
 

 

 

 

 

 

 

 

           2019 ел, 9 июль       559 

 

 

 

 

 

 

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; 2019 ел, 12 февраль, 98 нче; 2019 ел, 24 май, 438 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 
1 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Җитештерү куәтләрен модернизацияләүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен 

каплау өчен икмәк пешерү предприятиеләренә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен.»; 

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 тәртибенең 16 нчы пунктындагы икенче абзацында 

«БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат 

системасында» сүзләренә алыштырырга; 
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әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә 

мелиорация эшләре үткәрүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 9 нчы 

пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны 

теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Җәнлек үрчетү хуҗалыкларына читлектәге 

кыйммәтле мех бирә торган җәнлекләрне карап тоту чыгымнарының бер өлешен 

каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 7 нче 

пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны 

теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Нәселле терлекчелеккә булышлык күрсәтүгә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 46 нчы 

пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны 

теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Мелиорация объектларын яңадан техник 

җиһазландыруга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибенең 7 нче пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. 

Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан 

Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә 

алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең 

аграр юнәлештәге квалификацияле белгечләр әзерләүгә бәйле чыгымнарының бер 

өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибенең 7 нче пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. 

Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан 

Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә 

алыштырырга; 

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 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибенең 7 нче пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл 

хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат системасында» 

сүзләренә алыштырырга; 

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 тәртибенең 7 нче пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл 
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хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат системасында» 

сүзләренә алыштырырга; 

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 

тәртибенең 8 нче пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. 

Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан 

Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә 

алыштырырга; 

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 тәртибенең 7 нче пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл 

хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат системасында» 

сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Үсемлекчелекне үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 12 нче 

пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны 

теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә сөт 

комплекслары төзелешенә проект-смета документларын проектлаштыруга һәм 

аларга дәүләт экспертизасы үткәрүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 7 нче 

пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны 

теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Авыл хуҗалыгы җитештерүен техник һәм 

технологик модернизацияләү чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 9 нчы пунктындагы 

икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны теркәү 

электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Модульле теплицалар сатып алуга бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 7 нче 

пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны 

теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 
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әлеге карар белән расланган Икмәк пешерү предприятиеләренә социаль икмәк 

җитештерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү 

тәртибенең 7 нче пунктындагы икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. 

Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» сүзләрен «Татарстан 

Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә 

алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Махсуслашкан селекция комбайннарын сатып алу 

белән бәйле чыгымнарның бер өлешен финанслар белән тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 7 нче пунктындагы 

икенче абзацында «БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны теркәү 

электрон системасында» сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать 

комплексы» мәгълүмат системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Минераль ашламалар сатып алуга бәйле 

чыгымнарның бер өлешен финанслар белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенең 8 нче пунктындагы икенче абзацында 

«БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидияләү гаризаларны теркәү электрон системасында» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы» мәгълүмат 

системасында» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карарга Җитештерү куәтләрен модернизацияләүгә бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплау өчен икмәк пешерү предприятиеләренә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен (карарга теркәлә) өстәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы        Р.К.Нигъмәтуллин  


