгэн эшлэрне тээмин 
итэ.

Министрлык “Агростат” АПК статистика мэгълуматын автоматлаштырылган 
рэвештэ ж;ыю Ьэм анализлау системасы очен Россия Авыл хужалыгы 
министрлыгына ярты елга бер тапкыр, хисап яртыеллыгыннан сон килэ торган 
айнын, 20 нче числосына кадэр, Программа чараларыныц гамэлгэ ашырылуы 
турында мэгълумат тапшыра.
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2017 елньщ 29 мартындагы 60/2-пр номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Программага
2 нче кушымта

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ 
АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ ЬЭМ АЗЫК-ТОЛЕК МИНИСТРЛЫГЫ

СЕРТИФИКАТ

Олеге сертификат белэн Россия Федерациясе гражданы паспорты

(сериясе /гэм номеры, кем тарафыннан Нам кайда бирелгэн) (

Ьэм крестьян (фермер) хущалыгын дэулэт теркэве турында
таныклыгы____________________________________________________ булган

(ОГРНИП номеры Нэм датасы)

фамилиясе, исеме, атасы исеме)

Татарстан Республикасы Авыл хущалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгыныц 2017 елныц 29 мартындагы 60/2-пр номерлы боерыгы 

белэн расланган “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
крестьян (фермер) хущалыклары базасында гаилэ терлекчелек 

фермаларын уст еру” программасында катнашучы буларак таныклана
кэм аца___________________________муниципаль районында

гаилэ терлекчелек фермасын устеругэ 
_________________________________________________________ сум кулэмендэ

грант бирелэ.

Бирелу датасы_______________, 2017 ел

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары -  
Татарстан Республикасы авыл хужалыгы
Ьэм азык-телек министры М.Г. Эхмэтов

серия 16 №



2017 елньщ 29 мартындагы 
60/2-пр номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боеры белэн 
расланды

Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ конкурс уткэру турында
нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Олеге Нигезлэмэ Россия Федерациясе Хокумэтенец “Агросэнэгать 
комплексын устерунец региональ программалары максат курсэткечлэренэ 
ирешугэ ярдэм иту очен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
федераль бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу турында” 2016 елныц 
30 декабрендэге 1556 номерлы карарына Ьэм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц “2017 елга агросэнэгать комплексына дэулэт ярдэме 
чаралары турында” 2017 елныц 10 февралендэге 77 номерлы карарына ярашлы 
рэвештэ эзерлэнде.

Элеге Нигезлэмэ дэулэт ярдэме курсэту тэртибен, проектларны сайлап алу 
критериелэрен, проектларны конкурс нигезендэ сайлап алуныц максатларын, 
шартларын, оештыру процедурасын билгели.

Элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган топ тошенчэлэр:
гариза бируче -  Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек 

министрлыгы боерыгы белэн расланган “2017 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек 
фермаларын устеру” ведомство программасында (алга таба -  Министрлык, 
Программа) катнашучы дип тану очен конкурс комиссиясенэ гариза бируче Ьэм 
элеге Нигезлэмэ талэплэренэ туры килуче крестьян (фермер) хужалыгы (алга таба 
-  КФХ) башлыгы;

гаилэ терлекчелек фермасы -  авыл хужалыгы терлеген урчету Ьэм асрау 
очен билгелэнгэн, КФХ милкендэге яки файдалануындагы житештеру объекты;

гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грант -  Татарстан Республикасы 
авыл жирлеклэре территориясендэ Ьэм авылара территориялэрдэ КФХ тезу Ьэм 
устеру максатларында Программа нигезендэ дэулэт ярдэменец башка 
юнэлешлэре кысаларында капланмый торган чыгымнарны финанслашу очен 
Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы буенча органы территориаль 
булегендэ ачылган КФХ башлыгыныц хосусый счетына федераль бюджеттан, 
Татарстан Республикасы бюджетыннан Ьэм (яки) жирле бюджеттан кучерелэ 
торган акчалар, моца тубэндэгелэр керэ:

гаилэ терлекчелек фермасын тозу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэунец проект документларын эшлэу;

гаилэ терлекчелек фермасын тозу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэугэ;
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терлекчелек продукциясен эшкэрту буенча производство объектларын тезу, 
реконструкциялэу яки модернизациялэугэ;

гаилэ терлекчелек фермаларын Ьэм терлекчелек продукциясен эшкэрту 
буенча объектларны жиЬазлар Ьэм техника белэн (моца усемлекчелек 
продукциясен жцтештеру ечен билгелэнгэн авыл хужалыгы техникасы керми) 
ЖиЬазлау, шулай ук аларны монтажлау;

авыл хужалыгы терлеген сатып алу (алга таба -  грант);
конкурс комиссиясе -  гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар 

биру ечен КФХ проектларын сайлап алу максатларында тезелгэн ведомствоара 
конкурс комиссиясе;

экспертлар советы -  гаризаларны карау Ьэм алга таба документларны 
конкурс комиссиясенэ тапшыру ечен Министрлык тарафыннан тезелгэн совет;

чыгьшнар планы -  конкурс комиссиясе раславына гариза бируче 
тарафыннан тэкъдим ителгэн гранттан файдалануныц юнэлешлэре буенча 
чыгымнарныц статьялап эшлэнгэн сметасы;

грант алучы -  Программада катнашучы дип тану ечен конкурс сайлавын 
узган Ьэм грант алу га шартнамэ тезегэн КФХ башлыгы.

1.2. Грант гаризасы конкурс комиссиясе тарафыннан расланган КФХ 
башлыгына бирелэ.

1.3. Конкурс комиссиясе эшен оештыруны Министрлык башкара.
1.4. Грант чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына торган мелкэт, 

башкарыла торган эшлэр атамалары буенча куелган хакныц кимендэ 40 
процентын уз акчалары исэбеннэн тулэу йеклэмэсен алган КФХ башлыкларына 
бирелэ.

Грант хисабына КФХ башлыгы тарафыннан сатып алынган мелкэт грант 
акчаларын тоткан кеннэн башлап 5 ел дэвамында сатылырга, булэк ителергэ, 
арендага тапшырылырга, башка затлар файдалануына бирелергэ, 
алмаштырылырга яки пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яисэ Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ башка терле тартып алынырга тиеш тугел. Бу шарт гаилэ 
терлекчелек фермаларын Ьэм терлекчелек продукциялэрен эшкэрту 
предприятиелэрен устеругэ грантлар биру чараларында катнашучылар ечен 
житди булып тора.

2. Грантлар биру кулэме Ьэм шартлары

2.1. Грантлар грант алучыларга техник-икътисадый нигезлэугэ ярашлы 
рэвештэ максатчан чыгымнарны финанслашу шартларында кире кайтарылмый 
торган итеп гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ бирелэ.

2.2. Грантлар гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ чыгымнар планында 
билгелэнгэн Ьэр чыгым статьясыныц 60 процентыннан артык булмаган 
кулэмендэ, лэкин бер гариза биручегэ иц кубе жиде миллион сум бирелэ.

2.3. Грантлар проектка салынган куэтлэр тубэндэгечэ булганда булеп 
бирелэ:
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кимендэ 50 баш сыеры булган (елына кимендэ 260 тонна сет) сет 
фермаларына;

кимендэ 100 баш мегезле эре терлекне (тере авырлыкта елына кимендэ 
25 тонна ит) сугымга симерту фермаларына;

кимендэ 200 дуцгыз, шул исэптэн 10 ана дуцгыз булган (тере авырлыкта 
елына кимендэ 20 тонна ит) дуцгыз фермаларына;

кимендэ 300 баш сарык, шул исэптэн кимендэ 100 баш ана сарык булган 
(тере авырлыкта елына кимендэ 9,5 тонна ит) сарыклар урчету фермаларына; 

кимендэ 100 баш савым кэжэлэренэ (елына кимендэ 75 тонна сет); 
ит ечен кош-корт устеруче кош фермаларына -  ит житештерунец еллык 

эйлэнеше тере авырлыкта кимендэ 10 мец баш куркэ (кимендэ 80 тонна), 20 мец 
баш бройлер (кимендэ 20 тонна), 3 мец баш каз (кимендэ 10,5 тонна), 7 мец баш 
урдэк (кимендэ 14 тонна) булганда;

йомырка ечен кош-корт устеруче кош фермаларына -  йомырка салучы 
кимендэ 10 мец баш тавык (елына кимендэ 2,5 млн. данэ), 10 мец баш бытбылдык 
(елына кимендэ 7,5 млн. данэ), 3 мец баш каз (елына кимендэ 150 мец данэ) яки
4 мец баш урдэк (елына кимендэ 450 мец данэ) булганда;

яшь кош-корт устеруче кош фермаларына -  тере авырлыктагы артымныц 
еллык эйлэнеше кимендэ 10 мец баш куркэ (кимендэ 10 тонна), 15 мец баш 
бройлер (кимендэ 5 тонна), 13 мец баш йомырка тавыгы (кимендэ 10 тонна), 8 мец 
баш каз (кимендэ 2,5 тонна) яки 10 мец баш урдэк (кимендэ 3 тонна) булганда;

кимендэ 200 ат, шул исэптэн кимендэ 50 бия булган (тере авырлыкта елына 
кимендэ 10 тонна ит) ат фермаларына;

елына кимендэ 15 тонна товар балык житештеру (урчету) фермаларына.
2.4. Грантлар тиешле елга Ьэм план чорына федераль бюджет Ьэм Татарстан 

Республикасы бюджеты турында законнарда Министрлыкка бу максатларга 
каралган бюджет акчалары чиклэрендэ бирелэ.

2.5. Конкурста катнашу ечен КФХ тубэндэге талэплэргэ туры килергэ
тиеш:

а) КФХ башлыгы Ьэм эгъзалары булып туганнар булган Ьэм аларныц 
шэхси катнашуына нигезлэнгэн житештеру эшчэнлеген бергэ башкаручы Россия 
Федерациясе гражданнары (КФХ башлыгын кертеп, кимендэ ике) тора.

б) конкурска гариза биру датасына КФХ эшчэнлеге срогы теркэлу 
датасыннан 24 айдан кубрэк;

в) КФХ дэулэт теркэве Ьэм аныц житештеру эшчэнлеген башкаруы бары 
тик Татарстан Республикасы муниципаль районныц авыл жире территориясендэ, 
моца Татарстан Республикасы Конституциясенец 65 статьясы нигезендэ 
республика эЬэмиятендэге шэЬэрлэр керми;

г) КФХ башлыгы Ьэм эгъзалары элек эш башлаучы фермарлар ечен грант, 
гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантлар алмаган йэ эш башлаучы 
фермерлар ечен грант акчаларын тулысынча тотып бетергэн датадан еч елдан 
кимрэк вакыт узган. Шул у к вакытта эш башлаучы фермаерлар ечен грант 
хисабына бер ук чыгымнарны финанслау рехсэт ителми;
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д) КФХ “Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 
турында” 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ 
микропредприятие критерийларына туры килэ;

е) КФХ авыл хужалыгы терлеге Ьэм кош-корты ечен узенец азык базасын 
яки башка авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр белэн уртак азык базасын 
булдыру ечен шартларны куз алдында тота йэ тиешле кулэмдэ азык китерутэ 
шартнамэлэр (башлангыч шартнамэлэр) тезегэн;

ж) КФХ Программада авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм 
куллану балансларын Ьэм бер генэ тапкыр башкарыла торган гамэллэргэ каршы 
чараларны исэпкэ алып каралган терлекчелек эшчэнлегенец бер юнэлеше (бер 
тармагы) буенча бердэн артык булмаган гаилэ терлекчелек фермасын тезуне 
планлаштыра яисэ бердэн артык булмаган гаилэ терлекчелек фермасын 
реконструкциялэргэ планлаштыра;

