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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Агросәнәгать комплексына 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары 

турында» 2018 ел, 26 гыйнвар, 42 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Агросәнәгать 

комплексына Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән дәүләт ярдәме 

күрсәтү чаралары турында» 2018 ел, 26 гыйнвар, 42 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 5 март, 137 нче; 2018 ел,  

4 сентябрь, 746 нчы; 2018 ел, 3 ноябрь, 979 нчы; 2018 ел, 21 декабрь, 1200 нче; 2018 

ел, 28 декабрь, 1252 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пунктта: 

ундүртенче абзац үз көчен югалткан дип танырга; 

түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«Махсуслашкан селекция комбайннарын сатып алу белән бәйле чыгымнарның 

бер өлешен финанс белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибе; 

Минераль ашламалар сатып алуга бәйле чыгымнарның бер өлешен финанслар 

белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибе»; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә 

Татарстан Республикасында орлыкчылыкны үстерүне яхшыртуга юнәлдерелгән 

чаралар буенча чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 
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1 пунктның беренче абзацында «чыгымнарның бер өлешен каплау өчен» 

сүзләрен алдыннан «(өстәмә кыйммәткә салымнан башка)» сүзләрен өстәргә; 

16 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә 

мелиорация эшләре үткәрүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктның беренче абзацында «тиешле финанс елында уздыруга бәйле 

чыгымнар өлешен каплауга» сүзләренә «хисап һәм агымдагы финанс елларда 

уздыруга бәйле чыгымнар өлешен (өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә) каплауга» 

сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Субсидия алучыларны сайлап алу критерийлары:  

авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү, эшкәртү һәм сату эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру; 

әлеге Тәртип нигезендә күрсәтелгән чыгымнар буенча субсидияләр алучы 

булмаган.»; 

4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Субсидия алучыга түбәндәге таләпләргә туры килү шарты белән бирелә: 

а) субсидия бирү турында килешү төзү көненә кадәр 15 эш көненнән артмаган 

датага: 

законнарда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм Татарстан Республикасы 

территориясендә җитештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыра; 

субсидия алучы – юридик зат бетерү, банкротлык процессында түгел, ә 

субсидия алучы – шәхси эшмәкәр шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген туктатмаган; 

чит ил юридик заты, шулай ук устав (җыелма) капиталында Россия 

Федерациясенең Финанс министрлыгы белән раслана торган Салым салуның 

ташламалы салым режимы бирелә торган һәм финанс операцияләрен үткәргәндә 

мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләр һәм территорияләр 

(офшор зоналары) исемлегенә кертелгән дәүләт яки территория аның теркәлү урыны 

булган чит ил юридик затларның катнашу ɵлеше барысы бергә 50 проценттан 

артыграк булган Россия юридик заты түгел; 

әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан 

Республикасының башка норматив хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан акча алучы түгел; 

Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, 

шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән, кире кайтару буенча һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты каршында башка вакыты чыккан бурычлары юк; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 

процентларны түләү буенча үтәлмәгән бурычлары юк; 

б) әлеге Тәртип белән каралган максатларга субсидияләр элек алучыга 

бирелмәде.»; 

8 пунктта: 
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бишенче абзацта «агымдагы финанс елының 1 гыйнварыннан да иртәрәк 

түгел» сүзләрен «хисап һәм (яки) агымдагы финанс елына» сүзләренә 

алмаштырырга;  

алтынчы абзацта «агымдагы финанс елының 1 гыйнварыннан да иртәрәк 

түгел» сүзләрен «хисап һәм (яки) агымдагы финанс елына» сүзләренә 

алмаштырырга;  

9 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Җәнлек үрчетү хуҗалыкларына читлектәге 

кыйммәтле мех бирә торган җәнлекләрне карап тоту чыгымнарының бер өлешен 

каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта «чыгымнарының бер өлешен каплауга» сүзләреннән соң «(өстәмә 

кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Нәселле терлекчелеккә булышлык күрсәтүгә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен яңа редакциядә 

бәян итәргә (карарга теркәлә); 

әлеге карар белән расланган Мелиорация объектларын яңадан техник 

җиһазландыруга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибендә: 

