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“Иц яхшы комбайнчы” республика конкурсын 
уздыру турында нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ 2017 елда “Иц яхшы комбайнчы” республика 
конкурсын оештыруныц Ьэм уздыруныц максатын, тэртибен билгели (алга 
таба -  Нигезлэмэ).

1.2. 2017 елда “Иц яхшы комбайнчы” республика конкурсын (алга таба -  
конкурс) уздыруныц максаты Татарстан Республикасы территориясендэ 2017 
елгы урып-жыю кампаниясе барышында сугып алынган иген кулэме Ьэм 
чабылган печэн мэйданы буенча югары курсэткечлэр биргэн иц актив 
комбайнчыларны булэклэудэн гыйбарэт.

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

1.4. Конкурсны уздыру сроклары, шартлары Ьэм нэпщэлэре турында 
мэгълумат “Татарстан Республикасы Рэсми порталы” Татарстан Республикасы 
дэулэт мэгълумат системасы составында Министрлыкныц рэсми сайтына 
урнаштырыла.

1.5. Конкурсны оештыруга Ьэм уздыруга бэйле чыгымнарны 
финанслауны Министрлык гамэлгэ ашыра.

1.6. Конкурсны оештыру Ьэм уздыру эше тубэндэге принципларга 
нигезлэнэ:

гавамилык Ьэм ачыклык;
конкурста катнашучыларныц тигезлеге.

2. Конкурста катнашучылар

2.1. Конкурста катнашуга икмэк жыю комбайннарында, узйерешле 
печэнчапкычларда Ьэм иген ургычларда эшлэуче барлык механизаторлар да 
кертелэ.

3. Конкурс комиссиясе Ьэм аныц эшлэу тэртибе

3.1. Конкурс щщучелэрен билгелэу очен конкурс комиссиясе (алга таба -  
комиссия) оештырыла. Комиссия составы Министрлык боерыгы белэн
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раслана. Комиссия составына кертелгэн вазыйфаи затларныц персональ 
составында узгэрешлэр булса, аца Министрлык боерыгы белэн тиешле 
узгэрешлэр кертелэ.

3.2. Комиссия эше утырышлар рэвешендэ аньщ эгъзаларынын, кимендэ 
яртысы булганда башкарыла.

3.3. Комиссия составына комиссиянец рэисе, рэистэше, секретаре Ьэм 
эгъзалары керэ.

3.4. Комиссия рэисе: 
комиссия эшен оештыра;
комиссия утырышларын уздыру урынын, вакытын билгели; 
комиссия утырышыньщ кон тэртибен раслый; 
комиссия эгъзаларына йоклэмэлэр бирэ.
3.5. Комиссия утырышларын комиссия рэисе яки аньщ йеклэмэсе буенча 

рэистэше (алга таба -  рэислек итуче) уткэрэ.
3.6. Комиссиясекретаре:
комиссия утырышыньщ кен тэртибен Ьэм материалларын эзерли; 
комиссия утырышыньщ кен тэртибен раслау очен комиссия рэисенэ 

тэкъдим итэ;
комиссия утырышлары беркетмэлэрен эзерлэуне башкара.
3.7. Комиссия эгъзалары аньщ утырышларын да шэхсэн узлэре катнаша.
3.8. Комиссия карары ачык тавыш биру юлы белэн утырышта катнашучы 

комиссия эгъзалары биргэн тавышларньщ гади купчелегенэ нигезлэнеп кабул 
ителэ. Тавышлар тигез булганда, рэис тавыш биргэн карар кабул ителгэн дип 
санала.

3.9. Комиссия карары утырыш беркетмэсе белэн рэсмилэштерелэ, ул 
конкурс уздыру датасыннан алып оч эш коне эчендэ рэислек итуче Ьэм 
комиссия секретаре тарафыннан имзалана.