хужалыкта терлекчелек продукциясен эшкэрту буенча уз базасы булмаганда 
Ьэм (яисэ) хужалык авыл хужалыгы кулланучылары кооперативы эгъзасы булып 
тормаганда, гаилэ терлекчелек фермасын устеру ечен авыл хужалыгы терлегенец 
хужалык тарафыннан планлаштырыла торган саны, эйтик, мегезле эре терлек 300 
баш сыердан, кэжэ (сарык элеге хужалык) 300 ана баштан артып китмэскэ тиеш;

з) КФХ башлыгы хужалыкныц урнашу Ьэм теркэлу урыны буенча 
муниципаль берэмлектэ даими яшэу урынында яши яки анда кучеп килергэ 
вэгъдэ бирэ Ьэм грант алган Ьэм акчаларын тотып бетергэн датадан кимендэ 5 ел 
дэвамында аныц бердэнбер эш урыны булган;

и) КФХда зур файда китерэ торган авыл хужалыгы терлеген Ьэм кош- 
кортын югары технологияле жиазлар Ьэм авыл хужалыгы техникасын кулланып 
асрау буенча гаилэ терлекчелек фермасын тезу Ьэм устеру буенча; сатыла торган 
терлекчелек продукциясенец кулэмен арттыру буенча; уз бэясен чыгару срогы 
сигез елдан артмаган гаилэ терлекчелек фермасын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэу нигезлэве булган планы (алга таба -  бизнес-план) була;

к) хужалык башлыгы, сатып алына торган мелкэтнец, башкарыла торган 
эшлэрнец, курсэтелэ торган хезмэтлэрнец (алга таба -  сатып алулар) исемнэрен, 
аларныц исэбен, хакын, финанслау чыганакларын (грант акчалары, уз акчалары 
Ьэм заем акчалары) курсэтеп, чыгымнар планын тапшыра;

л) КФХ чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларныц Ьэр исеме 
буенча хакныц кимендэ 40 процентын, шул исэптэн сатып алуларныц Ьэр исеме 
буенча хакныц кимендэ 10 процентын турыдан-туры уз акчалары исэбеннэн 
тулэргэ йеклэмэ ала;

м) КФХ акчаларныц хужалык башлыгы счетына кучкэн кененнэн алып 
24 ай эчендэ грант акчаларын тотарга Ьэм грант акчасына сатып алына торган 
мелкэттэн фэкать гаилэ терлекчелек фермасын устеру Ьэм эшчэнлек башкару 
ечен файдаланырга йеклэмэ ала;

н) КФХ грант алган елда кимендэ еч яца даими эш урынын булдыруны Ьэм 
грант акчаларын тотып бетергэннэн соц кименэ 5 ел дэвамында саклап калуны 
планлаштыра. шартлар тудырыла;
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о) КФХ гаилэ терлекчелек фермасын устеругэ грант акчаларын тотып 
бетергэннэн соц кимендэ биш ел дэвамында эшчэнлек башкарырга йеклэмэ ала;

п) хужалык тарафыннан устеру тэкъдим ителгэн, элек дэулэт ярдэме 
акчаларын кулланып гамэлгэ ашырылмаган гаилэ терлекчелек фермасын тезу, 
реконструкциялэу, модернизациялэу Ьэм ремонтлау;

р) КФХ башлыгы Ьэм эгъзалары Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
узлэренец персональ белешмэлэрен тапшыруга Ьэм эшкэртугэ ризалык бирэлэр;

с) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн салымнар, жыемнар Ьэм 
башка тулэу йеклэмэлэре булмау, шулай ук Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц тиешле бюджетына шул исэптэн башка хокукый актлар нигезендэ 
бирелгэн субсидиялэрне, бюджет инветициялэрен кайтару буенча вакыты узган 
бурычлар Ьэм Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетларына 
кайтарылырга тиешле вакыты узган башка бурычлар булмау;

т) хужалык башлыгы коммерция оешмасыныц гамэлгэ куючысы (анда 
катнашучы) тугел, моца конкурста катнашу ечен гариза биргэн вакытка башлык 
булып торган КФХ очрагы керми;

у) КФХ карата узгэртеп кору, юкка чыгару, яки банкротлык процедуралары 
уткэрелми Ьэм хужалык эшчэнлеген башкарырга чиклэулэр юк;

ф) КФХ элеге Нигезлэмэнец 2.6 пунктында курсэтелгэн максатларга башка 
норматив хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар нигезендэ Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан акча алучы булып 
тормый.

2.6. Грант чыгымнар планы нигезендэ Грант алучы тарафыннан 
тубэндэгелэргэ тотылырга мемкин:

гаилэ терлекчелек фермаларын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэунец проект документларын эшлэугэ;

гаилэ терлекчелек фермасын тезугэ, реконструкциялэугэ яки 
модернизациялэугэ;

терлекчелек продукциясен эшкэрту буенча житештеру объектларын тезугэ, 
реконструкциялэугэ яки модернизациялэугэ;

гаилэ терлекчелек фермаларын Ьэм терлекчелек продукциясен эшкэрту 
буенча объектларны жиЬазлар Ьэм техника белэн жиЬазлауга, шулай ук аларны 
монтажлауга;

авыл хужалыгы терлеген сатып алуга.
2.7. Грант КФХга бары тик бер генэ тапкыр бирелергэ мемкин.
2.8. КФХ башлыгы бурычлары:
грант акчаларын тотып бетергэннэн соц 5 ел дэвамында Министрлыкка 

квартал саен 1 нче кушымта нигезендэ “Эшчэнлек турында белешмэлэр” хисабын 
тапшыру;

чыгымнар планы нигезендэ грант акчаларын Ьэм уз акчаларын тотып 
бетергэннэн соц, 2 нче кушымтада каралган “Дыелма реестр”ны, акчаларны уз 
вакытында Ьэм максатка ярашлы рэвештэ тотуын раслый торган хисап-финанс 
документларын, ферма фотосурэтен тапшыру. Хисап документлары законнар
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нигезендэ шундый документлар дип танылган раслау документларыннан 
гыйбарэт.

3. Программада катнашу ечен конкурс комиссиясенэ тапшырыла 
торган документлар исемлеге

3.1. Программада катнашу ечен КФХ башлыклары тубэндэге документлар 
тапшыра:

3.1.1. Элеге Нигезлэмэгэ 3 нче кушымтада каралган форма буенча гариза;
3.1.2. КФХ дэулэт теркэве турында таныклыкныц Ьэм КФХ урнашу урыны 

буенча салым органында исэпкэ куелу турында таныклыкнын кучермэлэре;
3.1.3. Гариза биргэн кенгэ кадэр ин кубе еч ай алдан Индивидуаль 

эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрыннан алынган еземтэ;
3.1.4. Россия Федерациясе гражданы -  КФХ башлыгы Ьэм КФХ 

эгъзаларыныц паспортлары кучермэлэре, аларныц туганлыгын яки хосусиятен 
раслый торган документлар (туу турында таныклык, язылышу турында таныклык 
яки башка охшаш документлар);

3.1.5. Ферма хужалыгын тезу турында КФХ эгъзалары арасындагы килеигу;
3.1.6. Дэулэт статистика кузэтуе органнарына № 2-фермер “Авыл хужалыгы 

культуралары уцышын жыю турында белешмэлэр” Ьэм № 3-фермер 
“Терлекчелек продукциясен житештеру Иэм терлек башлары турында 
белешмэлэр” формалары буенча соцгы хисап датасына хисаплар;

3.1.7. КФХда зур файда китерэ торган авыл хужалыгы терлеген Иэм кош- 
кортын югары технологияле жиазлар Ьэм авыл хужалыгы техникасын кулланып 
асрау буенча гаилэ терлекчелек фермасын тезу Ьэм устеру буенча; сатыла торган 
терлекчелек продукциясенец кулэмен арттыру буенча; уз бэясен чыгару срогы 
сигез елдан артмаган гаилэ терлекчелек фермасын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэу нигезлэве булган, естэмэ рэвештэ кимендэ еч даими эш урынын 
булдыру ечен шартлар тудыру каралган бизнес-план, шулай ук грант хисабыннан 
финанслашу ечен куздэ тотыла торган акчаларныц, сатып алына торган 
мелкэтнец, башкарыла торган эшлэрнец, курсэтелэ торган хезмэтлэрнец 
исемнэрен, аларныц исэбен, хакын, финанслау чыганакларын курсэтеп, кэгазъдэ 
Ьэм электрон чыганакта элеге Нигезлэмэгэ 4 нче кушымтада каралган чыгымнар 
планы проекты;

3.1.8. Гариза биручедэ чыгымнар планыныц кимендэ 40%ы кулэмендэ уз 
Ьэм (яки) кредит акчалары булуны раслый торган документлар, аларныц 30%ы - 
субсидиялэнми торган кредитлар йэ проектны гамэлгэ ашыруга кертелгэн уз 
кертемнэре Ьэм 10% ы - уз акчалары булырга мемкин:

КФХ исэп-хисап счетыннан акча булуны раслый торган банк еземтэсе; 
гариза бирученец тулэп бара алуы (кредитны кайтара алуы) алдан 

тикшерелу, гаилэ терлекчелек фермасын устеру бизнес-планына бэялэмэ бирелу 
турында Ьэм субсидиялэнми торган кредит бируне, аныц кулэмен курсэтеп, 
хуплау хакында банк тарафыннан бирелгэн документ;
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конкурска гариза биргэн кенгэ кадэр иц кубе ике ай алдан тезелгэн КФХ 
башлыгына кирэкле акчаларны биру турындагы кредит шартнамэлэренец 
кучермэлэре;

гариза биру датасына проект гамэлгэ ашырылу стадиясендэ булса, “Россия 
Федерациясендэ бэйлэу эшчэнлеге турында” 1998 елныц 29 июлендэге 135-ФЭ 
номерлы Федераль законда курсэтелгэн бэялэу эшчэнлеге стандартларына туры 
китереп бэйсез бэялэуче тарафыннан башкарылган мелкэтне бэялэу турында 
хисап. 2015 елдан иртэрэк булмаган вакытта тезелэ (реконструкциялэнэ) башлап, 
тезелеп (реконструкциялэнеп) беткэн яки кимендэ 50% эзерлек стадиясендэге 
ферманыц булуы раслана. Ферманы тезу (реконструкциялэу) буенча уз акчалары 
хисабына башкарылган эшлэрнец хакы проект бэясенец 30%ыннан ким булмаска 
тиеш, моннан тыш кимендэ 10%ы грант биру турында карар кабул ителгэннэн соц 
турыдан-туры акчалата тулэнергэ тиеш.

