
Татарстан  Республикасы Авыл хуҗалыгы  
һәм азык-төлек  министрлыгының “2017 - 
2020 елларга   Татарстан  Республикасында   
крестьян (фермер) хуҗалыклары  базасында  
гаилә терлекчелек  фермаларын  үстерү” 
ведомство  программасында катнашу өчен 
крестьян (фермер) хуҗалыкларын сайлап 
алу  буенча   конкурс турында”  2017 елның 
29 мартындагы   60/2-пр номерлы   боерыгы 
белән  расланган Гаилә терлекчелек 
фермаларын  үстерүгә  конкурс  уздыру 
турындагы  нигезләмәгә үзгәрешләр  кертү 
хакында    

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының норматив  
хокукый  актларын законнарга туры китерү максатларында, боерам: 

1. Татарстан  Республикасы Авыл хуҗалыгы  һәм азык-төлек  министрлыгының  “2017
- 2020 елларга   Татарстан  Республикасында   крестьян (фермер) хуҗалыклары  базасында
гаилә терлекчелек  фермаларын  үстерү” ведомство  программасында  катнашу өчен крестьян
(фермер) хуҗалыкларын сайлап  алу  буенча   конкурс турында” 2017 елның  29 мартындагы
60/2-пр номерлы   боерыгы белән  расланган  Гаилә терлекчелек  фермаларын  үстерүгә
конкурс  уздыру  турындагы  нигезләмәгә  (Татарстан  Республикасы Авыл хуҗалыгы  һәм
азык-төлек  министрлыгының   26.04.2017 № 92/2-пр,                   27.09.2017 № 219/2-пр,
21.02.2018 № 39/2-пр,   10.07.2018 № 158/2-пр,                    28.02.2019 № 38/2-пр  боерыклары
белән  кертелгән  үзгәрешләр  белән) (алга  таба  - Нигезләмә) түбәндәге  үзгәрешләрне
кертергә:
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1. Нигезләмәгә  1  нче  кушымтаны  яңа  редакциядә бәян  итәргә (кушымта  итеп  
бирелә); 

Нигезләмәгә  9  нчы  кушымтаны  яңа  редакциядә бәян  итәргә (кушымта  итеп  
бирелә). 

2. Эш башкару  һәм контроль бүлегенә  (Р.К.Баһаутдинова) әлеге  боерыкны Татарстан  
Республикасы Авыл хуҗалыгы  һәм азык-төлек  министрлыгының  Татарстан  Республикасы 
муниципаль районнарындагы  Авыл хуҗалыгы  һәм азык-төлек  идарәләре  башлыкларына  
җиткерергә.     
         3.     Әлеге боерык  рәсми  басылып  чыккан  көненнән  үз  көченә  керә.     

4.  Әлеге  боерыкның  үтәлешен  тикшереп  торуны  Татарстан Республикасы  авыл  
хуҗалыгы  һәм азык-төлек  министры  урынбасары    Р.Р. Хәбиповка  йөкләргә. 

 
Татарстан  Республикасы  Премьер-министры 
урынбасары  - министр                                                                      М.Г. Әхмәтов            
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"КИЛЕШТЕРЕЛДЕ" 
Авыл хуҗалыгы  һәм азык-төлек  идарәсе башлыгы 

Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгының 2017 елның 29 
мартындагы 60/2-пр номерлы 
(10.06.2019 121/2-пр боерыгы 

 

 
                                          / / 
 

 

Эшчәнлек турында белешмәләр 
 

 
 
КФХ _________________    _________________   ТР муниципаль районы 20 _________________                 

(Исеме) 
"2017-2020 елларга Татарстан Республикасында кркстьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә 

терлекчелек фермаларын үстерү" программасы буенча _________________  юнәлеше 
буенча _________________баш 

1. Хисап елында җитештерү күрсәткечләре: 
 

