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Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыныц «2017 -  
2020 елларга Татарстан Республикасында 
яца эш башлаучы фермерларга ярдэм» 
ведомство программасында катнашу очен 
крестьян (фермер) хуж;алыкларын сайлап 
алу конкурсы турында» 2017 елныц 30 
мартындагы 66/2-пр номерлы боерыгы 
белэн расланган Крестьян (фермер) 
хуж;алыкларын булдыруга Иэм устеругэ 
конкурс уздыру турындагы нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр керту хакында

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц 
норматив хокукый актларын законнарга туры китеру максатларында, боерам:

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц 
«2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында яца эш башлаучы фермерларга 
ярдэм» ведомство программасында катнашу очен крестьян (фермер) 
хуясалыкларын сайлап алу конкурсы турында» 2017 елныц 30 мартындагы 66/2-пр 
номерлы боерыгы белэн (22.05.2017 №117/2-пр, 25.10.2017 №240/2-пр, 
13.03.2018 №49/2-пр, 09.04.2018 №79/2-пр, 26.02.2019 № 36/2-пр боерыклары 
белэн кертелгэн узгэРешлэР белэн) расланган Крестьян (фермер) хуж;алыкларын 
булдыруга Ьэм устеругэ конкурс уздыру турындагы нигезлэмэгэ (алга таба - 
Нигезлэмэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

Нигезлэмэгэ 8 нче кушымтаны яца редакциядэ бэян итэргэ (кушымта 
итеп бирелэ).

2. Эш башкару Иэм контроль булегенэ (Р.К.БаЬаутдинова) элеге боерыкны 
Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц 
Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык- 
телек идарэлэре башлыкларына житкерергэ.

3. Элеге боерык рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.



2

4. Олеге боерыкнын, утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 
авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек министры урынбасары P.P. Хэбиповка 
йеклэргэ.

Татарстан Республикасы Премьер-министры
урынбасары - министр М.Г. Эхмэтов



Татарстан Республикасы Авыл хуждлыгы 
haM азык-телек министрлыгыныц 
2017 елныц 30 мартындагы 66/2-пр 
номерлы боерыгы (10.06.2019 № 123/2-пр 
боерыгы редакциясендэ) белэн расланган 
нигезлэмэгэ 8 нче кушымта

«2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында яца эш башлаучы 
фермерларга ярдэм» ведомство программасы буенча крестьян (фермер) 

хуж;алыкларын булдыруга Иэм YCтерYгэ грант 6^ y турында
ШАРТНАМ0

Казан шэЪэре № _________  20 елныц_________

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Иэм азык-телек министрлыгы, 
алга таба «Грант 6^Y4e» дип аталачак, бер яктан, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Иэм 
азык-телек министрлыгы мэсьэлэлэре» 2005 елныц 6 июлендэге 316 номерлы 
карары белэн расланган Нигезлэмэ нигезендэ эш шуче Татарстан 
Республикасы Премьер-министры урынбасары -  Татарстан Республикасы авыл 
хуж;алыгы Иэм азык-телек министры Марат Эхмэтов йезендэ, Иэм, икенче
яктан, Татарстан Республикасы ________________ муниципаль районыныц
крестьян (фермер) хуж;алыгы, алга таба
___________________________________, ОГРНИП нигезендэ эш итYче
«Грант алучы» дип атлачак, алга таба бергэ «Яклар» дип аталачак, конкурс
уздыру йомгаклары буенча (конкурс комиссиясе утырышынын, 20__елныц___
___________номерлы беркетмэсе, Грант бирYченец бюджет акчалары бирY
турында 20__елныц______________номерлы боерыгы) тубэндэгелэр турында
элеге Шартнамэне тезеделэр:

1. Шартнамэ предметы

1.1. Грант бирYче Грант алучыга _________________________  КФХ
теЗYГЭ Иэм аны YCTерYГЭ грант бирэ. (эшчэнлек юнэлеше)

1.2. Грант алучы грантны конкурс комиссиясе тарафыннан расланган 
чыгымнар планы нигезендэ кулланырга йеклэмэ ала.

