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Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Иэм 
азык-телек министрлыгыныц «2017 -  2020 
елларга Татарстан Республикасында крестьян 
(фермер) хуждлыклары базасында гаилэ 
терлекчелек фермаларын устеру» ведомство 
программасында катнашу очен крестьян 
(фермер) хужалыкларын сайлап алу буенча 
конкурс турында» 2017 елньщ 29 мартындагы 
60/2-пр номерлы боерыгы белэн расланган 
Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ 
конкурс уздыру турындагы нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр керту хакында

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгыныц норматив хокукый актларын законнарга яраклаштыру 
максатларында, боерам:

1. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгыныц «2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында крестьян 
(фермер) хужалыклары базасында гаилэ терлекчелек фермаларын устеру» 
ведомство программасында катнашу ечен крестьян (фермер) хужалыкларын 
сайлап алу буенча конкурс турында» 2017 елныц 29 мартындагы 60/2-пр 
номерлы боерыгы белэн расланган Гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ 
конкурс уздыру турындагы нигезлэмэгэ (Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц 26.04.2017 № 92/2-пр, 27.09.2017 
№219/2-пр, 21.02.2018 № 39/2-пр боерыклары белэн кертелгэн узгэрешлэр 
белэн) (алга таба -  Нигезлэмэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

2.5 пунктта:
«г» пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«г) хужалык башлыгы Ьэм эгъзалары элек яца эш башлаучы фермерлар 

ечен грантлар Ьэм гаилэ терлекчелек фермаларын устеру ечен грант алучылар 
булмаган булсалар йэ яца эш башлаучы фермерлар ечен грант тулысынча 
тотылган датадан еч елдан да азрак булмаса. Бу чакта финанслауны бер ук 
чыгымнар гранты исэбеннэн башкару рехсэт ителми.»;

«у» пунктчасында «узгэртеп кору» сузлэрен тешереп калдырырга;



нигезлэмэнец 3.1.14 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3.1.14. КФХ башлыгынын, Ьэм эгъзаларыныц шэхси белешмэлэрне 

эшкэртугэ ризалыгы, 6 нчы кушымтадагы форма буенча»;
нигезлэмэнец 3.1.18 пунктында «булганда» сузен естэргэ; 
нигезлэмэнец 5.7 пунктында тубэндэге эчтэлекле яца абзац естэргэ: 
«Мерэж;эгать итуче элеге Нигезлэмэнец 3.1 пунктында курсэтелгэн 

документларны тулысынча тапшырмаган очракта, конкурс комиссиясе 
очрашып сейлэшу барышында мерэжэгать итученец гаризасын кире кага»; 

таблицада 5.9 пунктта:
7 пунктчада «атчылык, кошчылык» сузлэрен «атчылык, кошчылык, 

балыкчылык» сузлэренэ алмаштырырга;
нигезлэмэгэ 3 нче кушымтаныц 2 пунктында «узгэртеп кору» 

сузлэрен тешереп калдырырга.
2. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгыныц Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы 
Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек идарэлэре башлыкларына «2017 -  2020 
елларга Татарстан Республикасында крестьян (фермер) х у ж д л ы к л а р ы  базасында 
гаилэ терлекчелек фермаларын устеру» Нигезлэмэсенэ 2018 елда кертелгэн 
узгэрешлэр турында крестьян (фермер) хужалыклары башлыкларына хэбэр 
итэргэ.

3. Элеге Боерык рэсми басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.
4. Элеге Боерыкныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан 

Республикасы авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек министры урынбасары P.P. 
Хэбиповка йеклэргэ.

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары -министр


