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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «140 баштан 390 башка 

кадәр егәрлекле сыерлар абзарлары төзү 

эшләрен башкаруга бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы 

товар җитештерүчеләренә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр 

бирү тәртибен раслау турында» 2019 ел, 

15 февраль, 106 нчы карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «140 баштан 390 башка 

кадәр егәрлекле сыерлар абзарлары төзү эшләрен башкаруга бәйле чыгымнарның 

бер өлешен каплау өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2019 ел, 

15 февраль, 106 нчы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исеменә «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан 5000 башка 

кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

1 нче пунктка «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан              

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган 140 баштан 390 башка кадәр егәрлекле сыерлар 

абзарлары төзү эшләрен башкаруга бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибендә: 



2 

 

исеменә «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан 5000 башка 

кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

1 нче пунктта «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан              

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

3 нче пунктта «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан               

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

5 нче пунктта: 

өченче абзацта «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан             

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

дүртенче абзацта «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан    

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

7 нче пунктның бишенче абзацында «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң 

«һәм 500 баштан 5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен 

өстәргә; 

8 нче пунктта: 

унберенче абзацта «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан 

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

уникенче абзацта «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан      

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

унөченче абзацка «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан  

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

ундүртенче абзацка «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан 

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә; 

12 нче пунктка «сыерлар абзарлары» сүзләреннән соң «һәм 500 баштан       

5000 башка кадәр егәрлекле сарыклар үрчетү фермалары» сүзләрен өстәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 