1 пунктта «(алга таба – субсидия, алучылар),» сүзләре алдыннан «чыгымнар 

өлешен финанслар белән тәэмин итүгә,» сүзләрен өстәргә;  

5 пунктта «мелиорация техникасы сатып алу белән бәйле» сүзләрен «тулы 

комплектлы мелиорация техникасы (су сиптерү машиналары, насос станцияләре һәм 

тулы комплектлы сугару системалары) сатып алуга бәйле» сүзләренә 

алмаштырырга; 

6 пунктның тугызынчы абзацында «элекеге» сүзен «хисап» сүзенә 

алмаштырырга;  

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең 

аграр юнәлештәге квалификацияле белгечләр әзерләүгә бәйле чыгымнарының бер 

өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибендә: 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы әзерләү-куллану 

кооперативларының, әзерләү оешмалары һәм кулланучылар кооперациясе 

предприятиеләренең ит, йон һәм күн чималын сатып алу, эшкәртү һәм сату 
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чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң 

«(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнарга сөтчелек юнәлешендәге кечкенә фермалар төзүгә чыгымнарының бер 

өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибендә: 

1 пунктта: 

беренче абзацта «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң 

«(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

икенче абзацта «ленталы фундаментта» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3 пунктның дүртенче абзацында «каркас (фундамент, стеналар) тәмамланган, 

идән эшләнгән) төзелеш эшләре агымдагы финанс елыннан да иртәрәк 

башланмаган» сүзләрен «(каркас тәмамланган, идәннәр эшләнгән) төзелеш башлану 

белән гариза тапшырганчы 24 айдан да иртәрәк түгел» сүзләренә алмаштырырга;  

5 пунктта: 

беренче абзацта «төзелешнең смета кыйммәте» сүзләреннән соң «өстәмә 

кыйммәткә салым исәпләмичә» сүзләрен өстәргә; 

өченче абзацта  «200,0» саннарын «400,0» саннарына алмаштырырга; 

дүртенче абзацта «120,0» саннарын «200,0» саннарына алмаштырырга; 

9 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«башкарма комитет тәкъдим иткән документларны кергән көнне журналга 

терки, аңа башкарма комитет гаризаларын теркәү журналында чират буенча һәм эш 

көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә сан сугылган, шнурланган һәм мөһер белән 

беркетелгән булырга тиеш:»; 

әлеге карар белән расланган Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнарга башмак таналар һәм тана сыерларның товарлы һәм нәселле баш 

исәбен сатып алуга чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң 

«(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

4 пунктның бишенче абзацында «авыл хуҗалыгы оешмалары» сүзләреннән 

соң «һәм (яки крестьянс (фермер) хуҗалыклары» сүзләрен өстәргә; 

5 пунктта: 

икенче абзацта «15,0» саннарын «30,0» саннарына алмаштырырга; 

өченче абзацта «20,0» саннарын «40,0» саннарына алмаштырырга; 

дүртенче абзацта «50 процент чыгым» сүзләрен «өстәмә кыйммәткә салым 

исәпләмичә 70 процент чыгым» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Товар һәм (яки) нәселле таналар һәм (яки) таналар сатып алуга агымдагы 

елда лейкоз авыруы һәм (яки) лейкоз вирусы белән йогышланган сыерларны терлек 
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сую пунктына (ит комбинаты) тапшырганда, бер башка 10,0 мең сум күләмендә 

субсидия өстәмә бирелә.»; 

6 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Бер башка 10,0 мең сум күләмендә субсидия алу өчен өстәмә рәвештә 

түбәндәгеләр тапшырыла: 

район (яки) шәһәр дәүләт ветеринария берләшмәсенең дәүләт бюджет 

учреждениесеннән (алга таба – РДВБ ДБУ, ШДВБ ДБУ) агымдагы елда шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларда лейкоз белән авыручы һәм (яки) лейкоз вирусы белән 

йогышланган сыерларның булуын раслый торган белешмә; 

