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Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы
Ьэм азык телек министрлыгыныц 2016 елныц
15 гыйнварындагы “2016 елга Татарстан Республикасы
агросэнэгать комплексына дэулэт ярдэме ечен федераль
бюджеттан алына торган акчалар хисабына
субсидиялэр биру тэртиплэрен раслау турында”
№ 1/2-пр боерыгына узгэрешлэр керту хакында
Россия Федерациясе Хекумэтенец 2012 елныц 28 декабрендэге “Россия
Федерациясе субъектлары бюджетларына Россия кредит оешмаларыннан
алынган кредитлар Ьэм авыл хуж;алыгы кредит кулланучылар
кооперативларыннан алынган займнар буенча процентларны тулэудэ
чыгымнарньщ бер олешен каплау очен федераль бюджеттан субсидиялэрне
биру Ьэм булу тэртиплэрен раслау турында” № 1460 карарын утэу
максатында

боерык

бирэм:

1.Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык телек
министрлыгыньщ 2016 елныц 15 гыйнварындагы “2016 елга Татарстан
Республикасы агросэнэгать комплексына дэулэт ярдэме ечен федераль
бюджеттан алына торган акчалар хисабына субсидиялэр биру тэртиплэрен
раслау турында” № 1/2-пр боерыгына (алга таба - Боерык) тубэндэге
узгэрешлэрне кертергэ:
1.1. Боерыкныц 1 пунктына тубэндэге эчтэлекле 1.9., 1.10., 1.11.
пунктчаларын естэргэ:
“ 1.9. 2016 елда авыл хужалыгы товар ж;итештеручелэренэ (шэхси
ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм авыл хуж;алыгы
кулланучылар кооперативларыннан кала), оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез
рэвештэ агросэнэгать комплексы оешмаларына, крестьян (фермер)
хуж;алыкларына Ьэм кулланучылар кооперациясе оешмаларына 2009-2016
елларда 1 елга кадэрле чорга Россия кредит оешмаларында алынган
кредитлар Ьэм авыл хужалыгы кредит кулланучылар кооперативларыннан
алынган займнар буенча процентларны тулэудэ чыгымнарныц бер елешен
каплау буенча субсидиялэр биру тэртибе (1 кушымта);
1.10.
2016 елда авыл хужалыгы товар ж;итештеручелэренэ (шэхси
ярдэмче хуж;алык алып баручы гражданнардан кала), оешу-хокукый

рэвешенэ бэйсез рэвеш тэ агросэнэгать комплексы оешмаларына, крестьян
(фермер) хужалыкларына Ьэм кулланучылар кооперациясе оешмаларына 2
елдан 15 елга кадэрле чорга алынган инвестиция кредитлары буенча
процентларны тулэудэ чыгымнарныц бер олешен каплау буенча субсидиялэр
биру тэртибе (2 кушымта);
1.11.
2016 елда шэхси ярдэмче хуждлык алып баручы гражданнарга,
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына Ьэм кррестьян (фермер)
хужалыкларына 8 елга кадэрле чорга алынган кредитлар Ьэм займнар буенча
процентларны тулэудэ чыгымнарныц бер олешен каплау буенча субсидиялэр
биру тэртибе (3 куш ымта)” .
2.
Элеге боерык утэлешен тикшереп тору буенча министрныц беренче
урынбасары H.JI. Титовны жаваплы итеп билгелэргэ.
Татарстан Республикасы Премьер-министры
урынбасары - министр

ТР Авыл хуж;алыгы министрлыгыныц
/ £ OZ.
№ t s j l - h f i .боерыгына
карата 1 кушымта

2016 елда авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужапык алып баручы гражданнардан Ьэм
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыннан кала),
оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвештэ агросэнэгать комплексы
оешмаларына, крестьян (фермер) хужалыкларына Ьэм кулланучылар
кооперациясе оешмаларына 2009-2016 елларда 1 елга кадэрле чорга
Россия кредит оешмаларында алынган кредитлар Ьэм авыл
хужалыгы кредит кулланучылар кооперативларыннан алынган
займнар буенча процентларны тулэудэ чыгымнарныц
бер олешен каплау буенча субсидиялэр биру
ТЭРТИБЕ
1. Бу Тэртип 2016 елда 2009-2016 елларда 1 елга кадэрле чорга Россия
кредит оешмаларыннан Ьэм “Усеш Ьэм тышкы икътисади эшчэнлек банкы
(Внешэкономбанк)” дэулэт корпорациясеннэн алынган кредитлар Ьэм авыл
хужалыгы кредит кулланучылар кооперативларыннан алынган займнар
буенча процентларны
тулэудэ чыгымнарныц бер олешен каплау
максатларында федераль бюджет акчалары хисабыннан субсидиялэр (алга
таба - субсидиялэр) биру механизмын билгели.
2. Субсидиялэр авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси
ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан кала), оешу-хокукый
рэвешенэ бэйсез рэвеш тэ агросэнэгать комплексы оешмаларына, крестьян
(фермер) хужалыкларына Ьэм кулланучылар кооперациясе оешмаларына
(алга таба - бурычка алучылар) бирелэ.
3. Субсидиялэр Татарстан Республикасыныц чыгым йеклэмэлэрен
утэгэндэ финанс ярдэме курсэту максатларында бирелэ, тубэндэге
чыгымнарныц бер олешен каплау га бэйле рэвештэ:
а)
2012 елныц 31 декабренэ кадэр 1 елга кадэрге чорга тозелгэн кредит
шартнамэлэре (займ ш артнамэлэре) буенча:
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып баручы
гражданнардан
Ьэм авыл
хужалыгы
кулланучылар
кооперативларыннан кала) Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, 2009
елныц 1 гыйнварыннан 2012 елныц 31 декабренэ булган чорга тозелгэн
шартнамэлэр буенча, - ягулык-майлау материаллары, авыл хужалыгы
техникасы, машиналары, жайланмалары Ьэм яцгыр яудыра Ьэм су сибэ
торган аппаратлар, насос станциялэре очен запас частьлар Ьэм аларны
ремонтлау материаллары, минерал ашламалар, усемлеклэрне, терлек азыгын
саклау чаралары, ветеринария препаратлары Ьэм Россия Федерациясе Авыл

хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлеккэ туры китереп, сезонлы
эшлэр уткэру ечен бутэн матди ресурсларны сатып алуга, шулай ук яшь авыл
хужалыгы терлеклэрен сатып алуга Иэм авыл хужалыгы продуктларын
иминиятлэштергэндэ иминият кертемнэрен тулэугэ;
оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвештэ агросэнэгать комплексы
оешмаларына белэн кулланучылар кооперациясе оешмаларына, 2009 елныц 1
гыйнварыннан 2012 елныц 31 декабренэ булган чорга тезелгэн шартнамэлэр
буенча, - беренчел Ьэм сэнэгый эшкэрту ечен узебезнец илдэ житештерелгэн
авыл хужалыгы чималын сатып алуга;
б)2013 елныц 1 гыйнварыннан башлап 1 елга кадэрге чорга 2015 елныц
31 июленэ кадэр тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ ш артнамэлэре) буенча:
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып баручы
гражданнардан
Ьэм авыл
хужалыгы
кулланучылар
кооперативларыннан кала) Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ усемлекчелекнец кече тармагын устеру максатларына;
оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвештэ агросэнэгать комплексы
оешмаларына белэн кулланучылар кооперациясе оешмаларына, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ беренчел Ьэм сэнэгый эшкэрту ечен авыл хужалыгы чималын
сатып алуга;
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып
баручы
гражданнардан
Ьэм авыл
хужалыгы
кулланучылар
кооперативларыннан кала) Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, - Авыл
хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ терлек азыгы,
ветеринария препаратлары, яшь авыл хужалыгы терлеклэре сатып алуга,
шулай ук терлекчелекнец кече тармагын устеру максатларына;
оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвештэ агросэнэгать комплексы
оешмаларына белэн кулланучылар кооперациясе оешмаларына, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ терлекчелек продуктларын беренчел Ьэм сэнэгый эшкэрту ечен
авыл хужалыгы чималын сатып алуга, сет продуктларын житештеругэ бэйле
булган транспорт хезмэтлэре ечен тулэугэ;
в) 2015 елныц 1 августыннан башлап 1 елга кадэрге чорга тезелгэн
кредит шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча:
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып
баручы
гражданнардан
Ьэм авыл
хужалыгы
кулланучылар
кооперативларыннан кала) Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ усемлекчелекнец кече тармагын устеру максатларына;
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып баручы
гражданнардан
Ьэм авыл
хужалыгы
кулланучылар
кооперативларыннан кала) Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ терлекчелекнец кече тармагын устеру максатларына;

авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый)
эшкэртуне гамэлгэ ашыручы авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларыннан кала),крестьян (фермер) хужалыкларына,
оешмаларга Ьэм шэхси эшмэкэрлэргэ, Россия Федерациясе Авыл
хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ сетчелек буенча
терлекчелекнец кече тармагын устеру максатларына;
авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый)
эшкэртуне гамэлгэ ашыручы оешмаларга Ьэм шэхси эшмэкэрлэргэ Ьэм
кулланучылар кооперациясе оешмаларына, - Россия Федерациясе Авыл
хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ, беренчел Ьэм
(яки) алга таба (сэнэгый) эшкэрту очен авыл хужалыгы чималын сатып алуга
Ьэм беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый) эш кэрту ечен авыл хужалыгы
товар житештеручелэреннэн терлекчелек продуктлары, усемлекчелек
продуктлары (яшелчэчелек, бакчачылык, виноградчылык, бэрэцге Ьэм ябык
грунттагы продуктлар) чималын сатып алуга;
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып баручы
гражданнардан
Ьэм авыл
хужалыгы
кулланучылар
кооперативларыннан кала) Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ,
усемлекчелектэ
селекция-орлыкчылык
узэклэрен
Ьэм
терлекчелектэ селекция-генетика узэклэрен устеру максатларына;
г) авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба
(сэнэгый)
эш кэртуне
гамэлгэ
ашыручы
авыл
хужалыгы
товар
житештеручелэре, оешмалар Ьэм шэхси эш мэкэрлэр тарафыннан алынган
кредитлар (займнар) буенча, - финанслау чыганакларын бурычка алучыныц
акционерлары тарафыннан бирелгэн займнар яки облигацияле займнар
тэшкил итуче Ьэм шушы пунктныц “а”-“в” пунктчаларында билгелэнгэн
максатлар нигезендэ, мондый кредитлардан (займнардан) файдалану чоры
шушы пунктчаларда курсэтелгэн чорны узып китмэгэн шарт белэн, 2015
елныц 1 гыйнварыннан соц тотылган чыгымнарны рефинанслаулауга
(каплау га).
4.
Тубэндэгечэ тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ шартнамэлэре)
буенча кредитлардан (займнардан) файдалану чорын озынайту турында 2012
елныц 31 декабренэ кадэр килешу имзаланган очракта:
2009
елныц 1 гыйнварыннан башлап, шушы Тэртипнец 3 пунктыныц
“а” пунктчасында каралган кредитлар (займнар) буенча шартнамэлэргэ
карата, - мондый шартнамэлэр буенча чыгымнарныц бер елешен каплау
аларны 6 айга кадэрге чорга озынайту юлы белэн гамэлгэ ашырыла;
Татарстан Республикасында 2009 елда булып узган корылык аркасында
авыл хужалыгы продуктлары зыян кургэн авыл хужалыгы товар
житештеручелэре (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыннан кала) белэн крестьян
(фермер) хужалыклары арасында 2009 елда тезелгэн шартнамэлэргэ карата, шушы Тэртипнец 3 пунктыныц “а” пунктчасында каралган кредитлар

(займнар) буенча, чыгымнарныц бер елешен каплау мондый шартнамэлэрне
тубэндэге чорларга озынайтып гамэлгэ ашырыла:
1 елга кадэр - терлекчелек продуктлары белэн берлектэ усемлекчелек
продуктларын житештеруче авыл хужалыгы товар житештеручелэре (шёхси
ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм авыл хужалыгы
кулланучылар
кооперативларыннан кала) белэн
крестьян (фермер)
хужалыклары очен;
3 елга кадэр - 2008 ел очен авыл хужалыгы товар житештеручелэренец
финанс-икътисади торышы турында хисап мэгълуматлары белэн расланган,
бары тик усемлекчелек продуктларын генэ житештеруче авыл хужалыгы
товар
житештеручелэре
(шэхси
ярдэмче
хужалык
алып
баручы
гражданнардан Ьэм авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыннан кала)
белэн крестьян (фермер) хужалыклары очен;
авыл хужалыгы продуктлары 2010 елда Татарстан Республикасында
булып узган корылык йогынтысы аркасында зыян кургэн, корылык факты
буенча башкарма хакимият органнары билгелэнгэн тэртиптэ гадэттэн тыш
хэл тэртибен керткэн авыл хужалыгы товар житештеручелэре, авыл
хужалыгы
кулланучылар
кооперативлары
Ьэм
крестьян
(фермер)
хужалыклары белэн шушы Тэртипнец 3 пунктындагы “а” пунктчасында
каралган кредитлар (займнар) буенча Ьэм 2012 елныц 31 декабренэ кадэр
тезелгэн шартнамэлэр буенча, - чыгымнарныц бер елеш ен каплау 3 елга
кадэрле чорга озынайтылган шундый шартнамэлэр буенча гамэлгэ ашырыла.
Шушы Тэртипнец 3 пунктыныц “б” пунктчасында каралган, 2014 елда
тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ ш артнамэлэре) буенча Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исмлек нигезендэ
усемлекчелекнец кече тармагын устеру максатларына алынган кредитлардан
(займнардан) файдалану чорын озынайту турында 2014 елныц 1 июленнэн
башлап 2015 елныц 1 июленэ кадэр килешу имзаланган очракта,
чыгымнарныц бер елешен каплау шушы шартнамэлэр буенча аларны 1 елдан
артмаган чорга озынайтып гамэлгэ ашырыла.
5. Ш ушы Тэртипнец 4 пункты нигезендэ шартнамэне озынайтуныц чик
чоры билгелэнгэн очракта, шушы Тэртипнец 3 пунктында билгелэнгэн
чорлар чиклэрендэ озынайту исэпкэ алынмый.
6. Субсидиялэр тубэндэгечэ бирелэ:
а) шушы Тэртипнец 3 пунктыныц “а” пунктчасында каралган
кредитлар (займнар) буенча, - Россия Ф едерациясе Узэк банкыныц
рефинанслаулау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) 80 проценты
кулэмендэ, э мегезле эрек терлек итеп Ьэм сет житештеру белэн
шегыльлэнуче авыл хужалыгы товар житештеручелэре (шэхси ярдэмче
хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативларыннан кала) тарафыннан алынучы аталган кредитлар
(займнар) буенча, - Россия Федерациясе Узэк банкыныц рефинанслаулау
ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) 100 проценты кулэмендэ;
б) шушы Тэртипнец 3 пунктындагы “б” Ьэм “в” пунктчаларында
каралган кредитлар (займнар) буенча, - Россия Федерациясе Узэк банкыныц

рефинанслаулау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) ечтэн ике елеше
кулэмендэ, э сет житештеру белэн ш егыльлэнуче авыл хужалыгы товар
Житештеручелэре (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыннан кала) тарафыннан сот
терлекчелеген устеру ечен алынган атлаган кредитлар (займнар) буенча, Россия Федерациясе Узэк банкыныц рефинанслаулау ставкасыныц (исэпкэ
алу ставкасыныц) 80 проценты кулэмендэ, э мегезле эре терлек итен
житештеру белэн ш егыльлэнуче авыл хужалыгы товар житештеручелэре
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларыннан кала) тарафыннан, мегезле эре терлек
итен беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый) эшкэртун дэ кертеп, ит
терлекчелеген устеру, шулай ук терлекчелектэ селекция-орлыкчылык
узэклэрен Ьэм терлекчелектэ селекция-генетика узэклэрен устеру ечен
алынган аталган кредитлар (займнар) буенча, - Россия Федерациясе Узэк
банкыныц рефинанслаулау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) 100
проценты кулэмендэ;
в) шушы Тэртипнец 3 пунктындагы “а”-“в” пунктчаларында каралган
кредитлар (займнар) буенча 2015 елда субсидиялэр бирелгэн авыл хужалыгы
товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы
гражданнардан Ьэм авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыннан кала)
Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына 2015 ел ечен процентларны
(вакытыннан алда тулэнгэн процентларны да кертеп) тулэу чыгымнарыныц
бер елешен каплау ечен, - тубэндэге формула буенча билгелэнэ торган
субсидиялэу ставкасы (CCIj) кулэмендэ:
С О р С Т р е ф х 1,1 + KC-INF,
биредэ:
СТреф - 2015 елныц 1 гыйнварына карата Россия Федерациясе Узэк
банкыныц рефинанслаулау ставкасы (исэпкэ алу ставкасы), э 2015 елныц 1
августыннан башлап - кредит шартнамэсен (займ шартнамэсен) яки
кредиттан (займнан) файдалану ечен тулэу кулэмен узгэртугэ бэйле кредит
шартнамэсенэ (займ шартнамэсенэ) карата естэмэ килешу тезу датасына
карата;
КС - 2015 елныц 1 гыйнварына карата Россия Федерациясе Узэк
банкыныц теп ставкасы, э 2015 елныц 1 августыннан башлап - кредит
шартнамэсен (займ шартнамэсен) яки кредиттан (займнан) файдалану ечен
тулэу кулэмен узгэртугэ бэйле кредит ш артнамэсенэ (займ шартнамэсенэ)
карата естэмэ килешу тезу датасына карата;
INF - Федераль дэулэт статистикасы белешмэлэренэ карап, 2014 ел
ечнг инфляция дэрэжэсе.
г) Бурычка алучыларга чыгымнарыныц бер елеш ен каплау ечен бирелэ
торган акчалар бурычка алучыларныц кредитлар (займнар) буенча
процентларны тулэугэ киткэн фактик чыгымнарыннан, шулай ук бурычка
алучы белэн Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек

министрлыгы (алга таба - М инистрлык) арасында тезелэ торган килешудэ
курсэтелгэн агымдагы елга курсэтелуче акчаларньщ чик кулэмдэне исэпхисап кулэменнэн артып китэргэ тиеш тугел.
8. Чыгымнарныц бер елешен каплау ечен акчалар бурычка алучыларга
алар тарафыннан теп бурычны каплау Ьэм саналган процентларны тулэу
буенча йеклэмэлэр утэлгэн шартта бирелэ. Теп бурычны каплау Ьэм
саналган процентларны тулэу буенча йеклэмэлэрне бозу нэтижэсендэ
саналган Ьэм тулэнгэн процентларны тулэугэ киткэн чыгымнарныц бер
олешен каплау ечен субсидиялэр бирелми.
Бурычка алучы кредитны (займны) чит ил валютасында алган очракта,
чыгымнарныц бер елеш ен каплау ечен акчалар чит ил валютасына карата
кредит буенча процентларны тулэу датасына Россия Федерациясе Узэк
банкы билгелэгэн рубль курсыннан чыгып бирелэ. Чыгымнарныц бер олешен
каплауга карата акча кулэмен исэплэгэндэ чит ил валютасында алынган
кредит (займ) буенча чик кулэме елына 10,5 процент кулэмендэ, э 2015
елныц 1 гыйнварыннан соц алынган кредитлар (займнар) буенча елына 10
проценттан артмаган дэрэждцэ билгелэнэ торган процент ставкасы
кулланыла.
9. Субсидиялэрнец кулэме Россия Ф едерациясе Узэк банкыныц
рефинанслаулау ставкасы (исэпкэ алу ставкасы) буенча максатчан
билгелэнеше
буенча
файдаланылган,
кредит
шартнамэсен
(займ
шартнамэсен) тезу датасына, э кредиттан (займнан) файдалану ечен тулэу
кулэме узгэртелугэ бэйле кредит шартнамэсенэ (займ шартнамэсенэ) карата
естэмэ килешу тезегэн очракта, - кредит ш артнамэсенэ (займ шартнамэсенэ)
карата естэмэ килешу тезу датасына гамэлдэ булган кредит (займ)
суммасыннан чыгып исэплэнэ.
10. Ш ушы Тэртипнец 3 пунктындагы “а”-“г” пунктчаларында каралган
кредитлар (займнар) буенча чыгымнарныц бер елешен каплау ечен акчалар
бирелсен ечен, бурычка алучы килештеру ечен Татарстан Республикасы
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц Татарстан Республикасы
муниципаль районындагы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсенэ (алга
таба - Идарэ) тубэндэге д о к у м ен тар н ы тапшыра:
М инистрлык раслаган рэвештэ, тулэу реквизитларын Ьэм почта
адресын курсэтеп, субсидиялэр бирелу турында гариза;
кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кредит шартнамэсенец (займ
шартнамэсенец), кредит (займ) алу турында ссуда счетыннан еземтэнец,
аныц буенча тулэу Ьэм процентларны тулэу графигыныц кучермэлэре;
товарларны сатып алуга Ьэм хезмэтлэр курсэтугэ шартнамэлэрнец,
накладная кэгазьлэренец яки накладнаялар реестрыныц (эгэр накаладная
кэгазенец саны 20 данэдэн артып китсэ), авыл хужалыгы продуктларын
иминиятлэштеру шартнамэлэренец Ьэм авыл хужалыгы продуктларын
иминиятлэштергэндэ иминият кертемнэрен тулэугэ карата счетларныц
бурычка алучы тарафыннан таныкланган кучермэлэре - кредиттан файдалану
дэрэжэсенэ карап;

кредит оешмасы тарафыннан таныкланган аванс тулэулэрен кертеп,
товарларга Ьэм хезмэтлэргэ тулэу буенча банктан еземтэлэрнец Ьэм тулэу
йеклэмэлэренец кучермэлэре;
М инистрлык раслаган рэвештэ субсидиялэрнец кулэм исэплэмэсе
(субсидиялэр элек финансланган чорлар ©чен яцадан исэплэнми торган,
тапшырылган исэплэмэлэр буенча тулэнэ);
М инистрлык раслаган рэвештэ субсидиялэрнец кулэменэ карата
планлы исэплэмэ;
М инистрлык раслаган рэвештэ кредитны (займны) каплау Ьэм аныц
буенча процентларны тулэу графигы.
11.
Ш ушы Тэртипнец 10 пунктында каралган, шушы Тэртипнец 3
пунктындагы “а”-“в” пунктчаларында каралган кредитлар (займнар) буенча
документлар 2016 елныц 1 гыйнварыннан башлап бурычка алучы
тарафыннан М инистрлыкка кредит шартнамэсенец гамэлдэге вакыты
тэмамланганнан соц 6 айга кадэрге чорга тапшырыла.
Идарэ бурычка алучы тапшырган документларны тикшерэ, 2 кенлек
чорда субсидиялэрнец кулэм исэплэмэлэрен килештерэ Ьэм аларны бурычка
алучыга кайтарып бирэ;
субсидиялэрнец кулэме кредит шартнамэсен (займ шартнамэсен) тезу
датасына, э кредиттан (займнан) файдалану ©чен тулэу кулэме узгэртелугэ
бэйле кредит ш артнамэсенэ (займ шартнамэсенэ) карата естэмэ килешу
тезегэн очракта, - кредит шартнамэсенэ (займ шартнамэсенэ) карата остэмэ
килешу тезу датасына гамэлдэ булган Россия Федерациясе Узэк банкыныц
рефинанслаулау ставкасы (исэпкэ алу ставкасы) буенча исэплэнэ.
Шушы Тэртипнец 10 пунктында курсэтелгэн, Идарэдэ килештерелгэн
документларны бурычка алучы М инистрлыкка агымдагы айныц 1 нче
кененнэн алып 20 нче кененэ кадэр тапшыра.
Министрлык:
бурычка алучы тапшырган документларны тикшерэ, бурычка
алучыныц гаризасын гаризалар керу тэртибендэ теркэу дэфтэрендэ терки, ул
дэфтэр номерана, тегелэ Ьэм М инистрлыкныц меЬере белэн беркетелэ, Ьэм
бурычка алучыга гаризаны карап тикшеругэ кабул иту турында яки, баш
тарту сэбэплэрен курсэтеп, аны кабул итудэн баш тарту турында, кабул
ителгэн документларны теркэгэн кеннэн соц еч эш кенендэ, язмача
белдерунамэ жибэрэ;
еч эш кене дэвамында субсидиялэрне алу ечен теркэлгэн
документларны карап тикшерэ;
бурычка алучыга кредитлар (займнар) буенча процентларны тулэудэ
чыгымнарныц бер елеш ен каплау ечен субсидиялэр бирелудэн баш тарткан
очракта, теркэу дэфтэрендэ тиешле язуны терки, шул ук вакытта 10 кен
дэвамында бурычка алучыга тиешле язма белдерунамэ жибэрэ;
авыл хужалыгы товар житештеручесенэ субсидиялэрне бирудэн баш
тарткан очракта, аларны субсидиялэрне алу ечен билгелэнгэн талэплэргэ
туры китергэннэн соц, субсидиялэрне алу ечен авыл хужалыгы товар

житештеручесе тарафыннан тапшырылган зарури документларны яцадан
карап тикшерэ;
авыл хужалыгы товар житештеручелэре белэн М инистрлык раслаган
рэвештэ Субсидиялэр бирелу турында килешу (алга таба - Килешу) този,
анда субсидия алучыларньщ Министрлык белэн финанс контрольлеге буенча
дэулэт органнары тарафыннан субсидиялэрне алучыларньщ аларныц бирелу
шартларын, максатларын Ьэм тэртибен утэвен тикшеругэ ризалык бируе
субсидиялэр бирелунец мэжбури шарты буларак санала.
Субсидиялэрне бирудэн баш тарту ечен тубэндэгелэр нигез булып
тора:
шушы Тэртипнец 10 пунктында курсэтелгэн документный булмавы;
бюджет йеклэмэлэре лимитында калдык елеш булмау.
Субсидиялэрне бирудэн баш тарту законнарда билгелэнгэн тэртиптэ
шикаять кылына.
12. Бурычка алучы, уз ихтыяры буенча, бурычка алучыныц салымнар
h9M башка мэжбури тулэулэр буенча тулэнмэгэн бурычлары булмавы
хакында салым органыннан белешмэ тапшыра (шэхси ярдэмче хужалык алып
баручы гражданнардан кала).
Эгэр дэ бурычка алучы уз ихтыяры буенча аталган документны
тапшырмаса, М инистрлык, ведомствоара гарызнамэ юлы белэн, шул исэптэн
бердэм ведомствоара электрон хезмэттэшлек системасыннан Ьэм аца
тоташтырыла торган ведомствоара электрон хезмэттэшлекнец тебэк
системаларыннан
файдаланып, электрон
рэвеш тэ Федераль салым
хезмэтеннэн
бурычка алучыныц салымнарны,
жыемнарны, Россия
Федерациясенец салымнар Ьэм жыемнар турындагы законнарын бозган ечен
пеняларны Ьэм штрафларны тулэудэ бурычы булу (булмавы) турында
белешмэлэрне сората Ьэм ала (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы
гражданнардан кала).
13. М инистрлык бюджет акчаларын теп булуче булып тора Ьэм,
Министрлык раслаган рэвештэ хисапланган субсидиялэрнец кулэме
нигезендэ, субсидия биру турында карар кабул ителгэн кеннэн башлап 10
кенлек чорда, узенец Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы
буенча идарэсендэ ачылган лицевой счетыннан бурычка алучыларньщ исэпхисап счетларына акча кучерэ.
14. Бирелгэн субсидиялэр, бу Тэртиптэ билгелэнгэн аларны биру
максатларын Ьэм шартларын бозу, субсидиялэрне максатчан файдаланмау
яки субсидиялэр алу ечен ялган мэгълуматлар Ьэм документлар тапшыру
очраклары ачыкланганда, Министрлык талэбе алынганнан соц 60 кен эчендэ
федераль бюджет кеременэ кире кайтарылырга тиеш.
15. Субсидиялэр алу турында килешулэрдэ куздэ тотылган очракларда,
хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидиялэр калдыклары
субсидиялэр алучылар тарафыннан, субсидиялэр бирелгэн елдан соц килгэн
елныц 1 декабренэ кадэр, федераль бюджет кеременэ кире кайтарылырга
тиеш.

