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Татарстан Республикасы авыл 
жирлеклэре арасында ел саен уткэрелэ 
торган республика конкурсы турында

Авыл хужалыгы житештеруен устеру Иэм гражданнарнын шэхси ярдэмче 
хужалыкларынын абруен арттыру, шулай ук Татарстан Республикасы авыл 
жирлеклэре башлыкларыныц шэхси хужалыкларда терлек баш санын саклап 
калу буенча эшчэнлеген бэялэу максатларында боерык бирэм:

1. Кушымта итеп бирелгэн Татарстан Республикасы авыл жирлеклэре 
арасында ел саен республика конкурсы уткэру турында нигезлэмэне расларга.

2. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгыньщ (алга таба -  Министрлык) юридик мэсьэлэлэр буенча 
секторына элеге боерыкны дэулэт теркэвенэ кую очен Татарстан Республикасы 
Юстиция министрлыгына жибэрергэ.

3. Министрлыкньщ тубэндэге боерыкларын уз кочлэрен югалткан дип 
танырга:

“Татарстанньщ ин яхшы шэхси ярдэмче хужалыгы”, “Иц яхшы яшь авыл 
гаилэсе” исеменэ республика конкурсы турында” 2009 елныц 3 ноябрендэге 
159/2-пр номерлы;

“Татарстан Республикасы авыл жирлеклэре арасында республика конкурсы 
турында” 2010 елныц 31 мартындагы 52/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыньщ 2009 елныц 
3 ноябрендэге 159/2-пр номерлы боерыгына узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр керту 
турында” 2010 елныц 17 декабрендэге 215/2-пр номерлы.

4. Элеге боерыкныц утэлешен тикшереп торуны министр урынбасары 
P.P. Хэбиповка йоклэргэ.

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары -  
министр М.Г. Эхмэтов
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Татарстан Республикасы авыл жирлеклзре арасында 
ел саен республика конкурсы уткэру турында 

нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ Татарстан Республикасы авыл жирлеклзре арасында ел 
саен республика конкурсын (алга таба -  Конкурс) уткэру тэртибен Ьэм шартларын 
билгели.

1.2. Конкурс ел саен элеге Нигезлэмэнен III булегендэ курсэтелгэн 
номинациялэр буенча конкурс торкемнэре очен уткэрелэ.

1.3. Конкурста катнашуга анкеталар авыл жирендэ кече эшкуарлыкны алып 
баруньщ алдынгы тэжрибэсен тарату максатларында халык хужалыкларында 
терлек баш санын булдыру буенча ин яхшы курсэткечлэрне тээмин иткэн авыл 
жирлеклзре башлыкларыннан, шэхси ярдэмче хужалык алып баручы 
гражданнардан, Татарстан Республикасы крестьян (фермер) хужалыкларыннан 
алына.

1.4. Дицучелэрнец саны 100 номинантны тэшкил итэ, шул исэптэн:
Татарстан Республикасы муниципаль районнары авыл жирлеклэре

башлыклары арасында “Терлекнен баш саны артымын тээмин иту Ьэм югары 
исэбен саклап калу” номинациясе буенча 30 гариза;

Татарстан Республикасы территориясендэ шэхси ярдэмче хужалык алып 
баручы гражданнар арасында “Терлекчелекне устеру буенча ин яхшы шэхси 
ярдэмче хужалык” номинациясе буенча 35 гариза;

Татарстан Республикасы крестьян (фермер) хужалыклары башлыклары 
арасында “Ин яхшы гаилэ терлекчелек фермасы” номинациясе буенча 35 гариза.

1.5. Конкурста катнашуга курсэтелгэн номинациялэрдэ жицгэн очен 
субсидия алмаган авыл жирлеклэре башлыклары, крестьян (фермер) 
хужалыклары башлыклары, шэхси ярдэмче хужалыклар башлыклары кертелэ.

1.6. Конкурсны оештыручы -  Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы (алга таба -  Министрлык).

1.7. Конкурсны уткэру сроклары, шартлары Иэм йомгаклары турында 
мэгълумат “Татарстан Республикасы Рэсми порталы” Татарстан Республикасы 
дэулэт мэгълумат системасы составында Министрлыкныц рэсми сайтына 
(http://agro.tatarstan.ru) “Фермерларга, авыл хужалыгы кооперативларына грантлар 
Ьэм шэхси ярдэмче хужалыкларга субсидиялэр” булегенэ (алга таба -  
Министрлыкныц рэсми сайты) урнаштырыла.

http://agro.tatarstan.ru
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II. Конкурсным максатлары Ьэм бурычлары

2.1. Конкурсный максаты авыл хужалыгы житештеруен устерудэн Ьэм 
гражданнарнын шэхси ярдэмче хужалыклары Ьэм крестьян (фермер) 
хужалыклары абруен арттырудан, шулай ук республика авыл жирлеклэре 
башлыкларыньщ шэхси хужалыкларда терлек баш санын саклап калу буенча 
эшчэнлеген бэялэудэн гыйбарэт.