№ 
п/
п 

 
Терлекләр 
саны 

Җитештерлгән 
авыл 
хуҗалыгы 
продукциясе 
исеме 

Продукци
я җитештерү 
күләме 

Сату күләме, 
мең сум 

 
Табыш, мең сум Барлык 

чыгым
- нар, 
мең 
сум 

 
Табыш
лы 
лык, 
процен
т 

Терле
кләр 
атасм
асы 

Саны, 
баш 

Хисап 
елын
да 
бары
сы 

шул 
исәптән 
яртые
ллык 
хисап 
чорын
да 

Хис
ап 
елын
да 
барл
ыгы 

ш
ул 

исәпт
ән 
яртые
ллык 
хисап 

Всего 
в 
отчётно
м году 

в т.ч. 
за 
отчет
ное 
полуг
одие 

1    
 
Cөт 

       * 

2   Ит        * 
3   Бөртеклелә

р 
       * 

4   Печән        * 
5   Башкалар        * 

Барысы  Барлыгы * * * *     
 
 
 
 

          

2. Салым салу, хезмәткәрләр саны, аларның хезмәт хакы 
 
т\с 
№ 

 

Хуҗалык 

 
Фамилиясе, исеме, 
атасының исеме 

Исәпләнгән 
хезмәт 
хакы 

Салымнар, мең сум 
 
Барл

шул 
исәптән 

Дәвамлылыгы (алдагы 
яртыеллыкның 7 нче числосына 

кадәр) 
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хезмәткәрләрен
ең белгечлеге 
исеме 

 
Хисап 

елын
да 
барл
ыгы 

шул 
исәпҗә
н 
яртыел
лык 
хисап 
елында 

ык 
салы
м- 
нар 

 
хезмәт 
хакын
а 
исәплә
үләр 

 
җир 
салымы 

 
мөлкәт
кә 
салым 

 
трансп
орт 
салы
мы 

 
бердәм 
авыл 
хуҗалы
гы 
салым
ы 

1 КФХ башлыгы  * *       

2 КФХ әгъзалары          

3 Грант алганга кадәр хезмәткәрләр 
саны 

        

4  
Яңа 
кабул 
ителгәнн
әр 

          
5           
6           

Барлыгы         

3. Ферманы үстерүгә грант акчаларын тоуны бәяләү 
 

 
№ 

 
Исе
ме 

Җир, гектар  
Продукция 
җитештерү һәм 
эшкәртү өчен 
биналар 

 
Үзйөр
еш ле   
техни
к 

 
Авыл 
хуҗалыгы 
җайланмасы, 
исеме, саны 

 
Продукц
ия 
эшкәртү 
өчен 
җайланм
а, исеме, 
саны 

 

Терлек, кош-
корт, балык, 
исеме, саны 

 
милек
тә 

 
аренда
да 

 
1 

 

Хуҗалыкта, 
барлыгы 

          

          

 
2 

 
шул исәптән 

грант исәбенә 
сатып алынган 
(төзелгән, 
үзгәртелгән) 

 
* 

        
        

4. Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү күләмнәре (12 ай эчендә) 
 
 
 

 
№ 

Хисап чоры башын атабыш, мең сум Хисап чоры ахырына табыш, мең сум  
Узган елга 

камрата 
процент 

 
Барыс
ы 

шул 
исәптән 

 
Барыс
ы 

шул 
исәптән 

үсемлекчелек
тән 

терлекчелектән үсемлекчелек
тән 

терлекчелектән 

1        

 
Белешмәләрнең дөреслеген раслыйм: КФХ башлыгы /имза/ Мөһр урыны (булса) 

 
 

 
 

КФХ башлыгының  элемтә  өчен  
телефон  номеры 
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Татарстан  Республикасы Авыл 
хуҗалыгы  һәм азык-төлек  министрлыгының 

 2017 елның 29 мартындагы    
60/2-пр номерлы   боерыгы 

(10.06.2019 № 121/2-пр боерыгы  
редакциясендә) 

белән  расланган нигезләмәгә  
9 нчы  кушымта     

 
   “2017 - 2020 елларга   Татарстан  Республикасында   крестьян (фермер) хуҗалыклары  
базасында  гаилә терлекчелек  фермаларын  үстерү” ведомство  программасы  буенча  

гаилә терлекчелек  фермаларын  
 үстерүгә  грант  бирү  турында  

 ШАРТНАМӘ     
 

№ 08219РКН00011219…8/7 
  Казан шәһәре                                                                  20___ елның   _______   