16. Бу Тэртипнец 14 Ьэм 15 пунктларында курсэтелгэн бюджет
акчаларын федераль бюджет кеременэ ихтыярый рэвеш тэ кире кайтарудан
баш тарту очрагында, алар, закон нигезендэ, мэжбури тэртиптэ тулэтелергэ
тиеш.
17. М инистрлык Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс контрольлеге
органнары авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ субсидиялэр биру
шартларын, максатларын Ьэм тэртибен утэуне закон нигезендэ билгелэнгэн
тэртиптэ тикшерэ.
18.
Авыл
хужалыгы
товар
житештеручесе
Россия
кредит
оешмаларыннан
алынган
кредитлар Ьэм
авыл
хужалыгы
кредит
кулланучылар кооперативларыннан алынган займнар буенча процентларны
тулэудэ чыгымнарныц бер елешен каплау ечен субсидиялэрдэн ирекле
рэвештэ баш тарткан очракта, акчалар Россия Федерациясе бюджетына Ьэм
Татарстан Республикасы бюджетына хисап елыннан соц килуче елныц 1
декабренэ кадэр кайтарып бирелергэ тиеш.
19.
М инистрлык
счетларында
хисаплы
финанс
елында
файдаланылмаган акчалар калган очракта, алар Россия Федерациясе
бюджетына Ьэм Татарстан Республикасы бюджетына хисап елыннан соц
килуче елныц 1 декабренэ кадэр кайтарып бирелергэ тиеш.
20.
Авыл
хужалыгы
товар
житештеручелэре
тарафыннан
М инистрлыкка тапш ырыла торган документларныц дереслеге ечен
жаваплылык аларныц житэкчелэренэ Ьэм баш бухгалтерларына йеклэнэ.
Закон бозучыларга карата закон нигезендэ куздэ тотылган жаваплылык
чаралары кулланыла.
21. Бюджет акчаларыннан максатчан файдалануга Министрлык
контрольлек итэ.

ТР Авыл хужалыгы министрлыгыньщ
_______________ № _______ боерыгына
карата 2 кушымта
2016 елда авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан кала),
оешу-хокукый рэвеш енэ бэйсез рэвештэ агросэнэгать комплексы
оешмаларына, крестьян (фермер) хужалыкларына Ьэм кулланучылар
кооперациясе оешмаларына 2 елдан 15 елга кадэрле чорга алынган
инвестиция кредитлары буенча процентларны тулэудэ чыгымнарныц
бер олешен каплау буенча субсидиялэр биру
ТЭРТИБЕ
1. Бу Тэртип 2016 елда 2014-2016 елларда 2 елдан алып 15 елга кадэрге
чорга Россия кредит оешмаларыннан Ьэм “Ycein Ьэм тышкы икътисади
эшчэнлек банкы (Внешэкономбанк)” дэулэт корпорациясеннэн алынган
кредитлар Ьэм авыл хужалыгы кредит кулланучылар кооперативларыннан
алынган займнар буенча процентларны тулэудэ чыгымнарныц бер елешен
каплау максатларында федераль бюджет акчалары хисабыннан субсидиялэр
(алга таба, тиеш енчэ кредит оешмалары, кредитлар (займнар),
чыгымнарныц бер елеш ен каплау, субсидиялэр) биру механизмын бил гели.
2. Субсидиялэр Татарстан Республикасыныц чыгым йеклэмэлэрен
утэгэндэ финанс ярдэме курсэту максатларында бирелэ, тубэндэге
чыгымнарныц бер елешен каплауга бэйле рэвештэ:
а)
тубэндэгечэ алынган инвестиция кредитлары (займнары) буенча:
авыл хужалыгы товар житештеручелэре (шэхси ярдэмче хужалык алып
баручы гражданнардан кала), оешу-хокукый рэвеш енэ бэйсез рэвештэ
агросэнэгать комплексы оешмалары, крестьян (фермер) хужалыклары Ьэм
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары тарафыннан кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча, тубэндэгечэ тезелгэн очракта:
2004
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 2
елдан 8 елга кадэр тезелгэн шартнамэлэр буенча (ит терлекчелеге Ьэм (яки)
сет житештеру белэн шегыльлэнуче, оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвештэ
агросэнэгать комплексы оешмаларыннан кала), - Россия Федерациясе Авыл
хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ жайланма, махсус
транспорт, махсус техника, йек автомобильлэрен, тракторларны Ьэм авыл
хужалыгы машиналарын газ-мотор ягулыгына кучеру ечен жайланмалар Ьэм
нэселле продуктлар (материал) сатып алуга, шулай ук куп еллык
утыртмаларга нигез салуга, куп еллык утыртмалар ечен прививкалау
комплексларын тезу Ьэм узгэртеп кору, терлекчелек комплексларын
(фермаларны), терлекчелек Ьэм терлек азыгын житештеру объектларын,
бэрэцге, яшелчэ Ьэм жилэк-жимеш саклана торган биналарны, ябык грунтта
жимешле-яшелчэле продуктлар житештеру буенча теплица комплексларын,
житен Ьэм житен жепселен эшкэрту объектларын, итне салкында саклый
торган биналарны, салкында эшкэртуне Ьэм ит белэн сет продуктларын

саклауны исэпкэ алып, авыл хужалыгы терлеклэрен Ьэм сетне кабул итеп алу
Ьэм (яки) беренчел эш кэрту буенча пунктларны тазу, узгэртеп кору Ьэм
модернизациялэу Ьэм югары протеинлы авыл хужалыгы культураларын (соя,
бодай, арыш, кукуруз, рапс, нут Ьэм мисыр тарысы) тирэнтен эшкэрту буенча
объектларны тезу ечен;
2004
елньщ 1 гыйнварыннан башлап 2008 елнын 1 гыйнварына кадэр 2
елдан 8 елга кадэрге чорга, - Россия Ф едерациясе Авыл хужалыгы
министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ авыл хужалыгы техникасын
сатып алу ечен;
2009 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 8
елга кадэрге чорга, - авыл жирлегендэ яшэуче Ьэм эш лэуче гражданнарга
торак тезелеш е ечен;
2010 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 8
елга кадэрге чорга, - Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы
раслый торган исемлек нигезендэ машиналар, жайланмалар Ьэм яцгыр
яудыра торган Ьэм су сиптерэ торган аппаратлар, насос станциялэре сатып
алу ечен;
авыл хужалыгы товар житештеручелэре тарафыннан (шэхси ярдэмче
хужалык алып баручы гражданнардан кала) 2008 елныц 1 гыйнварыннан
башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 10 елга кадэрге чорга тезелгэн кредит
шартнамэлэре (займ ш артнамэлэре) буенча Ьэм 2008 елныц 1 гыйнварыннан
2012 елныц 31 декабренэ кадэр тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ
шартнамэлэре) буенча Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы
раслый торган исемлек нигезендэ 15 елга кадэрге чорга ит Ьэм (яки) сет
терлекчелеген устеругэ алынган очракта, - Россия Федерациясе Авыл
хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ авыл хужалыгы
техникасын сатып алу ечен;
оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвеш тэ, бертекле Ьэм май
культураларын эшкэртуне, саклауны Ьэм кучереп теяуне башкаручы
оешмаларга 2010 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ
кадэр 10 елга кадэрге чорга тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ
шартнамэлэре) буенча:
бертекле Ьэм май культураларын эшкэрту, саклау Ьэм кучереп теяу
ечен куэтлэрне тезу, узгэртеп кору Ьэм модернизациялэу ечен;
Россия Ф едерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган
исемлек нигезендэ бертекле Ьэм май культураларын эшкэрту, саклау Ьэм
кучереп теяу ечен жайланмалар сатып алу ечен (монтажлау Ьэм эшлэтеп
жибэру-жайлау эшлэрен дэ кертеп);
оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвештэ агросэнэгать оешмаларына
тубэндэгечэ тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ ш артнамэлэре) буенча:
2009 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 8
елга кадэрге чорга, - шикэр заводларын тезу, узгэртеп кору Ьэм
модернизациялэу ечен;
2010 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 8
елга кадэрге чорга, - мелиоратив системаларны, заводларны, авыл хужалыгы