3.1.9. Хезмэткэрлэрнец уртача саны турындагы мэгълуматны, “Россия 
Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында” 2007 елныц 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законда каралган микропредприятие 
критериенэ (узган календарь елда хезмэткэрлэрлэрнец уртача саны, гариза 
бирученец гариза биру вакытына хезмэткэрлэре саны, шул исэптэн, КФХ 
башлыгын да кертеп, КФХ эгъзалары саны) туры килуен раслый торган КФХ 
белешмэсен;

3.1.10. Гариза бирученец житештеру биналары, техника, жиЬазлар, авыл 
хужалыгы терлегенец баш саны булу турында 5 нче кушымтада каралган 
белешмэсен;

3.1.11. Уз-узен жайга сала торган оешмага (алга таба -  СРО) проектлауга 
(тезугэ яки реконструкциялэугэ грант кулланылганда) рехсэт кучермэлэре 
беркетелгэн гаилэ терлекчелек фермаларыныц локаль сметалары Ьэм схема- 
сызымнары (башкарылачак эшлэр урыны фотосы, объект булган очракта -  аныц 
эчен Ьэм тышын тешергэн фото) кушымта итеп бирелгэн жыелма смета исэп- 
хисабын;

3.1.12. Ферма тезугэ (реконструкциялэугэ) (тезугэ яки реконструкциялэугэ 
грант кулланылганда) рехсэтне яки милек хокукы турында таныклыкны, яки 
аренда шартнамэсен, алар барысы да законнарда билгелэнгэн итэртиптэ теркэлгэн 
булырга тиеш;

3.1.13. Салым органыннан, узе телэп, Конкурска гариза бирелэ торган айныц 
беренче числосына яки аца кадэрге айга Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
утэлу срогы житкэн Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 
салымнар, жыемнар Ьэм башка мэжбури тулэулэр буенча тулэу вакыты узган 
бурычлары булмауны раслый торган белешмэне (КНД 1120101 коды буенча 
форма). Курсэтелгэн документ субсидия алучы тарафыннан уз телэге белэн 
тапшырылмаган очракта, Министрлык аны ведомствоара мэгълумат алмашу 
тэртибендэ салым органыннан соратып ала;

3.1.14. Элеге Нигезлэмэгэ 6 нчы кушымтада нигезендэ персональ 
белешмэлэрне эшкэртугэ ризалык;



8

3.1.15. Элеге Нигезлэмэгэ 7 нче кушымтада каралган форма буенча КФХ 
анкетасы;

3.1.16. Законнарда билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн жир кишэрлегенэ 
милекчелек хокукларын Ьэм (яисэ) жир кишэрлеген арендалау шартнамэсен 
дэулэт теркэве турында таныклык кучермэсе;

3.1.17. КФХ урнашу Ьэм теркэлу урыны буенча КФХ башлыгыныц яшэу 
фактын раслый торган авыл (шэЬэр) жирлегенец хужалыклар буенча 
кенэгэсеннэн еземтэ;

3.1.18. КФХ башлыгыныц хезмэт кенэгэсе кучермэсе;
3.1.19. Иминлэштерелгэн затныц -  КФХ башлыгыныц мэжбури пенсия 

иминияте системасындагы индивидуаль хосусый счетыныц соцгы хисап датасына 
торышы турында белешмэлэр (СЗИ-6 формасы);

3.1.20. Соцгы хисап датасына социаль иминият фондына хисапныц хисапны 
кабул иту турында фонд тамгасы куелган хисапныц (Форма-4 ФСС) кучермэсе;

3.1.21. Соцгы хисап датасына пенсия иминият фондына хисапны кабул иту 
турында фонд тамгасы куелган хисапныц кучермэсе (РСВ-1 ПФР формасы) ;

3.1.22. Аерым затныц элек булган (хэзерге) кучемсез мелкэт объектларына 
хокуклары турында Бердэм дэулэт кучемсез милек реестрыннан алынган Ьэм 
вэкалэтле орган тарафыннан расланган, конкурска гариза биргэн кенгэ кадэр иц 
кубе 30 кон элек бирелгэн еземтэ.

3.2. Белешмэлэрнец дереслеге Ьэм тапшырылган документларныц чын булуы 
ечен жаваплылык КФХ башлыгына йеклэнэ. Конкурс комиссиясенэ документлар 
эзерлэу Ьэм тапшыру белэн бэйле барлык чыгымнарны КФХ башлыклары тули.

Таныклау талэп ителгэн Ьэм берничэ биттэн гыйбарэт документлар 
тапшырылганда, аларныц Ьэр бите таныклана. Документларныц теп несхэлэре 
проектны яклаганда конкурс комиссиясендэге кучермэлэр белэн чагыштырып 
карау ечен бирелэ.

Элеге Нигезлэмэнец 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар КФХ башлыгы 
тарафыннан имзаланган, тегелгэн, номерлар сугылган Ьэм КФХ башлыгы меЬере 
белэн таныкланган булырга тиеш. Вэкалэтле вэкил меЬере белэн расланган Ьэм 
имзасы белэн таныкланган (юридик затлар ечен) яки уз кулы белэн таныкланган 
(КФХ башлыгы ечен) тезэтулэрдэн тыш башка бетерулэр Ьэм тезэтулэр рехсэт 
ителми.

Элеге Нигезлэмэнец 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар конкурс 
сайлавын уздыру турындагы белдерудэ курсэтелгэн вакыт эчендэ Ьэм адрес 
буенча тапшырыла.

Грантлар биру тэртибе Ьэм документларныц формалары турында мэгълумат 
“Интернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы 
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц рэсми сайтына 
http: //agro.tatarstan.ru/, “Фермерларга, авыл хужалыгы кооперативларына грантлар 
Ьэм ЛПХ субсидиялэр” булегенэ, андагы “Россия Федерациясе бюджеты 
катнашында гаилэ фермаларына ярдэм” булекчэсенэ урнаштырыла.

Гариза бируче конкурс комиссиясенэ (турыдан-туры эцгэмэ вакытында), уз 
ихтыяры белэн) КФХна программаныц потенциаль катнашучы буларак уцай бэя
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бирэ торган, конкурс комиссиясенэ йогынты ясый алган тубэндэге документлар 
тапшырырга мемкин:

а) муниципаль хакимият органнарынннан КФХ усешен, аньщ житештеру 
курсэткечлэре динамикасын, шулай ук булырга мемкин социаль-икътисадый 
нэтижэне Ьэм грант бирунец максатка ярашлы булуын курсэтэ торган тэкъдим 
хатлары;

б) авыл хужалыгы билгелэнешендэге объектларга милекчелек хокукларын 
дэулэт теркэве турында таныклыкныц кучермэсе, техник чара паспортыныц 
кучермэсе (милкендэ техник чара булганда);

в) житештеру биналары (шул исэптэн тегэллэнмэгэн тезелеш), авыл 
хужалыгы терлеге, техникасы Ьэм жиЬазлары фотосы;

г) гариза биргэн вакыттан элеге Нигезлэмэнец 2.5. Ьэм 3.1. пунктларында 
билгелэнгэн талэплэргэ туры китереп эшлэп бетерелгэн документлар;

д) массакулэм мэгълумат чараларында басылып чыккан мэкалэлэр Ьэм узе 
кирэк дип тапкан башка документлар.

4. Гаризаларны кабул иту Ьэм теркэу

4.1. Грантлар биру буенча конкурс сайлавында катнашуга гаризалар кабул 
ителэ башлау турында белдеру “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ Министрлыкныц http://agro.tatarstan.ru/ рэсми сайтында “Фермерларга, 
авыл хужалыгы кооперативларына грантлар Ьэм ЛПХ субсидиялэр” булегенэ 
урнаштырыла:

Белдерудэ конкурс уздырылу урыны Ьэм вакыты, элемтэгэ керу ечен 
телефоннар, Министрлык сайтыныц документларны тапшыру тэртибе Ьэм 
конкурс шартлары турында мэгълумат алырга, норматив документлар белэн 
танышырга мемкин булган булеге курсэтелэ.

4.2. Гаризалар кабул ителэ башлау кене дип белдеру бастырылган кеннэн соц 
килэ торган кон санала. Белдерудэ курсэтелгэн срок узганнан соц, КФХ 
башлыкларыннан гаризалар кабул ителми. Гаризалар кимендэ 30 календарь кен 
эчендэ кабул ителэ.

Алынган гаризалар Ьэм документларны теркэу гаризаларны теркэу 
журналына язылып баруына карап башкарыла, ул номерланган, тегелгэн Ьэм 
конкурс комиссиясе секретаре имзасы Ьэм Министрлык меЬере белэн беркетелгэн 
булырга тиеш. Гаризаны теркэгэндэ аца керу номеры сугыла.

Элеге Нигезлэмэнец 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар конкурс 
комиссиясе секретарена кэгазъдэ тапшырыла, естэмэ буларак электрон рэвештэ 
элеге Нигезлэмэнец 3.1.7. (бизнес-план), 3.1.11. (локаль-смета исэп-хисаплары 
Ьэм КФХда хэзерге вакытта булган житештеру биналары, техника, терлек Ьэм 
кош-корт фотодокументлары) Ьэм 3.1.15. (анкета) пунктчаларында курсэтелгэн 
документлар тапшырыла. Конкурс комиссиясенэ КФХ башлыгы тарафыннан 
тапшырыла торган барлык документларныц исемнэре, алардагы битлэр саны ике 
несхэдэ тезелэ торган исемлеккэ кертелэ. Конкурс комиссиясе секретаре 
тапшырылган документларны аларга кушымта итеп бирелгэн исемлек белэн

http://agro.tatarstan.ru/
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(8 нчы кушымта) чыгыштырып караганнан сон,, алар КФХ мвЬере белэн 
таныклана торган конвертка салыналар. Конвертта шулай ук программаныц 
исеме, ферманыц эшчэнлек юнэлеше Ьэм аньщ проекттагы куэте, КФХ исеме, 
гариза бирученец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме Ьэм адресы курсэтелэ. 
Материаллар исемлеге конвертка салынмый. Документларны кабул иткэндэ, 
исемлек битенэ документларныц кабул ителуен раслый торган тамга салына, 
кабул иту датасы Ьэм теркэлу номеры курсэтелэ. Кабул ителу турында тамга 
салынган исемлек битенец бер носхэсе КФХ башлыгында кала, э икенчесе 
документлар пакетына беркетеп куела.

Гаризаны Ьэм документларны кабул иткэндэ аларныц тулылыгын Ьэм 
куелган талэплэргэ туры килу-килмэвен тикшеру башкарылмый.

5. Конкурс комиссиясенец функциялэре Ьэм бурычлары

5.1. Конкурс комиссиясе уз эшчэнлеген законнарга, элеге Нигезлэмэгэ 
таянып башкара Ьэм уз эшен авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ 
дэулэт ярдэме инфраструктурами тэшкил итэ торган оешмалар, ижтимагый 
оешмалар, крестьян (фермер) хужалыклары Ьэм агрария профиле буенча белем 
бируче оешмалар белэн узара хезмэттэшлектэ торып оештыра.

5.2. Конкурс комиссиясенец теп бурычлары:
гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грант алу ечен гариза бируче 

тарафыннан тапшырыла торган конкурс документациясен уз вакытында, ачык Ьэм 
объектив карауны тээмин иту;

проектларга аларныц тулылыгын Ьэм дереслеген, икътисадый 
нэтижэлелеген, Татарстан Республикасы икътисады ечен социаль эЬэмиятле 
булуын Ьэм дэулэт ярдэме курсэтунец максатка ярашлы булуын билгелэу 
максатында экспертиза ясау;

конкурсный жицучелэрен Ьэм аларга бирелэ торган грантларныц кулэмнэрен 
билгелэу.

5.3. Конкурс комиссиясе Министрлык боерыгы белэн кимендэ 12 кешедэн 
тезелэ Ьэм конкурс комиссиясе рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, секретареннан 
(тавыш биру хокукы юк) Ьэм эгъзаларыннан гыйбарэт була. Конкурс комиссиясе 
составына дэулэт хезмэткэрлэре Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр, авыл хужалыгы 
елкэсендэ ижтимагый оешмалар, берлеклэр, берлэшмэлэр Ьэм мэгариф 
оешмалары вэкиллэре кертелэ. Конкурс комиссиясе составындагы дэулэт 
хезмэткэрлэренец Ьэм муниципаль хезмэткэрлэрнец саны 50 проценттан кимрэк 
була.

Конкурс нэтижэлэрендэ уз мэнфэгатьлэре булган затлар (шул исэптэн 
конкурста катнашуга гариза биручелэр йэ курсэтелгэн гаризаларны биргэн 
КФХда торучылар), йэ конкурста катнашучылар йогынты ясый алган затлар 
комиссия эгъзалары була алмый.