лейкоз белән авыручы һәм (яки) лейкоз вирусы белән йогышланган 

сыерларның хуҗалыклардан китүе турындаи электрон ветеринария озату 

документының РДВБ ДБУ, ШДВБ ДБУ таныклаган күчермәсе  

терлек сую пункты (ит комбинаты) сыер, лейкоз авыруы һәм (яки) лейкоз 

вирусы белән йогышланган сыерларны кабул итүне раслый торган документ.»; 

7 пунктның өченче абзацында «10 көн эчендә» сүзләрен «биш көн эчендә» 

сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«башкарма комитет тәкъдим иткән документларны кергән көнне журналга 

терки, аңа башкарма комитет гаризаларын теркәү журналында чират буенча һәм эш 

көннәрендә исәпләнгән сигез көн эчендә сан сугылган, шнурланган һәм мөһер белән 

беркетелгән булырга тиеш:»; 

11 пунктның беренче абзацында «өч көнлек» сүзләрен «ун көнлек» сүзләренә 

алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнарга яшь кошлар (каз, үрдәк, күркә, бройлер чебиләр) сатып алу 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң 

«(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

5 пунктның беренче абзацында «1 июньгә кадәр» сүзләрен «1 июльгә кадәр» 

сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«башкарма комитет тәкъдим иткән документларны кергән көнне журналга 

терки, аңа башкарма комитет гаризаларын теркәү журналында чират буенча һәм эш 

көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә сан сугылган, шнурланган һәм мөһер белән 

беркетелгән булырга тиеш:»; 

әлеге карар белән расланган Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнарга өч яшьтән зур булган бияләрне карап тоту өчен азык сатып алуга 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң 

«(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

8 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«башкарма комитет тәкъдим иткән документларны кергән көнне журналга 

терки, аңа башкарма комитет гаризаларын теркәү журналында чират буенча һәм эш 
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көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә сан сугылган, шнурланган һәм мөһер белән 

беркетелгән булырга тиеш:»; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә 

(шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан тыш), оештыру-хокукый 

формаларына бәйсез рәвештә агросәнәгать комплексы оешмаларына, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларына оешмалар мөлкәтенә салым түләү белән бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә катнашкан авыл 

хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә, кулланучылар җәмгыятьләренә, 

агросәнәгать комплексы оешмаларына, индивидуаль эшмәкәрләргә һәм шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга ягулык-майлау материалларына 

чыгымнарын каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибендә: 

1 пунктта «чыгымнарын каплау өчен» сүзләреннән соң «(өстәмә кыйммәткә 

салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

5 пунктның сигезенче абзацында «өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә» 

сүзләрен өстәргә;  

8 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Кулланучылар кооперацияләре оешмаларына 

күчмә сәүдәне гамәлгә ашыру өчен махсус автотранспорт сатып алу белән бәйле 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

леге карар белән расланган Үсемлекчелекне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктның беренче абзацында «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» 

сүзләреннән соң «(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

12 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Савым сыерларын, ана кәҗәләрне һәм бер яшьтән 

өлкәнрәк кәҗәләрне карап тоту чыгымнарының бер өлешен каплау өчен шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
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«агымдагы финанс елында түләүле ветеринария хезмәтләре күрсәтүгә килешү 

булу.»; 

4 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«банкротлык процедурасы стадиясендә түгел яки банкрот булып тормый.»; 

5 пунктта: 

икенче абзацта «2000» саннарын «2300» саннарына алмаштырырга; 

өченче абзацта «3000» саннарын «3300» саннарына алмаштырырга; 

дүртенче абзацта «4000» саннарын «4300» саннарына алмаштырырга; 

6 пунктта:  

беренче абзацта «(алга таба – башкарма комитет)» сүзләре алдыннан 

«агымдагы финанс елында түләүле ветеринария хезмәтләре күрсәтүгә килешү,» 

сүзләрен өстәргә; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«банкротлык процедурасы стадиясендә түгел яки банкрот булып тормый.»; 

7 пунктның өченче абзацында «10 көн эчендә» сүзләрен «биш көн эчендә» 

сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«башкарма комитет тәкъдим иткән документларны кергән көнне журналга 

терки, аңа башкарма комитет гаризаларын теркәү журналында чират буенча һәм эш 

көннәрендә исәпләнгән сигез көн эчендә сан сугылган, шнурланган һәм мөһер белән 

беркетелгән булырга тиеш:»; 

