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Яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларын 
конкурс буенча сайлап алуны уздыру турында

нигезлэмэ

1.Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларын 
конкурс буенча сайлап алуны уздыру турында нигезлэмэ (алга таба - нигезлэмэ) 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы 
бюджеты акчалары исэбеннэн агросэнэгать комплексына дэулэт ярдэме 
чаралары турында» 2018 елнын, 26 гыйнварындагы карары нигезендэ эшлэнде.

Элеге Нигезлэмэ яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц матди-техник базасын устеругэ грантлар (алга таба - 
грантлар) биру тэртибен Ьэм шартларын, шулай ук грантлар биругэ конкурс 
нигезендэ сайлап алуны уздыру тэртибен билгели.

1.2. Грантлар биру максаты Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясе системасын устеру очен шартлар булдырудан 
гыйбарэт.

1.3. Элеге Нигезлэмэдэ кулланылучы теп тошенчэлэр:
грант -  Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыньщ Казначылык 

департаменты территориаль булекчэсендэ ачылган эшкэрту буенча авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативыныц Ьэм (яисэ) сату буенча авыл 
хужалыгы кооперативыныц шэхси счетына Татарстан Республикасы 
бюджетыннан элеге Нигезлэмэнец 2.4 пунктынында каралган чараларга авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру максатларында бирелэ торган 
акчалар;

авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы -  авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативы -  авыл хужалыгы продукциясен, кыргый жимешлэрне, 
гембэ Ьэм жилэклэрне, шулай ук бу продуктлар эшлэнмэлэрен эзерлэу, саклау, 
эшкэртугэ эзерлэу, эшкэрту, сортировкалау, терлеклэр сую, беренчел эшкэрту, 
суыту, сатуга эзерлэу эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы Ьэм авыл хужалыгы 
продукциясе житештеручелэре тарафыннан кооперативлар эгъзалары (ассоциация 
эгъзалыгыннан тыш) хокукларында эшкэрту яисэ сату буенча кимендэ 10 авыл 
хужалыгы продукциясе житештеручесен берлэштерэ торган, табышыныц кимендэ 
70 проценты курсэтелгэн продукцияне эшкэрту Ьэм сату кебек эшчэнлек терлэрен 
гамэлгэ ашырудан барлыкка килэ торган эшкэрту Ьэм (яисэ) сату буенча авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативы ул (алга таба - кооператив);

конкурс комиссиясе -  яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц матди-техник базасын устеругэ грантлар биру очен
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кооперативлар заявкаларын сайлап алу максатларында тезелгэн конкурс 
комиссиясе;

чыгымнар планы - мерэжэгать итуче тарафыннан конкурс комиссиясе 
раславына тапшырылган грантны куллану юнэлешлэре буенча чыгымнарньщ 
статьялап буленгэн сметасы.

1.4. Татарстан Республикасында салым исэбендэ торучы Ьэм грантлар 
биругэ сайлап алу конкурсында жицучелэр дип танылган кооперативлар 
грантлар алучылар булалар (алга таба - алучылар, мерэжэгать итуче, конкурс).

2. Сайлап алу критерийлары, грантлар биру 
максатлары Ьэм шартлары

2.1. Грантлар алу хокукына конкурс нигезендэ сайлап алу йомгаклары 
буенча конкурс комиссиясе тарафыннан ачыкланган Ьэм тубэндэге 
критерийларга туры килэ торган, эшкэрту буенча яца эш башлаучы авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативлары Ьэм сатучы авыл хужалыгы 
кооперативлары ия булалар:

кооперативный дэулэт теркэвенэ алыну датасыннан конкурска заявка 
бирелгэн датага к а д э р  12 айузмаган булырга тиеш;

кооператив авыл хужалыгы продукциясен, кыргый жимешлэрне, гомбэ Ьэм 
жилэклэрне, шулай ук бу продуктлар эшлэнмэлэрен эзерлэу, саклау, эшкэртугэ 
эзерлэу, эшкэрту, сортировкалау, терлеклэр сую, беренчел эшкэрту, суыту, сатуга 
эзерлэу эшчэнлеген гамэлгэ ашыра, авыл хужалыгы продукциясе 
житештеручелэре тарафыннан кооперативлар эгъзалары (ассоциация 
эгъзалыгыннан тыш) хокукларында эшкэрту яисэ сату буенча кимендэ 10 авыл 
хужалыгы продукциясе житештеручесен берлэштерэ, табышыныц кимендэ 70 
проценты курсэтелгэн продукцияне эшкэрту Ьэм (яисэ) сату кебек эшчэнлек 
торлэрен гамэлгэ ашырудан барлыкка килэ;

кооперативныц авыл хужалыгы продукциясен эзерлэу, эшкэрту Ьэм (яисэ) 
сату кулэмнэрен арттыруны куздэ тотучы, уз-узен аклау срогы биш елдан 
артык булмаган срокка, авыл хужалыгы продукциясенец гомуми кулэменнэн 
кимендэ 50 процентын аны эзерлэу Ьэм (яисэ) сортировкалау, Ьэм (яисэ) сую, 
Ьэм (яисэ) суыту очен кооператив эгъзаларыннан алу шарты белэн нигезле 
бизнес-планы булу;

кооперативныц матди-техник базасын устеругэ чыгымнар планы (алга 
таба - Чыгымнар планы) булу;

кооператив авыл хужалыгы кооперативларыныц ревизия берлеге эгъзасы 
була Ьэм Министрлыкка ел саен уз эшчэнлеге нэтижэлэре турында ревизия 
бэялэмэсен тапшыра.

2.2. Яца эш башлаучы кооперативныц матди-техник базасын устеругэ 
грантлар Татарстан Республикасыныц авыл территориялэрендэ кулланучылар 
кооперациясен булдыру Ьэм устеру максатларында бирелэ.

2.3. Грант тубэндэгелэр очен бирелэ:
авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аныц эшлэнмэлэре продуктларын 

эзерлэу, саклау, эшкэртугэ эзерлэу, эшкэрту, сортировкалау, терлеклэр сую, 
беренчел эшкэрту Ьэм аларны сатуга эзерлэу буенча житештеру объектларын
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тезу, реконструкциялэу яисэ модернизациялэу;
авыл хужалыгы продукциясен, кыргый жимешлэрне, гембэ Ьэм жилэклэрне, 

шулай ук бу продуктлар эшлэнмэлэрен эзерлэу, саклау, эшкэртугэ эзерлэу, 
эшкэрту, сортировкалау, терлеклэр сую, беренчел эшкэрту, суыту, сатуга 
эзерлэу, теяп жибэру, бушату ечен билгелэнгэн житештеру объектларына 
жайланмалар Ьэм техника сатып алу, аларны монтажлау, чыгарыла 
(житештерелэ Ьэм эшкэртелэ) торган продукциянец сыйфатына Ьэм иминлегенэ 
житештеру контроле Ьэм ветеринария-санитария экспертизасы лабораториялэрен 
ЖиЬазлау (авыл хужалыгы продукциясенен сыйфатына лаборатор анализ ясау 
ечен жайланмалар сатып алу);

авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аныц эшлэнмэлэре продуктларын 
транспортировкалау Ьэм аларны ташыганда Ьэм сатканда аларныц сакланышын 
тээмин иту ечен махсус транспорт, фургоннар, тагылмалар, ярымтагылмалар, 
вагоннар, контейнерлар сатып алу;

авыл хужалыгы продукциясен, кыргый жимешлэрне, гембэ Ьэм жилэклэрне, 
шулай ук бу продуктлар эшлэнмэлэрен эзерлэу, саклау, эшкэртугэ эзерлэу, 
эшкэрту, сортировкалау, терлеклэр сую, беренчел эшкэрту, суыту, сатуга 
эзерлэу, теяп жибэру, бушату ечен жайланмалар Ьэм техник чаралар лизингы 
шартнамэлэре буенча взносларныц бер елешен тулэу (лизинг эйберлэренец 
гомуми хакыннан 8 проценттан да артык булмаган кулэмдэ).

2.4. Грант тубэндэге шартларны утэгэндэ бирелэ:
2.4.1. Кооперативлар грант биру турында шартнамэ тезу планлаштырыла 

торган датага кадэр 15 эш кененнэн дэ узмаган датага тубэндэге талэплэргэ 
туры килергэ тиеш:

законнарда билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн Ьэм Татарстан Республикасы 
территориясендэ житештеру эшчэнлеген гамэлгэ ашыралар;

бетеру, банкротлык процессында тугел;
элеге Тэртипнец 2.3 пунктында курсэтелгэн максатлар ечен Татарстан 

Республикасыныц башка норматив хокукый актлары нигезендэ Татарстан 
Республикасы бюджетыннан акчалар алучылар тугел;

Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр, бюджет инвестициялэре, 
шул исэптэн башка хокукый актлар нигезендэ бирелгэннэрне кайтару буенча 
тулэнми калган бурычлары Ьэм шулай ук Татарстан Республикасы бюджеты 
каршында башка тулэнми калган бурычлары юк;

Россия Федерациясенец салымнар Ьэм жыемнар турындагы законнары 
нигезендэ тулэнергэ тиешле салымнар, жыемнар, иминият кертемнэре, пенялар, 
штрафлар, процентлар буенча утэлмэгэн йеклэмэлэре юк;

2.4.2. Грантлар биругэ заявкаларны конкурс буенча сайлап алуда жицуче 
дип танылу;

2.4.3. Кооператив Чыгымнар планындагы сатып алына торган мелкэтнец, 
башкарыла торган эшлэрнец, курсэтелэ торган хезмэтлэрнец кимендэ 10 
процентын уз акчалары исэбеннэн тули;

2.4.4. Кооператив матди-техник базасын устеругэ уз счетына акчалар 
кергэн датадан 24 ай эчендэ грантны бары тик элеге Тэртипнец 3.2 
пунктында курсэтелгэн максатларга тотарга гына йеклэмэ ала.