2.2. Олеге максатны гамэлгэ ашыру ечен тубэндэге бурычлар куелган:
Терлек баш саны артымын тээмин иткэн Ьэм югары исэбен саклап калган

авыл жирлеклэре башлыкларын, шэхси ярдэмче хужалык алып баручы 
гражданнарны, крестьян (фермер) хужалыклары башлыкларын саклап калу;

халыкньщ Ьэм авыл жирлеклэренен эшкэ карата активлыгын арттыру ечен 
шартлар тудыру Ьэм кызыксындыру чаралары булдыру;

авыл жирендэ кече эшкуарлыкны устеругэ булышлык курсэту.

III. Конкурс уткэру шартлары

3.1. Конкурс ачык. Конкурс буенча сайлап алу тигезлек Ьэм объективлык 
принципларына нигезлэнэ.

3.2. Конкурс оч номинация буенча уткэрелэ:
I номинация -  Татарстан Республикасы муниципаль районнары авыл 

жирлеклэре башлыклары арасында “Терлекнец баш саны артымын тээмин иту 
Ьэм югары исэбен саклап калу”;

II номинация -  Татарстан Республикасы территориясендэ шэхси ярдэмче 
хужалык алып баручы гражданнар арасында “Терлекчелекне устеру буенча иц 
яхшы шэхси ярдэмче хужалык”;

III номинация -  Татарстан Республикасы крестьян (фермер) хужалыклары 
башлыклары арасында “Иц яхшы гаилэ терлекчелек фермасы”.

3.2. Конкурста катнашу ечен дэгъва итучелэр (авыл жирлеклэре 
башлыклары, шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнар, крестьян 
(фермер) хужалыклары башлыклары) тубэндэге документлар тапшыралар:

элеге Нигезлэмэгэ 1 нче -  3 нче кушымталарда каралган форма буенча уз 
кулы белэн тутырылган йэ бастырылган катнашучы анкетасы;

гариза бирученец шэхесен раслый торган документныц кучермэсе;
элеге Нигезлэмэгэ 4 нче кушымтада каралган форма буенча персональ 

мэгьлуматларны эшкэртугэ рехсэт;
муниципаль берэмлек авыл жирлеге Советынын авыл жирлеге башлыгы 

буларак кимендэ бер ел эш стажын раслый торган авыл жирлеге башлыгыныц 
вазыйфага сайланып куелуы турында карары (“Терлекнец баш саны артымын 
тээмин иту Ьэм югары исэбен саклап калу” номинациясе буенча);

шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнарны хужалыклар буенча 
исэпкэ алу кенэгэсеннэн хужалыкны кимендэ бер ел алып баруны раслый торган 
еземтэ (“Терлекчелекне устеру буенча иц яхшы шэхси ярдэмче хужалык” 
номинациясе буенча);
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гариза бирученец уз ихтыяры белэн Бердэм дэулэт индивидуаль эшкуарлар 
реестрыннан крестьян (фермер) хужалыгы башлыгы буларак кимендэ бер ел эш 
стажын таныклый торган ©земтэ тапшырыла (“Иц яхшы гаилэ терлекчелек 
фермасы” номинациясе буенча). Эгэр курсэтелгэн документ гариза бируче 
тарафыннан уз ихтыяры белэн тапшырылмаса, Министрлык аны ведомтсвоара 
хезмэттэшлек иту тэртибе буенча салым органыннан соратып ала.

3.3. Тапшырылган анкеталарны бэялэунец топ критериелэре:
“Терлекнен баш саны артымын тээмин иту Ьэм югары исэбен саклап калу” 

номинациясе буенча -  авыл жирлегендэ терлекнец узган елгы гомуми баш саны 
буенча чагыштырып Караганда, терлекнен (сыер, яшь мегезле эре терлек, дуцгыз, 
сарык Ьэм кэжэ, ат, кош-корт) баш саны арту йэ югары исэбе саклану, ул анкета 
нигезендэ билгелэнэ торган абсолют курсэткечлэрдэн алына. Номинантлар 
тарафыннан тапшырылган мэгьлумат терлек Ьэм кош-кортныц баш саны, халык 
хужалыкларындагы чэчу мэйданнары курсэткечлэре турында шушы елнын
1 октябренэ тезелгэн рэсми статистика хисабы мэгълуматлары белэн 
чагыштырыла.