 
Бер яктан, Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы,  алга 

таба «Грант бирүче» дип аталачак, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының    
«Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәсьәләләре» 2005 
елның 6 июлендәге 316  номерлы карары белән расланган   Нигезләмә нигезендә  эш итүче 
Татарстан Республикасы  Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов йөзендә   һәм,  икенче яктан,  Татарстан 
Республикасы _______________  муниципаль районында теркәлгән  крестьян (фермер)  
хуҗалыгы (алга таба – КФХ)  дәүләт теркәве турындагы таныклык, ОГРНИП нигезендә эш 
итүче КФХ башлыгы (шәхси  эшкуар)  ___________________________йөзендә, алга таба 
«Грант алучы» дип атлачак,  алга таба бергә  «Яклар» дип аталачак,   конкурс уздыру 
йомгаклары  буенча  (конкурс комиссиясе утырышының _____ елның ___ ______ ____ 
номерлы беркетмәсе, Грант бирүченең бюджет акчалары бирү турында _____елның  ___  
______ ____ номерлы боерыгы) түбәндәгеләр турында   әлеге  Шартнамәне  төзеделәр:   
 

1. Шартнамә предметы 
 

1.1. Грант  бирүче  Грант алучыга  ___________  башка  гаилә  терлекчелек  
фермаларын  үстерүгә  грант бирә.    

1.2.  Грант алучы грантны  _______________________өчен кулланырга, әлеге фермадан 
еллык продукция күләмен конкурс комиссиясенең чыгымнар  планы белән  расланган  нигездә 
кимендә___________тоннага  җиткерергә йөкләмә ала.  
      1.3.     Грант   бирүче   грантны  күчерү  өчен   акчаларны  Татарстан Республикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының   Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең   
(алга таба – Идарә)     Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы  буенча  идарәсе   
территориаль бүлекчәсендә ачылган  шәхси счетына күчерә,  ә Идарә  грантны   __________   
(___________________________)                            (сүзләр белән языла)                                                                                                                                        
Грант алучының   Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы  буенча идарәсе   
территориаль бүлекчәсендә  ачылган   шәхси  счетына күчерә.   

  
        1.4.  Шартнамәгә  Казначылык күзәтүе «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына  
федераль бюджет турында»  Федераль законда каралган очракларда Казначылык күзәтүе  
кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 30 декабрендәге 1765   номерлы Россия 
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Федерациясе Хөкүмәте   карары нигезендә  гамәлгә ашырыла.  

 
 

                        2. Грант  бирүченең  хокуклары  һәм бурычлары 
 
2.1. Грант  бирүче: 
Грант алучының әлеге Шартнамә белән үзенә йөкләнгән бурычларны үтәвен тикшереп  

тора;  
Грант алучыдан проектны гамәлгә ашыруга кагылышлы финанс һәм башка беренчел 

исәпкә алу документларын соратып ала;  
грантның проектны гамәлгә  ашыруга гына тотылышын раслау өчен Грант алучы 

тарафыннан тапшырылган  документларны тикшерә,   шулай ук проектның фактта  гамәлгә 
ашырылуын тикшерә;   

Грант алучыга карата Россия Федерациясе  законнарында   һәм әлеге  Шартнамәдә 
каралган, хокук бозуларны бетерүгә һәм   «2017 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 
крестьян (фермер) хуҗалыклары базасында гаилә терлекчелек фермаларын үстерү» ведомство 
программасы таләпләренең  үтәлешен  тәэмин  итүгә юнәлдерелгән гамәлләрне башкара.    

2.2. Грант алучыга, әлеге  Шартнамә төзелгән  мизгелдән 5 эш көненнән дә соңга 
калмыйча,  финанслау лимитлары булса, акчалар күчерү юлы  белән грант суммасын    
түләүне гамәлгә ашыра. 

2.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  «Агросәнәгать  комплексына 
дәүләт чаралары турында»  2018 елның  17  гыйнварындагы  17 номерлы карарында каралган 
грант  бирү тәртибе, максатлары һәм шартлары  бозылу факты (фактлары)  билгеләнгән яисә  
алар турында  дәүләт  (муниципаль)   финанс  контроле органыннан мәгълүмат алынган  
очракта, шул  исәптән әлеге Грант алучы тарафыннан Шартнамә нигезендә  тапшырылган 
документларда дөрес  булмаган белешмәләр күрсәтелгән   очракта, шул хокук бозулар  
бетерелгәнче грант бирү Грант бирүче    тарафыннан  туктатып  торыла, бу хакта  туктатып 
тору турында карар  кабул   ителү датасыннан 10 эш көненнән  дә соңга калмыйча катгый 
рәвештә Грант алучыга  хәбәр ителә.   