2.5. Грант акчаларына алына торган мелкэт кооперативный буленми 
торган фондына кертелэ Ьэм сатылмый, булэк ителми, арендага
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тапшырылмый, алыштырылмый яисэ пай, кертем рэвешендэ взнос итеп 
кертелми йэ Россия Федерациясе законнары нигезендэ башкача 
читлэштерелми.

3. Конкурс уздыру тэртибе

3.1. Конкурста катнашу очен Министрлык тарафыннан билгелэнгэн 
срокка тубэндэге документлар тапшырылырга тиеш:

3.1.1. Кооперативный матди-техник базасын устеругэ грант алу очен 
конкурста катнашуга заявка (алга таба -  заявка) -  элеге Нигезлэмэгэ 1 нче 
кушымтадагы форма буенча;

3.1.2. . Кооператив уставыныц кучермэсе;
3.1.3. Элеге Нигезлэмэнец 2.4. пунктындагы икенче абзацында каралган 

максатларга грант алу очен мерэжэгать иткэндэ тубэндэгелэр тапшырылырга 
тиеш:

дэулэт экспертизасы узган проект-смета документациясенец кучермэсе, 
локаль сметалар Ьэм схема-сызымнар белэн (эшлэр башкарыласы урыннан 
фото, объект булганда -  аныц тышкы Ьэм эчке якларыннан фотолар), ан а  
у з - у з е н  ж а й г а  с а л у ч ы  оешманьщ проектлауга р о х с э т  кучермэсе 
естэлэ (грантны тозелеш яисэ реконструкциялэу очен кулланганда);

тезелешкэ (реконструкциялэугэ) Ьэм (яисэ) эксплуатациягэ тапшыруга 
рохсэт (грантны тозелеш яисэ реконструкциялэу очен кулланганда);

толеш-монтаж эшлэрен башкаруга подряд оешмаларын жэлеп иткэндэ 
яисэ хужалык ысулы белэн башкарганда алдан тозелгэн шартнамэлэрнец 
кучермэлэре;

3.1.4. Элеге Нигезлэмэнен, 2.4. пунктындагы оченче абзацында каралган 
максатларга грант алу очен мерэжэгать иткэндэ тубэндэгелэр тапшырылырга 
тиеш:

жайланмалар Ьэм техника сатып алуга алдан тезелгэн шартнамэлэрнец
кучермэлэре;
монтажлау эшлэрен башкаруга подряд оешмаларны жэлеп иткэндэ 

тезелгэн шартнамэлэрнец кучермэлэре;
3.1.5. Элеге Нигезлэмэнец 2.4. пунктындагы дуртенче абзацында каралган 

максатларга грант алу ечен мерэжэгать иткэндэ тубэндэгелэр тапшырылырга 
тиеш:

транспорт чаралары сатып алуга алдан тезелгэн шартнамэнец кучермэсе;
3.1.6. Элеге Нигезлэмэнец 2.4. пунктындагы бишенче абзацында каралган 

максатларга грант алу ечен мерэжэгать иткэндэ тубэндэгелэр тапшырылырга 
тиеш:

жайланмалар Ьэм техника чаралары лизингы шартнамэлэренец
кучермэлэре;
3.1.7. Бизнес-план;
3.1.8. Кооперативный кредит оешмасында ачылган счетыннан аныц 

буленми торган фондыныц счетында чыгымнарыныц грант акчалары исэбеннэн 
финанслаша торган Ьэр статьясы суммасыннан кимендэ 10 процент кулэмендэ 
уз акчалары булуын раслый торган документтан еземтэ;
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3.1.9. Кооперативта булган кучемсез мелкэт Объектларына хокуклар 
турында Кучемсез мелкэтнец дэулэт реестрыннан алынган, вэкалэтле орган 
тарафыннан таныкланган Ьэм конкурска заявка биру кененэ кадэр 30 кеннэн дэ 
аиданрак булмаган вакытта бирелгэн еземтэлэр кучермэлэре (алар булса);

3.1.10. Кооперативныц матди-техник базасын устеругэ Чыгымнар планы 
проекты, элеге Нигезлэмэгэ 2 нче кушымтадагы форма буенча;

3.1.11. Элеге Нигезлэмэгэ 3 нче кушымтадагы форма нигезендэ шэхси 
белешмэлэрне эшкэртугэ ризалык;

3.1.12. Мерэжэгать итученец элеге Нигезлэмэгэ 4 нче кушымтадагы форма
буенча анкетасы;
3.1.13. Кооперативныц урнашкан урыны буенча салым органында исэпкэ 

куелуы турында таныклыкныц яисэ язманыц уз инициативасы белэн бирелгэн 
кучермэсе, салым органыннан кооперативныц Россия Федерациясе салымнар 
Ьэм жыемнар турындагы законнары нигезендэ тулэнергэ тиешле салымнар, 
жыемнар, иминият кертемнэре, пенялар, штрафлар, процентлар буенча утэлмэгэн 
йеклэмэлэре булмавын раслый торган белешмэ (КНД 1120101 буенча Код 
формасы);

Кооператив бу документларны уз инициативасы белэн тапшырмаган 
очракта, Министрлык аларны ведомствоара мэгълумати хезмэттэшлек иту 
тэртибендэ соратып ала.

3.1.14. Кооперативныц ревизия берлегендэ эгъза булуын раслый торган,
ревизия берлеге житэкчесе тарафыннан имзаланган Ьэм ревизия берлеге
меЬере белэн беркетелгэн (меЬере булса) белешмэ;

3.1.15. Булган очракта - узган календарь елы ечен бухгалтерлык (финанс) 
хисабы кучермэсе, аны кабул иту турында салым органы тамгасы белэн, йэ, 
хисап электрон рэвештэ бирелгэн очракта, гомуми (махсус)  салым салу 
режимын кулланучы авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары ечен - кабул 
иту турындагы квитанция белэн;

3.1.16. Гранттан файдалану шартларын, максатларын Ьэм тэртибен утэргэ 
ризалык биру турында кооператив эгъзаларыныц гомуми жыелышыннан 
кооператив рэисе тарафыннан таныклаган Ьэм кооператив меЬере белэн 
беркетелгэн карар кучермэсе;

3.1.17. Кооператив рэисе тарафыннан имзаланган Ьэм кооператив меЬере 
белэн беркетелгэн (меЬере булса) кооператив эгъзалары исемлеге;

3.1.18. Кооператив вэкиленец шэхесен раслый торган документ кучермэсе.
3.1.19. Кооператив вэкиленец вэкалэтлэрен раслый торган документ 

кучермэсе.
3.2. Таныкланырга тиешле Ьэм берничэ биттэн торучы документлар 

тапшырганда, аларныц Ьэр бите таныклана. Д о к у м е н т л а р н ы  ц 
оригиналлары проектны яклаганда конкурс комиссиясе тарафыннан 
кучермэлэрне чагыштыру ечен тапшырыла.

Элеге Нигезлэмэнец 3.1 булегендэ курсэтелгэн документлар тегелгэн, 
номерланган, вэкалэтле зат тарафыннан имзаланган Ьэм кооператив меЬере 
белэн беркетелгэн (меЬере булса) булырга тиеш. МеЬер белэн беркетелгэн 
(меЬере булса) Ьэм вэкалэтле зат имзасы белэн таныкланган (юридик затлар 
ечен) яисэ уз кулы белэн таныкланган (кооператив рэисе ечен) тезэтулэрдэн
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тыш, чистартулар Ьэм тезэтулэр рехсэт ителми.
Элеге Нигезлэмэнен, 3.1 булегендэ куреэтелгэн документлар сайлап алу 

конкурсы уздыру турындагы хэбэрнамэдэ куреэтелгэн срокларда Ьэм адрес 
буенча тапшырыла.

Грант биру тэртибе Ьэм документлар формалары турында мэгълумат 
«Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Министрлыкньщ рэсми 
сайтында: http: //agro.tatarstan.ru/ -  «Фермерларга, авыл хужалыгы
кооперативларына грантлар Ьэм шэхеи ярдэмче хужалыкларга субсидиялэр» 
булегендэ, алга таба -  «Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц 
матди-техник базасын устеру» булекчэсе (алга таба - Министрлыкньщ рэсми 
сайты) урнаштырыла.

Мерэжэгать итуче уз заявкасын конкурсный телэсэ кайсы этабында кире 
алырга хокуклы. Кире алу ечен кооператив житэкчесе конкурс комиссиясенэ 
гариза яза.

