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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Агросәнәгать комплек-

сына дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары 

турында» 2018 ел, 17 гыйнвар, 17 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Агросәнәгать 

комплексына дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары турында» 2018 ел, 17 гыйнвар, 17 нче 

карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 5 март,  

138 нче; 2018 ел, 2 апрель, 200 нче; 2018 ел, 5 июнь, 425 нче; 2018 ел, 4 июль,  

550 нче; 2018 ел, 8 декабрь, 1090 нчы; 2019 ел, 25 гыйнвар, 41 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пунктында: 

икенче абзацта «Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә» сүзләреннән 

соң «, шулай ук фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, югары белем 

бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

бишенче абзацта «Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә» 

сүзләреннән соң «, шулай ук фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 

югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

алтынчы абзацта «Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә» 

сүзләреннән соң «, шулай ук фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 

югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә 

үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңге, ачык грунт яшелчәләре һәм озын сүсле 

җитен җитештерүне үстерү өлкәсендә файдалану юнәлешләре мөстәкыйль 

билгеләнә торган ярдәм күрсәтүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан федераль 

бюджет белән бергә финанслана торган субсидияләр бирү тәртибендә: 
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Тәртип исемендә «Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә» 

сүзләреннән соң «, шулай ук фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 

югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы бюджетыннан авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 

тыш), шулай ук фәнни, фәнни-техник һәм (яки) мәгариф эшчәнлеге процессында 

авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүне, аның беренчел һәм алга таба (сәнәгать) 

эшкәртүне гамәлгә ашыручы фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 

югары белем бирүче мәгариф оешмаларына «Авыл хуҗалыгын үстерү турында» 

2006 елның 29 декабрендәге 264-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 1 

өлешендә күрсәтелгән исемлек нигезендә түбәндәгеләргә федераль бюджеттан 

финанслаша торган субсидияләр бирү механизмын билгели (алга таба – 

субсидияләр, алучылар): 

а) үсемлекчелек өлкәсендә агротехнологик эшләр комплексын үткәрүгә, авыл 

хуҗалыгы җитештерүендә экологик иминлек дәрәҗәсен күтәрүгә, шулай ук 

бөртекле, кузаклы һәм азык авыл хуҗалыгы культуралары белән шөгыльләнүче 1 

гектар чәчүлек мәйданга исәпләгәндә туфракның уңдырышлылыгын һәм сыйфатын 

арттыруга (алга таба – үсемлекчелек өлкәсендә ярдәм) чыгымнар өлешен каплауга 

өстәлгән бәягә салым исәпкә алынмаган (алга таба – ӨБС исәпкә алынмаган) 

үсемлекчелек өлкәсендә бәйсез ярдәм күрсәтү. Үсемлекчелек өлкәсендә ярдәм 

агротехнологик эшләр үткәргәндә чәчүләргә Урта Идел төбәгендә файдалануга 

кертелгән селекция казанышлары дәүләт реестрына кертелгән авыл хуҗалыгы 

культуралары, сортлары яки гибридлары кулланылган, шулай ук сортлы һәм 

чәчүлек сыйфаты ГОСТ Р 52325-2005 (таләпләренә туры килгән алга таба – 

районлаштырылган сортлар) очракта бирелә; 

«б) орлык бәрәңге һәм ачык грунт яшелчәләрен җитештерүне үстерү 

өлкәсендә Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 

расланган исемлек нигезендә орлык бәрәңге, ачык грунт яшелчәләре, техник киндер 

һәм озын сүсле җитен җитештерүне арттыруны тәэмин итә торган агротехнология 

эшләре комплексын үткәрүгә ӨБС исәпкә алынмаган чыгымнарның бер өлешен 

каплау өчен чәчү мәйданының 1 гектары исәбеннән чыгып файдалану юнәлешләре 

мөстәкыйль билгеләнә торган ярдәм күрсәтүгә (алга таба – орлык бәрәңге, ачык 

грунт яшелчәләре, техник киндер һәм озын сүсле җитен җитештерүне үстерү 

өлкәсендә ярдәм күрсәтү).»; 