  
3. Грант алучының хокуклары һәм бурычлары  

 
3.1. Грант алучы: 
3.1.1. Федераль казначылыкның территориаль  органында бюджет процессында  

катнашмаучы операцияләрен  исәпкә  алу өчен  счет ача; 
3.1.2. Әлеге шартнамә  буенча  финанс-хуҗалык  эшчәнлеге  нәтиҗәләрен  аерым  исәпкә  

алып  бара,  өстәмә  чыгымнарны  шартнамәне  үтәү  срокларына  пропорциональ итеп  бүлә.    
3.1.3. Федераль казначылыкның территориаль  органына финанс  белән тәэмин  итү 

чыганагы максатчан субсидияләр булган чыгымнарны санкцияләүне гамәлгә ашыру өчен 
Россия Финанс министрлыгының «Финанс белән тәэмин итү чыганагы максатчан  акчалар 
булган  чыгымнарны  «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына федераль бюджет 
турында»  Федераль законда каралган очракларда казначылык күзәтүендә санкцияләүне   
Федераль казначылыкның территориаль органнары тарафыннан гамәлгә ашыру тәртибен  
раслау  турында»  2018 елның 11 декабрендәге 259н  номерлы боерыгы белән расланган  
Финанс белән тәэмин итү чыганагы максатчан  акчалар булган  чыгымнарны санкцияләүне 
Федераль казначылыкның территориаль органнары тарафыннан гамәлгә ашыру тәртибендә  
каралган документларны  тапшыра;    

3.1.4. Шартнамәләрдә   (контрактларда, килешүләрдә), түләү һәм исәп-хисап 
документларында,  шулай ук  нигези  документларда   «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план 
чорына федераль бюджет турында» Федераль законда каралган очракларда Казначылык 
күзәтүендә  Россия Федерациясе валютасында  капитал салулар турында  дәүләт 
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контрактының, учреждение  контрактының, килешүнең, шартнамәнең идентификаторын 
булдыру тәртибен раслау турында” Россия Казначылыгының 2019 елның 9 гыйнварындагы 3н 
номерлы  (08219РКН00011219…8) Боерыгы белән  расланган   идентификаторны күрсәтә  
(__________________); 

 3.1.5. Финанс  белән  тәэмин  итү  чыганагы грант  булган  шартнамә (контракт,  килешү) 
буенча  аванс  түләвен  җашкаручының (өстәмә  башкаручының)  шәхси  счетына  күчерә.     

3.1.6. Идарәгә түбәндәге  документларны  тапшыра:  
чыгымнар планында күрсәтелгән сатып алынган әйберләрнең һәркайсының хакыннан 

кимендә  40 процентын   үз акчалары исәбеннән  һәм  (яисә)  кредит  акчаларыннан түләнүен 
раслый торган  документларның    Министрлык  тарафыннан  расланган форма буенча 
җыелма реестрын, күрсәтелгән документларның күчермәләрен  (түләү йөкләнешләренең 
(поручениеләрнең), шартнамәләрнең,  накладнойларның, фактура счетларының,  ветеринария 
документларының,  сатып алынган әйберләрне дәүләт теркәвенә алу турындагы 
документларның күчермәләрен, сатып алынган әйберләрнең, ферманың эчке һәм тышкы 
яклары  фотографияләрен); 

максатчан чыгымнарны  түләүгә түләү йөкләнешен, максатчан  чыгымнарны  түләү  
буенча КФХда түләү йөкләмәләрен  китереп чыгарган     шартнамәләрне, үтәүченең  
(подрядчикның,   поставщикның) тулы аталышы,    товарның (хезмәт күрсәтүләрнең) исеме, 
чыгымнар планы нигезендә  грант чикләрендәге суммага  аларның саны (күләме)  күрсәтелә;   

3.1.7. Нәтиҗәлелек күрсәткечләре һәм (яисә) 1.1., 1.2., 3.1. пунктларда  билгеләнгән 
башка күрсәткечләр зурлыгына  ирешүне тәэмин итә; 