1.3. Грант суммасы Грант бирYче тарафыннан Татарстан Республикасы 
Авыл хуж;алыгы Иэм азык-телек министрлыгы Авыл хуж;алыгы Иэм азык-телек 
идарэсенец (алга таба -  Идарэ) Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсе территориаль бYлекчэсендэ ачылган шэхси 
счетына кYчерелэ, э Идарэ аны Грант алучыныц Федераль казначылыкныц 
Татарстан Республикасы буенча идарэсе территориаль бYлекчэсендэ ачылган
шэхси счетына кYчерэ Иэм ул __________ (___________________________)
сум тэшкил итэ. (сузлэр белэн языла)
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1.4. Шартнамэгэ Казначылык KY39TYe «2019 елга, 2020 hsM 2021 еллар 
план чорына федераль бюджет турында» Федераль законда каралган 
очракларда Казначылык KY39TYe кагыйдэлэрен раслау турында» Россия 
Федерациясе Хе^мэтенен 2018 елныц 30 декабрендэге 1765 номерлы карары 
нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

2. Грант 6^Y4eHeH, хокуклары hsM бурычлары

2.1. Грант 6^Y4e:
Грант алучыныц элеге Шартнамэ белэн Y3eH9 йеклэнгэн бурычларны 

утэвен тикшереп тора;
Грант алучыдан проектны гамэлгэ ашыруга кагылышлы финанс hэм башка 

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

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

Грант алучыга карата Россия Федерациясе законнарында hэм элеге 
Шартнамэдэ каралган, хокук бозуларны бетеругэ hэм «2017 -  2020 елларга 
Татарстан Республикасында яна эш башлаучы фермерларга ярдэм» ведомство 
максатчан программасы талэплэренен утэлешен тээмин oty^  юнэлдерелгэн 
гамэллэрне башкара.

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

2.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын «Агросэнэгать 
комплексына дэYлэт чаралары турында» 2018 елнын 17 гыйнварындагы 17 
номерлы карарында каралган грант бирY тэртибе, максатлары hэм шартлары 
бозылу факты (фактлары) билгелэнгэн яисэ алар турында дэYлэт финанс 
контроле органыннан мэгълYмат алынган очракта, шул исэптэн элеге Грант 
алучы тарафыннан Шартнамэ нигезендэ тапшырылган документларда дерес 
булмаган белешмэлэр ^рсэтелгэн очракта, шул хокук бозулар бетерелгэнче 
грант 6^ y Грант бирYче тарафыннан туктатып торыла, бу хакта туктатып 
тору турында карар кабул rn^Y  датасыннан 10 эш кененнэн дэ сонга 
калмыйча катгый рэвештэ Грант алучыга хэбэр ителэ.

3. Грант алучыньщ хокуклары hэм бурычлары

3.1. Грант алучы:
3.1.1. Федераль казначылыкнын, территориаль органында бюджет 

процессында катнашмаучы операциялэрен исэпкэ алу ечен счет ача;
3.1.2. Элеге шартнамэ буенча финанс-хуж;алык эшчэнлеге нэтиж;элэрен 

аерым исэпкэ алып бара, естэмэ чыгымнарны шартнамэне YтэY 
срокларына пропорциональ итеп бYлэ.

3.1.3. Федераль казначылыкнын, территориаль органына финанс белэн
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тээмин oty чыганагы максатчан субсидиялэр булган чыгымнарны 
санкциялэуне гамэлгэ ашыру ечен Россия Финанс министрлыгыныц «Финанс 
белэн тээмин итY чыганагы максатчан акчалар булган чыгымнарны «2019 
елга, 2020 hэм 2021 еллар план чорына федераль бюджет турында» Федераль 
законда каралган очракларда казначылык кYЗЭTYендэ санкциялэуне Федераль 
казначылыкныц территориаль органнары тарафыннан гамэлгэ ашыру тэртибен 
раслау турында» 2018 елныц 11 декабрендэге 259н номерлы боерыгы белэн 
расланган Финанс белэн тээмин итY чыганагы максатчан акчалар булган 
чыгымнарны санкциялэуне Федераль казначылыкныц территориаль 
органнары тарафыннан гамэлгэ ашыру тэртибендэ каралган документларны 
тапшыра.

3.1.4. Шартнамэлэрдэ (контрактларда, килешYлэрдэ), TYЛЭY hэм исэп- 
хисап документларында, шулай ук нигези документларда «2019 елга, 2020 
hэм 2021 еллар план чорына федераль бюджет турында» Федераль законда 
каралган очракларда Казначылык кYЗЭTYендэ Россия Федерациясе валютасында 
капитал салулар турында дэYЛэт контрактыныц, учреждение контрактыныц, 
килешYнец, шартнамэнец идентификаторын булдыру тэртибен раслау турында” 
Россия Казначылыгыныц 2019 елныц 9 гыйнварындагы 3н номерлы
(08219РКН00011219 ___________8) боерыгы белэн расланган
идентификаторны кYрсэтэ (__________________).