усемлеклэренец орлыкларын эзерлэу Ьэм эш кэрту комплексларын тезу,
узгэртеп кору, модернизациялэу Ьэм торгызу ечен;
оешу-хокукый
рэвешенэ
бэйсез
рэвештэ,
товар
(сэнэгый)
балыкчылыгын гамэлгэ ашыручы оешмаларга 2007 елныц 1 гыйнварыннан
башлап 2011 елныц 31 декабренэ кадэрге чорга тезелгэн кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча:
5 елга кадэрге чорга - Россия Федерациясе Авыл хужалыгы
министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ токымла балык материалы,
товар (сэнэгый) балыкчылык ечен техника Ьэм жайланма сатып алуга;
8 елга кадэрге чорга - товар (сэнэгый) балыкчылыгын гамэлгэ ашыру
буенча комплексларны (фермаларны) тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм
модернизациялэугэ;
оешу-хокукый рэвеш енэ бэйсез рэвештэ, йортка иялэштерелгэн балык
терлэрен Ьэм токымнарын урчетуне гамэлгэ ашыручы оешмаларга, 2012
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр тезелгэн
тубэндэге кредит шартнамэлэре (займ ш артнамэлэре) буенча:
5 елга кадэрге чорга - Россия Ф едерациясе Авыл хужалыгы
министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ йортка иялэштерелгэн балык
терлэрен Ьэм токымнарын урчету ечен токымлы балык материалы, техника
Ьэм жайланма сатып алуга;
8 елга кадэрге чорга - йортка иялэштерелгэн балык терлэрен Ьэм
токымнарын урчету буенча комплекслар (фермалар) тезугэ, узгэртеп коруга
Ьэм модернизациялэугэ;
ит терлекчелеге Ьэм (яки) сет житештеру белэн шегыльлэнуче авыл
хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы
гражданнардан кала), оешу-хокукый рэвешенэ бэйсез рэвештэ агросэнэгать
оешмаларына, крестьян (фермер) хужалыкларына Ьэм авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларына 2004 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012
елныц 31 декабренэ кадэр 15 елга кадэрге чорга тезелгэн кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча - Россия Федерациясе Авыл
хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ жайланма, махсус
транспорт, махсус техника, йек автомобильлэрен, тракторларны Ьэм авыл
хужалыгы машиналарын газ-мотор ягулыгына кучеру ечен жайланмалар Ьэм
нэселле продуктлар (материал) сатып алуга, шулай ук терлекчелек
комплексларын (фермаларны), терлекчелек Ьэм терлек азыгын житештеру
объектларын, итне салкында саклый торган биналарны, салкында эшкэртуне
Ьэм ит белэн сет продуктларын саклауны исэпкэ алып, авыл хужалыгы
терлеклэрен Ьэм сетне кабул итеп алу Ьэм (яки) беренчел эшкэрту буенча
пунктларны тезу, узгэртеп кору Ьэм модернизациялэу ечен;
б)
2013 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2015 елныц 31 июленэ кадэр
тубэндэгелэр белэн тезелгэн инвестицияле кредит шартнамэлэре (займ
шартнамэлэре) буенча:
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып баручы гражданнардан кала), авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, оешу-хокукый

рэвешенэ бэйсез рэвеш тэ агросэнэгать оешмаларына 2 елдан 8 елга кадэрге
чорга;
Россия Ф едерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган
исемлек нигезендэ бэрэцге, яшелчэ Ьэм жилэк-жимеш саклагычны, ябык
грунтта жимеш-яш елчэ
продуктларын
житеш теру
буенча теплица
комплексларын, онга ваклау-ярма, икмэк пешеру Ьэм май сэнэгате
предприятиелэрен, шикэр заводларын, яшелчэ, жилэк-жимеш продуктларын,
бэрэцге эш кэрту буенча куэтлэрне, житен Ьэм житен жепселен эшкэрту
объектларын, авыл хужалыгы усемлеклэренец орлыкларын эзерлэу буенча
комплексларны, шикэр чегендеренец саклагыч тыш ча белэн тышланган
орлыкларын
житештеру
заводларын
тезугэ,
узгэртеп
коруга,
модернизациялэугэ, югары протеинлы авыл хужалыгы культураларын
тирэнтен эш кэрту буенча объектларны, бертекле Ьэм май культураларын
эшкэрту, саклау Ьэм кучереп теяу ечен объектларны тезугэ, куп еллык
утыртмаларны утыртуга Ьэм карап тотуга, куп еллык утыртмалар ечен
прививка комплексларын тезугэ, узгэртеп коруга, шулай ук мелиоратив
системаларны тезугэ, узгэртеп коруга, модернизациялэугэ Ьэм торгызуга
(мелиоратив системаларны тезугэ, узгэртеп коруга, модернизациялэугэ Ьэм
торгызуга алынган инвестицияле кредитларны субсидиялэу 2013 елныц 31
декабренэ кадэрге чор ечен башкарыла);
авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык
алып баручы гражданнардан кала), авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына, оешу-хокукый
рэвешенэ бэйсез рэвеш тэ агросэнэгать оешмаларына (ит терлекчелеге Ьэм
(яки) сет житештеру белэн шегыльлэнуче оешмалардан кала) 2 елдан 8 елга
кадэрге чорга, - Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый
торган исемлек нигезендэ, терлекчелек комплексларын (фермаларын),
объектларын, ит сэнэгате предприятиелэрен, авыл хужалыгы терлеклэрен
Ьэм сетне (салкында эшкэртуне Ьэм ит белэн сет продуктларын саклауны да
кертеп) кабул итеп алу, беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый) эшкэрту
буенча пунктларны, сет, сыр Ьэм сыер мае продуктларын житештеру
предприятиелэрен, сул эшкэрту Ьэм киптеру буенча цехларны Ьэм
кишэрлеклэрне, комбикорма предприятиелэрен Ьэм цехларын тезугэ Ьэм
узгэртеп коруга, нэселле продуктлар сатып алуга, шулай ук терлекчелекнец
кече тармагын устеру максатларына;
ит терлекчелеге белэн ш егыльлэнуче авыл хужалыгы товар
житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан
кала), авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян
(фермер) хужалыкларына, оешу-хокукый рэвеш енэ бэйсез рэвештэ
агросэнэгать оешмаларына 15 елга кадэрле чорга, - Россия Федерациясе
Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ, ит токымлы
мегезле эре терлекнец нэселле продуктларын (материалын) сатып алуга, ит
терлекчелеге ечен комплексларны (фермаларны), объектларны, ит эшкэрту
предприятиелэрен, авыл хужалыгы терлеклэрен Ьэм сетне, салкында
эшкэртуне Ьэм ит белэн сет продуктларын саклауны да кертеп, кабул итеп

алу, беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый) эш кэрту буенча пунктларны
тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ, шулай ук ит терлекчелеген
устеру максатларына;
сет житештеру белэн ш егыльлэнуче авыл хужалыгы товар
житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан
кала), авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян
(фермер) хужалыкларына, оешу-хокукый рэвеш енэ бэйсез рэвештэ
агросэнэгать оешмаларына 15 елга кадэрге чорга, - Россия Федерациясе
Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек нигезендэ, терлекчек
комплексларын (фермаларны), объектларны, сетне (салкында эшкэртуне Ьэм
ит белэн сет продуктларын саклауны да кертеп) кабул итеп алу, беренчел Ьэм
(яки) алга таба (сэнэгый) эшкэрту буенча пунктларны, сет, сыр Ьэм сыер мае
продуктларын житештеру предприятиелэрен, сул эш кэрту Ьэм киптеру
буенча цехларны Ьэм кишэрлеклэрне тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм
модернизациялэугэ, комбикорма предприятиелэрен Ьэм цехларын тезугэ Ьэм
узгэртеп коруга, нэселле продуктлар сатып алуга, шулай ук терлекчелекнец
кече тармагын устеру максатларына;
в) 2015 елныц 1 гыйнварыннан башлап тозелгэн инвестицияле кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча авыл хужалыгы товар
житештеручелэренэ (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан
кала), авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян
(фермер) хужалыкларына, оешу-хокукый рэвеш енэ бэйсез рэвештэ
агросэнэгать оешмаларына 8 елга кадэрге чорга, - усемлекчелектэ
биотехнология продуктларын житештеру буенча объектларны (усемлеклэрдэ
чир кузгатучыларны ачыклау ечен диагностика жыелмалары), терлекчелектэ
Ьэм терлек азыгын житештеру елкэсендэ
биотехнология продуктларын
(терлек
азыгыныц
сыйфатын
яхшырту
ечен
биоестэлмэлэр
(аминокислоталар, терлек азыгы ечен аксым, ферментлар, витаминнар,
пробиотиклар), азык-телек Ьэм эшкэрту сэнэгатендэ биотехнология
продуктларын (крахмаллар Ьэм глюкозалы-жилэк-жимешле ширбэтлэр,
ферментлар Ьэм сет, май, ит эшкэрту эшлэре ечен микроорганизмнар,
органик кислоталар (лимон, сет Ьэм серкэ), азык-телек чималын тирэнтен
эшкэртудэн алынган продуктлар, биоягулык) житештеру буенча объектларны
тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ;
г) 2015 елныц 1 августыннан башлап тозелгэн инвестицияле кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча:
авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый)
эшкэртуне гамэлгэ ашыручы авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан кала), авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына,
оешмаларга Ьэм шэхси эшмэкэрлэргэ 2 елдан алып 8 елга кадэрге чорга, Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ, бэрэцге, яш елчэлэр Ьэм жилэк-жимешлэр саклагычны, ябык
грунтта жимешле-яш елчэле продуктлар житештеру буенча теплица
комплексларын, он тарттыру-ярма, икмэк пешеру Ьэм май сэнэгате