Сайлап алу конкурсын узган катнашучы элеге Нигезлэмэгэ 11 кушымта 
формасы буенча билгелэнгэн урнэктэге сертификат ала.

4. Заявкалар кабул иту Иэм теркэу

4.1. Грантлар биру буенча конкурста катнашуга заявкалар кабул иту 
башлану Ьэм тэмамлану турындагы белдеру Министрлыкньщ рэсми сайтында 
урнаштырыла.

Белдерудэ конкурс уздыруныц урыны Ьэм вакыты (кимендэ 30 календарь кен 
кала), элемтэ телефоннары, Министрлык сайтыныц конкурс шартлары 
турында, заявкалар биру Ьэм норматив хокукый документлар белэн танышу 
тэртибе турында мэгълумат урнаштырыла торган булеге куреэтелэ.

4.2. Заявкалар кабул итэ башлау срогы белдеру басылып чыккан кеннэн соц 
килуче кен була. Б е л д е р у д э  куреэтелгэн срок узгач кооперативлардан 
заявкалар кабул ителми.

Алынган заявкалар Ьэм документлар керу тэртибендэ заявкаларны теркэу 
кенэгэсендэ теркэлэ, ул номерланган, теплэнгэн Ьэм конкурс комиссиясе 
секретареныц имзасы таныкланган Ьэм Министрлык меЬере белэн беркетелгэн 
булырга тиеш. Теркэгэндэ заявкага керу номеры бирелэ.

4.3. Конкурс заявкасы Министрлыкка ябык конвертта кэгазьдэ килеш 
тапшырыла. Конвертта кооперативный исеме Ьэм адресы, бизнес-план 
юнэлеше куреэтелэ.

Кооператив тарафыннан конкурска тапшырылган документлар кире 
кайтарылмый.

4.4. Конкурс заявкасын эзерлэу буенча барлык чыгымнарны кооператив
тота.

4.5. Министрлык конкурска документлар кабул иту тэмамланган кеннэн 5 
эш кене эчендэ документларны конкурс комиссиясенэ жибэрэ.

5. Конкурс комиссиясенец функциялэре Ьэм бурычлары

5.1. Конкурс комиссиясе уз эшчэнлегендэ законнарга, элеге Нигезлэмэгэ
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таяна Ьэм уз эшен авыл хужалыгы продукциясе житештеручелэренэ дэулэт 
ярдэме инфраструктурасын тэшкил итуче оешмалар, ижтимагый оешмалар Ьэм 
кооперативлар белэн хезмэттэшлектэ оештыра.

5.2. Конкурс комиссиясенец топ бурычлары тубэндэгелэр була:

кооперативларныц матди-техник базасын устеругэ грант алу ечен 
мерэжэгать итучелэр тарафыннан тапшырылган конкурс документациясен 
вакытында, ачык Ьэм объектив карауны тээмин иту;

проектларныц тулылыгын Ьэм дереслеген, икътисадый нэтижэлелеген, 
Татарстан Республикасы икътисады ечен социаль эЬэмиятлелеген Ьэм аца дэулэт 
ярдэме курсэтунец максатка ярашлы булуын билгелэу ечен аларга экспертиза 
уздыру;

конкурста жинучелэрне Ьэм аларга бирелэ торган грантлар кулэмнэрен 
билгелэу.

5.3. Конкурс комиссиясе Министрлык боерыгы белэн кимендэ 12 кешедэн 
оештырыла Ьэм аныц составына конкурс комиссиясенец рэисе, рэис 
урынбасары, конкурс комиссиясе эгъзалары Ьэм с е к р е т а р е  (тавыш биру 
хокукына ия тугел) керэ. Конкурс комиссиясе составына дэулэт граждан Ьэм 
муниципаль хезмэткэрлэр, авыл хужалыгы елкэсендэ ижтимагый оешмалар, 
берлеклэр, берлэшмэлэр Ьэм бел ем биру оешмалары вэкиллэре керэ. Конкурс 
комиссиясе составында дэулэт граждан Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр саны — 
50 проценттан кимрэк.

Конкурс нэтижэлэре белэн шэхсэн кызыксынучы затлар (шул исэптэн 
конкурста катнашуга гариза биргэн йэ бу заявкаларны биргэн кооперативларда 
торучы затлар) йэ конкурста катнашучылар тээсир итэргэ мемкин булган 
затлар комиссия эгъзалары була алмый.

5.4. Конкурс комиссиясенец эше аныц утырышларында башкарыла. 
Утырышта конкурс комиссиясе эгъзалары саныннан яртысыннан кубрэге 
катнашса, ул вэкалэтле дип санала.

5.5. Конкурс комиссиясе рэисе тубэндэге функциялэрне башкара: 
конкурс комиссиясе эшчэнлегенэ житэкчелек итэ Ьэм аца йеклэнгэн

бурычларны утэу ечен жаваплы була;
конкурс комиссиясе эгъзалары арасында вазыйфаларны булэ;
конкурс комиссиясе утырышларын алып бара, конкурс комиссиясе 

утырышлары беркетмэлэрен эзерлэуне Ьэм конкурс комиссиясе тарафыннан 
кабул ителэ торган карарларныц утэлуен тикшереп тора.

5.6. Конкурс комиссиясе рэисе урынбасары, утырышта конкурс комиссиясе 
рэисе булмаганда, аныц вазыйфаларын ути.

5.7. Конкурс комиссиясе эгъзалары: 
конкурс заявкалары белэн конвертларны ачалар; 
элеге Нигезлэмэдэ каралган документларныц булуын тикшерэлэр; 
кооперативныц Ьэм тапшырылган документларныц элеге Нигезлэмэдэ 

билгелэнгэн талэплэргэ туры килуен тикшерэлэр;
баллар санын исэплилэр, аларны бэялэу ведомостена кертэлэр.
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5.8. Конкурс комиссиясе секретаре тубэндэге функциялэрне башкара: 
конкурс комиссиясе утырышында карау ечен материаллар жыя Ьэм 

аларньщ саклануын оештыра;
конкурс комиссиясе утырышларыныц беркетмэлэрен рэсмилэштерэ.
5.9. Конкурс комиссиясе, заявкалар кабул иту тэмамланган вакыттан 14 

эш кененнэн дэ соцга калмыйча, конкурс комиссиясе утырышын уздыра, 
мерэжэгать и т у ч е л э р н е ц  тапшырылган документларын карый, 
кооперативларга грантлар биру йэ аны бирудэн баш тарту турында карар кабул 
итэ, ул конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсе (алга таба -  беркетмэ) итеп 
рэсмил эштерелэ.

заявкалар кабул иту тэмамланганнан соц 10 кен эчендэ конкурс 
комиссиясе утырышын оештыра, мерэжэгать итучелэрне очрашып сейлэпгу 
ечен утырышка чакыра.

Очрашып сейлэшу барышында конкурс комиссиясенец Ьэр эгъзасы 
заявкалардагы мэгълумат Ьэм бирелгэн сорауларга мерэж;эгать итученец 
ж;аваплары нигезендэ тиешле карарны кабул итэ Ьэм Ьэр кооперативка карата 
тавыш биру кэгазенэ язып куя, шунда ук бирелэ торган фант кулэмен курсэтэ.

5.10. Конкурс комиссиясенец карары, аныц составыныц яртысыннан артыгы 
булганда, гади купчелек тавыш бел эн кабул ителэ. Тавышлар тигез бул ганда, 
конкурс комиссиясе утырышында рэислек итученец тавышы хэлиткеч була. 
Конкурс комиссиясе секретареныц сайлау хокукы юк.

Билгелэнгэн критерийлар нигезендэ бертигез баллар алган берничэ дэгъвачы 
булганда, мерэжэгать итучелэрнец санлы составы буенча грантлар саны фактта 
житэрлек булмаса, грант «Конкурска заявкалар теркэунец 1 нче номерлы 
журналы»нда заявкасы алданрак вакытта теркэлгэн мерэжэгать итучегэ бирелэ.

Тавыш биру кэгазьлэрендэ конкурс комиссиясе эгъзалары белдергэн 
карарлар нигезендэ секретарь конкурс бюллетеней тези. Тавыш биру 
кэгазьлэре Ьэм конкурс бюллетене беркетмэгэ кушыла.

5.11. Конкурс комиссиясе утырышлары кирэк саен уздырыла. Конкурс 
комиссиясе эгъзалары утырышка рэис хэл итуе буенча чакырыла.