3.1.5. Финанс белэн тээмин ш у чыганагы грант булган шартнамэ 
(контракт, килешу) буенча аванс тYлэвен башкаручыныц (естэмэ 
башкаручыныц) шэхси счетына кYчерэ.

3.1.6. Идарэгэ тYбэндэге документларны тапшыра:
чыгымнар планында ^рсэтелгэн сатып алынган эйберлэрнец 

hэркайсыныц хакыннан кимендэ 10 процентын Y3 акчалары тYЛэнYен раслый 
торган документларныц Министрлык тарафыннан расланган форма буенча 
жыелма реестрын, кYрсэтелгэн документларныц кYчермэлэрен (тYЛЭY 
йеклэнешлэренец (поручениелэрнец), шартнамэлэрнец, накладнойларныц, 
фактура счетларыныц, ветеринария документларыныц, сатып алынган 
эйберлэрне дэYЛэт теркэвенэ алу турындагы документларныц кYчермэлэрен, 
сатып алынган эйберлэрнец, ферманыц эчке hэм тышкы яклары 
фотографиялэрен);

максатчан чыгымнарны TYЛЭYГЭ TYЛЭY йеклэнешен, максатчан 
чыгымнарны TYЛЭY буенча КФХда TYЛЭY йеклэмэлэрен китереп чыгарган 
шартнамэлэрне, YтэYченец (подрядчикныц, поставщикныц) тулы аталышы, 
товарныц (хезмэт кYрсэтYЛэрнец) исеме, чыгымнар планы нигезендэ грант 
чиклэрендэге суммага аларныц саны (кYлэме) ^рсэтелэ;

3.1.7. Нэтиж;элелек кYрсэткечлэре hэм (яисэ) 1.1., 1.2., 3.1. пунктларда 
билгелэнгэн башка ^рсэткечлэр зурлыгына ирешуне тээмин итэ;

3.1.8. Грант акчалары исэбенэ башкарыла торган операциялэрнец 
аерымланган аналитик исэбен алып бару йеклэмэсен YЗ естенэ ала;

3.1.9. Грантны Yзлэштерэ башлаган кеннэн алып 5 ел буена КФХ 
башлыгы Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы hэм азык-телек



министрлыгына (алга таба -  Министрлык) «Эшчэнлек турында белешмэлэр» 
формасы буенча нэтиж;элелек кYрсэткечлэре зурлыгына ирешY турында 
яртыеллык Иэм еллык хисаплар тапшыра. Хисаплар Грант алучы тарафыннан 
Идарэлэргэ Министрлык боерыгы белэн расланган формалар буенча хисап 
чоры узганнан соц 10 кен эчендэ тапшырыла. Идарэлэр хисаплар кергэннэн 
соц 10 кен эчендэ аларны килештерэлэр Иэм Министрлыкка жибэрэлэр;

3.1.8. Грант алган кеннэн соц 18 ай эчендэ Министрлыкка гранттан 
максатчан файдалану турында, Идарэ башлыгы белэн килештереп, «Жыелма 
реестр» формасы буенча хисап тапшыра, аца хисап документлары естэлеп 
бирелэ. Хисап документлары дип, законнар нигезендэ шулай дип танылган 
документлар атала (тYлЭYне, товарлар алуны Иэм (яисэ) хезмэтлэр ^рсэтуне 
раслый торган документлар, фотографиялэр). Хисаплар Грант алучыныц 
имзасы Иэм меИере (булса) белэн таныкланган Иэм Татарстан Республикасы
_____________________ муниципаль районындагы Идарэ башлыгы белэн
килештерелгэн булырга тиеш;

3.1.9. Авыл хуж;алыгы эшчэнлеген грант Yзлэштерелеп беткэннэн соц 
кимендэ биш ел гамэлгэ ашыра;

3.1.10. Грант алган елда грант ярдэменец Иэр 1 миллион сумына кимендэ 
бер даими яца эш урыны булдыра, эмма бер грантка яца бер даими эш 
урыныннан да ким булмаска тиеш;

3.1.11. Грантны Yзенец шэхси счетына акчалар кергэн кеннэн 18 ай эчендэ 
куллана;

3.1.12. Yз акчалары исэбеннэн чыгымнар планында кYрсэтелгэн сатып 
алынган эйберлэрнец хакыннан кимендэ 10 процентын тYли;