Конкурс комиссиясе рэисе:
конкурс комиссиясе эшчэнлегенэ житэкчелек итэ Ьэм аца йеклэнгэн 

бурычларныц утэлеше ечен жавап бирэ;
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конкурс комиссиясе эгъзалары арасында йеклэмэлэр булэ; 
конкурс комиссиясе утырышларын алып баруны, утырышлар беркетмэлэре 

эзерлэнуне Ьэм конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн карарларныц 
утэлешен тикшереп торуны гамэлгэ ашыра.

5.4. Конкурс комиссиясе рэисе урынбасары, конкурс комиссиясе 
утырышында рэис булмаган очракта, аныц вазыйфаларын башкара.

5.5. Конкурс комиссиясе секретаре:
гаризалар кабул ителеп беткэннэн соц биш эш коне эчендэ конкурс 

комиссиясе утырышында каралырга тиешле гаризаларныц, аларга кушып 
тапшырылган документлары белэн бергэ, исемлеген този;

гаризалар кабул ителеп беткэннэн соц биш эш коне эчендэ документларны 
электрон рэвештэ экспертлар советы каравына тапшыра;

конкурс комиссиясе утырышыныц кон тэртибе буенча материаллар 
эзерлэуне оештыра, документлар эйлэнешен Ьэм утырышларда конкурс 
комиссиясе эгъзаларыныц катнашуын, конкурс комиссиясе утырышлары 
беркетмэлэрен рэсмилэштеруне тээмин итэ;

гаризалар кабул ителеп беткэннэн соц 15 эш коне эчендэ конкурс комиссиясе 
утырышын гариза биручелэрне турыдан-туры эцгэмэгэ чакырып оештыра;

конкурс тэмамланганнан соц 30 эш коне эчендэ барлык гаризаларны Ьэм 
документларны, шулай ук конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн барлык 
документларны, грант акчалары тотып бетерелгэн датадан биш ел дэвамында 
саклау максатыннан, Министрлык архивына тапшыра.

5.6. Иеклэнгэн вэкалэтлэрне, консультациялэрне гамэлгэ ашыру, 
тапшырылган документларга экспертиза ясау ечен конкурс комиссиясе 
экспертлар советын жэлеп итэ. Экспертлар советы Министрлык боерыгы белэн 
кимендэ 12 кешедэн тезелэ Ьэм экспертлар советы рэисеннэн, секретареннан Ьэм 
эгъзаларынанн гыйбарэт була.

Экспертлар советы:
конвертларны ача Ьэм документларныц булуын тикшерэ;
КФХ башлыгыныц Иэм аныц тарафыннан тапшырылган документларныц 

талэплэргэ туры килуен тикшерэ;
бэялэу ведомостенэ кертеп, балларныц исэбен саный Ьэм конкурс 

комиссиясе каравына тэкъдим иту рэвешендэге бэялэмэ чыгара.
Экспертлар советы рэисе:
экспертлар советы эшчэнлегенэ житэкчелек итэ Ьэм аца йеклэнгэн 

вазыйфаларныц уз вакытында утэлуе ечен жаваплы була;
экспертлар советы эгъзалары арасында йеклэмэлэр булэ.
Экспертлар советы рэисе урынбасары, экспертлар советы рэисе булмаган 

очракта, аныц вазыйфаларын башкара.
Экспертлар советы секретаре экспертлар советы утырышын Ьэм конкурс 

комиссиясе ечен экспертлар советы бэялэмэсен эзерлэу эшен оештыра.
Экспертлар советы утырышы КФХ башлыкларыныц конкурска гаризаларын 

кабул иту тегэллэнгэн кеннэн 15 эш кененнэн дэ соцга калмыйча уздырыла.



12

5.7. Конкурс комиссиясе, гаризалар кабул иту тегэллэнгэн квннэн 15 эш 
коненнэн дэ соцга калмыйча, конкурс комиссиясе утырышын уткэрэ, гариза 
биручелэр тарафыннан тапшырылган документларны, аларнын, туры килуе 
турында экспертлар советы тэкъдимнэрен карый, грант суммасын билгели, КФХ 
башлыкларына грантлар биру йэ бирудэн баш тарту турында карар кабул итэ, ул 
конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсе белэн (алга таба -  беркетмэ) 
рэсмилэштерелэ.

Турыдан-туры эцгэмэ барышында конкурс комиссиясенец Ьэр эгъзасы 
гаризаларда бирелгэн мэгълуматка Ьэм бирелэ торган сорауларга гариза 
бирученен, >кавапларына нигезлэнеп, карар кабул итэ Ьэм, бирелэ торган грантньщ 
кулэмен курсэтеп, Ьэр КФХ башлыгы буенча тавыш биру кэгазенэ язма кертэ.

5.8. Конкурс комиссиясе карары, конкурс комиссиясе составыныц 
яртысыннан кубрэге булганда, тавышларныц гади купчелегенэ нигезлэнеп кабул 
ителэ. Тавышлар тигез булганда, конкурс комиссиясе утырышында рэислек 
итученен тавышы хэлиткеч була.

Баллар санын бертигез жыйган берничэ дэгъва итуче булып, 
катнашучыларныц сан составы буенча тиешле грант саны булмаганда, грант 
“Конкурска гаризалар теркэунец 3 номерлы журналы”нда алданрак теркэлгэн 
гариза хуждсына бирелэ.

Конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан Тавыш биру кэгазълэрендэ 
курсэтелгэн карарларына нигезлэнеп, секретарь конкурс бюллетеней тези. Тавыш 
биру кэгазълэре Ьэм конкурс бюллетене беркетмэгэ беркетеп куела.

Конкурс комиссиясе утырышлары аны уздыруга ихтыяж; булган саен 
уткэрелэ. Конкурс комиссиясе эгъзалары утырышка рэис карары буенча 
чакырыла. Конкурс комиссиясе секретаре утырышка оч эш кене кала гариза 
биручелэрнец электрон рэвештэ тапшырылган, каралуы планлаштырылган 
документларын Ьэм экспертлар советы бэялэмэсен, ойрэну ечен, конкурс 
комиссиясе эгъзаларына ж;ибэрэ.

Конкурс нэтижэлэре турында мэгълумат интернет челтэрендэ 
Министрлыкньщ рэсми сайтына конкурс комиссиясе карары кабул ителгэн 
кеннэн 10 эш кененнэн дэ соцга калмыйча урнаштырыла.

5.9. Конкурс комиссиясе, экспертлар советы бэялэмэсенэ Ьэм гариза 
биручелэр тарафыннан тапшырылган документларга ясалган анализга нигезлэнеп, 
тубэндэге критерийларга карап, конкурс сайлавы жицучелэрен билгели:

№
т/б Критерий исеме Курсэткечлэр Баллар белэн 

бэялэу
1 Конкурс сайлавында катнашу ечен 

гариза биру вакытына терлеклэр 
11эм кош-кортларныц баш исэбе 
булу (шартлы баш саны)*

5 алып 10 кадэр 1
11 алып 30 кадэр 3
31 кубрэк 5

2 Башкарыла торган эшчэнлекнец 
терен курсэтеп естэмэ эш 
урыннары булдыру

4-5 урын 1

6-9 урын 3
10 Ьэм аннан кубрэк 5
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урын
3 Инженерлык челтэрлэренэ 

электр, су, юл, газ, жылылык, 
канализация -  кирэкле тоташулар 
булу

ике Ьэм аннан кубрэк 3

бер
1

4 Конкурс сайлавында катнашу ечен 
гариза биру вакытына КФХ 
башлыгы милкендэ авыл 
хужалыгы узйерешле техникасы, 
югары житештеручэнлекле 
терлекчелек жиЬазлары булу 
(берэмлек)

1 алып 3 кадэр 1

3 алып 5 кадэр 2

5 кубрэк 3

5

КФХ башлыгыныц авыл 
хужалыгы билгелэнешендэге 
теркэлгэн жир кишэрлеклэре булу, 
гектар**

милектэ,
тулэусез файдалануда 3

грант акчаларын 
тотып бетергэннэн 
соц кимендэ 5 еллык 
озак вакытлы срокка 
арендада***

1

6 Авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге жир кишэрлеге 
мэиданы, гектар

5 алып 10 кадэр 1
10,1 алып 50 кадэр 3
50 Ьэм аннан кубрэк 5

7

Ферманыц юнэлеше

мегезле эре терлекне 
сет ечен Ьэм симерту 
ечен ашату

5

атчылык,
кошчылык

3

кэжэ урчету, 
сарык урчету, 
дуцгызчылык

1

8 КФХ башлыгыныц чыгымнар 
планыныц 40% ы кадэр уз 
акчалары, кредит акчалары булу

уз акчасы 50 процент 
Ьэм аннан кубрэк

3

уз акчасы 50 
проценттан кимрэк

1

9 Бизнес-планга бэя биру
а) проектныц уз бэясен чыгару чоры 5 елдан азрак 3

5 елдан 7 елга кадэр 1
б) авыл хужалыгы кулланучылар 

кооперативында катнашу яки 
узенец эшкэртуен Ьэм эзер 
продукцияне сатуны оештыру. 
Гариза бирученец соцгы елларда

уз эшкэртуе Ьэм эзер 
продукцияне сату 7

авыл хужалыгы 
кооперативлары 
аркылы сату

3
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аларга эшкэрту Ьэм сату ечен 
тапшырылган продукция 
кулэмнэре турында мэгълумат бар

читтэге эшкэртучегэ 
сату

1

в) уз азык базасы булу уз азык базасы 
хисабына азык белэн 
тээмин ителу 50 
проценттан кимрэк

1

50 Ьэм аннан кубрэк 
процент 3

г) проект куэтенэ чыкканннан соц 
Житештерунец рентабельлеге

10 проценттан алып 
20 процентка кадэр 1

20 процент Ьэм аннан 
югарырак 3

10 КФХ башлыгыныц проектны уцышлы гамэлгэ ашыруныц 
теп факторларын белуенэ бэя, (эцгэмэдэн соц куела)

Максималь 
балл -  20

Искэрмэ:
* 1 пунктта курсэтелгэн курсэткечнец зурлыгын исэплэп чыгарганда терлек 

Ьэм кош-кортларны шартлы баш исэбенэ кучергэндэ тубэндэге коэффициентлар 
кулланыла: мегезле эре терлек (олы) -  1,0, ат -  0,76; мегезле эре терлек (яшь) -
0,52; дуцгызлар - 0,25; сарыклар Ьэм кэжэлэр -  0,12; кош-корт - 0,03, 
балыкларныц топ котуендэге ана балыклар, мэрсин балыкларыннан тыш -  0,2; 
мэрсин балыкларныц теп кетуендэ ана балыклар -  0,4.

** Балл тиешле хокук гектарларыныц исэбе кубрэк булган саен югарырак 
була. Гектарларныц исэбе бер ук булган очракта, иц югары балл куела.

*** Грант акчаларын тоту срогы “Грант Ьэм уз акчаларын тоту графигы”
6 нчы таблицада курсэтелэ.

5.10. Бэя куела торган Ьэр проект буенча йомгак балл чыгарыла, ул 
5.9 пунктта курсэтелгэн критерийлар буенча гариза бируче балларыныц суммасы 
буларак билгелэнэ. Баллар бары тик тегелгэн документлар буенча гына исэплэп 
чыгарыла.Конкурс комиссиясе утырышында тэкъдим ителгэн документлар баллар 
суммасына кушылмый. Барлыгы 68 балл жыярга мемкин. Конкурс комиссиясе 
уцай карар чыгарсын ечен 30 балл жыярга кирэк.

