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1.«2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
территориясендә хуҗалык итҥнең кече формаларын ҥстерҥ» Программасы 

                                             ПАСПОРТЫ 

Программа исеме 
«2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы территориясендә хуҗалык итҥнең кече 
формаларын ҥстерҥ» Программасы (алга таба-Программа) 

Программаны 
эшләҥче 

ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек Министрлыгының Югары 
Ослан муниципаль районындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек идарәсе  
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

Программаның 
максатлары һәм 
бурычлары 

Максатлар: 
-Хуҗалык итҥнең кече формаларының тотрыклы эшләвен 
тәэмин итҥ һәм эре мөгезле терлекләрнең баш санын арттыру 
исәбенә аларның керемлелеген арттыру;  
- Авылда хуҗалык итҥнең кече рәвешләрендә (шәхси ярдәмче 
хуҗалыклар) сөт терлекчелеген савыктыру;   
-авыл халкының мәшгульлеген һәм тормыш дәрәҗәсен кҥтәрҥ;  
- хуҗалык итҥнең кече рәвешләрендәге икътисадый 
мәнфәгатьләрне яклау.  
Бурыч:  
- хуҗалык итҥнең кече формалары санын арттыру;  
- продуктлылыкны арттыру нигезендә ҥсемлекчелек һәм 
терлекчелек продукциясе кҥләмен арттыру; 
-авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерҥне арттыруда авыл 
хуҗалыгы хуҗаларын кызыксындыру, шәхси ярдәмче 
хуҗалыкларга авыл хуҗалыгы терлекләре өчен азык 
әзерләҥдә ярдәм кҥрсәтҥ; 
- хуҗалык итҥнең кече формаларын консультация белән 
тәэмин итҥ системасына җәлеп итҥ. 

Программаны 
ҥтәҥче 

ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Югары 
Ослан муниципаль районындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек идарәсе  
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты  
- Авыл җирлекләре башкарма комитетлары, шәхси ярдәмче 
һәм крестьян (фермер) хуҗалыклары, Югары Ослан район 
Дәҥләт ветеринария берләшмәсе, 

Программаны 
тормышка ашыру 
вакыты 

2019-2021 еллар 

Программаның 
кҥләме һәм 
финанслау 
чыганаклары 

Программаны финанслау муниципаль бюджет һәм бюджеттан 
тыш чыганаклар хисабына тормышка ашырыла:  
2020 ел – 200 мең сум  
2021 ел – 250 мең сум 
 

Программаны 
тормышка 

1. Терлекләрнең баш санын арттыру,  
2. Җитештерелгән продукция кҥләмен арттыру,  



ашыруның 
көтелгән ахыргы 
нәтиҗәләре 

3. Хуҗалык итҥнең кече формалары санын арттыру,  
4. Авыл халкының мәшгульлеге, шәхси ярдәмче 
хуҗалыкларның икътисадый мәнфәгатьләрен яклау 

 
 

                                                   2. Кереш.                                                                                                          

Авыл хуҗалыгын тотрыклы ҥстерҥ төрле милек формасындагы хуҗалыкларның 

гармонияле эшләвен кҥздә тота. Агросәнәгать комплексында җитештерҥне 

оештыруның иң сыгылмалы һәм динамик рәвешләреннән берсе – крестьян 

(фермер) һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар (алга таба – КФХ, шәхси ярдәмче 

хуҗалыклар), аларның төп бурычы-гаилә ихтыяҗларын канәгатьләндерҥ өчен авыл 

хуҗалыгы продукциясе җитештерҥ. Крестьян-фермер хуҗалыклары, шәхси ярдәмче 

хуҗалыклар авыл халкы һәм Россия азык-төлек базарының актив субъекты өчен 

азык-төлек керҥнең төп чыганакларыннан берсе, шул исәптән Татарстан 

Республикасында да. 

«2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә хуҗалык итҥнең кече формаларын ҥстерҥ» Программасы  «Шәхси 

ярдәмче хуҗалык турында» Федераль законның  7 статьясының 4 өлеше нигезендә 

шәхси ярдәмче хуҗалыкларны ҥстерҥнең максатларын, бурычларын һәм төп 

юнәлешләрен, кҥздә тотылган чараларны финанс белән тәэмин итҥне һәм 

тормышка ашыру механизмнарын, аларның нәтиҗәлелеге кҥрсәткечләрен 

билгели.    