предприятиелэрен,
шикэр
заводларын,
жимешле-яшелчэле,
жилэк
продуктларын Ьэм бэрэцгене эшкэрту буенча куэтлэрне, житен Ьэм житен
жепселен
эш кэрту
объектларын,
авыл
хужалыгы
усемлеклэренец
орлыкларын эзерлэу буенча комплексларны, шикэр чегендеренец саклагыч
тышча белэн тышланган орлыкларын житештеру буенча заводларны тезугэ,
узгэртеп коруга, модернизациялэугэ, югары протеинлы авыл хужалыгы
культураларын тирэнтен эшкэрту буенча объектлар, бертек Ьэм май
культураларын эшкэрту, саклау Ьэм кучереп теяу ечен куэтлэрне тезугэ, куп
еллык утыртмаларны утырту Ьэм карап тэрбиялэу ечен, куп еллык
утыртмалар ечен прививка комплексларын тезугэ Ьэм узгэртеп коруга,
шулай ук баш ка терле инвестиция чыгымнары терлэре ечен, шул исэптэн,
техника, жайланма, автомобиль сэнэгате эш лэнмэлэрен сатып алуга;
авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый)
эшкэртуне гамэлгэ ашыручы авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан кала), авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына,
оешмаларга Ьэм шэхси эш мэкэрлэргэ 2 елдан 8 елга кадэрле чорга, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ, терлекчек комплексларын (фермаларны), объектларны, ит
эшкэрту предприятиелэрен, авыл хужалыгы терлеген Ьэм сетне (ит белэн сет
продуктларын салкында эшкэртуне Ьэм саклауны да кертеп) кабул итеп алу,
беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый) эшкэрту буенча пунктларны, сет, сыр
Ьэм сыер мае продуктларын житештеру предприятиелэрен, сул эшкэрту Ьэм
киптеру буенча цехларны Ьэм кишэрлеклэрне тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм
модернизациялэугэ, комбикорма предприятиелэрен Ьэм цехларын тезугэ Ьэм
узгэртеп коруга, нэселле продуктлар сатып алуга, шулай ук башка терле
инвестиция чыгымнары терлэре ечен, шул исэптэн, техника, жайланма,
автомобиль сэнэгате эшлэнмэлэрен сатып алуга;
авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый)
эшкэртуне гамэлгэ ашыручы авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан кала), авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына,
оешмаларга Ьэм шэхси эшмэкэрлэргэ 15 елга кадэрле чорга (ит
терлекчелеген устеругэ юнэлдерелгэн кредитлар буенча), - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ, ит токымындагы мегезле эре терлекнец нэселле продуктларын
(материалын), ит эш кэрту предприятиелэрен,
итне (ит продуктларын
салкында эш кэртуне Ьэм саклауны да кертеп) кабул итеп алу, беренчел Ьэм
(яки) алга таба (сэнэгый) эшкэрту буенча пунктларны сатып алуга, шулай ук
башка терле инвестиция чыгымнары терлэре ечен, шул исэптэн, техника,
Жайланма, автомобиль сэнэгате эшлэнмэлэрен сатып алуга;
авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый)
эшкэртуне гамэлгэ ашыручы авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан кала), авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына,

оешмаларга Ьэм шэхси эшмэкэрлэргэ 15 елга кадэрле чорга (сот
терлекчелеген устеругэ юнэлдерелгэн кредитлар буенча), - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ, терлекчек комплексларын (фермаларны), объектларны, сотне (сет
продуктларын салкында эшкэртуне Ьэм саклауны да кертеп) кабул итеп алу,
беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый) эшкэрту буенча пунктларны, сет, сыр
Ьэм сыер мае продуктларын житештеру предприятиелэрен, сул эшкэрту Ьэм
киптеру буенча цехларны Ьэм кишэрлеклэрне тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм
модернизациялэугэ, комбикорма предприятиелэрен Ьэм цехларын тезугэ Ьэм
узгэртеп коруга, нэселле продуктлар сатып алуга, шулай ук башка терле
инвестиция чыгымнары терлэре ечен, шул исэптэн, техника, жайланма,
автомобиль сэнэгате эшлэнмэлэрен сатып алуга;
авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба (сэнэгый)
эшкэртуне гамэлгэ ашыручы авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ
(шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнардан кала), авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына,
оешмаларга Ьэм шэхси эшмэкэрлэргэ 2 елдан 8 елга кадэрле чорга, усемлекчелектэ селекция-орлыкчылык узэклэрен тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм
модернизациялэугэ, э 15 елга кадэрге чорга, - терлекчелектэ селекциягенетика узэклэрен тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ, шулай
ук, Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган
исемлек нигезендэ, башка терле инвестиция чыгымнары терлэре ечен, шул
исэптэн, техника, жайланма, автомобиль сэнэгате эшлэнмэлэрен сатып
алуга;
Россия оешмаларына 2 елдан башлап 8 елга кадэрге чорга, - Россия
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган исемлек
нигезендэ, кумэртэлэп-булу узэклэрен тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм
модернизациялэугэ, мондый узэклэр дигэндэ авыл хужалыгы продуктларын,
чималны Ьэм азык-телекне саклау, эшлэу, беренчел эшкэрту, кабул иту,
тергэклэу Ьэм сату ечен билгелэнгэн, шул исэптэн Россия Федерациясендэ
мохтаж халык катламнарына азык-телек белэн ярдэм итунец эчке
системасында, эчке Ьэм тышкы инженерлык-техник тээминат челтэрлэрен уз
эченэ алучы автоматлаштырылган электрон мэгълумати Ьэм исэп-хисап
системаларын файдаланып, ветеринар Ьэм фитосанитар контрольлек ечен
биналар, тезелмэлэр Ьэм корылмалар комплексы ацлашыла, шулай ук
техника, жайланма, автомобиль сэнэгате эш лэнмэлэрен сатып алуга;
д) шушы пунктныц “а”-“г” пунктчаларында каралган кредитларны
(займнарны) рефинанслаулау ечен алынган кредитлар (займнар) буенча,
кредитлардан (займнардан) файдалануныц суммар чоры шушы пунктчаларда
курсэтелгэн чорларны узып китмэу шарты белэн;
е) авыл хужалыгы продуктларын беренчел Ьэм (яки) алга таба
(сэнэгый) эш кэртуне гамэлгэ ашыручы
авыл хужалыгы товар
Житештеручелэре, оешмалар Ьэм шэхси эш мэкэрлэр тарафыннан алынган
кредитлар (займнар) буенча, - шушы пунктныц “г” пунктчасында
билгелэнгэн максатларга туры китереп тотылган, финанс чыганаклары булып