5.11. Беркетмэ конкурс комиссиясе рэисе яки аныц урынбасары, секретаре 
Ьэм утырышта катнашкан эгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмэ 
имзаланганнан соц, Министрлык 5 кен эчендэ конкурс сайлавы нэтюкэлэрен 
раслау турында боерык чыгара Ьэм аны Министрлыкныц Татарстан Республикасы 
муниципаль районнарындагы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэлэренэ 
жибэрэ. Министрлык жицучелэр турында Министрлык боерыгы расланган 
кеннэн соц 3 эш кене эчендэ элемтэ чаралары аша конкурсный жицучелэренэ 
хэбэр итэ, шулай ук конкурсный жицучелэре исемлеген “Интернет” мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ Министрлыкныц рэсми сайтына урнаштыра.
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5.12. Грант алучы “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Министрлыкныц рэсми сайтына жицучелэр исемлеге урнаштырылган кеннэн эш 
кеннэре белэн исэплэнэ торган 10 кенлек срок эчендэ Министрлык белэн 9 нчы 
кушымтада каралган форма буенча грант биру турында шартнамэ (алга таба -  
шартнамэ) тези.

5.13. Эгэр грант откан фермерлар саныньщ финанслауга булеп бирелгэн 
суммага карата нисбэте кимрэк булса, Министрлык остэмэ конкурс игълан итэ, ул 
элеге Нигезлэмэдэ каралган тэртиптэ уткэрелэ.

5.14. Грант алучы уз ихтыяры белэн тубэндэге очракларда гариза бирэ:
а) чыгымнар планы,

чыгымнар планындагы суммалар,
сатып алынган товарларньщ, эшлэрнец, хезмэт курсэтулэрнец исемнэре,
ферманыц эшчэнлек юнэлешлэре,
грант акчаларынын, максатка ярашлы тотылуы турында хисап биру срогы 

узгэргэндэ;
б) элеге Нигезлэмэ кысаларында йеклэмэлэрне утэргэ комачаулый торган 

шартлар турында.
Гаризаларны конкурс комиссиясенец чираттагы утырышында аныц 

эгъзаларыныц тавыш биру юлы белэн башкарыла, ул Тавыш биру кэгазендэ Ьэм 
конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсендэ теркэлэ.

6. Грант биру Ьэм аны кире кайтару тэртибе

6.1. Министрлык Татарстан Республикасы бюджет акчаларын теп булуче 
булып тора Ьэм акчаларны эш кеннэрендэ исэплэнэ торган биш кенлек срокта 
Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы буенча идарэсендэ ачылган 
хосусый счетыннан Идарэлэрнец Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсенец территориаль булеклэрендэ ачылган хосусый 
счетларына кучерэ.

Акчаларны Идарэгэ кучеру ечен нигез итеп Татарстан Республикасы 
муниципаль районына бирелергэ тиешле грантлар турындагы ж;ыелма исэп-хисап 
белешмэлеге алына, анда 10 нчы кушымтада бирелгэн форма буенча грант 
алучылар Ьэм 11 нче кушымтада курсэтелгэн форма буенча шартнамэ Ьэм 
чыгымнар планы курсэтелэ.

6.2. Министрлык жыелма исэп-хисап белешмэлеген, шартнамэне Ьэм 
чыгымнар планын, аларныц керуенэ карап, махсус журналда терки, ул номерлана, 
тегелэ Ьэм аца Министрлык меЬере сугыла. Теркэу язмасы теркэу номерын, 
документларны кабул иту датасын Ьэм конкурс комиссиясе нэтижэлэре буенча 
грант суммасын уз эченэ ала.

6.3. Министрлык документлар теркэлгэн кеннэн соц биш эш кене эчендэ аца 
кергэн документларны тикшерэ Ьэм грант алучы тарафыннан 6.2. пунктына 
ярашлы рэвештэ тапшырылган чыгымнар планын, исэп-хисап белешмэлеген Ьэм 
шартнамэне имзалый.

6.4. Гариза биручегэ грант бирудэн тубэндэге очракларда баш тартыла:
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6.2. пунктында каралган документларныц тулы пакеты тапшырылмаган 
булса;

6.2. пунктына ярашлы рэвештэ тапшырылган документларда курсэтелгэн 
белешмэлэрнец, исэп-хисапларныц факттагы белешмэлэргэ, исэп-хисапларга 
туры килмэве ачыкланса.

6.5. Министрлык, Идарэлэрнец Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсенец территориаль булеклэрендэ ачылган хосусый 
счетларына грант кучеру ечен Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыныц 
Казначылык департаментына тубэндэгелэрне тапшыра:

а) конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсен раслау турында Министрлык 
боерыгын;

б) 6.2. пунктында курсэтелгэн Ьэм 6.3. пункты нигезендэ имзаланган жыелма 
исэп-хисап белешмэлеге Ьэм шартнамэ кучермэсен.

6.6. Идарэ грантларны Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы 
буенча идарэсенец территориаль булеклэрендэ ачылган КФХ хосусый счетларына 
КФХ башлыгы Идарэгэ тубэндэге документларны тапшырган кеннэн соц 5 эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча:

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларныц Ьэр исеме бэясенец 
кимендэ 40 процентын уз акчалары Ьэм (яки) кредит акчалары исэбеннэн 
тулэнуен раслый торган документларныц 2 нче кушымтада каралган форма 
буенча, курсэтелгэн документларныц кучермэлэрен беркетеп, жыелма реестрны;

максат чыгымнарын тулэугэ тулэу йеклэмлэрен, КФХ ныц максат 
чыгымнары буенча йеклэмлэре барлыкка килугэ нигез булган шартнамэлэрне, 
аларда эш башкаручыныц (подрядчыныц, товар китерученец) тулы исеме Ьэм 
товарныц (хезмэт курсэтунец) исеме, чыгымнар планында каралган грант 
чиклэрендэге суммага аларныц саны (кулэме).

6.7. Законнар нигезендэ Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органнары 
КФХ максатларыныц, шартларыныц Ьэм грантлар биру тэртибенец утэлешен 
тикшереп тора.

6.8. Грант алучылар, “Грантлар биру кулэме Ьэм шартлары” дигэн 2 булектэ 
курсэтелгэн грант алу шартларын бозган очракта, законнар нигезендэ жавап 
тоталар.

6.9. Грант биру федераль бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан финанслау лимитларын исэпкэ алып башкарыла. Грант алуга 
конкурс сайлавын уткэн гаризаларны канэгатьлэндеру ечен быелгы елда бюджет 
акчалары житэрлек булмаса, аларны финанслау элеге Нигезлэмэгэ ярашлы 
рэвештэ максималь баллар саны буенча чират тэртибендэ гамэлгэ ашырылачак.

Грант акчаларын чыгымнар планына ярашлы рэвештэ тотарга комачаулый 
торган эшкуарлык эшчэнлеге шартлары узгэргэн, проектны гамэлгэ ашырудан 
баш тарткан, грантныц максатчан билгелэнеше буенча тотылмавы Ьэм грант алу 
ечен дерес булмаган белешмэлэр Ьэм документлар тапшырылу фактлары 
ачыкланган очракта, бирелгэн грант суммасы законнар нигезендэ кире 
кайтарылырга тиеш.
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"КИЛЕШТЕРЕЛДЕ":
а  и  Ешлык: (килэсе яртыелныц 10 нчыАвыл хужалыгы пэм азык-телек v р

_ числосына кадэр)
идарэсе башлыгы

____________/_______ /
Эшчэнлек турында белешмэлэр

201__елга________________________  ТР муниципаль районыныц____________________  КФХ.
(Ф.И.О.)

“2017 - 2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хувдлыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын 
устеру” программасы буенча______________________юнэлеше буенча ______ баш .

1.Житештеру курсаткечлэре:

т/б
№

Баш саны булу
Ж^итештерелгэн 
авыл хужалыгы 

продукциясе 
исеме

Авыл хужалыгы 
продукциясен 

житештеру кулэме, тн
Сату кулэме, тн Алынган табыш, мец 

сум. Барлык 
чыгымна 

р, мен 
сум.

Рентабе
льлек,

%
А вы л

хуж алы гы

тер л еген ец
исем е

Саны,
баш.

Хисап чорында 
барлыгы

шул исэптэн 
хисап датасына 

(кварталга)

хисап
елында

барлыгы

шул исэптэн 
хисап 

датасына 
(яртыелыкка)

Хисап елында 
барлыгы

шул исэптэн 
хисап датасына 
(яртыеллы кка)

1 Сет

2 Ит

3 И.б.ш.

4

5

Барлыгы Барлыгы

2. Салым салу, хезмэткэрлэр саны Ьэм аларныц хезмэт хакы:

т/б
№

Хуэцалык 
хезмэткэрлэренен 
белгечлеге исеме

Ф.И.А и.

Исэплэнгэн хезмэт 
хакы, мец сум

Сапымнар, мен сум

Б а р л ы г

ы,
с а п ы м н а

Р

ш у л  и с э п т э н

Хисап елында 
барлыгы

шул исэптэн 
хисап датасына 

(кварталга)

хезмэт
хакыннан

кучерелгэн
акча

Ж ир салымы
М елкэткэ

салым
Транспорт

салымы

Бердэм
авыл

хужалыгы
салымы

1 КФХ башлыгы

2 КФХ эгъзасы

3
гр ан т  ал га н ч ы  

х езм эткэр л эр  са н ы - кеше

4
Я ца эш кэ  

ал ы н ган нар5

6

Барлыгы

3. Ферманы устеругэ грант акчалары тотылуга бэя.
1 жир кишэрлеге зурлыгы (г а ) : милектэ - ,арендада -

2
КФХ башлыгыныц субъектив бэялэве буенча, грант нэрсэ эшлэргэ 
мемкинлек биргэн?

з Авыл хужалыгы продукциясен эшкэрту Иэм сату ничек жайга сапынган?

> КФХ да нинди социаль жаваплылык бар?

5 КФХныц нинди проблемапары, сораулары бар?

6
КФХ ны устеру 
перспективапары -

Белешмэлэрнен дереслеген раслыйм: КФХ башлыгы /Ф.И.А. и. имза/ Mehep
-----------------------  -------------------------  урыны
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-
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О
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сум

O
N

X
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оо

Улчэу
берэм
леге

г-
X

Сатып алынган товар - 
матди кыйммэтлэрнен 

(терлек, тезелеш 
материаллары, техника, 
хезмэт курсэтулэр h.6.) 
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ЧО
X

Кайдан
(сатучы
исеме)

X

Документ
номеры

X

Документ

датасы

СП
X

Тулэуне(тулэу 
йеклэмэсен) раслый 

торган документ 
исеме

С
Я

Барлыгы:

№ №

т/б

-
-
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С

П
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Белешмэлэрнен дереслеген раслыйм: КФХ башлыгы_______________________________________ /Ф.И.А.и./_ / Имза/



2017 елньщ 29 мартындагы 60/2-пр 
номерлы
ТР Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ

3 нче кушымта

Татарстан Республикасы авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министры урынбасары -  
конкурс комиссиясе рэисе 
P.P. Хэбиповка

(КФХ башлыгы Ф.И.А.и., яшэу урыны 
адресы)

“2017-2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 
хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство 

программасында катнашучыларны конкурс нигезендэ сайлап алуда
катнашу очен 

гариза

М ин,________________________________________________________________

(гариза бирученец тулы рэсми исеме) 
мине “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 
хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство 
программасында (алга таба -  Программа) катнашучыларны конкурс нигезендэ 
сайлап алуда катнашучылар составына кертуегезне сорыйм.

Моньщ белэн мин тубэндэгелэрне раслыйм:
1. КФХ башлыгы булып эшлэу урыны минем хезмэт эшчэнлегенец 

бердэнбер урыны булып тора, Ьэм мин, элеге КФХ нан тыш, коммерция 
оешмасыныц гамэлгэ куючысы (анда катнашучы) булып тормыйм.