 Югары Ослан районында 16216 кеше яши. 73 торак пункт, 7837 шәхси ярдәмче 

хуҗалык бар, 3578 гектар җир били (шул исәптән 1320 мең гектар чәчҥлек җирләр). 

                             

                          3. Программаның гомуми өлеше: 

- «2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә хуҗалык итҥнең кече рәвешләрен ҥстерҥ» Программасының 

максатлары һәм бурычлары. 

    Программаның максатлары булып тора: 

- Хуҗалык итҥнең кече формаларының тотрыклы эшләвен тәэмин итҥ һәм эре 

мөгезле терлекләрнең баш санын арттыру исәбенә аларның керемлелеген 

арттыру; 

- Авыл халкының мәшгульлеген һәм тормыш дәрәҗәсен кҥтәрҥ; 

- Хуҗалык итҥнең кече формаларындагы икътисадый мәнфәгатьләрне яклау; 

- Кече хуҗалыкларның керемлелеген арттыру. 

        Әлеге максатларга ирешҥ өчен тҥбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк: 

- Продуктлылыкны арттыру нигезендә ҥсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясе 

кҥләмен арттыру; 

- Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерҥне арттыруда авыл хуҗалыгы хуҗаларын 

кызыксындыру, шәхси ярдәмче хуҗалыкларга авыл хуҗалыгы терлекләре өчен 

азык әзерләҥдә ярдәм кҥрсәтҥ; 

- Хуҗалык итҥнең кече формаларын консультация белән тәэмин итҥ системасына 

җәлеп итҥ. 

 

- Югары Ослан муниципаль районында хуҗалык итҥнең кече формаларын ҥстерҥ 
проблемаларын бәяләҥ һәм агымдагы вәзгыятьне анализлау.                    

Ел саен районның шәхси ярдәмче хуҗалыклары 600 млн. сумга якын авыл 

хуҗалыгы продукциясе җитештерә. 



Дәҥләт ярдәменең иң мөһим статьясы-шәхси ярдәмче хуҗалыкларны ҥстерҥ өчен 

төрле субсидияләр.   

          2018 елда шәхси хуҗалыкларга ташламалы кредитлар буенча 

процентларның бер өлешен каплауга-2200 мең сум, 2019 елның 6 аенда, алдагы 

елларда алынган кредитларны исәпкә алып, 400 мең сумга якын субсидия 

кҥчерелгән. 

          2018 елда яшь кош-корт, шәхси хуҗалыклар чыгымнарын каплауга 14100 сум 

субсидия алынган. 

         Савым сыерларының, кәҗәләрнең баш санын саклап калу, терлекчелек 

продукциясен җитештерҥне арттыру, шулай ук халыкның мәшгульлеген һәм 

керемлелеген арттыру максатыннан, 2018 елда бер баш савым сыерына 2000-4000 

сум һәм бер елдан өлкәнрәк кәҗәгә 500 сум исәбеннән субсидияләр бирелде. 

Барлыгы 402 савым сыерына 1 млн. 204 мең сум, 452 кәҗә өчен 226 мең сум 

субсидия бҥлеп бирелгән. Шәхси саву аппараты сатып алуга киткән чыгымнарның 

бер өлешен каплауга район бюджетыннан 380 мең сум субсидия бирелде. 

        Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 892 баш мөгезле эре терлек, шул исәптән 414 

баш сыер, 440 баш дуңгыз, 1732 баш сарык һәм кәҗә, 25 баш ат, 13 мең кош, 4502 

умарта бар. 

         Бҥген 7837 шәхси ярдәмче хуҗалыкның бары тик 238 генә сыер асрый, бу 3 

процент кына дигән сҥз. 

         Районда 1 терлек сую пункты эшли. 

Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда терлекләр булу 

  2016 ел 2017 ел 2018 ел % ларда 

2016 елга 

Эре 

мөгезле 

терлекләр 

саны-

барлыгы 

баш 984 893 892 90,6 

Шул 

исәптән: 

сыерлар 

гол 438 409 414 94,5 

дуңгыз гол 415 570 440 106 

сарык гол 1154 1063 983 85,2 

кәҗә гол 791 776 749 94,7 

ат гол 25 30 25 100 

куян гол 1211 1303 209 75,1 

кош-корт гол 16503 16523 12999 78,8 

умарта гол 5432 5737 4502 82,9 

 



                36 хуҗалык 3 һәм аннан кҥбрәк сыер асрый. 