3.1.8. Грантны үзләштерә башлаган көннән алып  5 ел буена  КФХ башлыгы Татарстан 
Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына (алга таба –  Министрлык) 
«Эшчәнлек  турында  белешмәләр»  формасы  буенча нәтиҗәлелек күрсәткечләре  зурлыгына 
ирешү турында яртыеллык һәм еллык хисаплар  тапшыра.  Хисаплар  Грант алучы 
тарафыннан Идарәләргә Министрлык боерыгы белән расланган формалар буенча хисап  чоры  
узганнан соң  10 көн эчендә  тапшырыла. Идарәләр хисаплар кергәннән соң  10 көн эчендә  
аларны килештерәләр һәм Министрлыкка җибәрәләр; 

3.1.9. Грант үзләштерелә башлаган көннән  24 ай эчендә  Министрлыкка гранттан 
максатчан файдалану турында, Идарә башлыгы белән килештерелгән,   «Җыелма реестр» 
формасы буенча хисап тапшыра, аңа хисап документлары өстәлеп бирелә.  Хисап  
документлары   дип, законнар нигезендә шулай дип танылган  документлар атала  (түләүне,  
товарлар алуны һәм (яисә) хезмәтләр күрсәтүне  раслый торган документлар,  фотографияләр). 
Хисаплар Грант  алучының имзасы һәм  мөһере (булса)     белән таныкланган һәм Татарстан 
Республикасы _____________________ муниципаль районындагы Идарә башлыгы белән  
килештерелгән  булырга тиеш;   

3.1.10. Авыл хуҗалыгы эшчәнлеген грант үзләштерелеп беткәннән  соң  кимендә  5 ел 
гамәлгә  ашыра;  

3.1.11.  Кимендә  ___________ яңа  даими эш урыны,   шуның кимендә  өч  урынын  
грант алган елда булдыра һәм  аларны  грантны үзләштерә башлаган  көннән  кимендә 5 ел  
буена саклый;   

3.1.12. Грантны үзенең шәхси счетына акчалар кергән көннән 24 ай эчендә куллана; 
3.1.13. Үз  акчалары исәбеннән һәм (яисә)  кредит акчаларыннан чыгымнар  планында 

күрсәтелгән сатып алынган әйберләрнең хакыннан кимендә 40 процентын түли;  
3.1.14. Грант  алганнан соң 24  ай эчендә  авыл хуҗалыгы терлекләренең   баш санын  

Чыгымнар  планында күрсәтелгән  ______башка җиткерә, җитештерүнең еллык  күләмен  
кимендә _________тоннага  кадәр  тәэмин итә аны һәм  грант суммасы үзләштерелгән көннән 
5 ел дәвамында саклап    кала; 

3.1.15. Авыл хуҗалыгы продукциясенең үсешен грант бирелгән ел алдыннан булган 
дәрәҗәдән 10 процентка артуын тәэмин итә;   
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3.1.16.  Грант бирүче һәм дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары   тарафыннан  
Грант  алучының  грант бирү  һәм  куллану  шартларын,  максатларын һәм тәртибен үтәвенә 
тикшерүләр уздыруга ризалык бирә. 

  
3.1.17.  Проект буенча  авыл  хуҗалыгы  хайваннарының  санын    ________________баш  

итеп һәм  яңа  эш  башлаучы  фермерлар   яисә  гаилә  фермалары  өчен  ___________ сум  
күләмендә   грантлар  бирүгә   элек  төзелгән   _____________  ___ номерлы  шартнамә  буенча  
даими  эш  урыннарын  әлеге  Шарнамә  буенча  грант  суммасы  үзләштерелгән  көннән  5  ел  
дәвамында  саклап  кала.    

3.2.  Грант алучы      үз акчаларыннан һәм (яисә) кредит акчаларыннан   кимендә 40 
процентын  Федераль казначылыкның   территориаль органында ачылган бюджет  
процессында катнашмаучы операцияләрен исәпкә алу өчен  шәхси  счетка күчерә.     

3.3.  Грант исәбенә алынган активлар Грант алучы исеменә теркәлергә  һәм Татарстан 
Республикасы  _____________________ муниципаль районы   территориясендә кулланылырга 
тиеш. 