бурычка алучыныц акционерлары тарафыннан бирелгэн займнар яки
облигацияле займнар торган Ьэм 2015 елныц 1 гыйнварыннан соц
башкарылган чыгымнарны рефинанслаулау (каплау) очен, мондый
кредитлардан (займнардан) файдалану вакыты шушы пунктчаларда
курсэтелгэн вакытны узмау шарты белэн.
3. 2012 елныц 31 декабренэ кадэр тубэндэгечэ тозелгэн кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча кредитлардан (займнардан)
файдалану чорын озынайту турында килешу имзаланган очракта:
2004
елныц 1 гыйнварыннан башлап шушы Тэртипнец 2 пунктындагы
“а” пунктчасыныц икенче кызыл юлында каралган кредитлар (займнар)
буенча чыгымнарныц бер елешен каплау мондый шартнамэлэр буенча
аларны 3 елдан артмаган чорга озынайтып гамэлгэ ашырыла;
авыл хуж;алыгы продуктлары 2010 елда Татарстан Республикасында
булып узган корылык йогынтысы нэтижэсендэ зыян кургэн, башкарма
хакимият органы билгелэнгэн тэртиптэ корылык факты буенча гадэттэн тыш
хэл тэртибен керткэн авыл хужалыгы товар житештеручелэренэ, шул исэптэн
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражаннарга, авыл хужалыгы
кулланучылар кооперативларына Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына
шушы Тэртипнец 2 пунктындагы “а” пунктчасында каралган кредитлар
(займнар) буенча Ьэм 2012 елныц 31 декабренэ кадэр тезелгэн шартнамэлэр
буенча, чыгымнарныц бер елешен каплау мондый шартнамэлэр буенча
аларны 3 елдан артмаган чорга озынайтып гамэлгэ ашырыла;
2015
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2015 елныц 31 декабренэ кадэр
шушы Тэртипнец 2 пунктындагы “а”-“в” пунктчаларында каралган кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча кредитлардан (займнардан)
файдалану чорын озынайту турында килешу имзаланган очракта,
чыгымнарныц бер елешен каплау мондый шартнамэлэр буенча аларны 1
елдан артмаган чорга озынайтып гамэлгэ ашырыла.
4. Ш ушы Тэртипнец 3 пунктына туры китереп, шартнамэне
озынайтуныц чик кулэмдэге чорын билгелэгэндэ шушы Тэртипнец 2
пунктында билгелэнгэн чорлар чиклэрендэ башкарылган озынайту исэпкэ
алынмый.
5. Чыгымнарныц бер елешен каплау ечен субсидиялэр бурычка
алучыларга тубэндэге шартларда бирелэ:
а) бурычка алучы белэн Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм
азык-телек министрлыгы (алга таба - М инистрлык) арасында инвестиция
кредитлары (займнары) буенча процентларны тулэудэ чыгымнарныц бер
елешен каплауга субсидиялэр бирелу турында килешу тезелгэннэн соц;
б) алар тарафыннан теп бурычны Ьэм саналган процентларны тулэу
Ьэм кредиттан (займнан) максатчан билгелэнеше буенча файдалануга карата
йеклэмэлэр утэлу шарты белэн.
Теп бурычны каплау Ьэм саналган процентларны тулэу буенча
йеклэмэлэр бозылган очракта, субсидиялэр бирелми.
6. Бурычка алучыларга процентларны тулэудэ чыгымнарныц бер
елешен каплау тубэндэгечэ гамэлгэ ашырыла:

а) шушы Тэртипнец 2 пунктындагы “а” пунктчасында карапган
инвестиция кредитлары (займнары) буенча, - Россия Федерациясе Узэк
банкыныц рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) 80 проценты
кулэмендэ, э аталган, мегезле эре терлек итен Ьэм сет житештеру белэн
шегыльлэнуче авыл хужалыгы товар житештеручелэре (шэхси ярдэмче
хужалык алып баручы гражданнардан кала) Ьэм оешу-хокукый рэвешенэ
бэйсез рэвештэ агросэнэгать комплексы оешмалары тарафыннан сет Ьэм ит
терлекчелеген устеругэ, шулай ук авыл хужалыгы техникасын (2008 елныц 1
гыйнварыннан соц 10 елга кадэрге чорга тезелгэн кредит шартнамэлэре
буенча Ьэм 2008 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ
кадэр тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ ш артнамэлэре) буенча, ит Ьэм
(яки) сет терлекчелеген устеругэ 15 елга кадэрле чорга алынган инвестиция
кредитлары (займнары) буенча, - Россия Федерациясе Узэк банкыныц
рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) 100 проценты
кулэмендэ), ит Ьэм сет токымындагы мегезле эре терлекнец нэселле
продуктларын (материалын) сатып алуга, мегезле эре терлеклэрнец
терлекчелек комплексларын (фермаларны), мегезле эре терлек ечен терлек
азыгы житештеру объектларын, мегезле эре терлекне сую Ьэм беренчел
эшкэрту ечен ит эш кэрту предприятиелэрен Ьэм мегезле эре терлекне Ьэм
сетне кабул итеп алу Ьэм беренчел эшкэрту буенча, яисэ бары тик мегезле
эре терлекне Ьэм сетне кабул иту буенча, яисэ бары тик беренчел эшкэрту
буенча пунктларны тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ алынган
кредитлар (займнар) буенча, - Россия Ф едерациясе Узэк банкыныц
рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) 100 проценты
кулэмендэ;
б) шушы Тэртипнец 2 пунктындагы “б” Ьэм “в” пунктчаларында
каралган кредитлар (займнар) буенча, - Россия Ф едерациясе Узэк банкыныц
рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) ечтэн ике елеше
кулэмендэ, аталган, сет житештеру, ит терлекчелеген устеру белэн
шегыльлэнуче авыл хужалыгы товар житештеручелэре (шэхси ярдэмче
хужалык алып баручы гражданнардан Ьэм авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативларыннан кала) тарафыннан алынган кредитлар (займнар) буенча,
- Россия Федерациясе Узэк банкыныц рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу
ставкасыныц) 100 проценты кулэмендэ;
в) шушы Тэртипнец 2 пунктындагы “г” пунктчасында каралган
кредитлар (займнар) буенча, - Россия Федерациясе Узэк банкыныц
рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) ечтэн ике елеше
кулэмендэ, э ит Ьэм сет терлекчелеген устеругэ, шулай ук усемлекчелектэ
селекция-орлыкчылык узэклэрен Ьэм терлекчелектэ селекция-генетика
узэклэрен устеругэ алынган кредитлар (займнар) буенча, - Россия
Федерациясе У зэк банкыныц рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу
ставкасыныц) 100 проценты кулэмендэ.
7.
Субсидиялэрнец кулэме Россия Ф едерациясе Узэк банкыныц
рефинанслаулау ставкасы (исэпкэ алу ставкасы) буенча максатчан
билгелэнеше
буенча
файдаланылган,
кредит
шартнамэсен
(займ

шартнамэсен) тезу датасына, э кредиттан (займнан) файдалану ечен тулэу
кулэме узгэртелугэ бэйле кредит шартнамэсенэ (займ шартнамэсенэ) карата
естэмэ килешу тезегэн очракта, - кредит шартнамэсенэ (займ шартнамэсенэ)
карата естэмэ килешу тезу датасына гамэлдэ булган кредит (займ)
суммасыннан чыгып исэплэнэ.
Бурычка алучы кредитны (займны) чит ил валютасында алган очракта,
чыгымнарныц бер елешен каплау ечен акчалар чит ил валютасына карата
кредит буенча процентларны тулэу датасына Россия Федерациясе Узэк
банкы билгелэгэн рубль курсыннан чыгып бирелэ.
Чыгымнарныц бер елешен каплауга карата акча кулэмен исэплэгэндэ
чит ил валютасында алынган кредит (займ) буенча чик кулэме елына 10,5
процент кулэмендэ, э 2015 елныц 1 гыйнварыннан соц алынган кредитлар
(займнар) буенча елына 10 проценттан артмаган дэрэжддэ билгелэнэ торган
процент ставкасы кулланыла.
8. Ш ушы Тэртипнец 2 пунктындагы “а”-“г” пунктчаларында каралган
кредитлар (займнар) буенча чыгымнарныц бер елешен каплау ечен
субсдиялэр алу буенча бурычка алучы, кредит (займ) буенча процентларны
фактта тулэгэннэн соц кимендэ 90 кен эчендэ М инистрлыкныц Татарстан
Республикасы муниципаль районындагы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек
идарэсенэ (алга таба - Идарэ) тубэндэге документларны тапшыра:
а) М инистрлык раслаган рэвештэ, тулэу реквизитларын Ьэм почта
адресын курсэтеп, субсидиялэр бирелу турында гариза;
б) тулэу йеклэмэсенец (яки бутэн терле банк документыныц) Ьэм
кредит оешмасы тарафыннан таныкланган, бурычка алучыныц ссуда
счетыннан кредит алуы турында еземтэнец яки займ алуын раслый торган
документныц кучермэлэре;
в) кредит оешмасы тарафыннан таныкланган, агымдагы айда
процентларны тулэгэнлеккэ тулэу йеклэмэлэренец (яки бутэн терле банк
документыныц) кучермэлэре;
г) кредит оешмасы тарафыннан таныкланган, кредитны (займны)
каплау Ьэм аныц буенча процентларны тулэу графигы;
д) шушы Тэртипнец 10 пунктына туры китереп, кредит (займ)
акчаларыннан исемлек буенча максатчан файдаланылуын раслый торган
документларныц кучермэлэре, - кредиттан файдалану дэрэж эсенэ карап;
е) М инистрлык раслаган рэвештэ билгеле бер чор ечен субсидиялэр
исэплэмэсе (субсидиялэр элегрэк финансланган чорлар ечен кире исэплэнми
торган, тапшырылган исэплэмэлэр буенча тулэнэ);
ж) салым органында (Код по КНД 1120101) рэвеше буенча
таныкланган, салым тулэулэре буенча тулэнмэгэн тулэулэрнец булмавын
раслый торган документларныц кучермэлэре;
з) М инистрлык раслаган рэвештэ кредит буенча акчаларны узлэштеру
турында белешмэ.
9. Бурычка алучы, уз ихтыяры буенча, бурычка алучыныц салымнар
Ьэм башка мэжбури тулэулэр буенча тулэнмэгэн бурычлары булмавы