Сыерлар саны 
ЛПХ 01.01.2017 

елга 

ЛПХ 01.01.2019 

елга 

2018 елны 2016 ел 

белән чагыштыру  

3 15 19 4 

4 9 7 -2 

5 7 4 -3 

6 1 4 3 

7 - - - 

8 2 - - 

10 һәм аннан да 

кҥбрәк 
2 2 - 

 

 

              - МФХ ҥсемлекчелекне ҥстерҥ. 

Районның шәхси ярдәмче хуҗалыкларында җитештерелә торган ҥсемлекчелек 

продукциясенең төп төрләре-яшелчә, бәрәңге. 2018 елда халык тарафыннан 3000 

тонна яшелчә һәм 13600 тонна бәрәңге җитештерелгән. 

 Шәхси ярдәмче хуҗалыкларның эшчәнлеге авыл халкын эш белән тәэмин итҥ 

буенча социаль мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итә, ә бу бик мөһим, артык 

продукция сатудан өстәмә керем алу. 

Якын арада район территориясендә авыл хуҗалыгы продукциясен сату һәм 

эшкәртҥ өчен агросәнәгать паркы төзҥ планлаштырыла. 

 

Шәхси ярдәмче хуҗалыклар тарафыннан ҥсемлекчелек продукциясен җитештерҥ 

буенча ирешелгән һәм планлаштырылган кҥләмнәр еллар буенча: 

Кҥрсәткеч 2017ел 2018ел 2019ел 2020ел 2021ел 

Яшелчә җитештерҥ, 

тонна 
2940 3000 3060 3120 3185 

Бәрәңге җитештерҥ, 

тонна 
13300 13600 13870 14150 14400 

 

              - МФХ терлекчелекне ҥстерҥ.                                                              

                  

           Гражданнарның шәхси ярдәмче хуҗалыкларында терлекчелекне ҥстерҥнең 

төп юнәлешләре булып торалар: 

- терлекчелек продукциясен җитештерҥне стабильләштерҥ; 

- авыл хуҗалыгы терлекләренең продуктлылыгын арттыру. 

       Терлекләрнең баш санын саклап калу өчен төп механизм булып терлек азыгы 

мәсьәләсен хәл итҥ һәм сөткә объектив сатып алу бәяләре тора. 

2018-2019 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

халкыннан сөт сатып алу бәяләре турында мәгълҥмат 

Ай 2018 ел 2019 ел 



     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иң мөһим проблемаларның берсе-продукция сату базарының булмавы. Бҥгенге 

көндә район территориясендә бер авыл хуҗалыгы тәэмин итҥ-сату кулланучылар 

кооперативы теркәлде. Ит тере ҥлчәмдә районнан читкә китә. Кооперативларны 

ҥстерҥ буенча эшне көчәйтергә кирәк. 

Сөт продуктларының туклану нигезе булуы һәркемгә мәгълҥм. Шәхси 

хуҗалыклардан җыелган сөтнең артык кҥп булуы проблемасын хәл итҥ өчен 

районда сөт җыюны оештыру белән эшмәкәрләр Галимуллин М. Н. һәм 

Сәлимуллин И. Ш. шөгыльләнәләр. 

           Авыл хуҗалыгы терлекләренең баш санын арттыру өчен, бҥгенге көндә, 

терлек азыгы әзерләгәндә, шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итҥ кирәклеге 

тора. Азык буенча төп чыганак, әлбәттә, аренда тҥләве. Бҥгенге көндә район 

буенча 1 гектарга аренда тҥләве суммасы 500 сум чамасы тәшкил итә.  

           Шул ук вакытта гражданнарның шәхси ярдәмче хуҗалыкларына ветеринария 

хезмәте кҥрсәтҥне дә җайга салырга, дәвалау-профилактика хезмәтләре 

кҥрсәтергә, шулай ук сую һәм сату стадиясендә итне ветеринария тикшерҥләрен дә 

оештырырга кирәк. Район терлек сую пунктларын да арттырырга планлаштыра. 