3.4. Грант исәбенә Грант алучы  тарафыннан сатып алынган мөлкәт грант  үзләштерелгән 
көннән 5 ел дәвамында  законнар нигезендә  бүләк ителми, арендага, куллануга 
тапшырылмый, алмаштырылмый,  пай, кертем рәвешендә кертелми яисә башка рәвештә  
читләштерелми. 

3.5.  Федераль казначылыкның  Татарстан  Республикасы идарәсендә   ачылган  шәхси  
счетка  күчерелгән  акчаларны  түбәндәгеләр  өчен  күчерү  тыела:      

3.5.1. Югары  технологияле чит ил җайланмаларын, чимал  һәм комплектлаучы 
әйберләрне сатып алганда (кайтарганда) Россия Федерациясенең валюта законнары нигезендә 
гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән, шулай ук  бу чараларны  алу  максатларына 
ирешүгә бәйле башка  операцияләрдән тыш,  чит ил валютасын алу;   

3.5.2. Башка юридик затның (юридик   затның иярчен җәмгыятенең) устав (җыелма)  
капиталына взнос буларак,  башка юридик затның (юридик   затның иярчен җәмгыятенең) 
мөлкәтенә   аның устав (җыелма)  капиталын арттырмаслык кертем буларак, әгәр максатчан 
акчалар бирү тәртибен җайга сала торган  норматив хокукый  актларда аларны  күрсәтелгән 
юридик затка (юридик затның иярчен җәмгыятенә) аның Россия Федерациясе  үзәк банкы 
учреждениесендә яисә кредит оешмасында ачылган счетларына күчерү мөмкинлеге 
каралмаган булса;  

3.5.3.  Россия  Федерациясе  законнарында  билгеләнгән  очраклардан  тыш,  акчаларны  
депозитларга, шулай ук башка финанс  инструментларына  урнаштыру;  

3.5.4.  Түбәндәге   очраклардан  тыш,   Грант  алучыга банкта  ачылган счетларга күчерү:   
3.5.4.1. Россия Федерациясенең валюта  законнары нигезендә Грант алучы йөкләмәләрен 

түләү; 
3.5.4.2. Хезмәт  шартнамәсе   (контракт)   буенча  эшләүче  затлар  белән,  шулай  ук  

юридик  зат  штатында  тормый  торган,  әмма  максатчан акчаларны  биргәндә  билгеләнгән  
максатларга  ирешү  өчен  җәлеп  ителгән   затларга  түләүләр  буенча  исәп-хисаплар  ясау  
максатларында,  күрсәтелгән  исәп-хисаплар  гамәлгә ашыру  датасыннана  да  соңга  
калмыйча,  Грант алучының  йөкләмәләрен  үтәү,   тотылган  салымнарны,  җыемнарны  һәм  
мәҗбүри  пенсия  иминиятенә, медицина   иминләштерүенә  исәпләнгән иминият  кертемнәрен 
дә күчереп; 

3.5.4.3. Социаль түләүләр һәм  хезмәткәрләр  файдасына  башка  түләүләр   буенча  исәп-
хисаплар  ясау  максатларында Грант алучының  йөкләмәләрен  үтәү   (  3.5.4.2 пунктта  
күрсәтелгәннәрдән  тыш); 

3.5.4.4. Финанс белән  тәэмин итү  чыганагы максатчан акчалар булган Грант алучы 
тарафыннан  фактта башкарылган эшләр, күрсәтелгән хезмәтләр, әзерләнгән продукция өчен 
түләү,  әгәр Грант алучы эшләр башкару,  хезмәтләр күрсәтү  һәм  продукция  эзерләү өчен 
башка юридик затларны җәлеп итмәсә,  шулай ук нигези документларны һәм (яисә) 
килешүләрдә, дәүләт  контрактларында, капитал  салулар турындагы шартнамәләрдә, 
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учреждениеләр контрактларында, субсидияләр бирү турындагы  шартнамәләрдә   
(контрактларда, килешүләрдә) яисә норматив  хокукый актларда каралган  башка 
документларны биргәндә; 

3.5.4.4  пункты нигезендә    документлар  тапшырылганда,  башка  норматив   хокукый  
актның,  юридик зат тоткан чыгымнарны  (чыгымнар өлешен)  раслый  торган  түләү 
поручениеләренең  реестрлары    күчермәләрен  тапшырганда,         шулай ук капитал  салулар  
турында   килешүнең,  дәүләт  контрактының,   Грант алучы тарафыннан  тотылган  
чыгымнарны (чыгымнар  өлешен) кайтару,  әгәр  бу  шартнамәдә  Грант алучы  тарафыннан  
тотылган  чыгымнарны (чыгымнар  өлешен) кайтару  каралган булса; 