5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5. Үсемлекчелек өлкәсендә ярдәм күрсәтү өчен аның алучысына бирелә 

торган субсидия күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

 
W = PJ × Sзкк + PJ × Sзкк × Кпп × 0,15 + Pстр × Sстр + Pизв × Sзкк × 2,0, 

 

монда: 

W – үсемлекчелек өлкәсендә ярдәм күрсәтү өчен алучыга бирелә торган 

субсидия күләме, сумда; 
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PJ – агымдагы финанс елында алучының бөртекле ашлык, бөртекле-кузаклы 

ашлык һәм авыл хуҗалыгы азык культуралары биләгән чәчү мәйданы, гектарда; 

Sзкк – ашлык, бөртекле-кузаклы ашлык һәм авыл хуҗалыгы азык 

культуралары биләгән чәчү мәйданының 1 гектары өчен Министрлык боерыгы 

белән раслана һәм түбәндәге формула буенча билгеләнә торган субсидия ставкасы, 

сум: 

 
Sзкк = R × 0,88/P × 0,7, 

 

монда: 

R – үсемлекчелек өлкәсендә, орлык бәрәңге, ачык грунт яшелчәләре һәм озын 

сүсле җитен җитештерүне үстерү өлкәсендә файдалану юнәлешләре мөстәкыйль 

билгеләнә торган ярдәм күрсәтү өчен тиешле финанс елына һәм план чорына 

Татарстан Республикасы бюджеты турындагы Татарстан Республикасы законы 

белән күздә тотылган бюджет ассигнованиеләре күләме, сумда; 

P – агымдагы финанс елында алучының бөртекле ашлык, бөртекле-кузаклы 

ашлык һәм авыл хуҗалыгы азык культуралары биләгән чәчү мәйданы, гектарда; 

Кпп – Татарстан Республикасының муниципаль районы буенча исәпләп 

чыгарылган, «Татар» агрохимия хезмәте үзәге» федераль дәүләт бюджет 

учреждениесе һәм «Әлмәт» агрохимия хезмәте станциясе» федераль дәүләт бюджет 

учреждениесе тарафыннан бирелгән мәгълүматлар нигезендә билгеләнгән, 

Министрлык боерыгы белән раслана торган агымдагы финанс елының 1 гыйнвары 

хәленә карата туфракның уңдырышлылыгы коэффициенты; 

Pстр – агымдагы финанс елында авыл хуҗалыгы культуралары уңышын 

иминләштерү шартнамәсе (шартнамәләре) белән расланган авыл хуҗалыгы 

культураларының иминләштерелгән мәйданы, гектарда;  
Sстр – иминләштерелгән чәчү мәйданының 1 гектарына субсидия ставкасы 1 

гектарга иминият кертеме (премиясе) өчен фактта тотылган чыгымнарның 95 
проценты күләмендә, әмма 400,0 сумнан да артык түгел; 

Ризв – хисап  финанс елында файдаланучыларда булган проект-смета 
документларында гектарларда чагылдырылган авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге 
җирләрнең туфракларын известьлау һәм (яки) фосфоритлау һәм (яки) гипслау 
буенча эш башкарылган чәчү мәйданнары ның гектар җирләре.». 

9 пунктта: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Россия авыл хуҗалыгы үзәге» федераль дәүләт бюджет учреждениесенең 

Татарстан Республикасы буенча филиалы тарафыннан расланган хисап финанс 
елына бөртекле, кузаклы һәм азык культураларының районлаштырылган сортлары 
чәчелгән чәчү мәйданнары турында ирекле формада мәгълүмат, гекталарда;»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«известьлау һәм (яки) фосфоритлау һәм (яки) гипслау буенча эш башкару 

актлары күчермләре.»; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә 

сөтле терлекчелектә продуктивлыкны арттыруга юнәлдерелгән субсидияләр бирү 

тәртибендә: 
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Тәртипнең исемендә «Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә» 
сүзләреннән соң «, шулай ук фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 
югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