“Терлекчелекне устеру буенча иц яхшы шэхси ярдэмче хужалык” 
номинациясе буенча -  Татарстан Республикасы муниципаль районыныц башка 
шэхси ярдэмче хужалыклары белэн чагыштырып Караганда, хужалыктагы иц куп 
терлек (сыер, яшь мегезле эре терлек, дуцгыз, сарык Иэм кэжэ, ат, кош-корт) баш 
саны, ул анкета нигезендэ билгелэнэ торган абсолют курсэткечлэрдэн алына. 
Номинантлар тарафыннан тапшырылган мэгьлумат жирле узидарэ органнары 
тарафыннан шэхси ярдэмче хужалыкларны хужалыклар буенча исэпкэ алу 
кенэгэсе еземтэлэреннэн шушы елныц 1 октябренэ булган мэгьлуматлар белэн 
чагыштырыла.

“Иц яхшы гаилэ терлекчелек фермасы” номинациясе буенча -  Татарстан 
Республикасы муниципаль районыныц башка крестьян (фермер) хужалыклары 
белэн чагыштырып Караганда, фермер хужалыгындагы иц куп терлек (сыер, яшь 
мегезле эре терлек, дуцгыз, сарык Ьэм кэжэ, ат, кош-корт) баш саны, ул анкета 
нигезендэ билгелэнэ торган абсолют курсэткечлэрдэн алына. Номинантлар 
тарафыннан тапшырылган мэгьлумат терлекчелек продукциясен житештеру Иэм 
терлек баш саны, шулай ук естэмэ эш урыннары булдыру турындагы мэгьлумат 
белэн чагыштырыла.

3.4. Терлек баш саны тубэндэге коэффициентлар буенча шартлы баш санына 
кучерелэ: сыерлар -  1,0; яшь мегезле эре терлек -  0,6; дуцгызлар -  0,3; сарыклар 
Иэм кэжэлэр -  0,2; атлар -  1,0; кош-корт -  0,006.

3.5. Конкурс уздыру шартлары Министрлыкныц рэсми сайтына 
урнаштырыла.

3.6. Эгэр Конкурста катнашуга анкеталар Нигезлэмэгэ 1 - 4  нче 
кушымталарда билгелэнгэн форма буенча тутырылмаган булса, документлар тулы 
кулэмдэ тапшырылмаса яки сроклары бозылып тапшырылса, алар кабул 
ителмэскэ мемкин.
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VI. Конкурс уздыру тэртибе

4.1. Конкурс 2 этапта уткэрелэ:
1 этап - муниципаль (эчке) сайлап алу;
2 этап — Министрлыкка Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре 

тэкъдим иткэн кандидатуралар арасыннан сайлап алу.
4.2. Конкурсный номинантларын билгелэу очен элеге Нигезлэмэнец 

3.2пунктында каралган материаллар, муниципаль дэрэжэдэге комиссия эчке 
сайлап алуны уткэру максатыннан, Конкурс игълан ителгэн вакыттан алып 10 эш 
кене эчендэ Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгынын Татарстан Республикасы муниципаль районнарында Авыл 
хужалыгы Иэм азык-телек идарэлэренэ (алга таба -  Идарэ) кулдан-кулга 
тапшырыла.

4.3. Эчке комиссия составы Идарэ боерыгы белэн раслана. Комиссия 
составына кертелгэн вазыйфаи затларныц персональ составы узгэргэн очракта, 
Идарэ боерыгы белэн тиешле узгэрешлэр кертелэ.

4.3.1. Эчке комиссиянец эше, эгьзаларныц кимендэ яртысы булганда, 
утырышлар рэвешендэ башкарыла.

4.3.2. Эчке комиссия эшенэ рэис житэкчелек итэ. Эчке комиссия рэисе 
булмаган очракта, комиссия рэисе вазыйфаларын башкару конкурс комиссиясе 
рэисе урынбасарына йеклэнэ.

4.3.3. Кабул ителгэн материаллар документлар кабул ителеп беткэннэн сон 
5 эш кене эчендэ эчке комиссия тарафыннан карала.

4.3.4. Эчке комиссия, элеге Нигезлэмэнец 3.3 пунктында билгелэнгэн 
материалларны бэялэу критериелэренэ нигезлэнеп, тапшырылган эшлэрне карый 
Иэм номинациялэр буенча номинантларны билгели.

4.3.5. Эчке комиссия карары, ачык рэвештэ тавыш биреп, утырышта 
катнашкан конкурс комиссиясе эгъзаларыныц, комиссия рэисенец яки аны 
алмаштыручы затныц купчелек тавышына нигезлэнеп кабул ителэ.