2. КФХ карата узгэртеп кору, юкка чыгару, банкротлык процедуралары 
уткэрелми Ьэм хужалык эшчэнлеген башкарырга чиклэулэр юк;

3. КФХ Конкурс уздыру турында нигезлэмэдэ курсэтелгэн максатларга 
башка норматив хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар нигезендэ Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан акча алучы булып 
тормый.

4. КФХ ныц Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетына шул исэптэн башка 
хокукый актлар нигезендэ бирелгэн субсидиялэрне, бюджет инветициялэрен 
кайтару буенча вакыты узган бурычлары булмау;

5. КФХ ныц Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн салымнар, жыемнар Ьэм 
башка тулэу йеклэмэлэре булмау.

6. Программада катнашу шартлары белэн таныштым Ьэм килешэм.



Тапшырылган документлардагы яки аларныц кучермэлэрендэге барлык 
мэгълумат дерес, грант бирелугэ документлар карауда катнашучы затларныц алар 
белэн танышуына каршы тугел.

__________  /______________/ «____ » _________ , 20____ ел
(имза) (Ф.И.А.и.)

Mehep урыны



2017 елньщ 29 мартындагы 60/2-пр 
номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ
4 нче кушымта

Бизнес-планныц тэкьдим ителгзн формасы 

Титул бите:
Курсэтелэ:
крестьян (фермер) хужалыгыныц (алга таба -  КФХ), район исеме, баш 

исэбен курсэтеп, гаилэ терлекчелек фермаларыньщ юнэлеше, тозелу датасы, 
КФХ адресы Ьэм КФХ элемтэ телефоны.

Резюме
Проект турында кыскача мэгълумат бирелэ: 

крестьян (фермер) хужалыгы турында топ мэгълумат: КФХ тулы исеме, 
ОГРНИП, теркэлу датасы, И Н Н :________________________________________

фактта урнашу урыны адресы:_______
КФХ элемтэ телефоны______________
КФХ башлыгыныц кыскача резюмесы:

Ф.И.А.и., туу датасы Ьэм урыны, белеме, эш стажы: 
КФХ башлыгы паспорты
белешмэлэре:___________________________________

КФХ башка эгъзалары буенча шул ук 
белешмэлэр:___________________________________________________________

КФХ башлыгын да кертеп, КФХ эгъзаларыныц гомуми саны :______ кеше;
КФХ эшкуарлык эшчэнлегенец теп тере:_________________________________

2. Проект тасвирламасы
Тасвирлана:

проект максаты, юнэлеше, куэте:_______________________________________ ;
ферманыц урнашу урыны:______________________________________________ ;
проектныц социаль-икътисадый эЬэмияте, кимендэ еч эш урынын булдыру 
ечен шартлар тудыру Ьэм 
башкалар:______________________________________________________________
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бинаныц, жир кишэрлегенец мэйданы, уз бэясен чыгару срогы сигез елдан 
артмаган гаилэ терлекчелек фермасын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэу нигезлэве:____________________________________________

житештерелэ торган продукциянец, эшлэрнец, хезмэт курсэтулэрнец 
ассортименты (1 нче таблица):__________________________________________

теп кулланучылар, сатып алу бэялэре, китеру Ьэм сату алымнары:

3. Финанс елеше
Курсэтелэ:

проект бэясе, грант - 60 процент, уз акчалары -  кимендэ 10-40 процент Ьэм 
заем акчалары -  кимендэ 30 процент исэпкэ алына, сатып алулар курсэтелэ 
(исеме, маркасы, саны, бэясе, хакы Ь.б.ш.) (2 нче Ьэм 4 нче таблицалар):

9

салым салу системасы тере, салым тулэу кулэмнэре:

4. Дитештеру (оештыру) планы

Житештеру технологиясе (житештеру процессы тасвирлана); азыкка 
ихтыяж (бер башка, баш санына, бер сезонга, бер елга, азык берэмлеклэре 
натурага кучерелэ) исэп-хисабы. Азык житештеру планы (3 нче таблица). 
Ресурслар (КФХ матди Ьэм кешегэ кагылышлы ресурс л ары карала). Авыл 
хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм куллану балансы, шулай ук 
эпизодик характерга каршы чаралар утэу:

5. Бизнес-планны гамэлгэ ашырганда барлыкка килергэ мемкин
куркынычлыклар
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1 нче таблица
КФХ буенча терлекчелек продукциясен житештеру Ьэм сату планы

(проектньщ Ьэр елы ечен)

Еллар
буенча

Продукциянец
исеме

Баш
саны

Савылга 
н сет/ 

арттыры 
лган 

авырлык 
кг/грамм

Тулаем
продукция

кулэме,
тонна

Товар
продукция

кулэме,
тонна

Бер
берэмл

ек
бэясе

Сатудан 
алынган 

табыш, мец 
сум

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлыгы:



2 нче таблица

КФХ буенча проектам гамэлгэ ашыру чорында еллар буенча чыгымнар

4

№
т/б

Исеме Еллар буенча сумма, мец сум

1ел 2 3 4 5 6 7 8 Барлы
гы:

1 Чимал, барлыгы: 
шул исэптэн запчастьлэр, 

азык

2 Коммуналь тулэулэр, барлыгы: 
шул исэптэн электр энергиясе

су белэн тээмин иту 
жылылык энергиясе 
газлаштыру 
канализация

3 Хезмэт хакы, барлыгы:
шул исэптэн исэплэнгэн:

4 Кредитларга Ьэм заемнарга 
хезмэт курсэту:

5 Аренда барлыгы:

шул исэптэн:
жир
техника
бина

6 Салымнар
7 Башка чыгымнар, барлыгы: 

шул исэптэн:
8 Барлык чыгымнар:
9 Барлык табыш:
10 Грант
11 Табыш / зыян
12 Файда, процент

Проектныц уз бэясен чыгару срогы:
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3 нче таблица 

КФХ да азык эзерлэу планы

Елл
ар

буен
ча

Азык исеме 
(терлэр буенча)

Мэйдан,
гектар

Ундырыш
лылык,

гектардан
центнер

Тулаем
ж;ыем,
тонна

Эзер
азык

кулэме,
тонна

Азык бэясе, мен сум

Барлыг
ы

шул исэптэн
узенеке сатып

алынган

1

2

3

4

5

6

7

8

Б арлы гы :
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Гаилэ терлекчелек фермасын устеругэ 
чыгымнар планы проекты

4 нче таблица

(муниципаль район, хужалык исеме, юнэлеше, баш саны, продукциянен еллык
кулэме.)

№
т/
б

Сатып алуларньщ исеме *
Сатып

алуларн
ьщ

исеме

Исэб
е

Бэя
се

Финанслау чыганаклары, мец сум

Барл
ыгы

шул исэптэн

Грант,
60

проце
нт

жэлеп ителгэн 
акчалар (40 Ьэм 

аннан кубрэк 
процент)

30
процент

10
процент

1

Г аилэ терлекчелек 
фермаларын тезу, 
реконструкциялэу яки 
модернизациялэунец проект- 
смета документларын эшлэу
Статья буенча барлыгы: * * *

2

Гаилэ терлекчелек фермаларын 
гозу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэу
Статья буенча барлыгы: * * *

3

Терлекчелек продукциясен 
эшкэрту буенча житештеру 
объектларын тозу, 
реконструкциялэу яки 
модернизациялэу
Статья буенча барлыгы: * * *

4

Г аилэ терлекчелек 
фермаларын Ьэм терлекчелек 
продукциясен эшкэрту буенча 
объектларны жиЬазлар Ьэм 
техника белэн жиЬазлау, 
шулай ук аларны монтажлау
Статья буенча барлыгы: * *

5

Терлекчелек фермаларын 
нэселле Ьэм товар терлек 
белэн комплектлау
Статья буенча барлыгы: * *
Барлык чыгымнар: * *

* Грант сорала торган юнэлешлэрне генэ кертергэ
КФХ башлыгы_____________________ __  «_____»

(Ф.И.А.и., имза)
, 2 0 __ ел

меЬер урыны
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Продукциянец еллык кулэме_______ тонна булган,
Т Р _________________________ муниципаль районыныц
______________________________________ КФХ буенча

проектам гамэлгэ ашыру срогында 
кету эйлэнеше,

5 нче таблица

№
т/б Курсэткеч

Еллар буенча авыл хужалыгы терлеге саны, баш
Грант 

алган ел 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ана башлар (сыер, ана 
баш сарык h. б.ш.)

2

ана башлар кетуен 
яцартуга / арттыруга 
ремонт кету (тана, 
шешэк сарык Ь.б.ш.)

3

Яшь артым, барлыгы:
шул исэптэн: 

угезлэр, бэрэннэр 
Ь.б.ш.

таналар, сарык Ь.б.ш.

4

Симертугэ, барлыгы:
шул исэптэн : 

бер яшьтэн арткан 
таналар Ь.б.ш.
бер яшьтэн арткан 
узезлэр Ь.б.ш.

5
Ел дэвамындагы 
барлык башлар 
(1+2+3+4 битлэр)

6 Урнаштыруга
(сатуга)

7 Ел ахырына барлыгы 
( 5 - 6  битлэр)

Искэрмэ: Башка тер хайваннарньщ баш саны ж;енси теренэ Ьэм яшенэ туры килгэн 
торкеменэ карап куела.
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6 нчы таблица

__________________________ КФХ ныц грант Ьэм уз акчаларын тоту графигы.
Сарыф ителгэн акча суммасы (уз Ьэм (яки) кредит) кварталлар буенча курсэтелэ, 

млн. сум. ____________________________________

№

т/б

Исеме (тезелеш 
эшлэре, фермаларны 

техник яктан 
комплектлау, баш 

саннарыныц кирэкле 
саны Ь.б.ш.)

Сроки выполнения работ и задач реализации проекта

2017 ел 2018 ел 2019 ел

2
кв.

3
кв.

4
кв. 1 кв. 2

кв.
3

кв.
4

кв. 1 кв. 2
кв.

1

2

3

4

5

6

7
башка

исэплэнгэн ферманы 
кулланышка керту

КФХ башлыгы________________________  «_____» __________ , 2 0 __ ел
(Ф.И.А.и., имза) меЬер урыны

Mehep булганда



2017 елньщ 29 мартындагы 60/2-пр 
номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ
5 нче кушымта

2 0 __елньщ « »___________ на (нэ)
___________________ муниципаль районыныц_________________________
авыл жцрлеге крестьян (фермер) хужалыгында житештеру биналары, 

ЖиЬазлар, терлек Ьэм кошларныц баш исэбе булу турында
белешмэ

№
т/б

Курсэткечлэр Исэплэу
берэмлеге

Саны

1 Мегезле эре терлекнец баш исэбе - барлыгы, баш
шулардан ана башлар -  барлыгы, баш
шул исэптэн савым сыерлар баш

2 Атларныц баш исэбе - барлыгы, 
шул исэптэн

баш

3 яшьлек Ьэм аннан олырак биялэр баш
3 Дуцгызларныц баш исэбе -  барлыгы, баш

шул исэптэн ана дуцгызлар баш
4 Сарыкларныц баш саны - барлыгы, баш

шул исэптэн ана сарыклар (ана башлар) баш
5 Кэжэлэрнец баш саны - барлыгы, баш

шул исэптэн ана кэжэлэр (ана башлар) баш
6 Кошларныц баш саны - барлыгы,

шул исэптэн (терлэре буенча аерып язарга)
баш

7 Техника булу (терлэре Ьэм маркалары 
буенча аерып язарга)

берэмлек

8 Ждр булу гектар

9 Ж^итештеру биналары (исеме, мэйданы) квадрат метр

10 Дитештеру биналарыныц электр энергиясе, 
су, газ, канализация, юл челтэрлэренэ 
тоташулары (санап утэргэ)

Ферма -

-

-

(вазыйфа, Ф.И.А.и., имза) 

Mehep булганда

« » , 20____ел



2017 елныц 29 мартындагы 60/2-пр 
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ
6 нчы кушымта

Шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ 
РИЗАЛЫК

Мин_________________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

шэхесне таныклый торган документ_______________________
№

(шэхесне таныклый торган документныц тере, кайда, кем тарафынан Ьэм кайчан бирелгэн)

____________________________________________________ адресы буенча теркэлгэн,
чынлыкта_____________________________________________________________________
________________________________________________________адресы буенча яшэуче,
420014, Казан ш., Федосеевская ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгына (алга таба - 
Оператор) уземнен, шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ тубэндэге шартларда 
рохсэт бирэм:

1. Оператор минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртуне бары тик “2017 -  
2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) хужалыклары 
базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство программасында 
катнашу максатларында гына гамэлгэ ашыра ала.