5.12. Конкурс комиссиясе мерэж;эгать итучелэр тапшырган документарны 
анализлау нигезендэ, тубэндэге критерийларга таянып, конкурста жицучелэрне 
билгели:

т/с
№ Критерий исеме Курсэткечлэр

Балларда
бэялэу

1

Мерэж;эгать итученец милкендэ Ьэм 
(яисэ) кимендэ 5 елга озак сроклы 
арендада житештеру объектлары 
булу

юк
0

300 квадрат
метрга
кадэр 5

300
квадрат
метрдан
югары

10
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2
Дитештеру объектын тезу яисэ 
реконструкциялэу ечен жир кишэрлеге 
булу

милек 10
5 Ьэм аннан 
кубрэк елга 
аренда

5

3 Кооператив теркэлгэн датадан 
аныц акчалата кереме булу

юк 0
бар 10

4 Ьэр 2,5 млн. сум грант кулэменэ 
эш урыннары булдыру

2 5
3 Ьэм аннан 
кубрэк 10

5
Бизнес-план нигезендэ узен 
аклау срогы

3 елдан кубрэк 0
2 елдан 3 елга 
кадэр 5

2 елга кадэр 10

6
Матди-техник базаны устеругэ 
чыгымнар планыннан уз акчалары 
кулэме

11-20% 5

20 %тан кубрэк 10

7 Кооператив эгъзалары саны
11-15 эгъза 5
15 эгъзадан 
кубрэк 10

8

Кооператив житэкчесенец эшлекле 
сыйфатларын бэялэу, профессионализм, 
социаль Ьэм бюджет жаваплылыгы

иц югары балл -  10

5.13. Баллар бары тик тегелгэн документлар буенча гына исэплэнэ, 
конкурс комиссиясе утырышына тапшырылган документлар балл суммасына 
кертелми. Иц куп жыелган баллар 80гэ тиц. Конкурс комиссиясе тарафыннан 
уцай карар чыгару очен 25 балл жыярга кирэк. Иц куп баллар жыйган 
мерэжэгать итучелэр сайлап алу конкурсында жицучелэр булалар.

5.14. Мерэжэгать итуче тарафыннан элеге Нигезлэмэнец 3.1, 3.2 
пунктларында куреэтелгэн документлар пакеты тулысынча тапшырылмаган, 
белешмэлэр, исэп-хисаплар туры килмэгэн очракта, конкурс комиссиясе 
мерэжэгать итученец гаризасын очрашып сейлэшкэндэ кире кага.

5.15. Грант бируд эн баш тарту га карата Россия Федерациясе законнарында 
билгелэнгэн тэртиптэ, агымдагы ел дэвамында шикаять бирелэ.

5.16. Конкурс комиссиясе утырышлары беркетмэлэре утырыш узган кеннэн 
5 кен эш коне эчендэ аныц рэисе тарафыннан раслана Ьэм расланганнан соц 
10 эш коне эчендэ Министрлыкньщ рэсми сайтында урнаштырыла.

5.17. Конкурс комиссиясе секретаре конкурс тэмамланганнан соц 30 эш 
коне эчендэ конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн барлык 
заявкаларны Ьэм документларны Министрлык архивына саклауга тапшыра.

5.18. Конкурска бирелгэн заявкалар саны яисэ грантлар откан 
кооперативлар саны финансланган кооперативлар саныннан кимрэк булган 
очракта, Министрлык о с т э м э конкурс игълан итэ, ул элеге Нигезлэмэ 
тэртибендэ уздырыла.
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6. Грант биру тэртибе

6.1. Документлар теркэлгэн датадан соц 5 эш коне эчендэ Министрлык 
кергэн документларны тикшерэ Ьэм чыгымнар планын, исэп-хисап белешмэсен 
имзапый Ьэм шартнамэ тези.

6.2. Министрлык Татарстан Республикасы бюджет акчаларын топ булуче 
була, акчаларны Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында ачылган 
узенец шэхси счетыннан 5 эш коне эчендэ Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгы Казначылык департаментыныц территориаль булекчэлэрендэ 
а ч ы л г а н  Татарстан Республикасы муниципаль районында Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек идарэлэренец (алга таба - Идарэ) шэхси счетларына кучерэ. 
Министрлык боерыгы белэн расланган форма буенча алучылар кысаларында 
Татарстан Республикасы муниципаль районына тиешле грантлар турында жыелма 
белешмэ-исэп-хисаплар Ьэм шартнамэлэр Идарэгэ акчалар кучеру ечен нигез 
була.

6.3. Идарэ грантларны, узенец шэхси счетына грантлар кергэн кеннэн 5 
эш кененнэн дэ соцга калмыйча, кооперативларныц Татарстан Республикасы 
Финанс министрлыгы Казначылык департаментыныц территориаль 
булекчэлэрендэ ачылган шэхси счетларына кучерэ.

6.4. Грант, Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслау лимитларын 
исэпкэ алып, бирелэ. Агымдагы елда грант алуга конкурс узган заявкаларны 
канэгатьлэндеру ечен бюджет акчалары житэрлек булмаган очракта, аларны 
финанслау элеге Нигезлэмэ нигезендэ иц куп баллар саны буенча чиратлылык 
тэртибендэ башкарыла.

7. Хисап биру рэвешлэре Ьэм тэртибе

7.1. Чыгымнар планы нигезендэ грант акчаларын Ьэм уз акчаларын тотып 
бетергэннэн соц, кооператив ж;итэкчесе элеге Нигезлэмэгэ 9 нчы кушымта 
нигезендэ Идарэ башлыгы тарафыннан расланган «Ж^ыелма реестр»ны, 
ак ча л а р н ы ц  кооператив тарафыннан вакытында Ьэм максатчан кулланылуын 
раслый торган хисап-финанс документларын (грант акчаларыныц тотылышын 
раслый торган исэп-хисап счетыннан банк еземтэсе, сату-алу ш артнамэлэре, 
тулэу йеклэмэлэре, накладнойлар, счет-фактуралар, фото) тапшырырга тиеш.

7.2. Кооперативлар грантны алган кеннэн 24 ай эчендэ Министрлыкка 
грантларны максатчан куллану турында элеге Нигезлэмэгэ 10 нчы 
кушымтадагы форма буенча йомгаклау хисабын тапшыралар.

7.3. Грантны узлэштереп бетергэннэн соц кооператив 5 ел дэвамында ел 
саен Министрлыкка ирешелгэн курсэткеч нэтижэлэре турында еллык хисап 
эзерли. Хисап Идарэлэргэ хисап чоры узганнан соц 10 эш  кене  эче н д э  
М и н и с т р л ы к  б о е р ы г ы  белэ н  р а с л а н г а н  ф о р м а л а р  бу е н ч а  
т а п ш ы р ы л а .  Идарэлэр хисаплар кергэннэн соц 10 эш кене эчендэ аларны 
килештерэлэр Ьэм Министрлыкка жибэрэлэр.

Хисаплар имза Ьэм кооператив меЬере (булса) белэн таныкланырга тиеш.
7.4. Кооператив тарафыннан хисап вакытында тапшырылмаса, Идарэ
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законнар нигезендэ дэулэт ярдэме чараларын бируне туктатып тора.
7.5. Алучы, хиеап чорыннан сон килуче айньщ 10 числосыннан да сонга 

калмыйча, элеге Нигезлэмэнен 10 нчы кушымтасы формасы буенча эшчэнлек 
турында белешмэлэрне тапшырырга тиеш.

8. Грантны куллануны тикшереп тору Ьэм кире кайтару тэртибе

8.1. Бирелгэн грантлар, Татарстан Республикасы бюджетына бюджет 
законнары нигезендэ кире кайтару Министрлыктан тиешле талэп алганнан соц 
60 эш коне эчендэ тубэндэге очракларда башкарыла: аларны бирунен элеге 
Нигезлэмэдэ Ьэм ш артнамэдэ билгелэнгэн тэртибе Ьэм шартлары бозылу 
фактлары ачыкланса, конкурска дорес булмаган белешмэлэр Ьэм документлар 
бирелгэн булса, хисап тапшырылмаса,  грант акчалары максатчан 
кулланылмаса,  шулай ук грантлар белэн нэтижэле курсэткечлэргэ 
ирешелмэгэн Ьэм максатчан курсэткечлэр бозылган очракта.

8.2. Шартнамэдэ каралган очракларда, грантныц 24 ай эчендэ 
кулланылмый калган олеше элеге срок узгач 30 эш коне эчендэ кооператив 
тарафыннан Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ кире кайтарылырга 
тиеш.

8.3. Элеге Нигезлэмэнен 8.1 Ьэм 8.2 пунктларында курсэтелгэн акчаларны 
Татарстан Республикасы бюджетына ихтыярый рэвештэ кайтарудан баш тарткан 
очракта, алар законнар нигезендэ мэж;бури тэртиптэ алынырга тиеш.

8.4. Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органнары грантлар биру 
максатларыньщ, шартларыныц Ьэм тэртибенец кооперативлар тарафыннан 
утэлешенэ грант бирелгэн датадан 12 айдан да сонга калмыйча законнар 
нигезендэ тикшеру уздыралар.

8.5. Белешмэлэрнен дореслеге Ьэм тапшырылган документларньщ теп 
несхэлэрдэ булуы ечен я^аваплылык кооператив ж;итэкчесенэ йеклэнэ.

8.6. Грантларныц максатчан кулланылуын тикшереп торуны Министрлык 
башкара.