3.5.4.6. Грант алучының  әлеге  шартнамәне  үтәүгә  бәйле  өстәмә чыгымнары  буенча  
йөкләмәләрен  үтәү; 

3.5.4.7.  Юридик затларга  караган элемтә  хезмәтләренә, коммуналь хезмәтләргә,   электр  
энергиясенә, авиация һәм   тимер  юл билетларына, шәһәр һәм шәһәр яны транспортында йөрү 
өчен билетларга, матбугат басмаларына язылуга, арендалауга, юридик  затларга караган 
инженерлык челтәрләрен, коммуникацияләрне һәм корылмаларны Россия Федерациясенең 
шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнары нигезендә күчереп урнаштыруга (яңадан 
төзүгә, тоташтыруга) шартнамәләрдән тыш, шулай ук иминләштерү      законнары  нигезендә 
төзелгән   иминият шартнамәләре  нигезендә  Грант алучы  белән     шартнамәләр 
(контрактлар, килешүләр)  төзелән     юридик  затларга  банкларда  ачылган  счетларга    
күчерү; 

3.6.  Грантны куллану йомгаклары буенча   Грант алучы  гранттан максатчан    
файдалану турында  «Килештерү  кәгазен» Министрлыкның  тармак бүлекләре,   аудит һәм 
коррупциягә каршы эш бүлеге  башлыкларыннан һәм гаилә  терлекчелек фермаларын үстерүгә  
грантлар бирү өчен крестьян (фермер) хуҗалыкларын сайлап алу  комиссиясе  рәисеннән 
имзалата.     

 
4. Якларның җаваплылыгы 

 
4.1.   Яклар  үз    йөкләмәләре өчен  законнар  нигезендә  җаваплы булалар.   

Министрлык һәм дәүләт (муниципаль) финанс  контроле   органнары грант     бирү  
шартларының, максатларының һәм тәртибенең үтәлешен һәм аннан  максатчан файдалануны  
законнарда билгеләнгән  тәртиптә тикшерәләр.   

4.2. Бирелгән грантлар, әгәр  аларны бирү тәртибе,  Шартнамәнең  3.1. пунктында  
билгеләнгән   максатлары һәм шартлары бозылу, грантлардан    максатчан  файдаланмау   йә   
грант  алу өчен    дөрес булмаган белешмәләр һәм  документлар бирелү  фактлары     
ачыкланса, Министрлыкның таләбе алынган  көннән 60 көн эчендә Татарстан Республикасы  
бюджетына кире кайтарылырга    тиеш.   

4.3. Әлеге  Шартнамәнең 4.2  пунктында  күрсәтелгән  акчаларны бюджет кеременә  
ихтыярый рәвештә кайтарудан  баш  тарткан  очракта,  алар  законнар   нигезендә мәҗбүри 
рәвештә  тартып алынырга тиеш.   

 
4.4. Грант  алучы тарафыннан  Министрлыкка  һәм Идарәгә тапшырылган 

документларның дөреслеге өчен җаваплылык Грант алучыга  йөкләнә.   
4.5. Шартнамәне  гамәлгә  ашыру  барышында барлыкка килергә мөмкин булган 

каршылыклар Яклар сөйләшүләре аша хәл  ителергә тиеш.   
Каршылыкларны сөйләшүләр аша хәл итеп булмаган очракта, алар  гамәлдәге 

законнарда  билгеләнгән тәртиптә   хәл ителергә тиеш.   
4.6. Яклар  Шартнамә буенча йөкләмәләрне  тулысынча яисә өлешчә үтәү    өчен  

җаваплылыктан   бары тик форс-мажор хәлләр  (РФ  ГК, ст. 401, п.3)  барлыкка килгәндә  генә  
азат ителәләр. Әмма  мондый хәлләр барлыкка килү  үзе  Грант алучының  йөкләмәләр үтәвен 
туктатмый, әгәр аны   бу хәлләр беткәннән соң  үтәп була  торган булса.  
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4.7. Шартнамә вакытыннан алда Якларның үзара килешүе буенча, грантны бюджет 
законнары нигезендә___________сум (_____________________сум)  тиешле бюджетка кертеп, 
өзелә.                                          (сүзләр белән языла) 