4.3.6. Тавышлар тигез булганда, комиссия рэисенец яки аны алмаштыручы 
затныц тавышы хэлиткеч була.

4.3.7. Комиссия карары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, комиссия рэисе яки 
аны алмаштыручы зат Иэм комиссия эгьзалары тарафыннан имзалана.

4.3.8. Комиссия секретаре конкурс комиссиясе эгьзалары составына керми 
Ьэм аныц утырышында тавыш биру хокукыннан башка гына катнаша.

4.4. Комиссия беркетмэсе белэн расланган эчке сайлап алу номинантлары 
турында мэгълумат (Ьэр номинация буенча иц кубе 2 анкета) Татарстан 
Республикасы Бердэм ведомствоара электрон документлар эйлэнеше системасы 
(алга таба -  БВЭДЭ) аша жибэрелэ, документлар пакеты алып барып тапшырыла.

4.5. Кабул ителгэн материаллар 10 эш кене эчендэ Министрлыкныц конкурс 
комиссиясе каравын тапшырыла.

4.5.1. Конкурс комиссиясе тапшырылган эшлэрне элеге Нигезлэмэнец 
3.3 пунктында билгелэнгэн материалларны бэялэу критериелэренэ нигезлэнеп 
бэяли Ьэм номинациялэр буенча жицучелэрне билгели.
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4.6. Министрлыкныц конкурс комиссиясе составы Министрлык боерыгы 
белэн раслана. Конкурс комиссиясе составына кертелгэн вазыйфаи затларныц 
персональ составы узгэргэн очракта, Министрлык боерыгы белэн тиешле 
узгэрешлэр кертелэ.

4.6.1. Конкурс комиссиясе уз эшен эгъзаларыньщ кимендэ яртысы булганда 
утырышлар рэвешендэ алый бара.

4.6.2. Конкурс комиссиясе эшенэ рэис житэкчелек итэ. Конкурс комиссиясе 
рэисе булмаган очракта, комиссия рэисе вазыйфаларын башкару конкурс 
комиссиясе рэисе урынбасарына йеклэнэ.

4.6.3. Конкурс комиссиясе карары, ачык рэвештэ тавыш биреп, утырышта 
катнашкан конкурс комиссиясе эгъзаларыньщ, комиссия рэисенен яки аны 
алмаштыручы затныц купчелек тавышына нигезлэнеп кабул ителэ.

4.6.4. Тавышлар тигез булганда, комиссия рэисенен яки аны алмаштыручы 
затньщ тавышы хэлиткеч була.

4.6.5. Конкурс комиссиясе карары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, конкурс 
комиссиясе рэисе яки аны алмаштыручы зат Ьэм комиссия эгъзалары тарафыннан 
имзалана.

4.6.6. Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе эгъзалары 
составына керми Ьэм аньщ утырышында тавыш биру хокукыннан башка гына 
катнаша.

4.6.7. Беркетмэ имзаланган вакыттан алып 10 эш коне эчендэ конкурс 
нигезендэ сайлап алу нэтижэлэрен раслау турында боерык чыгарыла, ул 
Министрлыкнын рэсми сайтына урнаштырыла.

V. Конкурс йомгаклары Ьэм аны финанслау

5.1. Конкурс жинучелэренэ субсидиялэр биру тубэндэгечэ башкарыла:
“Терлекнен баш саны артымын тээмин иту Ьэм югары исэбен саклап калу”

номинациясе буенча -  50 ООО кулэмендэ субсидия Ьэм диплом;
“Терлекчелекне устеру буенча ин яхшы шэхси ярдэмче хужалык” 

номинациясе буенча -  50 ООО кулэмендэ субсидия Ьэм диплом;
“Иц яхшы гаилэ терлекчелек фермасы” номинациясе буенча -  50 ООО 

кулэмендэ субсидия Ьэм диплом.
5.2. Конкурс жицучелэрен булэклэу Татарстан Республикасы муниципаль 

районнарында авыл халкынын эшлекле активлыгына нэтижэлэр чыгару буенча 
зона семинар-кицэшмэлэре кысаларында башкарыла.

5.3. Субсидиялэр биру тэртибе Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты тарафыннан билгелэнэ.