3.1.13. Грант алганнан соц 18 ай эчендэ авыл хуж;алыгы терлеклэренец
баш санын Чыгымнар планында кYрсэтелгэн ______башка ждткерэ, еллык
ЖитештерY ^лэмен кимендэ_________ кадэр тээмин итэ Иэм аны грант
суммасы Yзлэштерелгэн кеннэн 5 ел дэвамында саклап кала;

3.1.14. Авыл хуж;алыгы продукциясен грант бирелгэн ел алдыннан булган 
дэрэжэдэн 10 процентка арттыруны тээмин итэ;

3.1.15. Грант бирYче Иэм дэYлэт (муниципаль) финанс контроле 
органнары тарафыннан Грант алучыныц грант бирY Ьэм куллану 
шартларын, максатларын Иэм тэртибен утэвенэ тикшерYлэр уздыруга ризалык 
бирэ.

3.2. Икеяклы килешY буенча яклар, Грант алучы проект хакыныц 
чыгымнар планында ^рсэтелгэн кимендэ 10 процентын Y3 акчаларыннан 
Федераль казначылыкныц территориаль органында ачылган бюджет 
процессында катнашмаучы операциялэрен исэпкэ алу ечен шэхси счетка 
^черэ, дип килешэлэр.

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

3.4. Грант исэбенэ Грант алучы тарафыннан сатып алынган мелкэт грант 
Yзлэштерелгэн кеннэн 5 ел дэвамында законнар нигезендэ бYлэк ителми,

4
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арендага, куллануга тапшырылмый, алмаштырылмый, пай, кертем рэвешендэ 
кертелми яисэ башка рэвештэ читлэштерелми.

3.5. Алынган акчалар исэбенэ КФХ башлыгы тарафыннан тYбэндэгелэрне 
башкару тыела:

3.5.1. Югары технологияле чит ил ж;айланмаларын, чимал hэм 
комплектлаучы эйберлэрне сатып алганда (кайтарганда) Россия 
Федерациясенен валюта законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган 
операциялэрдэн, шулай ук бу чараларны алу максатларына ирешугэ бэйле 
башка операциялэрдэн тыш, чит ил валютасын алу;

3.5.2. Башка юридик затнын (юридик затнын иярчен ж;эмгыятенен) устав 
(ж;ыелма) капиталына взнос буларак, башка юридик затнын (юридик затнын 
иярчен ж;эмгыятенен) мелкэтенэ анын устав (ж;ыелма) капиталын 
арттырмаслык кертем буларак, эгэр максатчан акчалар бирY тэртибен ж;айга 
сала торган норматив хокукый актларда аларны кYрсэтелгэн юридик затка 
(юридик затнын иярчен ж;эмгыятенэ) анын Россия Федерациясе Yзэк банкы 
учреждениесендэ яисэ кредит оешмасында ачылган счетларына кYчерY 
мемкинлеге каралмаган булса;

3.5.3. Акчаларны депозитларга, шулай ук башка финанс 
инструментларына урнаштыру максатларында тоту, эгэр федераль 
законнарда яисэ Россия Федерациясе ХекYмэтенен норматив хокукый 
актларында башкасы билгелэнмэгэн булса;

3.5.4. Грант алучыга банкта ачылган счетларга акчалар кYчерY тыела, 
мона тYбэндэге очраклар керми:

3.5.4.1. Россия Федерациясенен валюта законнары нигезендэ Грант алучы 
йеклэмэлэрен TYЛЭY;

3.5.4.2. Хезмэт шартнамэсе (контракт) буенча эшлэYче затлар белэн, 
шулай ук юридик зат штатында тормый торган, эмма максатчан акчаларны 
биргэндэ билгелэнгэн максатларга ирешY ечен ж;элеп ителгэн затларга 
тYЛЭYЛэр буенча исэп-хисаплар ясау максатларында, кYрсэтелгэн исэп- 
хисаплар гамэлгэ ашыру датасыннана да сонга калмыйча, Грант алучынын 
йеклэмэлэрен YTЭY, тотылган салымнарны, жъемнарны hэм мэж;бури 
пенсия иминиятенэ, медицина иминлэштерYенэ исэплэнгэн иминият 
кертемнэрен дэ кYчереп;

3.5.4.3. Социаль тYЛЭYЛэр hэм хезмэткэрлэр файдасына башка тYЛЭYЛэр 
буенча исэп-хисаплар ясау максатларында Грант алучынын йеклэмэлэрен 
YTЭY (3.5.4.2 пунктта кYрсэтелгэн тYЛЭYЛэрдэн тыш);