Алдагы елларда шәхси ярдәмче хуҗалыкларда терлекчелекне ҥстерҥнең уңай 

тенденциясе дәвам итәчәк. 2021 елга ит җитештерҥ 405 тонна тәшкил итәчәк (2018 

елга карата 107%), сөт җитештерҥ – 2420 тонна (2018 елга карата 106%). 

 

                       - МФХ умартачылыкны ҥстерҥ.                                                                   

Умартачылык агросәнәгать комплексының мөһим һәм аерылгысыз өлеше булып 

тора. Ул ҥсемлекчелек һәм терлекчелек белән тыгыз бәйләнгән. Умартачылыкның 

уңышлы ҥсеше-ул аеруча диетик ҥзлекләре булган кыйммәтле азык-төлек 

продуктлары, уникаль табигый дару чаралары. Умарта кортлары бал, балавыз, ана 

сөте, прополис, перга, серкә, умарта агуы җитештерҥ өчен ҥрчетелә. 

      Югары Ослан муниципаль районында 4502 умарта оясы бар. 2018 елда 

районда 126 тоннага якын бал җитештерелгән. Бер гаиләдән бал җыю 23 кг тәшкил 

итә. 

Шәхси ярдәмче хуҗалыклар тарафыннан умартачылыкның планлаштырыла торган 

кҥрсәткечләре:  

гыйнвар 16,00 18,00 

февраль 14,00 18,00 

март 13,00 18,00 

апрель 12,00 17,00 

май 11,00 17,00 

июнь 11,00 17,00 

июль 11,00 17,00 

август 12,00 17,00 

сентябрь 12,00  

октябрь 13,00  

ноябрь 16,00  

декабрь 17,00  



 

4. ТР Югары Ослан муниципаль районы территориясендә хуҗалык 
итҥнең кече формаларына ярдәм итҥ чаралары. 

 

         2019-2021 елларга авылда хуҗалык итҥнең кече формаларында (крестьян-

фермер хуҗалыклары һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар) сөт терлекчелеген 

савыктыру буенча өч еллык программа ҥз эченә өч юнәлешне ала: 

 1. Район бюджетыннан шәхси ярдәмче хуҗалык хуҗаларына, крестьян-фермер 

хуҗалыкларына таналар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 1 килограмм 

терлек авырлыгы өчен 30 сум исәбеннән кайтару Программасы. 

 2. Район бюджетыннан сөт юнәлешендәге яшь терлекләрнең баш санын 

(таналарны-100 кг. га кадәр), шәхси ярдәмче хуҗалыклар, крестьян-фермер 

хуҗалыкларына ветеринария буенча имин авыл хуҗалыгы предприятиеләреннән 

алынган терлекләрнең 30%  исәбеннән сатып алу чыгымнарының бер өлешен 

каплау Программасы. 

   3. Республика Программасы буенча шәхси ярдәмче хуҗалык тотучылар 

тарафыннан мини-фермалар төзҥне район бюджетыннан өстәмә финанслау 

Программасы: 

     - 8 баш сыерга-бер мини-фермага 100 мең сум.; 

     - 5 баш сыерга-бер мини фермага 50 мең сум. 

 

2019-2021 елларга сөт терлекчелеген савыктыру район Программасын гамәлгә 

ашыруга финанс планы чыгымнары 

№  Программа исеме 2020 2021 

1 Район бюджетыннан шәхси ярдәмче хуҗалык 

хуҗаларына, крестьян-фермер хуҗалыкларына 

таналар (яшь таналар) сатып алуга чыгымнарның 

бер өлешен 1 килограмм терлек авырлыгы өчен 30 

сум исәбеннән кайтару Программасы. 

35,0 35,0 

2 Район бюджетыннан сөт юнәлешендәге яшь 

терлекләрнең баш санына (таналарны-100 кг.  

кадәр), шәхси ярдәмче хуҗалык хуҗаларына, 

крестьян-фермер хуҗалыкларына ветеринария 

буенча имин авыл хуҗалыгы 

предприятиеләреннән алынган терлекләрнең 30%  

исәбеннән сатып алу чыгымнарының бер өлешен 

65,0 65,0 

Кҥрсәткеч исеме 
Ҥлчәҥ 

берәмлеге. 
2018ел 2019ел 2020ел 2021ел 

Барлыгы шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларда  умарта оялары 
данә 216 220 225 230 

Барлыгы шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларда умарталар 

саны 

данә 4502 4637 4776 4919 

Барлыгы товар балы 

җитештерҥ 
тонна 126 130 135 150 



каплау программасы. 