Яца эш башлаучы 
авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын конкурс 
буенча сайлап алуны 
уздыру турында нигезлэмэгэ
1 нче кушымта

Форма
Татарстан Республикасы авыл 
хужалыгы Ьэм азык- телек 
министры урынбасары, конкурс 
комиссиясе рэисе 
Р.Р.Хэбиповка

(кооператив житэкчесенец фамилиясе, исеме, 
атасыньщ исеме, адресы)

20____ елда Татарстан Республикасы________________  муниципаль
районы____________________ яца эш башлаучы авыл хужалыгы

кулланучылар кооперативыныц матди-техник базасын устеругз грант
алу конкурсында катнашуга

Заявка

(Татарстан Республикасы муниципаль районы, авыл щирлеге исеме)

(iавыл хущалыгы кулланучылар кооперативыныц исеме)

(авыл хущ алыгы кулланучылар кооперативы щитэкчесенец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

20____елда Татарстан Республикасы _______________  муниципаль районы
___________________ яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар кооперативыныц
матди-техник базасын устеругэ грант алу конкурсында катнашуга кертуегезне сорыйм. 

Тубэндэгелэрне раслыйм:
1. Кооператив бетеру, банкротлык процессында тугел;
2. Кооператив Нигезлэмэдэ куреэтелгэн максатлар ечен Татарстан Республикасыныц 

башка норматив хокукый актлары нигезендэ Татарстан Республикасы бюджетыннан акчалар 
алучы тугел;

3. Кооперативный Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр, бюджет 
инвестициялэре, шул иеэптэн башка хокукый актлар нигезендэ бирелгэннэрне кайтару буенча 
тулэнми калган бурычлары Ьэм шулай ук Татарстан Республикасы бюджеты каршында башка 
тулэнми калган бурычлары юк;

4. Кооперативный Россия Федерациясе салымнар Ьэм жыемнар турындагы законнары 
нигезендэ тулэнергэ тиешле салымнар, жыемнар, иминият кертемнэре, пенялар, штрафлар, 
процентлар буенча утэлмэгэн йеклэмэлэре юк;

5. Конкурста катнашу шартлары белэн таныштым Ьэм риза.
Документларда Ьэм аларныц кучермэлэрендэ бирелгэн барлык мэгълумат дерес Ьэм мин 

грант биругэ документларны карауда катнашучы затларныц аларны карауларына каршы тугел.

Авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативы житэкчесе __________ _______________

(имза) (фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
М.У. (булса)



Яна эш башлаучы 
авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын конкурс 
буенча сайлап алуны 
уздыру турында нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

Форма

Яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар кооперативыныц 
матди-техник базасын устеРУгэ чыгымнар планы проекты

(кооператив исеме, район, эшчэнлек юнэлеше)

т/с
№

Чыгымнар 
статьясы исеме *

Сатып
алынган
эйбер-

лэр
исеме

Са
ны

Бэ-
ясе

Финанслау чыганаклары, 
мец сум

Ба
ры
сы

шул исэптэн

грант,
90

про
цент

уз акчалары 
(10 

процент 
Ьэм аннан 

кубрэк)

1

Житештеру объектларын тезу, 
реконструкциялэу яисэ 
модернизациялэу
Статья буенча барысы: * * *

2

Житештеру биналары, 
корылмалар, биналар Ьэм 
цехлар ечен жайланмалар, 
техника сатып алу Ьэм 
монтажлау
Статья буенча барысы: * * *

3

Махсуслаштырылган 
транспорт, фургоннар, 
тагылмалар, ярымтагылмалар, 
вагоннар, контейнерлар сатып 
алу
Статья буенча барысы: * * *

4

Жайланмалар Ьэм техник 
чаралар лизингы 
шартнамэлэре буенча 
взносларньщ бер елешен 
тулэу
Статья буенча барысы: * * *

Барлык чыгымнар: * * *

* Грант сорала торган юнэлешлэр генэ кертелэ.

Кооператив ж;итэкчесе _______________________  «____ » ________ 2 0 __ ел

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, имзасы)

МУ (булса)



Яца эш башлаучы 
авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын конкурс 
буенча сайлап алуны 
уздыру турында нигезлэмэгэ
3 нче кушымта

Форма

Шэхси белешмэлэрне эшкэртугэ 
РИЗАЛЫК

Мин,_______________________________________________________________
(фамилиясе, исеме атасыныц исеме, вазыйфасы)

__________________________________________ № ________________, ____________________________
(шэхесне таныклаучы документ, кайда, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

теркэлгэн адресы:

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына (алга 
таба -  Оператор) (420014, Казан шэЬэре, Федосеев ур., 36 йорт адресы буенча 
урнашкан), уземнец шэхси белешмэлэрне тубэндэге шартларда эшкэртугэ 
ризалык бирэм:

1. Оператор минем шэхси белешмэлэрне Ьэм кооператив эгъзаларыньщ шэхси 
белешмэлэрен эшкэртуне гамэлгэ ашыра.

2. Операторга эшкэртугэ тапшырыла торган шэхси белешмэлэр исемлеге:
фамилиям, исемем, атам исеме, вазыйфам, туган конем, паспорт белешмэлэре,

элемтэ очен телефон (ей, мобиль, эш), фактта яшэу Ьэм теркэлу адресы, авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативы урнашкан адрес.

3 .Уземнец шэхси белешмэлэрне Ьэм кооператив эгъзаларыньщ шэхси 
белешмэлэрен Оператор тарафыннан эшкэртугэ, ягъни, шул исэптэн, тубэндэге 
гамэллэрне башкарырга ризалык бирэм: эшкэртугэ (жыюны,
системалаштыруны, туплауны, саклауны, тегэллэштеруне (янартуны, узгэртуне), 
файдалануны, исемсез калдыруны, блокировкалауны, шэхси белешмэлэрне юкка 
чыгаруны кертеп), белешмэлэрне эшкэртунен югарыда курсэтелгэн ысулларыньщ 
гомуми тасвирламасы «Шэхси белешмэлэр турында» 2006 елньщ 27 июлендэге 
152-ФЗ номерлы Федераль законда китерелгэн, шулай ук законнарда 
билгелэнгэн очракларда шундый мэгълуматны еченче затларга тапшыруга 
ризалык бирэм.

4. Элеге ризалык ул имзаланган датадан жиде ел буена гамэлдэ була.
«Шэхси белешмэлэр турында» 2006 елньщ 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезлэмэлэре белэн танышканымны, шэхси белешмэлэрне яклау 
елкэсендэге хокукларныц Ьэм бурычларныц мица ацлатылуын раслыйм.

« » 20 ел _____________________

МУ (булса)

(имза) (фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)



Яца эш башлаучы авыл 
хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын конкурс 
буенча сайлап алуны 
уздыру турында нигезлэмэгэ
4 нче кушымта

Форма
Катнашучы анкетасы

ТР____________________________________ муниципаль районы

(кооперативный исеме)

т/с
№ Курсэткеч исеме Мерэж;эгать итуче 

белешмэлэре
1 Кооперативньщ исеме

2
Кооператив житэкчесенен фамилиясе, исеме, 
атасыньщ исеме, билгелэп кую датасы

3 Кооперативный, ИНН
4 Урнашкан урыныныц адресы:
5 Кооператив эгъзалары саны, барысы:

шулардан авыл хужалыгы продукциясе 
ж;итештеручелэр:

6
Кооператив дэулэт теркэвенэ алынган урын 
(урнашкан урынынын адресы)

7 Теркэлу адресы:

8

Хезмэткэрлэр саны, барысы:
шулардан: 1) - гамэлгэ куючылар:

2) - даими эшлэуче хезмэткэрлэр 
(конкурста катнашканга кадэр кооперативта эшлэучелэр):

9
Ревизия берлегендэ катнашу (берлекнен исеме 
Ьэм урнашкан урыны)

10
Сезонлы (вакытлыча) эшлэуче хезмэткэрлэр:

11 Кооперативный элемтэ телефоннары

12

Кооператив эгъзаларыньщ социаль категориясе 
(инвалид, инвалид балалар тэрбиялэуче ата- 
аналар, купбалалы гаилэлэр, элеккеге хэрби 
хезмэткэр, белем биру учреждениесен 
тэмамлап чыгучы):

Кооператив житэкчесе _________  _____________________  ______
(имзасы) (фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

« » 20 ел

Mehep урыны (булса)



ИСЕМЛЕГЕ №

Яца эш башлаучы авыл 
хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын конкурс 
буенча сайлап алуны уздыру 
турында нигезлэмэгэ 
5 нче кушымта

Форма

(район Ьэм кооператив исеме)
документлар

Бит №
1. _ 
2. _
3._
4. _
5. _
6. _
7. _
8 . _
9. _
10. 
11. 

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21 . 
22 .

23.
24.
25.

бит, 
бит, 
бит, 
бит, 
бит, 
бит, 
бит, 
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Документларны тапшырды : Документларны алды:

(кооператив житэкчесенен фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме) (Татарстан Республикасы Авыл
хужалыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгы вэкиленец 
фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

(имза) (имза)
«___» __________ 20__ел «____ »_________ 20__ел

МеЬер урыны (булса)
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Яца эш башлаучы 
авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын конкурс 
буенча сайлап алуны 
уздыру турында нигезлэмэгэ
7 нче кушымта

«Раслыйм»:
Конкурс комиссиясе рэисе

P.P. Хэбипов ________________
(имза)

« » 20 ел

Татарстан Республикасы______________________ муниципаль районыныц

(кооператив исеме) 
матди-техник базасын устеругэ

ЧЫГЫМНАР ПЛАНЫ

т/с
№

Чыгымнар статьясы исеме

Финанслау чыганаклары, 
мец сум

Барысы

шул исэптэн

грант, 90 
процент

уз акча- 
лары

1

Авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аныц 
эшлэнмэлэре продуктларын эзерлэу, саклау, 
эшкэртугэ эзерлэу, эшкэрту, сортировкалау, 
терлеклэр сую, беренчел эшкэрту, сатуга 
эзерлэу буенча житештеру объектларын тезу, 
реконструкциялэу яисэ модернизациялэу.