Татарстан Республикасы авыл 
жирлеклэре арасында ел саен 
республика конкурсы ytk3PY 
турында нигезлэмэгэ
1 нче кушымта

КИЛЕШТЕРЕЛДЕ:
Татарстан Республикасы_____
муниципаль районы Башкарма 
комитеты житэкчесе

фамилиясе, исеме, атасы исеме

имза

Mehep урыны

РАСЛЫЙМ:
Татарстан Республикасы____
муниципаль районы башлыгы

фамилиясе, исеме, атасы исеме

имза

Mehep урыны

“Терлекнец баш саны артымын тээмин иту Ьэм югары исэбен саклап калу”
номинациясе буенча 

республика конкурсында катнашучы анкетасы

Курсэткечлэр исеме

Курсэткечлэр

1 1
20 елга 20 елга

Эшчэнлек алып бара торган шэхси ярдэмче хужалыклар 
(алга таба -  И1ЯХ) саны

ТЛЯХ хужалык яны жир кишэрлеклэренец гомуми 
мэйданы, гектар

Индивидуаль эшкуарларныц (алга таба -  ИЭ) Ьэм 
крестьян (фермер) хужалыкларыныц (алга таба -  КФХ) 
саны
Эшсез гражданнар саны, барлыгы:

шул исэптэн уз-узлэрен эш белэн тээмин иту 
программасында катнашучылар
Шэхси хужалыклардагы терлекнец баш саны, баш:

сыер
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яшь мегезле эре терлек
сарык Ьэм кэжэ
дунгыз
ат
кош-корт

шул исэптэн терлек саны, 1 хужалыкка (терлек баш саны: 
ШЯХ санына), баш.

сыер
яшь мегезле эре терлек
сарык Ьэм кэжэ
дунгыз
ат
кош-корт

Шэхси хужалыкларда житештерелгэн авыл хужалыгы 
продукциясе, центнер

сет

терлек Ьэм кош-корт ите

шул исэптэн 1 хужалыкка (ШЯХ), центнер
сет

терлек Ьэм кош-корт ите

шэхси хужалыклардан сатылган продукция, центнер
сет
терлек Ьэм кош-корт ите

шул исэптэн 1 хужалыкка (ШЯХ), центнер
сет
терлек Ьэм кош-корт ите

Пай жирлэренэ аренда тулэвенец уртача кулэме, 1 гектар 
ечен сум*
2006-20 елларда ШЯХ Ьэм КФХ тарафыннан алынган 
кредитлар саны, берэмлек
шул исэптэн субсидиялэнэ торганнар, берэмлек

20 елда хужалык итунец кече формапарына алынган 
дэулэт ярдэме суммасы, мец сум
шул исэптэн алучылар саны турында мэгълумат, 
берэмлек.
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*аитык фуражы, печэн Иэм салам биру, бакча сукалау буенча Ьэм башка твр хезмэт курсэтулэрне 
райондагы уртача бэялэрне акчага кучереп исэплэргэ.

Авыл жирлеге башлыгы___________ ________________________________________
(имза) (фамилиясе,исеме, атасы исеме) (телефон номеры)

Баш б у х г а л т е р ________________________________ ________________
(имза) (фамилиясе,исеме, атасы исеме) (телефон номеры)

Mehep урыны



Татарстан Республикасы авыл 
жирлеклэре арасында ел саен 
республика конкурсы уткэР¥ турында 
нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

Раслыйм:

РАСЛЫЙМ:
Татарстан Республикасы____
муниципаль районы башлыгы

(фамилиясе,исеме, атасы исеме)

Mehep урыны

“Терлекчелекне устеру буенча ин яхшы шэхси ярдэмче хужалык”
номинациясе буенча 

(крестьян (фермер) хужалыклары (алга таба -  КФХ) оештырган гаилэлэрне 
исэпкэ алмыйча) республика конкурсында 

катнашучы анкетасы

Шэхси ярдэмче хужалык башлыгыныц фамилиясе, исеме, атасы исеме
(тулысынча)___________________________________________________________
ТЛЯХ адресы__________________________________________________________

ТТТЯХ усешенец Т0П юнэлешлэре: (туры килгэненец астына сызарга): сет 
терлекчелеге; терлекне устереп бетеру Ьэм симерту; дуцгызчылык; сарык 
урчету; ат урчету; кэжэ урчету; кошчылык.
1. Авыл хужалыгы продукциясен житештерунец теп максаты:

Теп акча чыганагы Эйе □ Юк □
0С ТЭ М Э  акча эшлэу чыганагы Эйе □ Юк □

2 .