2. Оператор га эшкэртергэ бирелэ торган шэхси мэгълуматлар исемлеге:
фамилия, исем, атасы исеме, туу датасы, паспорт мэгълуматлары, элемтэ

телефоны (ей, мобиль, эш телефоннары), фактта яшэу Ьэм теркэлу адресы, крестьян 
(фермер) хужалыгы урнашкан урын адресы.

3. Операторга минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ, ягъни тубэндэге 
гамэллэрне кылырга рехсэт бирэм: шэхси мэгълуматларны жыю, системалаштыру, 
туплау, саклау, тегэллэштеру (яцарту, узгэрту), куллану, шэхси узенчэлеклэрен 
бетеру, блок кую, юк иту, шул вакытта мэгълуматларны эшкэртунец югарыда 
курсэтелгэн ысулларыныц гомуми тасвирламасы “Шэхси мэгълуматлар турында” 
2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы Федераль законда китерелгэн, шулай ук 
законда билгелэнгэн очракларда мондый мэгълуматны еченче затларга бирергэ.

4. Олеге ризалык аца кул куелган датадан башлап ун ел дэвамында гамэлдэ
була.

“Шэхси мэгълуматлар турында” 2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезлэмэлэре белэн таныш булуымны, шэхси мэгълуматларны 
яклау елкэсендэ хокуклар Ьэм бурычлар мица ацлатылуын раслыйм.

(имза) (фамилиясе, исеме, атасы исеме)

« » 201 ел.



2017 елньщ 29 мартындагы 60/2-пр 
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
толек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ
7 нче кушымта

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 
хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру” ведомство

программасында катнашучы 
Т Р ____________________________________________ муниципаль районыныц

крестьян (фермер) хужалыгы
анкетасы

№
т/б

Курсэткечнец исеме Гариза бируче турында 
мэгълумат

1 КФХ исеме
2 КФХ башлыгыныц Ф.И.А.и.
3 ИНН
4 Факттагы адресы (ферманыц фактта 

урнашу яки тезелеш урыны):
5 Тэрбиясендэ торучы затлар саны:

шулардан 18 яшькэчэ булганнар:
6 КФХ дэулэт теркэлуе урыны (урнашу 

урыны адресы)

7 КФХ урнашу урыныныц факттагы адресы:
8 Хезмэткэрлэр саны, барлыгы:

шулардан : 1) КФХ башлыгы Ьэм 
эгъзалары:

2) даими хезмэткэрлэр 
(конкурста катнашканчы КФХда эшлэучелэр):

9 КФХ эгъзасыныц (эгъзаларыныц) КФХ 
башлыгына карата туганлык дэрэжэсе Ьэм 
(яки) сыйфаты

10 Сезонлы (вакытлыча) хезмэткэрлэр саны
11 КФХ элемтэ телефоннары
12 КФХ башлыгыныц социаль категориясе 

(инвалид, инвалид балаларны тэрбиялэуче 
ата-ана, купбалалы ата-ана, элеккеге хэрби 
хезмэткэр, мэгариф учреждениесен 
тэмамлаучы):

КФХ башлыгы
имза (ф.и.а.и.)

20 ел
(дата)

Mehep булган очракта



2017 елньщ 29 мартындагы 60/2-пр номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ 
8 нче кушымта

“2017  -  2020  ел л ар га  Т атар ст ан  Р есп у б л и к асы н д а  к р есть ян  (ф ер м ер ) х у ж алы кл ар ы  
базасы н д а  гаи лэ  т е р л ек ч ел е к  ф ер м ал ар ы н  у с тер у ” в ед о м ств о  п р о гр ам м асы н д а

к атн аш у га
Т Р ____________________________________________________ м у н и ц и п ал ь  р ай о н ы н ы ц

________________________________________ к р естьян  (ф ер м ер ) х у ж а л ы гы  до ку м ен тлар ы

ИСЕМЛЕГЕ № ___
б и т №

1 . б и ттэ , _____

2  . б и ттэ , _____

3  . б и ттэ , _____

4  . б и ттэ , _____

5  . б и ттэ , _____

6  . б и ттэ , _____

7  . б и ттэ , _____

8  . б и ттэ , _____

9  . б и ттэ , _____

10 . би ттэ, _____

11 . б и ттэ , _____

12 . б и ттэ , _____

13 . б и ттэ , _____

14 . б и ттэ , _____

15 . б и ттэ , _____

16 . б и ттэ , _____

17 . б и ттэ , _____

18 . б и ттэ , _____

19 . б и ттэ , _____

2 0  . б и ттэ , _____

Д оку м ен тлар н ы  та п ш ы р д ы  : Д о к у м ен тл ар н ы  кабу л  и теп  алды :

(КФХ вэкиленен Ф.И.А.и.) (ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы
вэкиленен Ф.И.А.и.)

(имза) (имза)
«____ » ___________, 20__ ел Mehep булган очракта «____ » ___________, 20__ ел



2017 елньщ 29 мартындагы 60/2-пр 
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы боерыгы 
белэн расланган Нигезлэмэгэ 
9 нчы кушымта

“2017-2020  елларга Татарстан Республикасында 
крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек 
фермаларын устеру” программасы буенча гаилэ терлекчелек 

фермаларын устеругэ грант биру турында 
шартнамэ

№ _____  20 елныц_______

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
исеменнэн, алга таба “Грант бируче” дип йертелэчэк, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыньщ “Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы мэсьэлэлэре” 2005 елньщ 6 
июлендэге 316 номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ ярашлы 
рэвештэ эш йертуче Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары - Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министры Эхмэтов Марат Готыф улы, бер яктан, Ьэм Татарстан
Республикасы ___________________  муниципаль районы ________________
крестьян (фермер) хужалыгы исеменнэн
_________________________________________  нигезендэ эш йертуче КФХ
башлыгы , ОГРНИП -
алга таба “Грант алучы” дип йертелэчэк, икенче яктан, икесе бергэ “Яклар” 
дип йертелэлэр, конкурс уткэру нэтижэлэре буенча (конкурс комиссиясе
утырышыныц ______  елньщ “______ ” ______________  №___________
беркетмэсе, бюджет акчаларын булеп биру турында Грант бирученец
______  елньщ “______ ” ______________  №____________ боерыгы)
тубэндэгелэр турында элеге шартнамэне тозеде:

1. Шартнамэ предметы

1.1. Грант бируче Грант алучыга 
  ечен

(эшчэнлек юнэлеше)
грант рэвешендэ гаилэ терлекчелек фермасын устеругэ грант бирэ.

1.2. Грант алучы грантны конкурс комиссиясе тарафыннан расланган
чыгымнар планы нигезендэ элеге фермадагы _________________ тонна
____________________________________________________  продукциясенец
еллык кулэме белэн______________________________________________га (гэ)
гранттан файдаланырга йеклэмэ ала.



2

1.3. Грант суммасы Грант бируче тарафыннан Татарстан Республикасы 
Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек министрлыгы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек идарэсенец (алга таба -  Идарэ) Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсе территориаль булегендэ ачылган хосусый 
счетына, э Идарэ тарафыннан Грант алучыныц Федераль казначылыкныц 
Татарстан Республикасы буенча идарэсе территориаль булегендэ ачылган
хосусый счетына кучерелэ Ьэм ________  ( _____________________  ) сум
тэшкил итэ. (суммасы язмача)

2. Грант бирученец хокукляры Ьэм бурычлары

2.1. Грант бируче:
Грант алучы тарафыннан аца элеге Шартнамэ нигезендэ йеклэнгэн 

бурычларныц утэлешен тикшереп тора;
Грант алучыдан проектны гамэлгэ ашыруга кагылышлы финанс Ьэм 

беренчел исэпкэ алуга кагылышлы башка документларын соратып ала;
бары тик проектны гамэлгэ ашыру ечен грант чыгымнарын раслау ечен 

Грант алучы тарафыннан тапшырылган документларны тикшерэ, шулай ук 
проектныц чынбарлыкта гамэлгэ ашырылуын тикшерэ;

Грант алучыга карата “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
крестьян (фермер) хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын 
устеру” ведомство программасы талэплэрен бозуларны бетеругэ Ьэм 
аларныц утэлуен тээмин итугэ юнэлтелгэн Россия Федерациясе 
законнарында Ьэм элеге Шартнамэдэ каралган гамэллэр башкара.

2.2. Финанслау лимитлары булганда, элеге Шартнамэ тезелгэн вакыттан
5 эш кененнэн дэ соцга калмыйча Грант алучыга акчаларны кучеру юлы 
белэн грант суммасын тулэуне башкара.

2.3. Грант алучы тарафыннан “2017 елда агросэнэгать комплексына 
дэулэт ярдэме чаралары турында” 2017 елныц 10 февралендэге 77 номерлы 
Татарстан Республикасы Министр л ар Кабинеты карарында каралган грант 
биру тэртибе, максатлары Ьэм шартлары бозылу, шул исэптэн элеге 
шартнамэ нигезендэ Грант алучы тапшырган документларда дерес булмаган 
белешмэлэр бирелу факты (фактлары) билгеле булган яки бу хакта Дэулэт 
финанс контроле органыннан мэгълумат алынган очракта, курсэтелгэн хокук 
бозуларны бетергэнгэ кадэр грант бируне туктатып тора, бу хакта, туктатып 
тору турында карар кабул иткэн датадан 10 эш кененнэн дэ соцга калмыйча, 
Грант алучыга хэбэр иту мэжбури.