2

Авыл хужалыгы продукциясен, кыргый 
жимешлэрне, гембэ Ьэм жилэклэрне, шулай ук 
бу продукция эшлэнмэлэре продуктларын 
эзерлэу, саклау, эшкэртугэ эзерлэу, эшкэрту, 
сортировкалау, терлеклэр сую, беренчел 
эшкэрту, суыту, сатуга эзерлэу, теяп жибэру, 
бушату ечен билгелэнгэн житештеру 
объектлары ечен жайланмалар Ьэм техника 
сатып алу Ьэм монтажлау, чыгарыла 
(житештерелэ, эшкэртелэ) торган продукциянец 
сыйфатына Ьэм иминлегенэ житештеру 
контроле Ьэм ветеринария-санитария 
экспертизасы лабораториялэрен жиЬазлау (авыл 
хужалыгы продукциясенец сыйфатына 
лаборатор анализ ясау ечен жайланмалар 
сатып алу).
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Авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аныц 
эшлэнмэлэре продуктларын 
транспортировкалау Ьэм аларны ташыганда Ьэм 
сатканда аларныц сакланышын тээмин иту ечен 
махсус транспорт, фургоннар, тагылмалар, 
ярымтагылмалар, вагоннар, контейнерлар сатып 
алу.

4

Авыл хужалыгы продукциясен, кыргый 
жимешлэрне, гембэ Ьэм жилэклэрне, шулай ук 
бу продукция эшлэнмэлэре продуктларын 
эзерлэу, саклау, эшкэртугэ эзерлэу, эшкэрту, 
сортировкалау, терлеклэр сую, беренчел 
эшкэрту, суыту, сатуга эзерлэу, теяп жибэру, 
бушату ечен жайланмалар Ьэм техник чаралар 
лизингы шартнамэлэре буенча взносларныц бер 
елешен тулэу (лизинг эйберлэренец гомуми 
хакыннан 8 проценттан да артык булмаган 
кулэмдэ).

Барысы:

Кооператив житэкчесе ______________ _____________________
________________20___ ел

(имза) (фамилиясе, исеме,
атасыньщ исеме) (дата)

Mehep урыны (булса)



Яца эш башлаучы авыл 
хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын конкурс 
буенча сайлап алуны 
уздыру турында нигезлэмэгэ
8 нче кушымта

Форма

Яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар кооператнвларыныц 
матди-техник базасын устеругэ грант биру турында

ШАРТНАМЭ

Казан шэЬэре № 20____ елныц ___ ______

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы, алга 
таба «Грант бируче» дип аталачак, бер яктан, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы мэсьэлэлэре» 2005 елныц 6 июлендэге 316 номерлы карары 
белэн расланган Нигезлэмэ нигезендэ эш итуче Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары -  Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министры Марат Эхмэтов йезендэ, Ьэм, икенче яктан, Устав
ниггезендэ эш итуче Татарстан Республикасы________________  муниципаль
районыныц авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы
“_______________________________ ”, ОГРН _______________,
ИНН__________________ , алга таба «Грант алучы» дип атлачак, алга таба бергэ
«Яклар» дип аталачак, конкурс уздыру йомгаклары буенча (конкурс
комиссиясе утырышыныц 201__елныц_______________номерлы беркетмэсе Ьэм
Грант бирученец бюджет акчалары биру турында 201__елн ы ц_______________
номерлы боерыгы) тубэндэгелэр турында элеге шартнамэне тезе дел эр:

1. Шартнамэ предметы

1.1. Г рант бируче Г рант алучыга яца эш башлаучы авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативыныц матди-техник базасын устеругэ грант бирэ.

1.2. Грант алучы грантны конкурс комиссиясе тарафыннан расланган
чыгымнар планы нигезендэ________________________ ечен кулланырга Ьэм
грант алган кеннэн 24 ай узгач еллык продукция житештеру кулэмен 
кимендэ____________________ житкерергэ йеклэмэ ала.
1.3. Грант суммасы Грант бируче тарафыннан Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
идарэсенец (алга таба -  Идарэ) Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсе территориаль булекчэсендэ ачылган шэхси 
счетына кучерелэ, э Идарэ аны Грант алучыныц Федераль казначылыкныц 
Татарстан Республикасы буенча идарэсе территориаль булекчэсендэ ачылган 
шэхси счетына кучерэ Ьэм ул __________  (_____________________________)

сум ТЭШКИЛ ИТЭ. (сузлэр белэн языла)
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2. Грант бирученец хокуклары Ьзм бурычлары

2.1. Грант бируче:
Грант алучыныц элеге Шартнамэ белэн узенэ йеклэнгэн бурычларны утэвен 

тикшереп тора;
Грант алучыдан проектны гамэлгэ ашыруга кагылышлы финанс Ьэм башка 

беренчел исэпкэ алу документларын соратып ала;
грантнын, проектны гамэлгэ ашыруга гына тотылышын раслау ечен Грант 

алучы тарафыннан тапшырылган документларны тикшерэ, шулай ук проектньщ 
фактта гамэлгэ ашырылуын тикшерэ;

2.2. Грант алучыга, элеге Шартнамэ тезелгэн мизгелдэн 5 эш кененнэн дэ 
соцга калмыйча, финанслау лимитлары булса, акчалар кучеру юлы белэн грант 
суммасын тулэуне гамэлгэ ашыра.

2.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «ТР бюджеты 
акчалары исэбенэ агросэнэгать комплексына дэулэт ярдэме чаралары турында» 
2018 елньщ 26 гыйнварындагы 42 номерлы карарында каралган грант биру 
тэртибе, максатлары Ьэм шартлары бозылу факты (фактлары) билгелэнгэн яисэ 
алар турында дэулэт финанс контроле органыннан мэгълумат алынган очракта, 
шул исэптэн элеге Грант алучы тарафыннан Шартнамэ нигезендэ тапшырылган 
документларда дерес булмаган белешмэлэр курсэтелгэн очракта, шул хокук 
бозулар бетерелгэнче, грант биру Г рант бируче тарафыннан туктатып торыла, 
бу хакта туктатып тору турында карар кабул ителу датасыннан 10 эш кененнэн 
дэ соцга калмыйча катгый рэвештэ Грант алучыга хэбэр ителэ.

3. Грант алучыныц хокуклары Ьэм бурычлары

3.1. Грант алучы:
3.1.1. Федераль казначылыкныц территориаль органында бюджет 

процессында катнашмаучы операциялэрен исэпкэ алу ечен счет ача;
3.1.2. Идарэгэ тубэндэге документларны тапшыра:
чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алынган эйберлэрнец Ьэркайсыныц 

хакыннан кимендэ 10 процентын уз акчалары исэбеннэн тулэнуен раслый 
торган документларныц Министрлык тарафыннан расланган форма буенча 
ж;ыелма реестрын, курсэтелгэн документларныц кучермэлэрен (тулэу 
йеклэмэлэренец (поручениелэрнец), шартнамэлэрнец, накладнойларныц, 
фактура счетларыныц, ветеринария документларыныц, сатып алынган 
эйберлэрне дэулэт теркэвенэ алу турындагы документларныц кучермэлэрен, 
сатып алынган эйберлэрнец фотографиялэрен);

максатчан чыгымнарны тулэугэ тулэу йеклэнешлэрен, максатчан 
чыгымнарны тулэу буенча Грант алучыда тулэу йеклэмэлэрен китереп 
чыгарган шартнамэлэрне, утэученец (подрядчикныц, поставщикныц) тулы 
исеме, товарныц (хезмэт курсэтулэрнец) исеме, чыгымнар планы нигезендэ 
грант чиклэрендэге суммага аларныц саны (кулэме) курсэтелэ;
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3.1.3. Грант исэбенэ гамэлгэ ашырыла торган операциялэрнец аерымланган 
аналитик исэбен алып барырга уз естенэ йеклэмэ ала;

3.1.4. Нэтижэлелек курсэткечлэре Ьэм (яисэ) 1.2 пунктта билгелэнгэн башка 
курсэткечлэр зурлыгына ирешуне тээмин итэ;

3.1.5. Грантны узлэштерэ башлаган кеннэн алып 5 ел буена Грант алучы 
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы на (алга 
таба -  Министрлык) «Эшчэнлек турында белешмэлэр» формасы буенча 
нэтижэлелек курсэткечлэре зурлыгына ирешу турында еллык хисаплар 
тапшыра. Хисаплар Грант алучы тарафыннан Идарэлэргэ Министрлык боерыгы 
белэн расланган формалар буенча хисап чоры узганнан сон, 10 кен эчендэ 
тапшырыла. Идарэлэр хисаплар кергэннэн сон 10 кен эчендэ аларны 
килештерэлэр Ьэм Министрлыкка жибэрэлэр;