Гаилэнец хезмэт ресурслары Гаилэ эгъзалары саны
Барлыгы:
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шул исэптэн 16 яшькэ 
кадэргелэр

16-45 яшьлеклэр

45-60 яшьлеклэр

шулардан: теп эш урыны -  ШЯХ 
булганнар

60 яшьтэн елкэнрэклэр

ШЯХ башлыгыньщ теп эш урыны (наем буенча):

3. Утар

Курсэткеч +, -
Иортныц гомуми мэйданы, 
квадрат метр
Эшлэну материалы:
а) агач (бурэнэ)
б)кирпеч

ЖиЬазландырылу:
а) сууткэргеч белэн
б) канализация белэн
в) электр белэн
г) газ белэн

4. Хужалык корылмалары

Исеме Мэйдан, квадрат метр
Терлек асрау бинасы
Техника саклау бинас
Авыл хужалыгы продукциясен 
эшкэрту бинасы
Азык, икмэк-фураж саклау 
бинасы

5. Жир ресурслары

Исеме Мэйдан, гектар
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Ян жир кишэрлеге

Кыр жир кишэрлеклэре (ШЯХ 
ечен файдаланыла торган арендага 
алынган печэн жирлэрен Ьэм 
кетулеклэрне кертеп)

6. Техник чаралар

Исеме Берэмлек саны

18 кВт тан (25 ат квченнэн) 
башланган тракторлар

Трактор прицеплары

Трактор су кал ары

Трактор печэнчапкычлары

Мотоблоклар Ьэм 
мотокультиваторлар
Йок автомобильлэре
Дицел автомобильлэр

Сет саву жайланмалары
Он тарту hsM ярма ясау 
жайланмалары

Сепараторлар
Ыслау жайланмалары

Азык ваклау жайланмалары

Инкубаторлар

7. Хайваннарньщ баш саны:

Хайван атамасы Баш саны
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Конкурс игълан 
ителгэн айньщ 
1 числосында 

алдагы ел торышы 
буенча

Конкурс игълан 
ителгэн айньщ 
1 числосында 

быелгы ел торышы 
буенча

Сыерлар

Таналар, угезлэр, 
бозаулаган сыерлар
Дуцгызлар

шул исэптэн ана Ьэм ата 
дуцгызлар

Сарыклар

Кэжэлэр

Атлар

Зур кош-корт: тавыклар, 
казлар, урдэклэр, 
куркзлэр, бытбылдыклар
Кыйммэтле мехлы 

жэнлеклэр(куяннар)
Бал корты оялары

8. Терлекчелек продукциясен житештеру Ьэм сату кулэме:

Исеме

Житештерелгэн, центнер
Сатылган, центнер/сум 
(вакланма аша сумма)

Конкурс 
игълан 

ителгэн айныц 
1 числосында 

алдагы ел 
торышы 
буенча

Конкурс 
игълан 

ителгэн айныц 
1 числосында 

быелгы ел 
торышы 
буенча

Конкурс 
игълан 

ителгэн айньщ 
1 числосында 

алдагы ел 
торышы 
буенча

Конкурс 
игълан 

ителгэн айньщ 
1 числосында 

быелгы ел 
торышы 
буенча

Сет
Мегезле эре 
терлек ите
Дуцгыз ите
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Сарык ите
Ион
Кош-корт ите
Иомырка
Бал

9. Курсэтелгэн тулэуле хезмэтлэр

Исеме

Сатылган, сум
Конкурс игълан ителгэн 

айнын 1 числосында алдагы 
ел торышы буенча

Конкурс игълан ителгэн 
айнын 1 числосында быелгы 

ел торышы буенча
Башкарылган 
авыл хужалыгы 
эшлэре Ьэм 
курсэтелгэн 
транспорт 
хезмэтлэре

10. Сез хезмэт курсэтуче авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы 
эгъзасымы? (туры килмэгэн жавапньщ естенэ сызарга)
□ Эйе □ Юк

11. Банк кредитларыннан файдаланасызмы?

□ Эйе □ Юк

12. Давап “эйе” булса, кредитны ничэ тапкыр алдыгыз?______________

13. Алган кредит суммасы, мен сум________________________________

14. Кредит буенча тулэнгэн процентлар очен алынган субсидия, мен сум

ШЯХ башлыгы_________________  _____________
(имза) (фамилия, исем, атасы исеме)

Дата_________________



Татарстан Республикасы авыл жирлеклэре 
арасында ел саен республика конкурсы уткэру 
турында нигезлэмэгэ
3 нче кушымта

Раслыйм:
Татарстан Республикасы__________
муниципаль районы Башкарма 
комитеты житэкчесе

фамилиясе,исеме, атасы исеме

имза

Mehep урыны

“Ин яхшы гаилз терлекчелек фермасы” номинациясе буенча 
республика конкурсында 

катнашучы анкетасы

Гаилэ терлекчелек фермасы (алга таба -  ГТФ) башлыгыныц фамилиясе, исеме,
атасы исеме (тулысынча)_______________________________________________
ГТФ башлыгы адресы_________________________________________________ _

ГТФ усешенец теп юнэлеше: (туры килгэненец астына сызарга) сет 
терлекчелеге; терлекне устереп бетеру Иэм симерту; дуцгызчылык; сарык 
урчету; ат урчету; кэжэ урчету; кошчылык_________баш.