3 Республика Программасы буенча шәхси ярдәмче 

хуҗалык тотучылар тарафыннан мини-фермалар 

төзҥне район бюджетыннан өстәмә финанслау 

программасы: 

- 8 баш сыерга-бер мини-фермага 100 мең сум.; 

- 5 баш сыерга-бер мини фермага 50 мең сум. 

100,0 150,0 

 Барлыгы 200,0 250,0 

 

              5. Программа чараларын тикшереп тору системасы. 
 

     Программаның координаторы булып Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек Министрлыгының Югары Ослан муниципаль районындагы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе тора. 

     Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Программа ҥтәлешен 

контрольдә тота. 

 

6. Шәхси ярдәмче хуҗалыклар, крестьян (фермер) хуҗалыклары 

хуҗаларын мәгълҥмати - консультация белән тәэмин итҥ. 

. 

          Программада шулай ук шәхси ярдәмче хуҗалыклар, крестьян (фермер) 

хуҗалыклары хуҗаларының мәгълҥмати һәм консультация хезмәтләре ихтыяҗын 

тәэмин итҥ кҥздә тотыла. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларны, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларын ҥстерҥ мәсьәләләре буенча ел саен район семинарлары уздыру 

планлаштырыла. Шәхси ярдәмче хуҗалыклар, крестьян (фермер) хуҗалыклары 

проблемалары аларның практик тәҗрибәсе һәм казанышлары массакҥләм 

мәгълҥмат чараларында даими яктыртылачак. 

 

                                    7. Программаның көтелгән нәтиҗәләре.                                                           
 

     «2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә хуҗалык итҥнең кече формаларын ҥстерҥ» Программасы  

районның азык-төлек иминлеген тәэмин итҥдә шәхси ярдәмче хуҗалыкларның, 

крестьян (фермер) хуҗалыкларының ролен арттыру, авыл хуҗалыгы продукциясен 

җитештерҥ кҥләмнәрен арттыру максатыннан эшләнде. 

Программада каралган чараларны гамәлгә ашыру 2021 елга мөмкинлек бирәчәк: 

- районның шәхси ярдәмче хуҗалыкларында эре мөгезле терлекләр санын 975 

башка, сыерлар – 452, сарыклар һәм кәҗәләр - 1893 башка, атлар – 28 башка, кош 

–корт-14205, умарталар-4919 данәгә кадәр җиткерҥ . 

 

Кҥрсәткечләр 2018ел 2019ел 2020ел 2021ел 

Эре мөгезле терлекләр 892 919 947 975 



 

- халык хуҗалыклары тарафыннан 3185 тонна яшелчә, 14400 тонна бәрәңге, 405 

тонна ит, 2420 тонна сөт җитештерҥ; 

- акча керемнәрен арттыру, шулай ук социаль гарантияләр бирҥ хисабына район 

халкының тормыш дәрәҗәсен кҥтәрҥ кҥзәтелә; 

- муниципаль предприятиеләрдә, кҥмәк хуҗалыкларда һәм кулланучылар 

кооперациясе предприятиеләрендә өстәмә эш урыннары булдыру юлы белән, 

шулай ук шәхси ярдәмче хуҗалыкларда ҥзмәшгульлекне өстәмә тәэмин итҥ юлы 

белән, районда эшсезлек дәрәҗәсен киметҥ юлы белән. 

 

8. «2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы территориясендә хуҗалык итҥнең кече формаларын 

ҥстерҥ» Программасының төп чаралары. 
 

 

№  Чара исеме Ҥтәҥ вакыты Җаваплы кешеләр . 