3.1.6. Грант узлэштерелэ башлаган кеннэн 24 ай эчендэ Министрлыкка 
гранттан максатчан файдалану турында, Идарэ башлыгы белэн килештерелгэн, 
«Ж^ыелма реестр» формасы буенча хисап тапшыра, аца хисап документлары 
естэлеп бирелэ. Хисап документлары дип, законнар нигезендэ шулай дип 
танылган документлар атала (тулэуне, товарлар алуны Ьэм (яисэ) хезмэтлэр 
курсэтуне раслый торган документлар, фотографиялэр). Хисаплар Грант 
алучыныц имзасы Ьэм меЬере (булса) белэн таныкланган Ьэм Татарстан
Республикасы ______________________  муниципаль районындагы Идарэ
башлыгы белэн килештерелгэн булырга тиеш;

3.1.7. Грант акчаларын шэхси счетка акчалар кергэн кеннэн 24 ай 
эчендэ узлэштерэ Ьэм бары тик яца эш башлаган авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативыньщ матди-техник базасын устеругэ генэ тота;

3.1.8. Чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына торган эйберлэрнец, 
башкарыла торган эшлэрнец, курсэтелэ торган хезмэтлэрнец хакыннан 
кимендэ 10 процентын уз акчалары исэбеннэн тули;

3.1.9. Грант акчаларын кулланып алган мелкэтне авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативыньщ буленми торган фондына кертэ;

3.1.10. Грант акчаларын кулланып алган мелкэт читлэштерелгэн очракта, 
элеге шартнамэнец гамэлдэ булу срогы узганчы бюджет акчаларын кире 
кайтара;

3.1.11. Грант акчаларын алганнан соц 24 айдан да соцга калмыйча Ьэр 
2,5 млн. сум кулэменэ кимендэ бер даими эш урыны булдыра;

3.1.12. Кооперативный житештерелгэн (эшкэртелгэн) продукциясе 
кулэмнэре усешен элеге шартнамэнец гамэлдэ булу чорында ел саен 
кимендэ 10 процентка артуын тээмин итэ.

3.1.13. Кооперативный узе житештергэн авыл хужалыгы продукциясен 
жыю Ьэм эшкэрту елешен, транспортировкалауны, саклауны тээмин иту, элеге 
кулланучылар кооперативы эгъзалары житештергэн авыл хужалыгы 
чималыннан кооператив узе житештергэн продукцияне башлангыч эшкэртуне 
дэ кертеп, шулай ук башкарылган эшлэрдэн (курсэтелгэн хезмэтлэрдэн) шул 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы эгъзалары ечен гомуми кулэмдэ 
кимендэ 50 процентын тээмин итэ;
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3.1.14. Грант узлэштерелгэн датадан кимендэ 5 ел финанс-хужалык 
эшчэнлеген, шул вакыт эчендэ яца барлыкка килгэн даими эш урыннарын 
саклап, гамэлгэ ашыра;

3.1.15. Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органнары тарафыннан 
кооперативныц грант шартларын, максатларын Ьэм куллану тэртибен утэвенэ 
тикшерулэр уздыруга ризалык бирэ.

3.2. Икеяклы килешу буенча яклар, Грант алучы проект хакыныц 
чыгымнар планында курсэтелгэн кимендэ 10 процентын уз акчаларыннан 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылык департаментыныц 
террйториаль органында ачылган шэхси счетка бюджет процессында 
катнашмаучы операциялэрен исэпкэ алу ечен кучерэ, дип килешэлэр.

3.3. Грант исэбенэ алынган активлар Грант алучы исеменэ теркэлергэ Ьэм
Татарстан Республикасы ______________________  муниципаль районы
территориясендэ кулланылырга тиеш.

3.4. Грант акчалары исэбенэ сатып алынган мелкэт кооперативныц 
буленми торган фондына кертелэ Ьэм сатылмый, булэк ителми, арендага, 
тапшырылмый, алмаштырылмый яисэ пай, взнос рэвешендэ кертелми яки 
башка рэвештэ читлэштерелми.

3.5. Кооператив авыл хужалыгы кооперативларыныц ревизия берлеге 
эгъзасы була Ьэм ел саен уз эшчэнлеге нэтижэлэре буенча Министрлыкка 
ревизия бэялэмэсен тапшыра.

3.6. Грант алучы тарафыннан алынган акчалар исэбенэ тубэндэгелэрне 
башкару тыела:

3.6.1. Югары технологияле чит ил жайланмаларын, чимал Ьэм 
комплектлаучы эйберлэрне сатып алганда (кайтарганда) Россия Федерациясенец 
валюта законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган операциялэрдэн, шулай ук 
бу чараларны алу максатларына ирешугэ бэйле башка операциялэрдэн тыш, 
чит ил валютасын алу;

3.6.2. Башка юридик затныц (юридик затныц иярчен жэмгыятенец) устав 
(жыелма) капиталына взнос буларак, башка юридик затныц (юридик затныц 
иярчен жэмгыятенец) мелкэтенэ аныц устав (жыелма) капиталын арттырмаслык 
кертем буларак куллану, эгэр максатчан акчалар биру тэртибен жайга сала торган 
норматив хокукый актларда аларны курсэтелгэн юридик затка (юридик затныц 
иярчен жэмгыятенэ) аныц Россия Федерациясе узэк банкы учреждениесендэ яисэ 
кредит оешмасында ачылган счетларына кучеру мемкинлеге каралмаган булса;

3.6.3. Акчаларны депозитларга салу, шулай ук башка финанс 
инструментларына урнаштыру максатларында куллану, эгэр федераль 
законнарда яисэ Россия Федерациясе Хекумэтенец норматив хокукый актларында 
башкасы билгелэнмэгэн булса;

3.6.4. Грант алучыга банкта ачылган счетларга акчалар кучеру тыела, моца 
тубэндэге очраклар керми:

3.6.4.1. Россия Федерациясенец валюта законнары нигезендэ юридик затныц 
йеклэмэлэрен тулэу;
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3.6.4.2. Хезмэт хакына исэплэнгэн суммаларны Ьэм социаль тулэулэрне 
исэпкэ алып, юридик затныц хезмэт ечен тулэу буенча йеклэмэлэрен тулэу, 
шулай ук Грант алучыныц штатында тормый торган, максатчан акчалар 
бирелгэндэ билгелэнгэн максатларга ирешу очен жэлеп ителгэн хезмэткэрлэр 
файдасына башка тулэулэр;

3.6.4.3. Финанс белэн тээмин иту чыганагы максатчан акчалар булган 
Грант алучы тарафыннан фактта башкарылган эшлэр, куреэтелгэн хезмэтлэр, 
эзерлэнгэн продукция ечен тулэу, эгэр Грант алучы эшлэр башкару, хезмэтлэр 
куреэту Ьэм продукция эзерлэу ечен башка юридик затларны жэлеп итмэсэ, 
шулай ук нигези документларны Ьэм (яисэ) килепгулэрдэ, дэулэт 
контрактларында, капитал салулар турындагы шартнамэлэрдэ, учреждениелэр 
контрактларында, субсидиялэр биру турындагы шартнамэлэрдэ (контрактларда, 
килепгулэрдэ) яисэ норматив хокукый актларда каралган башка документларны 
биргэндэ;

3.6.4.4. Грант алучы тарафыннан тотылган 3.6.4.3 пунктында куреэтелгэн 
чыгымнарны раслый торган документларны, тулэу йеклэнешлэре, тулэу 
йеклэнешлэре реестрлары кучермэлэрен, шулай ук капитал салулар турында 
килешунец, дэулэт контрактыныц, шартнамэнец, субсидиялэр биру
турында учреждение контрактыныц Ьэм шартнамэсенец (контрактный, 
килешунец) яисэ башка норматив хокукый актныц кучермэлэрен тапшырганда 
(эгэр капитал салулар турында дэулэт контрактында, шартнамэсендэ, 
учреждение контрактында Ьэм шартнамэсендэ (контрактында, килепгуендэ) 
юридик зат тоткан чыгымнарны (чыгымнар елешен) каплау каралган булса), 
Грант алучы тарафыннан тотылган чыгымнарны (чыгымнар елешен) кайтару.

3.6.5. Юридик зат -  максатчан акчалар алучы -  белэн тезелгэн 
шартнамэлэр (контрактлар, килешулэр), элемтэ хезмэтлэренэ, коммуналь 
хезмэтлэргэ, электр энергиясенэ, авиация Ьэм тимер юл билетларына, шэЬэр 
Ьэм шэЬэр яны транспортында йеру ечен билетларга, матбугат басмаларына 
язылуга, арендалауга, юридик затларга караган инженерлык челтэрлэрен, 
коммуникациялэрне Ьэм корылмаларны Россия Федерациясенец шэЬэр тезелеше 
эшчэнлеге турындагы законнары нигезендэ кучереп урнаштыруга (яцадан тезугэ, 
тоташтыруга) шартнамэлэрдэн тыш, шулай ук иминлэштеру законнары
нигезендэ тезелгэн иминият шартнамэлэре нигезендэ банкларда ачылган 
счетларга кучеру.