3.5.4.4. Финанс белэн тээмин шу чыганагы максатчан акчалар булган 
Грант алучы тарафыннан фактта башкарылган эшлэр, курсэтелгэн хезмэтлэр, 
эзерлэнгэн продукция ечен тулэу, эгэр Грант алучы эшлэр башкару, хезмэтлэр 
кYрсэтY hэм продукция эзерлэY ечен башка юридик затларны ж;элеп итмэсэ, 
шулай ук нигези документларны hэм (яисэ) килешYлэрдэ, дэYлэт 
контрактларында, капитал салулар турындагы шартнамэлэрдэ, учреждениелэр 
контрактларында, субсидиялэр бирY турындагы шартнамэлэрдэ 
(контрактларда, килешYлэрдэ) яисэ норматив хокукый актларда каралган
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башка документларны биргэндэ;
3.5.4.5. Документлар 3.5.4.4 пункты нигезендэ тапшырылганда, 

башка норматив хокукый актныц, юридик зат тоткан чыгымнарны 
(чыгымнар елешен) раслый торган TYЛЭY поручениелэренец реестрлары 
^чермэлэрен тапшырганда, шулай ук капитал салулар турында килешунец, 
дэYЛэт контрактыныц, Грант алучы тарафыннан тотылган чыгымнарны 
(чыгымнар елешен) кайтару, эгэр бу шартнамэдэ Грант алучы тарафыннан 
тотылган чыгымнарны (чыгымнар елешен) кайтару каралган булса;

3.5.4.6. Грант алучынын, элеге шартнамэне YтэYгэ бэйле естэмэ 
чыгымнары буенча йеклэмэлэрен YтэY;

3.5.4.7. Юридик затларга караган элемтэ хезмэтлэренэ, коммуналь 
хезмэтлэргэ, электр энергиясенэ, авиация hэм тимер юл билетларына, шэhэр 
hэм шэhэр яны транспортында йерY ечен билетларга, матбугат басмаларына 
язылуга, арендалауга, юридик затларга караган инженерлык челтэрлэрен, 
коммуникациялэрне hэм корылмаларны Россия Федерациясенец шэhэр 
тезелеше эшчэнлеге турындагы законнары нигезендэ кYчереп урнаштыруга 
(яцадан тезугэ, тоташтыруга) шартнамэлэрдэн тыш, шулай ук иминлэштерY 
законнары нигезендэ тезелгэн иминият шартнамэлэре нигезендэ Грант 
алучы белэн шартнамэлэр (контрактлар, килешYлэр) тезелэн юридик 
затларга банкларда ачылган счетларга кYчерY;

3.6. Грантны куллану йомгаклары буенча Грант алучы гранттан 
максатчан файдалану турында «КилештерY кэгазен» Министрлыкныц 
тармак бYлеклэре, аудит hэм коррупциягэ каршы эш бYлеге башлыкларыннан 
hэм яца эш башлаучы фермерларга ярдэм шугэ грантлар бирY ечен крестьян 
(фермер) хуж;алыклары проектларын сайлап алу буенча конкурс комиссиясе 
рэисеннэн имзалата.

4. Якларныц ж;аваплылыгы

4.1. Яклар YЗ йеклэмэлэре ечен законнар нигезендэ ж;аваплы булалар. 
Министрлык hэм дэYЛэт (муниципаль) финанс контроле органнары грант 
6^ y шартларыныц, максатларыныц hэм тэртибенец утэлешен hэм аннан 
максатчан файдалануны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тикшерэлэр.

4.2. Бирелгэн грантлар, эгэр аларны 6^ y тэртибе, Шартнамэнец 3.1. 
пунктында билгелэнгэн максатлары hэм шартлары бозылу, грантлардан 
максатчан файдаланмау йэ грант алу ечен дерес булмаган белешмэлэр hэм 
документлар бирелY фактлары ачыкланса, Министрлыкныц талэбе алынган 
кеннэн 60 кен эчендэ Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарылырга 
тиеш.

4.3. КYрсэтелгэн акчаларны бюджет кеременэ ихтыярый рэвештэ 
кайтарудан баш тарткан очракта, алар законнар нигезендэ мэж^ри рэвештэ 
тартып алынырга тиеш.