4.8. Шарнамәне  Грант бирүче тарафыннан  суд тәртибендә,  Россия Федерациясе  
Граждан кодексының 450  статьясы нигезендә өзү түбәндәге очракларда гамәлгә ашырыла:   

1) Грант алучы тарафыннан грант үтәлеше турында хисаплар бирелмәсә яисә алар 
тулысынча  бирелмәсә һәм Шартнамә йөкләмәләре үтәлмәсә;   

2) Хисап документлары тикшерелгәндә  Грант бирүче тарафыннан ачыкланган 
белешмәләрне Грант алучы белә торып бозса;  

3) грант акчаларының  максатчан тотылмавы  ачыкланса; 
4) Грант алучы тарафыннан  эшчәнлек грант алынган көннән 5 ел эчендә  туктатылса һәм 

(яисә) проектны гамәлгә ашыру буенча үзенә алынган йөкләмәләр Грант алучы тарафыннан 
үтәлмәсә;  

5) әгәр   проект Шартнамә  төзелгән  көннән  24 ай эчендә мөһим сәбәпләрсез (каршы 
тора алмаслык хәлләр, ягъни   гадәттән тыш хәлләр (җир тетрәү, давыл, су басу, янгын һ.б.),  
Грант алучы авыру яисә җәрәхәтләнү   аркасында озак вакыт хезмәткә сәләтсез  булу, якын 
туганы авыру аркасында  аны карарга кирәк булу сәбәпле) гамәлгә ашырылмаса. 

  
 

5. Йомгаклау нигезләмәләре  
 

5.1. Шартнамә  аны имзалаган көннән үз көченә  керә һәм  20______елның 
_____________ кадәр гамәлдә була. 

5.2. Шартнамәгә барлык  үзгәрешләр һәм өстәмәләр Якларның үзара килешүе буенча аңа 
Яклар тарафыннан имзалана торган   өстәмә  язма килешү төзү юлы белән кертелә.   

5.3. Шартнамә  тигез юридик көчкә ия булган ике нөсхәдә төзелде, Якларның   
һәркайсына берәр нөсхә  бирелде.   
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6. Якларның  реквизитлары һәм  имзалары 

 
 

Грант бирүче:     Грант  алучы: 
 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек министрлыгы 

Крестьян  (фермер) хуҗалыгы  
 шәхси  эшкуар  
______________________________ 

  
Теркәлү  адресы: _________, Татарстан  
Республикасы , _________________  районы   
_________________________________ 

420014, Россия, Татарстан Республикасы,   
Казан шәһәре,  Федосеев ур.,  36 йорт 

Яшәү  адресы:  _________, Татарстан  
Республикасы , __________________ районы 
_________________________________ 

р/с 40201810900000000002  НБның  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ   
бүлекчәсе ндә   
БИК 049205001 
ФКның  Татарстан Республикасы буенча  
идарәсе (Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы  – 
Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек министрлыгы Аппаратының 
ш/сч. ЛБ 007090001)  
ИНН 1654019555 
КПП 165501001  
ОГРН 1021602854580  
    
 

паспорт: серия ______, № ___________ 
бирелү  урыны: ___________________________ 
бирелү  датасы: ______________________ 
р/с УФК по РТ 40601810322022000048   НБның  
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ     бүлекчәсендә  

ИНН УФК 1654042748 
КПП  УФК - 165501001  
БИК – 049205001 
л/сч. 41_____________________________ 

Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары – Татарстан Республикасы авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министры 

ОГРНИП (ОГРН) ______________ 
КФХ башлыгының ИНН     ____________ 

 
М.Г. Әхмәтов        ____________________ 
                                                         (имза) 
 

 
______________            __________________ 
(Фамилиясе, исеме, ат. исеме)                               
(имза) 
 

 
Мөһер  урыны            __ ________ 20__ ел 
 

Мөһер урыны   (булса)       __________ 20__ ел 

 
 


	1. Хисап елында җитештерү күрсәткечләре:
	4. Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү күләмнәре (12 ай эчендә)