3.7. Грантны куллану йомгаклары буенча Грант алучы гранттан 
максатчан файдалану турында «Килештеру кэгазен» Министрлыкньщ тармак 
булеклэре, аудит Ьэм коррупциягэ каршы эш булеге башлыкларыннан Ьэм 
кооперативларныц матди-техник базасын устеругэ грантлар биру ечен авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативларын сайлап алу буенча конкурс
комиссиясе рэисеннэн имзалата.

4. Якларныц жаваплылыгы

4.1. Яклар уз йеклэмэлэре ечен законнар нигезендэ жаваплы булалар. 
Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органнары грант биру
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шартларыныц, максатларынын, Ьэм тэртибенец утэлешен Ьэм аннан максатчан 
файдалануны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тикшерэлэр.

4.2. Бирелгэн грантлар, эгэр аларны биру тэртибе, Шартнамэнец 3.1. 
пунктында билгелэнгэн максатлары Ьэм шартлары бозылу, грантлардан 
максатчан файдаланмау йэ грант алу ечен дерес булмаган белешмэлэр Ьэм 
документлар бирелу фактлары ачыкланса, Министрлыкныц талэбе алынган 
кеннэн 60 кен эчендэ Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарылырга 
тиеш.

4.3. Грант алучы тарафыннан Министрлыкка Ьэм Идарэгэ тапшырылган 
документларныц дереслеге ечен жаваплылык Г рант алучыга йоклэнэ.

4.4. Курсэтелгэн акчаларны федераль бюджет Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджеты кеременэ ихтыярый рэвештэ кайтарудан баш тарткан очракта, алар 
Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ 
мэжбури рэвештэ тартып алынырга тиеш.

4.5. Шартнамэне гамэлгэ ашыру барышында барлыкка килергэ мемкин 
булган каршылыклар Яклар сейлэшулэре аша хэл ителергэ тиеш. 
Каршылыкларны сейлэшулэр аша хэл итеп булмаган очракта, алар гамэлдэге 
законнарда билгелэнгэн тэртиптэ хэл ителергэ тиеш.

4.6. Яклар Шартнамэ буенча йеклэмэлэрне тулысынча яисэ елешчэ утэу 
ечен жаваплылыктан бары тик форс-мажор хэллэр (РФ ГК, ст. 401, п.З) 
барлыкка килгэндэ генэ азат ителэлэр. Эмма мондый хэллэр барлыкка килу узе 
Г рант алучыныц уз йеклэмэсен утэвен туктатмый, эгэр аны бу хэллэр беткэннэн 
соц утэп була торган булса.

4.7. Шартнамэне вакытыннан алда езу, Якларныц узара килешуе буенча
бюджет законнары нигезендэ тиешле бюджетка___________ сум
(______________________ сум) кулэмендэ грантны керткэч, башкарыла.

(сузлэр белэн языла)
4.8. Шарнамэне Грант бируче тарафыннан суд тэртибендэ Россия 

Федерациясе Граждан кодексыныц 450 статьясы нигезендэ езу тубэндэге 
очракларда гамэлгэ ашырыла:

1) Грант алучы тарафыннан грант утэлеше турында хисаплар бирелмэсэ 
яисэ алар тулысынча бирелмэсэ Ьэм Шартнамэ йеклэмэлэре утэлмэсэ;

2) хисап документлары тикшерелгэндэ Грант бируче тарафыннан 
ачыкланган белешмэлэрне Г рант алучы белэ торып бозса;

3) грант акчаларыныц максатчан тотылмавы ачыкланса;
4) Грант алучы тарафыннан эшчэнлек грант алынган кеннэн биш ел эчендэ 

туктатылса Ьэм (яисэ) проектны гамэлгэ ашыру буенча узенэ алынган йеклэмэлэр 
Г рант алучы тарафыннан утэлмэсэ;

5) эгэр проект Шартнамэ тезелгэн кеннэн 24 ай эчендэ меЬим 
сэбэплэрсез (каршы тора алмаслык хэллэр, ягъни гадэттэн тыш хэллэр (жир 
тетрэу, давыл, су басу, янгын Ь.б.лар) гамэлгэ ашырылмаса.

5. Иомгаклау нигезлэмэлэре

5.1. Шартнамэ аны имзалаган кеннэн уз кеченэ керэ Ьэм 20______ елныц
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___ __________ кадэр гамэлдэ була.
5.2. Шартнамэгэ барлык узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр Якларныц узара килешуе 

буенча аца Яклар тарафыннан имзалана торган естэмэ язма килешу тезу юлы 
белэн кертелэ.

5.3. Шартнамэ тигез юридик кечкэ ия булган ике несхэдэ тезелде, Якларныц 
Ьэркайсына берэр несхэ бирелде.

6. Якларныц реквизитлары Ьэм имзалары 

Г рант бируче: Г рант алучы:

Татарстан Республикасы Авыл ______________
теркэлу адресы:

урнашкан урыныныц адресы:

р/с
в ОТДЕЛЕНИИ-НБ РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

ИННТоДК 
КПП ТоДК 
БИК
л/сч. БИК

Кооператив
ОГРН___________
Кооператив 
ИНН___________

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

М.Г. Эхмэтов ___________________  ________________
(имза) (фамилиясе, исеме, ат.ис.)

Mehep урыны ________ 2 0 _  ел МеЬерурыны (булса)

(имза)

20 ел

хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы

420014, Россия, Татарстан 
Республикасы, Казан шэЬэре, 
Федосеев ур., 36 йорт 
р/с 40601810322022000048 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
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Яца эш башлаучы авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативларын 

конкурс буенча сайлап алуны 
уздыру турында нигезлэмэгэ

11 нче кушымта

Форма

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек
министрлыгы

СЕРТИФИКАТ

Элеге сертификат белэн

(кооператив атамасы)

(ОГРН, кооперативныц ИНН)

яца эш башлаучы авыл хущалыгы кулланучылар кооперативларыныц матди- 
техник базасын устеругэ грантлар биру очен сайлап алу конкурсында

________________________________________________________________________________________эшчэнлеге юнэлеше буенча ж;ицуче дип таныла
Иэм________________________________________ кулэмендэ грант бирелэ

“ ____________ ” ______________________________________20_________ел
Б иру датасы

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



Яца эш башлаучы 
авыл хужалыгы 

кулланучылар кооперативларын 
конкурс буенча сайлап 
алуны уздыру турында 

нигезлэмэгэ
1 нче кушымта

Форма
Татарстан Республикасы 
авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министры 
урынбасары, конкурс 
комиссиясе рэисе 
Р.Р.Хэбиповка

(кооператив житэкчесенец фамилиясе, исеме, 
атасыныц исеме, адресы)

20____ елда Татарстан Республикасы________________  муниципаль
районы____________________ яца эш башлаучы авыл хужалыгы

кулланучылар кооперативыныц матди-техник базасын устеругэ грант
алу конкурсында катнашуга

Заявка

(Татарстан Республикасы муниципаль районы, авыл щирлеге исеме)

(авыл хущалыгы кулланучылар кооперативыныц исеме)

(авыл хущ алы гы  кулланучылар кооперативы ж;итэкчесенец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

20____елда Татарстан Республикасы _______________  муниципаль районы
___________________ яца эш башлаучы авыл хужалыгы кулланучылар кооперативыныц
матди-техник базасын устеругэ грант алу конкурсында катнашуга кертуегезне сорыйм.

Тубэндэгелэрне раслыйм:
1. Кооператив бетеру, банкротлык процессында тугел;
2. Кооператив Нигезлэмэдэ куреэтелгэн максатлар ечен Татарстан Республикасыныц 

башка норматив хокукый актлары нигезендэ Татарстан Республикасы бюджетыннан акчалар 
алучы тугел;

3. Кооперативный Татарстан Республикасы бюджетына субсидиялэр, бюджет 
инвестициялэре, шул иеэптэн башка хокукый актлар нигезендэ бирелгэннэрне кайтару буенча 
тулэнми калган бурычлары Ьэм шулай ук Татарстан Республикасы бюджеты каршында башка 
тулэнми калган бурычлары юк;

4. Кооперативныц Россия Федерациясе салымнар Ьэм жыемнар турындагы законнары 
нигезендэ тулэнергэ тиешле салымнар, жыемнар, иминият кертемнэре, пенялар, штрафлар, 
процентлар буенча утэлмэгэн йеклэмэлэре юк;

5. Конкурста катнашу шартлары белэн таныштым Ьэм риза.
Документларда Ьэм аларныц кучермэлэрендэ бирелгэн барлык мэгълумат дерес Ьэм мин 

грант биругэ документларны карауда катнашучы затларныц аларны карауларына каршы тугел.



Авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативы житэкчесе ______

(имза)
М.У. (булса)

« » 20 ел.

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)



Приложение № 11 
к Положению о проведении 
конкурсного отбора начинающих 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Форма

МИН

что

(Наименование кооператива)

(ОГРН, ИНН кооператива) 

является победителем конкурсного отбора для предоставления 
грантов на развитие материально-технической базы начинающих 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
по направлению деятельности (__________ ____________ ) в размере

Дата выдачи

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан М.Г.Ахметов