3.10. Комиссия тубэндэгелэргэ хокуклы:
Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнарыннан, ж;ирле 

узидарэ органнарыннан, агросэнэгать комплексы оешмаларыннан Ьэм 
аларныц вазыйфаи затларыннан комиссия эшчэнлеген гамэлгэ ашыру очен 
кирэкле мэгълумат соратып алырга;

комиссия компетенциясенэ кертелгэн мэсьэлэлэр буенча фикер алышу 
очен уз утырышларына Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары, 
ящрле узидарэ органнары, агросэнэгать комплексы оешмалары житэкчелэрен, 
вазыйфаи затларын Ьэм башка вэкиллэрен, шулай ук башка затларны 
чакырырга;

тапшырылган мэгълуматнын дореслеген тикшерергэ; 
законнар нигезендэ башка вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырырга.
3.11. Комиссия, элеге Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн конкурсны оештыру 

Ьэм уздыру тэртибенэ нигезлэнеп, конкурста катнашучыларньщ эшчэнлеген 
бэяли, конкурсный щщучелэрен Ьэм булэклэнучелэрен билгели Ьэм алар 
арасында премияне тубэндэге санда Ьэм кулэмдэ булэ:
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конкурсный, бер жицучесенэ 100 мен; сум кулэмендэ (НДФЛны тотып 
калып) бер премия.

Конкурс жицучелэре барлыгы 200.

4. Конкурсны оештыру Ьэм уздыру тэртибе

4.1. Конкурс уздыру датасы турында карар комиссия тарафыннан кабул 
ителэ. Конкурс уздыру турында белдеру “Татарстан Республикасы Рэсми 
порталы” Татарстан Республикасы дэулэт мэгълумат системасы составында 
Министрлыкныц рэсми сайтына урнаштырыла.

4.2. Конкурс уздырганда конкурста катнашучыныц эшчэнлеге тубэндэге 
курсэткечлэр буенча бэялэнэ:

иген жыю комбайны-сугып алынган бертекле Ьэм бортекле-кузаклы 
культураларныц иц куп кулэме буенча;

уз йорешле печэн чапкычлар Ьэм иген ургычлар -  урып-сугылган 
мэйданнарньщ иц югары зурлыгы буенча.

Иген жыю комбайннары торкемендэ жицучелэр дип Татарстан 
Республикасында сугып алынган бертекле Ьэм бертекле-кузаклы 
культураларныц иц куп кулэме буенча иц яхшы нэтижэлэр курсэткэн 
катнашучылар таныла.

Уз йерешле печэн чапкычлар Ьэм иген ургычлартеркемендэ жицучелэр 
дип Татарстан Республикасында урып-сугылган мэйданнарныц иц югары 
зурлыгы буенча иц яхшы нэтижэлэр курсэткэн катнашучылар таныла.

Иген жыю комбайннарын,уз йерешле печэн чапкычларны Ьэм иген 
ургычларны житештеручэнлек буенча теркемлэу Нигезлэмэгэ кушымтада 
билгелэнэ.

4.3. Конкурс нэтижэлэре конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсе 
имзаланган кеннэн алып еч эш кене эчендэ “Татарстан Республикасы Рэсми 
порталы” Татарстан Республикасы дэулэт мэгълумат системасы составында 
Министрлыкныц рэсми сайтына урнаштырыла.

4.4. Премиялэрне тапшыру Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы тарафыннан гамэлгэ ашырыла.
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“Иц яхшы комбайнчы” 
республика конкурсын уздыру 
турында нигезлэмэгэ 
кушымта

Иген жыю комбайннарын, 
уз йерешле печэн чапкычларны Ьэм иген ургычларны

теркемлэу

Иген жыю комбайннары буенча

Комбайн
классы

Комбайннар маркасы

1 СК-5 “Нива” 
“Вектор-410/420”, 
“КЗС-7”, “Енисей”

2 ДОН-1500/1200, 
Акрос-530/550,

КЗР-10 “Полесье”, 
КЗС-812, КЗС-10К, 

Кейс-2366, 
КлаасДоминатор МЕГА-204/208, 

“Нью Холланд” ТС-56, ТХ-65
3 Акрос-5 80/5 85/5 95, 

КЗС-1218,
Нью ХолландС8Х, СХ, CS, 

Клаас Мега-360/370, 
КлаасТукано 430-450/470-480, 

КлаасЛексион-480/540, 
Джон Дир 9560/9660/9670, 

Джон Дир\¥540
4 КлаасТукано570/580,

Торум-740/750,
Клаас Лексион-560/570/580/650/670/740/770

Уз йерешле печэн чапкычлар буенча

Комбайн
классы

Печэн чапкычлар маркасы

1 МакДон, Челленджер, ДжонДир, ЕС-1
2 Е-302, КПС-5, “Мещера”
3 ЖРБ-4,2, ЖВН-6