1 пунктта «(шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан башка)» 
сүзләреннән соң «, «Авыл хуҗалыгын үстерү турында» 2006 елның 29 декабрендәге 
264-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән 
исемлек нигезендә фәнни, фәнни-техник һәм (яки) мәгариф эшчәнлеге процессында 
авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүне, аның беренчел һәм алга таба (сәнәгать) 
эшкәртүне гамәлгә ашыручы фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 
югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

3 пунктта: 
өченче абзацта «Таможня берлегенең «Сөт һәм сөт продукциясенең куркы-

нычсызлыгы турында» ТБ ТР 033/2013 нче техник регламенты һәм Таможня берлеге 
комиссиясенең 2011 ел, 9 декабрь, 880 нче комиссиясе карары белән расланган Та-
можня берлегенең «Азык-төлек продукциясе иминлеге турында» ТБ ТР 021/2011 
нче техник регламенты белән күздә тотылган кайнамаган сөткә карата куркы-
нычсызлык таләпләренә җавап бирә торган» сүзләрен төшереп калдырырга; 

дүртенче абзацка «һәм җиңеп булмас көчнең килеп чыгуын һәм хисап финанс 
елында көтүне эре мөгезле терлек лейкозыннан сәламәтләндерү буенча чаралар 
үткәрүне раслый торган документлар тапшырган алучылар.» сүзләрен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә 

нәселле терлекчелеккә булышлык күрсәтү өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан федераль бюджет белән бергә финанслана торган субсидияләр бирү 

тәртибендә: 
Тәртипнең исемендә «Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә» 

сүзләреннән соң «, шулай ук фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 
югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

1 пунктта «милектәге» сүзенән соң «, «Авыл хуҗалыгын үстерү турында» 
2006 елның 29 декабрендәге 264-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 1 
өлешендә күрсәтелгән исемлек нигезендә фәнни, фәнни-техник һәм (яки) мәгариф 
эшчәнлеге процессында авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүне, аның беренчел 
һәм алга таба (сәнәгать) эшкәртүне гамәлгә ашыручы фәнни оешмаларга, һөнәри 
белем бирү оешмаларына, югары белем бирүче мәгариф оешмаларына,» сүзләрен 
өстәргә; 

5 пунктта: 
«а» пунктчасында: 
«шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан башка» сүзләреннән 

соң «, «Авыл хуҗалыгын үстерү турында» 2006 елның 29 декабрендәге 264-ФЗ 
номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән исемлек 
нигезендә фәнни, фәнни-техник һәм (яки) мәгариф эшчәнлеге процессында авыл 
хуҗалыгы продукциясе җитештерүне, аның беренчел һәм алга таба (сәнәгать) 
эшкәртүне гамәлгә ашыручы фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 
югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

«Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Россия 
Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы белән килештереп Министрлык» 
сүзләренә алмаштырырга; 
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«б» пунктчасында: 
«авыл хуҗалыгы хайваннары» сүзләреннән соң «, «Авыл хуҗалыгын үстерү 

турында» 2006 елның 29 декабрендәге 264-ФЗ номерлы Федераль законның 3 
статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән исемлек нигезендә фәнни, фәнни-техник һәм 
(яки) мәгариф эшчәнлеге процессында авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүне, 
аның беренчел һәм алга таба (сәнәгать) эшкәртүне гамәлгә ашыручы фәнни 
оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, югары белем бирүче мәгариф 
оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

«Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Россия 
Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы белән килештереп Министрлык» 
сүзләренә алмаштырырга; 

«г» пунктчасында: 
«шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан башка» сүзләреннән 

соң «, «Авыл хуҗалыгын үстерү турында» 2006 елның 29 декабрендәге 264-ФЗ 
номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән исемлек 
нигезендә фәнни, фәнни-техник һәм (яки) мәгариф эшчәнлеге процессында авыл 
хуҗалыгы продукциясе җитештерүне, аның беренчел һәм алга таба (сәнәгать) 
эшкәртүне гамәлгә ашыручы фәнни оешмаларга, һөнәри белем бирү оешмаларына, 
югары белем бирүче мәгариф оешмаларына» сүзләрен өстәргә; 

«Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы» сүзләрен «Россия 
Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы белән килештереп Министрлык» 
сүзләренә алмаштырырга. 

 
 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