4.4. Грант алучы тарафыннан Министрлыкка hэм Идарэгэ тапшырылган
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документларныц дереслеге ечен ж;аваплылык Грант алучыга йеклэнэ.
4.5. Шартнамэне гамэлгэ ашыру барышында барлыкка килергэ мемкин 

булган каршылыклар Яклар сейлэшYлэре аша хэл ителергэ тиеш.
Каршылыкларны сейлэшYлэр аша хэл итеп булмаган очракта, алар 

законнарда билгелэнгэн тэртиптэ хэл ителергэ тиеш.
4.6. Яклар Шартнамэ буенча йеклэмэлэрне тулысынча яисэ елешчэ YтэY 

ечен ж;аваплылыктан бары тик форс-мажор хэллэр (РФ ГК, ст. 401, п.3) 
барлыкка килгэндэ генэ азат ителэлэр. Эмма мондый хэллэр барлыкка килY 
Yзе Грант алучыныц YЗ йеклэмэсен Yтэвен туктатмый, эгэр аны бу хэллэр 
беткэннэн соц Yтэп була торган булса.

4.7. Шартнамэ вакытыннан алда езY, Якларныц Yзара килешYе буенча
бюджет законнары нигезендэ тиешле бюджетка___________сум
(_____________________сум) ^лэмендэ грантны керткэч, башкарыла.

(сYЗлэр белэн языла)
4.8. Шартнамэне Грант бирYче тарафыннан суд тэртибендэ, Россия 

Федерациясе Граждан кодексыныц 450 статьясы нигезендэ езY тYбэндэге 
очракларда гамэлгэ ашырыла:

4.8.1. Грант алучы тарафыннан грант утэлеше турында хисаплар бирелмэсэ 
яисэ алар тулысынча бирелмэсэ Иэм Шартнамэ йеклэмэлэре утэлмэсэ;

4.8.2. Хисап документлары тикшерелгэндэ Грант бирYче тарафыннан 
ачыкланган белешмэлэрне Грант алучы белэ торып бозса;

4.8.3. Грант акчаларыныц максатчан тотылмавы ачыкланса;
4.8.4. Грант алучы тарафыннан эшчэнлек грант алынган кеннэн биш ел 

эчендэ туктатылса Иэм (яисэ) проектны гамэлгэ ашыру буенча Yзенэ алынган 
йеклэмэлэр Грант алучы тарафыннан утэлмэсэ;

4.8.5. Эгэр проект Шартнамэ тезелгэн кеннэн 18 ай эчендэ меким 
сэбэплэрсез (каршы тора алмаслык хэллэр, ягъни гадэттэн тыш хэллэр (жир 
тетрэY, давыл, су басу, янгын И.б.лар), Грант алучыныц 18 айдан артыграк 
авыруы яисэ ж;эрэхэтлэнYе аркасында озак вакыт хезмэткэ сэлэтсез булу, 
якын туганы авыру аркасында аны карарга кирэк булу) гамэлгэ ашырылмаса.

5. Йомгаклау нигезлэмэлэре

5.1. Шартнамэ аны имзалаган кеннэн Y3 кеченэ керэ Иэм 20______елныц
___ __________кадэр гамэлдэ була.

5.2. Шартнамэгэ барлык Yзгэрешлэр Иэм естэмэлэр Якларныц Yзара 
килешYе буенча аца Яклар тарафыннан имзалана торган естэмэ язма килешY 
тезY юлы белэн кертелэ.

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

6. Якларныц реквизитлары Иэм имзалары

Грант бирYче: Грант алучы:
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Татарстан Республикасы Авыл 
хуж;алыгы hэм азык-телек 
министрлыгы

420014, Россия, Татарстан
Республикасы, Казан шэhэре,
Федосеев ур., 36 йорт
р/с 40201810900000000002 НБ
БYЛЕКЧ0СЕ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
БИК 049205001
Татарстан Республикасы буенча УФК 
(Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы hэм азык-телек 
министрлыгы -  Татарстан 
Республикасы Авыл хуж;алыгы hэм 
азык-телек министрлыгы 
Аппаратынын ш/сч. ЛБ 007090001 
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
ОГРН1021602854580

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

М.Г. Эхмэтов _______________
(имза)

Меhер урыны ________20__ел

теркэлY адресы:

яшэY адресы:

паспорт: серия______, №
бирелY
урыны:________________
бирелY дата: __________
р/с___________________

к/с
(банк исеме)

БИК
(банк исеме)

банкнын ИНН

КПП

(имза)

20 ел

ОГРНИП (ОГРН)_____
КФХ башлыгыньщ ИНН

(Фамилиясе, исеме, ат.ис.)

Меhер урыны (булса)


