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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Агросәнәгать комплек-

сына 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; 
2019 ел, 9 июль, 559 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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 тәртибендә: 

1 нче пунктта: 
«а» пунктчасында «һәм элиталы», «һәм бәрәңгенең» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
сигезенче абзацта «һәм элиталы» сүзләрен төшереп калдырырга; 
5 нче пунктта «һәм элиталы», «һәм бәрәңгенең» сүзләрен төшереп 

калдырырга, «20» саннарын «40» саннарына алыштырырга; 
8 нче пунктта «5 000,0» саннарын «8 000,0» саннарына алыштырырга; 
10 нчы пунктта «7 000,0» саннарын «9 000,0» саннарына алыштырырга; 
18 нче пунктның икенче абзацында «элиталы» сүзләрен төшереп калдырырга; 
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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 тәртибендә: 

3 нче пунктның өченче абзацында «автолавка» сүзен «махсус автотранспорт» 
сүзләренә алыштырырга; 

5 нче пунктта «автолавка» сүзен «махсус автотранспорт» сүзләренә 
алыштырырга; 

6 нчы пунктта: 
тугызынчы абзацта «автолавка» сүзен «махсус автотранспорт» сүзләренә 

алыштырырга; 
унынчы абзацта «сатып алына торган автолавка» сүзләрен «сатып алына 

торган махсус автотранспорт» сүзләренә алыштырырга; 
11 нче пунктта «сатып алынган автолавканы» сүзләрен «сатып алынган махсус 

автотранспортны» 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 тәртибендә: 

3 нче пунктның өченче абзацында «400» саннарын «140» саннарына 
алыштырырга;  

9 нчы пунктта «400» саннарын «140» саннарына алыштырырга;  
әлеге карар белән расланган Икмәк пешерү предприятиеләренә социаль икмәк 

җитештерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү 
тәртибенең 3 нче пунктындагы өченче абзацында «гыйнварында, февралендә, 
мартында» сүзләрен «гыйнварында – июнендә» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Минераль ашламалар сатып алуга бәйле 
чыгымнарның бер өлешен финанслар белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

3 нче пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«алучының субсидия бирү елы алдыннан килүче елның 1 августыннан 

субсидия бирү елының 1 июненә кадәр агымдагы финанс елындагы авыл хуҗалыгы 
культураларының чәчүгә планлаштырыла торган мәйданнарының 1 гектарына 
гамәлдәге матдәгә яңадан исәпләгәндә, алга таба кертү өчен, кимендә 30 кг 
минераль ашламалар сатып алуы»; 

7 нче пунктның тугызынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«алучының субсидия бирү елы алдыннан килүче елның 1 августыннан 

субсидия бирү елының 1 июненә кадәр агымдагы финанс елындагы авыл хуҗалыгы 
культураларының чәчүгә планлаштырыла торган мәйданнарының 1 гектарына 
гамәлдәге матдәгә яңадан исәпләгәндә, алга таба кертү өчен, кимендә 30 кг 
минераль ашламалар сатып алуын раслый торган документларның (кайтарту 
шартнамәсе, түләү йөкнамәләре яки башка документлар) күчермәләрен». 

 
 

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры          А.В.Песошин 