3. Г рант алучыныц хокуклары Ьэм бурычлары

3.1. Грант алучы:
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3.1.1. 5 эш кене эчендэ Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсе территориаль булегендэ хосусый счет ачарга 
йеклэмэ ала;

3.1.2. Идарэгэ тубэндэге документлар тапшыра:
чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларныц Ьэр исеме бэясенец 

кимендэ 40 процентын уз акчалары Ьэм (яки) кредит акчалары исэбеннэн 
тулэнуен раслый торган документларныц Министрлык боерыгы белэн 
расланган формасы буенча, курсэтелгэн документларныц кучермэлэрен 
беркетеп, жыелма реестрны;

максат чыгымнарын тулэугэ тулэу йеклэмэлэрен, КФХ ныц максат 
чыгымнары буенча йеклэмлэре барлыкка килугэ нигез булган 
шартнамэлэрне, аларда эш башкаручыныц (подрядчыныц, товар 
китерученец) тулы исеме Ьэм товарныц (хезмэт курсэтунец) исеме, 
чыгымнар планында каралган грант чиклэрендэге суммага аларныц саны 
(кулэме) курсэтелэ;

3.1.3. Грант хисабына башкарыла торган операциялэрнец аерым-аерым 
аналитик исэбен алып барырга йеклэмэ ала;

3.1.4. 1.1, 1.2., 3.1. пунктлар нигезендэ билгелэнгэн нэтюкэлелек 
курсэткечлэренэ Ьэм (яки) башка курсэткечлэргэ ирешуне тээмин итэргэ;

3.1.5. Грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн башлап 5 ел дэвамында 
КФХ башлыгы Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгына (алга таба -  Министрлык) “Эшчэнлек турында белешмэлэр” 
формасы буенча грант биру нэтиждлелеге курсэткечлэренэ ирешу турында 
яртыеллык Ьэм еллык хисаплар тапшыра. Хисаплар Министрлык боерыгы 
белэн расланган формалар буенча грант алучы тарафыннан хисап чоры 
беткэннэн соцгы 10 кенлек срокта тапшырыла. Идарэлэр хисаплар алганнан 
соцгы 10 кенлек срокта аларны килештерэ Ьэм Министрлыкка тэкъдим итэ;

3.1.6. Грант алган кеннэн соцгы 24 ай дэвамында Министрлыкка 
“Ж^ыелма реестр” формасы буенча, хисап документларын беркетеп, грант 
акчаларыныц максатка ярашлы тотылуы турында йомгак хисап тапшыра. 
Хисап документларына законнар нигезендэ шундый документлар дип 
танылган документлар (товарлар Ьэм (яки) хезмэт курсэтулэр ечен тулэуне 
Ьэм аларны алуны раслый торган документлар, фоторэсемнэр) керэ. 
Хисаплар Грант алучы имзасы Ьэм меЬере белэн (булган очракта)
таныкланган Ьэм Татарстан Республикасы _________________________
муниципаль районында авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе башлыгы 
белэн килештерелгэн булырга тиеш.

3.1.7. Грант алганнан соц кимендэ биш ел дэвамында авыл хужалыгы 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыра;

3.1.8. Грант алган елда кимендэ еч даими яца эш урыны булдыра Ьэм 
аларны грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн соцгы кимендэ 5 ел 
дэвамында саклап кала;

3.1.9. Хосусый счетына акчалар килгэн кеннэн алып 24 ай эчендэ грант 
акчаларын тота;
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3.1.10. Чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алулар исемнэре 
бэясенец кимендэ 40%ын уз Ьэм (яки) кредит акчалары исэбеннэн тули;

3.1.11. Грант алган квннэн соц 24 ай эчендэ авыл хужалыгы терлегенец
санын Чыгымнар планында курсэтелгэн ____  башка житкерэ, еллык
Житештеру кулэм е________________ булуны тээмин итэ Ьэм аларны грант
суммасын тотып бетергэн кеннэн алып 5 ел дэвамында саклап кала.

3.1.12. Авыл хужалыгы продукциясенец артымын грант бирелгэн елга 
кадэрге елга Караганда 10 процент дэрэжэсендэ булуны тээмин итэ;

3.1.13. Грант алучыныц гранттан файдалану шартларын, максатларын 
Ьэм тэртибен утэвенэ Грант бируче Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс 
контроле органнары тарафыннан тикшерулэр уздырылуга ризалык бирэ.

3.2. Грант акчаларына сатып алынган активлар Грант алучы исеменэ 
теркэлгэн булырга Ьэм аныц тарафыннан муниципаль район территориясендэ 
кулланылырга тиеш.

3.3. Грант алучы тарафыннан грант акчаларына сатып алынган молкэт 
грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн 5 ел дэвамында булэк ителергэ, 
арендага тапшырылырга, башка затлар файдалануына бирелергэ, 
алмаштырылырга яки пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яисэ законнар 
нигезендэ башка терле тартып алынырга тиеш тугел.

3.4. КФХ башлыгы алган акчалар хисабына чит ил валютасын сатып алу 
тыела, моца югары технологияле импорт жиЬазларын, чимал Ьэм комплект 
эйберлэрен сатып алганда (китергэндэ) Россия Федерациясенец валюта 
законнары нигезендэ башкарыла торган операциялэр, шулай ук элеге 
акчаларны башка операциялэргэ биру максатларына ирешу белэн бэйле 
булган операциялэр керми.

3.5. Гранттан файдалануга йомгак ясап, Грант алучы Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц тармак 
булеклэре, аудит Ьэм коррупциягэ каршы эш булеге Ьэм гаилэ терлекчелек 
фермаларын устеругэ грант биру ечен крестьян (фермер) хужалыклары 
проектларын сайлап алу буенча конкурс комиссиясе рэисе белэн берлектэ 
грантныц максатчан билгелэнеше буенча тотылуы турында “Килештеру 
кэгазе”н имзалыйлар.

4. Яклар жаваплылыгы

4.1. Яклар Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендэ уз йеклэмэлэре буенча жаваплы була. Министрлык Ьэм дэулэт 
(муниципаль) финанс контроле органнары законнарда билгелэнгэн тэртиптэ 
гранттан файдалану шартлары, максатлары Ьэм тэртибе утэлуне тикшерэлэр.

4.2. Шартнамэнец 3.1. пунктында билгелэнгэн грантлар биру 
максатлары Ьэм шартлары бозылган, грантларныц максатчан билгелэнеше 
буенча кулланылмавы йэ грант алу ечен дерес булмаган белешмэлэр Ьэм 
документлар тапшырылу фактлары ачыкланган очракта, бирелгэн грантлар
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Министрлыктан тиешле талэплэр алынган квннэн 60 кен эчендэ Татарстан 
Республикасы бюджеты кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

4.3. Грант алучы тарафыннан Министрлыкка Ьэм Идарэгэ тапшырыла 
торган документларныц дереслеге ечен жаваплылык Г рант алучыга йеклэнэ.

4.4. Курсэтелгэн акчаларны бюджет кеременэ ихтыярый кире 
кайтарудан баш тартылган очракта, алар законнар нигезендэ мэжбури 
тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.

4.5. Шартнамэне гамэлгэ ашыру барышында барлыкка килергэ мемкин 
низаглар Якларныц узара сейлэшуе юлы белэн хэл ителергэ тиеш.

Низагларны узара сейлэшу юлы белэн хэл итеп булмаган очракта, алар 
гамэлдэге законнарда билгелэнгэн тэртиптэ хэл ителергэ тиеш.

4.6. Яклар Шартнамэдэ каралган бурычларын тулысынча яки елешчэ 
утэмэгэн ечен жаваплылыктан бары тик форс-мажор шартлар барлыкка 
килгэндэ генэ азат ителэлэр (РФ ГК ньщ 401 ст., 3 п.). Лэкин мондый 
шартлар барлыкка килгэндэ, эгэр алар беткэннэн соц бурычларны утэу 
мемкинлеге сакланып калса, Грант алучыныц йеклэмэлэре узлэреннэн узлэре 
туктатылмый.

4.7. Шартнамэ, ахырдан бюджет законнары нигезендэ тиешле бюджетка
_________________  мец сум кулэмендэге грантны кире кайтаруны куздэ
тотып, Якларныц узара ризалыгы белэн вакытыннан алда езелергэ мемкин.

4.8. Шартнамэне Грант бируче талэбе буенча суд тэртибендэ езу Россия 
Федерациясе Граждан кодексыныц 450 статьясы нигезендэ тубэндэге 
очракларда башкарыла:

1) грант куллану Ьэм Шартнамэ йеклэмэлэрен утэу турында хисаплар 
Грант алучы тарафыннан бетенлэй тапшырылмаганда яки тулы булмаган 
кулэмдэ тапшырылганда;

2) Грант бируче хисап документларын тикшергэндэ Грант алучы биргэн 
белешмэлэрнец махсус бозып бирелуе ачыкланганда;

3) грант акчаларыныц максатчан кулланылмавы ачыкланган очракларда;
4) Грант алучыныц эшчэнлеге биш ел эчендэ туктатылган Ьэм (яки) 

Грант алучыныц проектны гамэлгэ ашыру буенча узенэ алган йеклэмэлэрен 
утэмэве очрагында;

5) эгэр проект Шартнамэ тезегэн кеннэн 24 ай эчендэ гамэлгэ 
ашырылмаса, моца житди сэбэплэр булмаганда (жицеп булмаслык кеч, ягъни 
гадэттэн тыш шартлар (жир тетрэу, давыл, су басу, янгын h.6.), авыру яки 
имгэну аркасында Грант алучыныц 24 айдан артык озак вакыт дэвамында 
вакытлыча эшкэ сэлэтсез булуы, якын туганыныц сэламэтлеге бозылу 
сэбэпле аны карау талэп ителу).

5. Йомгаклау ннгезлэмэлэре

5.1. Шартнамэ аца кул куелган кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 20___елныц
____________ кадэр гамэлдэ була.
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5.2. Шартнамэгэ барлык узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр Яклар тарафыннан 
имзалана торган остэмэ килешуне язма рэвештэ тутыру юлы белэн Якларныц 
узара ризалыгы белэн кертелэ.

5.3. Шартнамэ Якларныц Ьэркайсына берэр ноехэ булырлык итеп ике 
несхэдэ тозелде, икесе дэ тигез юридик кечкэ ия.

6. Якларныц реквизитлары Ьэм имзалары. 

Г рант бируче: Г рант алучы:

Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы 
420014, Россия, Татарстан 
Республикасы, Казан ш.,
Федосеевская ур., 36 й. 
р/с 40201810900000000002 в ГРКЦ НБ 
РТ банка России 
БИК 049205001
УФК по РТ (Минсельхозпрод РТ -  
л/сч. ЛБ 007090001 Аппарата МСХиП) 
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
О ГРН 1021602854580

теркэлу адресы

яшэу адресы

паспорт: серия №
бирелгэн

Бирелу датасы 
р /с__________

(банк исеме)

к/с

(банк исеме)

БИ К _____
банк ИНН

Татарстан Республикасы Премьер- 
министры урынбасары -  Татарстан 
Республикасы авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министры

КПП
ОГРНИП (ОГРН)__
КФХ башлыгы ИНН

М.Г.Эхмэтов
(имза) (ф.и.а.и.) (имза)

Mehep урыны , 20 ел.
Mehep булган 
очракта , 20___ел
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2017 елныц 29 мартындагы 60/2-пр номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Иэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ 
11 нче кушымта

“Раслыйм”:
Конкурс комиссиясе рэисе

P.P. Хэбипов___________________
(имза)

“_____ ” ______________, 20____ ел

Т Р _________________ муниципаль районыныц
____________________________________ крестьян (фермер) хужалыгы базасында

(хужалык исеме, ферма эшчэнлеге юнэлеше)

гаилэ терлекчелек фермасын устеругэ 
чыгымнар планы,

(продукция житештерунен еллык кулэме)

Финанслау чыганаклары, 
мец сум

№ Сатып алуларныц исеме* шул исэптэн
Барлы

гы
грант(60 
процент)

уз акчалары 
(40 Ьэм аннан 

кубрэк процент)
1 Гаилэ терлекчелек фермасын тозу, 

реконструкциялэу яки 
модернизациялэунец проект 
документларын эшлэу

2 Г аилэ терлекчелек фермасын тезу, 
реконструкциялэу яки модернизациялэу

3 Терлекчелек продукциясен эшкэрту 
буенча житештеру объектларын тезу, 
реконструкциялэу яки модернизациялэу

4 Г аилэ терлекчелек фермасын Ьэм 
терлекчелек продукциясен эшкэрту буенча 
объектларны жиЬазлар Ьэм техника белэн 
комплектлау, шулай ук аларны монтажлау

5 Авыл хужалыгы терлеген сатып алу

Барлык сатып алулар:

Искэрмэ:
* Проектта катнаша торган юнэлешлэрне генэ кертергэ. Чыгымнар планын конкурс комиссиясе 
белэн килештермичэ узгэрту рехсэт ителми.

КФХ башлыгы ( ) Mehep булган «_____»
очракта

, 20____ел