10 пунктның беренче абзацында «өч көнлек» сүзләрен «10 көнлек» сүзләренә 

алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган  Сөт комплекслары төзелешенә проект-смета 

документларын проектлау һәм дәүләт экспертизасы белән бәйле чыгымнарының бер 

өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта слов «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң 

«(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«әлеге Тәртип нигезендә күрсәтелгән чыгымнар буенча субсидияләр алучы 

булмаган.»; 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы җитештерүен техник һәм 

технологик модернизацияләү чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта: 

беренче абзацта «чыгымнарының бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң 

«(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

ундүртенче абзацта «терлекчелек өчен» сүзләрен «ит һәм сөтчелек 

юнәлешләрендәге мөгезле эре терлек (алга таба –мөгезле эре терлек), сарыклар, 

кәҗәләр һәм балык үрчетү өчен» сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктта: 
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«а» пунктчасының икенче абзацында «хисап финанс елыннан иртәрәк 

булмаган» сүзләрен «хисап финанс елына кадәр булган елга кадәр» сүзләренә 

алмаштырырга; 

«б» пунктчасында «терлекчелек, кошчылык, балык үрчетү, умартачылык өчен 

технологик җиһазлар» сүзләрен «ит һәм сөтчелек юнәлешләрендәге мөгезле эре 

терлек (алга таба –мөгезле эре терлек), сарыклар, кәҗәләр һәм балык үрчетү өчен 

технологик җиһазлар» сүзләренә алмаштырырга; 

түбәндәге эчтәлекле «в» пунктчасы өстәргә: 

«в) әлеге Тәртип нигезендә күрсәтелгән чыгымнар буенча субсидияләр алучы 

булмаган.»; 

5 пунктның «б» пунктчасында «башкарылган түләүләр» сүзләре алдыннан 

«хисап елына кадәр» сүзләрен өстәргә; 

7 пунктның өченче абзацында хисап финанс елыннан иртәрәк булмаган» 

сүзләрен «хисап финанс елына кадәр булган елга кадәр» сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктның дүртенче абзацында «лизинг түләүләре» сүзләре алдыннан «хисап 

елына кадәр» сүзләрен өстәргә; 

9 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Модульле теплицалар сатып алуга бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктта «чыгымнарның бер өлешен каплау өчен» сүзләреннән соң «(өстәмә 

кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«әлеге Тәртип нигезендә күрсәтелгән чыгымнар буенча субсидияләр алучы 

булмаган.»; 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Эшен башлап җибәрүче авыл хуҗалыгы 

кулланучылар кооперативларының матди-техник базасын үстерү өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан грантлар бирү тәртибендә: 

6.1 пунктның икенче абзацында «90 процент чыгым» сүзләре алдыннан 

«өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә» сүзләрен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган Ипи пешерү предприятиеләренә социаль ипи 

җитештерү белән бәйле чыгымнарының бер өлешен кайтаруга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

1 пунктның беренче абзацында «чыгымнарының бер өлешен кайтаруга» 

сүзләреннән соң «(өстәмә кыйммәткә салым исәпләмичә)» сүзләрен өстәргә; 

3 пунктның өченче абзацында «октябрьдә, ноябрьдә, декабрьдә» сүзләрен 

«гыйнварда, февральдә, мартта» сүзләренә алмаштырырга; 

7 пунктның икенче абзацында «журналда сан куелган, шнурланган һәм мөһер 

белән ныгытылган булырга тиеш» сүзләрен «БАРС гаризаларны теркәү электрон 

системасында. Авыл хуҗалыгы. Субсидия» сүзләренә алмаштырырга; 
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әлеге карарга Татарстан Республикасы бюджетыннан махсуслаштырылган 
селекция комбайннарын сатып алуга бәйле чыгымнар өлешен финанслар белән 
тәэмин итүгә субсидияләр бирү тәртибен һәм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан минераль ашламалар сатып алуга бәйле чыгымнарның бер өлешен 
финанс белән тәэмин итүгә субсидияләр бирү тәртибен өстәргә (карарга теркәлә).  

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