1. Авыл хужалыгы продукциясен житештерунец теп максаты:
Теп акча чыганагы Эйе □ Юк □
0СТЭМЭ акча э ш л э у  чыганагы Эйе □ Юк □

2. Гаилэнец хезмэт ресурслары
Г аилэ эгъзалары саны

Барлыгы:

шул исэптзн 16 яшькэ кадэргелэр

16-45 яшьлеклэр
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45-60 яшьлеклэр

шул ар дан: теп эш урыны -  ШЯХ булганнар

60 яшьтэн елкэнрэклэр

3. Утар

Показатель +, ~
Иортнын гомуми мэйданы, квадрат метр
Эшлэну материалы:
а) агач (бурэнэ)
б)кирпеч

ЖиЬазландырылу:
а) сууткэргеч белэн
б) канализация белэн
в) электр белэн
г) газ белэн

4. Хужалык корылмалары

Исеме Мэйдан, квадрат метр
Терлек асрау бинасы
Техника саклау бинас
Авыл хужалыгы продукциясен эшкэрту бинасы
Азык, икмэк-фураж саклау бинасы

5. Жир ресурслары

Исеме Мэйдан, гектар
Жир, барлыгы
шул исэптэн милек буларак

арендада
арендага алынган пай жирлэре

6. Техник чаралар

Исеме Берэмлек саны
18 кВт тан (25 ат кеченнэн) башланган 
тракторлар
Трактор прицеплары
Трактор сукалары
Трактор печэнчапкычлары
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Мотоблоклар Ьэм мотокультиваторлар
Йек автомобильлэре
Дицел автомобильлэр
Сет саву жайланмалары
Он тарту Ьэм ярма ясау жайланмалары
Сепараторлар
Ыслау жайланмалары
Азык ваклау жайланмалары
Инкубаторлар

7. Чэчу жирлэре Ьэм усемлекчелек продукциясен житештеру

Культура
атамасы

Мэйдан,
гектар

Житештерелгэн 
продукция, центнер

Сатылган,
центнер

Конкурс 
игълан 
ителгэн 
айньщ 

1 числосын 
да

алдагы ел 
торышы 
буенча

Конкурс 
игълан 
ителгэн 
айньщ 

1 числосын 
да

быелгы ел 
торышы 
буенча

Конкурс 
игълан 
ителгэн 
айныц 

1 числосын 
да

алдагы ел 
торышы 
буенча

Конкурс 
игълан 
ителгэн 
айньщ 

1 числосын 
да

быелгы ел 
торышы 
буенча

Бертеклелэр 
Ьэм бертекле- 
кузаклылар
Бэрэнге
Яшелчэ
культуралары:

суган
чегендер
кишер

Ябык грунт 
(теплица) 
яшелчэ 
культуралары
Бакча Ьэм 
жилэк
культуралары
Азык
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культуралары

8. Хайваннарныц баш саны

Хайван атамалары

Баш саны исэбе
Конкурс игълан 
ителгэн айнын 
1 числосында 

алдагы ел торышы 
буенча

Конкурс игълан ителгэн 
айнын 1 числосында 
быелгы ел торышы 

буенча

Сыерлар
Таналар, угезлэр, 

бозаулаган сыерлар
Дуцгызлар
шул исэптзн ана Ьэм ата 
дунгызлар
Сарыклар
Кэжзлэр
Атлар
Зур кош-корт: тавыклар, 

казлар, урдэклэр, куркэлэр, 
бытбылдыклар
Кыйммэтле мехлы 

жэнлеклэр(куяннар)
Бал корты оялары

9. Терлекчелек продукциясен житештеру Ьэм сату кулэме:

Исеме

Житештере лгэн, 
центнер/сум

Сатылган, центнер/сум 
(вакланма auia сумма)

Конкурс 
игълан ителгэн 

айньщ 
1 числосында 

алдагы ел 
торышы буенча

Конкурс 
игълан ителгэн 

айнын 
1 числосында 

быелгы ел 
торышы буенча

Конкурс 
игълан ителгэн 

айньщ 
1 числосында 

алдагы ел 
торышы буенча

Конкурс 
игълан ителгэн 

айньщ 
1 числосында 

быелгы ел 
торышы буенча

Сет
Мегезле эре 
терлек ите
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Дунгыз ите
Сарык ите
Йон
Кош-корт ите
Йомырка
Бал