1 

Шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларның, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларының 

тотрыклы эшләвен тәэмин 

итҥ һәм эре мөгезле 

терлекләрнең баш санын 

арттыру исәбенә аларның 

керемлелеген арттыру 

2019-2021 

Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты, Авыл җирлекләре, 

шәхси ярдәмче хуҗалыклар, крестьян 

(фермер) хуҗалыклары, Югары Ослан 

районы Дәҥләт ветеринария берләшмәсе, 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек Министрлыгының Югары 

Ослан муниципаль районындагы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе 

2 

Продуктлылыкны арттыру 

нигезендә ҥсемлекчелек 

һәм терлекчелек 

продукциясе кҥләмен 

арттыру; 

2019-2021 

Авыл җирлекләре, шәхси ярдәмче 

хуҗалыклар, крестьян (фермер) 

хуҗалыклары, 

3 

Шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларда, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларында 

булган авыл хуҗалыгы 

терлекләренә ветеринария 

хезмәте кҥрсәтҥне яхшырту 

2019-2021 
Югары Ослан районы дәҥләт ветеринария 

берләшмәсе 

6 

Алдынгы тәҗрибәне 

пропагандалау һәм тарату: 

- «Волжская новь»  газетасы 

2019-2021 

Югары Ослан муниципаль районының 

рәсми сайты, «Волжская новь» газетасы, 

Югары Ослан муниципаль районы 

саны , баш 

Шул исәптән –сыерлар,  
баш 

414 426 439 452 

Атлар,  баш 25 26 27 28 

Сарык һәм кәҗәләр,  

баш 
1732 1784 1838 1893 

Кошлар, данә 12999 13390 13791 14205 

Умарталар , данә. 4502 4637 4776 4919 



Башкарма комитеты, ТР Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек Министрлыгының Югары 

Ослан муниципаль районындагы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе. 

7 

Шәхси ярдәмче хуҗалыклар 

хуҗаларына мәгълҥмати-

консультацион хезмәт 

кҥрсәтҥ 

2019-2021 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек Министрлыгының Югары 

Ослан муниципаль районындагы Авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе, Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

8 Ярминкәләр уздыру 2019-2021 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек Министрлыгының Югары 

Ослан районы Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек идарәсе, Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

территориаль ҥсеш бҥлеге 

 

 

 

 

9. 2019-2025 елларга авыл хуҗалыгы объектларын төзҥнең перспектив проектлары 

1 Бакча Сарай бистәсендә сөт 

фермасы төзелеше 

КФХ 

«Насибуллова 

Ф.Ф.» 

50 башка 2021 елга 

кадәр 

2 Рус Мәмәтхуҗасы авылында ат 

фермасы төзҥ 

КФХ «Аргамак» 50 башка 2021 елга 

кадәр 

3  «Эко-ферма «Гаилә» гаилә 

фермасын эшләтеп җибәрҥ 

Яңа Болгар ав.  2020 ел 

4 Соболевский авылында 2 дуңгыз 

фермасы төзҥ исәбенә җитештерҥ 

куәтләрен киңәйтҥ 

КФХ «Пашков 

С.И.» 

15000 

башка 

2025 елга 

кадәр. 

5 Сәет авылында сөтчелек 

юнәлешендә гаилә фермасы төзҥ 

КФХ «Ахтямова 

В.В.» 

50 башка 2021ел 

6 Воробьевка авылында симертҥ 

фермасы эшләтеп  җибәрҥ 

КФХ «Борисова» 50 башка 2020ел 

7 Мәмәтхуҗада 100 баш мөгезле 

эре терлек симертҥ буенча гаилә 

фермасы төзелеше 

ИП «Шарапов» 100 башка 

кадәр 

2021ел 

8 Мәмәтхуҗа авылында сугым 

цехын эшләтеп җибәрҥ 

ИП «Шарапов» Тәҥлегенә 

25 баш 

2020ел 



9 Рус Борнашы авылында симертҥ 

мәйданчыгын файдалануга кертҥ 

хисабына җитештерҥне киңәйтҥ 

КФХ «Прокопьева 

А.И.» 

1000 

башка 

кадәр 

2025ел 

10 Воробьевка авылы  янында 

агросәнәгать мәйданчыгы төзҥ 

Инвесторлар 

дәҥләт 

программасы 

9га 2025ел 

11 Ломовка авылындагы «Ходжаев» 

КФХ базасында терлек чалу һәм 

эшкәртҥ цехын төзҥ белән 

җитештерҥне киңәйтҥ 

Грант  

КФХ «Ходжаев» 

1,5 га 2022ел 

 