10.Курсэтелгэн тулэуле хезмэтлэр

Исемее

Сатылган, сум
Конкурс игълан ителгэн айньщ 

1 числосында алдагы ел 
торышы буенча

Конкурс игълан ителгэн айньщ 
1 числосында быелгы ел торышы 

буенча

Башкарылган 
авыл хужалыгы 
эшлэре Ьэм 
курсэтелгэн 
транспорт 
хезмэтлэре

11.Конкурс игълан ителгэн айньщ 1 числосына быелгы ел торышы буенча 
жэлеп ителгэн ялланган хезмэткэрлэр (гаилэ эгъзаларыннан тыш) саны, 
кеше  

12.Ялланган хезмэткэргэ тулэнэ торган айлык хезмэт хакы, сум

13.ГТФ башлыгы тарафыннан тулэнгэн салымнар суммасы, сум: 
20 елда 20___елда

14.Сез авыл жирлеге халкына нинди дэ булса ярдэм курсэттегезме?

□ Эйе □ Юк

15.Давап “эйе” булса, нинди ярдэм курсэтуегезне тулырак языгыз

16.Сез хезмэт курсэтуче авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы 
эгъзасымы? (туры килмэгэн жавапньщ остенэ сызарга)
□ Эйе □ Юк



17.Банк кредитларыннан файдаланасызмы?

□ Эйе □ Юк

18.Жавап “эйе” булса, кредитны ничэ тапкыр алдыгыз___________________

19._Алган кредит суммасы, мен сум____________________________________

20. Кредит буенча тулэнгэн процентлар ечен алынган субсидия, мен сум

21.Пай хужаларыннан арендага алынган пай жирлэре ечен аренда тулэвенец 
гомуми кулэме, сум, шул исэптэн 1 гектар ечен______________________

ГТФ башлыгы____________________ ___________________________
(имза) (фамилиясе, исеме, атасы исеме)
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Дата



Татарстан Республикасы авыл 
жирлеклэре арасында ел саен 
республика конкурсы уткэру турында 
нигезлэмэгэ
4 нче кушымта

Шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ 
РИЗАЛЫК

Мин____________ ________________________________________________ ,
(фамилиясе, исеме, атасынын исеме)

__________________________________________________________________ № __________________________ , ______________________________________________
(шэхесне таныклаучы документ, кайда. кем тарафынан Ьэм кайчан бирелгэн)

_____________________________________________________  адресы буенча
теркэлгэн,
гамэлдэ

__________________________________________________ адресы буенча яшэуче
420014, Казан шэЬ., Федосеевская ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн 
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына (алга 
таба -  Оператор) уземнен шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ тубэндэге 
шартларда рехсэт бирэм:

1. Оператор минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртуне бары тик ел саен 
уткэрелэ торган Татарстан Республикасы муниципаль районнары авыл 
жирлеклэре башлыклары арасында “Терлекнен баш саны артымын тээмин иту 
Ьэм югары исэбен саклап калу”, Татарстан Республикасы территориясендэ 
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнар арасында “Терлекчелекне 
устеру буенча ин яхшы шэхси ярдэмче хужалык”, Татарстан Республикасы 
крестьян (фермер) хужалыклары башлыклары арасында “Ин яхтны гаилэ 
терлекчелек фермасы” номинациялэре буенча республика конкурсында катнашу 
максатларында гына гамэлгэ ашыра ала.

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

телефоны (ей, кэрэзле, эш телефоннары), гамэлдэге яшэу адресы, теркэлу 
адресы, булу урыны.

3. Оператор тарафыннан минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ, 
ягъни шул исэптэн тубэндэге гамэллэрне кылырга рехсэт бирэм: эшкэртергэ 
(шэхси мэгълуматларны жыю, системалаштыру, туплау, саклау, тэгаенлэу 
(янарту, узгэрту), куллану, шэхси узенчэлеклэрен бетеру, блок кую, шэхси 
мэгълуматларны юк иту), шул вакытта югарыда курсэтелгэн мэгълуматны 
эшкэрту ысулларыньщ гомуми тасвирламасы “Шэхси мэгълуматлар турында” 
2006 елньщ 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы Федераль законда китерелгэн, шулай



ук законда билгелэнгэн очракларда мондый мэгълуматны еченче затларга 
бирергэ.

4. Элеге ризалык чиклэнмэгэн вакытта гамэлдэ була.
“Шэхси мэгълуматлар турында” 2006 елньщ 27 июлендэге 152-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезлэмэлэре белэн таныш булуымны, шэхси 
мэгълуматларны яклау елкэсендэ хокуклар Ьэм бурычлар мина анлатылуын 
раслыйм.

(имза) (фамилиясе, исеме, атасынын исеме)