хакында салым органыннан белешмэ тапшыра (шэхси ярдэмче хужалык алып
баручы гражданнардан кала).
Эгэр дэ бурычка алучы уз ихтыяры буенча аталган документны
тапшырмаса, М инистрлык, ведомствоара гарызнамэ юлы белэн, шул исэптэн
бердэм ведомствоара электрон хезмэттэш лек системасыннан Ьэм аца
тоташтырыла торган ведомствоара электрон хезмэттэшлекнец тобэк
системаларыннан
файдаланып, электрон
рэвеш тэ Федераль салым
хезмэтеннэн
бурычка алучыныц салымнарны, жыемнарны, Россия
Федерациясенец салымнар Ьэм жыемнар турындагы законнарын бозган ечен
пеняларны Ьэм штрафларны тулэудэ бурычы булу (булмавы) турында
белешмэлэрне сората Ьэм ала (шэхси ярдэмче хужалык алып баручы
гражданнардан кала).
10.
Бурычка алучы тарафыннан таныкланган, кредиттан (займнан)
файдалану дэрэж эсенэ карап, кредиттан (займнан) максатчан файдалануны
раслый торган документларныц кучермэлэре:
Россия Д эулэт стандартыныц 1993 елныц 30 декабрендэге № 301
карары
белэн
расланган
ОК005-93
Гомумроссия
продуктлар
классификаторында билгелэнгэн авыл хужалыгы техникасын, жайланмасын,
махсус транспорт Ьэм махсус техника сатып алуга алынган кредитлар
(займнар) буенча:
кредит оешмасы тарафыннан таныкланган, аванс тулэулэрен дэ кертеп,
авыл хужалыгы техникасы, жайланмасы, махсус транспорт Ьэм махсус
техника ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу йеклэмэлэренец
кучермэлэре;
кредит оешмасы тарафыннан таныкланган, жайланма ечен тулэудэ
аккредитив ачуны раслый торган тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки)
документларныц кучермэлэре;
авыл хужалыгы техникасы, жайланмасы, махсус транспорт Ьэм махсус
техника сатып алуга (лизинг) шартнамэлэрнец кучермэлэре;
авыл хужалыгы техникасы, жайланмасы, махсус транспорт Ьэм махсус
техника сатып алуга товар-транспорт накладная кэгазьлэренец, счетфактураларныц кучермэлэре;
авыл хужалыгы техникасын, жайланмасын, махсус транспортны Ьэм
махсус техниканы кабул итеп алу-тапшыру актларыныц кучермэлэре (№ОС1, № ОС-1б, № ОС-15 рэвешлэре)*
юл хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм
дэулэт техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чарасыныц, узйереш ле машинаныц паспорт кучермэлэре.
Нэселле продуктлар салып алуга алынган кредитлар (займнар) буенча:
кредит оешмасы тарафыннан таныкланган, аванс тулэулэрен кертеп,
нэселле продуктлар (материал) ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу
Искэрмэ: * № ОС-1а, № ОС-15, № КС-2, № КС-3, №ОС-1 рэвешлэре буенча
субсидиялэрнец суммасын хисаплаганда (максатчан файдалануны раслау)
НДС исэпкэ алып, максатчан файдалануга кабул ителэлэр

йеклэмэлэренец кучермэлэре**;
кредит оешмасы тарафыннан таныкланган, нэселле продуктлар
(материал) ечен тулэугэ тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив ачуны
раслый торган документларныц кучермэлэре;
нэселле продуктлар (материал) сатып алуга карата контракт кучермэсе;
валютаны кучеруне раслый торган свифт хэбэрлэре кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-бирешенец паспорт кучермэсе;
импорт алыш-бирешенец паспорт торышы турында белешмэ.
Тезу, узгэртеп кору Ьэм модернизациялэу ечен алынган кредитлар
(займнар) буенча:
тезелеш нец титул исемлеге кучермэсе;
объектны
тезугэ
Ьэм
(яки)
узгэртеп
коруга,
Ьэм
(яки)
модернизациялэугэ жыелма смета кучермэсе.
Эшлэрне подряд ысулы белэн башкарганда:
кредит оешмасы тарафыннан расланган, технологик жайланмалар,
бутэн эшлэр (проект эшлэре, экспертиза, техник кузэтчелек) ечен
тулэгэнлекне Ьэм эш лэрне башкаруга карата, шул исэптэн аванс тулэулэре
буенча подрядчыларга
акча кучергэнлекне
раслый
торган тулэу
йеклэмэлэренец кучермэлэре;
технологик жайланма китерту, подряд эшлэрен, бутэн эшлэрне
башкару (проект эшлэре, экспертиза, техник
кузэтчелек) буенча
шартнамэлэрнец, чыгымнарныц сметасы Ьэм тезу-монтажлау эшлэрен
башкару графигы кучермэлэре, алар бурычка алучы Ьэм подрядчы
тарафыннан таныкланган булырга тиеш;
тезелеш материаллары, эшлэр Ьэм юридик затлар белэн физик
затларныц хезмэтлэре ечен тулэуне раслый торган кредит оешмасы
таныклаган тулэу йеклэмэлэре кучермэлэре;
тезелеш материаллары китертугэ шартнамэлэрнец кучермэлэре;
товар-транспорт накладнаяларыныц, техник жайланма алуга счетфактураларныц кучермэлэре;
жайланманы монтажлауга кабул итеп алу-тапшыру турында актларныц
кучермэлэре (№ОС-15)*
Бурычка алучы тезелеш материаллары ечен тулэгэндэ:
бурычка алучы тарафыннан тезелеш материаллары алынуга карата
товар-транспорт накладнаялары кучермэлэре;
подрядчы тарафыннан тезелеш материалларын аларны бэягэ керту
ечен тапшыруга карата документларныц кучермэлэре, №КС-3* рэвешендэ;
бурычка алучы таныклаган, башкарылган эшлэрне кабул итеп алу
** кредитны чит ил валютасында алганда Ьэм аны сумнарда
кулланганда инвестицияле кредитный максатчан файдаланылуын раслый
торган
документларныц
исемлеге
сумнарда
алынган
инвестиция

кредитыннан максатчан файдалануны раслау ечен билгелэнгэн документлар
исемлегенэ туры килэ.
турында актларньщ кучермэлэре (№КС-2 рэвеш е)*;
бурычка алучы Ьэм подрядчы тарафыннан таныкланган, башкарылган
эшлэрнец бэясе Ьэм чыгымнар турында белешмэлэрнец кучермэлэре;
Эшлэрне хужалык ысулы белэн башкарганда:
тезелеш материаллары, эшлэр Ьэм юридик затлар белэн физик
затларныц хезмэтлэре ечен тулэуне раслый торган кредит оешмасы
таныклаган тулэу йеклэмэлэре кучермэлэре;
жаваплы затларны билгелэу турында боерыкныц кучермэсе Ьэм
эшлэрне хужалык ысулы белэн уткэру графигы Ьэм эшлэр кулэме;
жыелма смета исэплэмэсенец Ьэм локаль сметаларньщ кучермэлэрне,
эшлэрне хужалык ысулы белэн башкару турында боерык, башкарылган
эшлэрнец актлары кучермэлэре (№КС-2 рэвеше)*;
башкарылган эш лэрнец бэясе Ьэм чыгымнар турында белешмэлэр
(№КС-3)*;
технологик жайланма китертугэ, аерым эш лэрне (проект эшлэрен,
экспертизаны, техник кузэтчелекне дэ кертеп) подряд ысулы белэн
башкару га карата шартнамэлэрнец кучермэлэре;
технологик жайланма ечен тулэгэнлекне Ьэм подрядчыларга акча
кучеруне раслый торган, аванс тулэулэрен дэ кертеп, кредит оешмасы
тарафыннан таныкланган тулэу йеклэмэлэренец кучермэлэре.
Ждйланмаларны чит ил валютасында сатып алуны раслый торган
документлар**:
чит ил жайланмасын сатып алуга карата контрактный кучермэсе;
жайланма ечен тулэугэ тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив
ачуны раслый торган документларныц кредит оешмасы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре;
житкеручегэ валютада акча кучергэнлекне раслый торган дебет авизо
яки валютаны кучереп, свифт хэбэрлэренец кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-биреше паспорты кучермэсе;
импорт алыш-бирешенец паспорты торышы турында белешмэ;
жайланманы монтаждауга кабул итеп алу-тапшыру турында актларньщ
кучермэлэре (№ ОС-15 рэвеше)*.
Крестьян (фермер) хужалыклары, авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативлары ечен:
тезелеш нец титул исемлеге кучермэсе;

*
№ ОС-1а, № ОС-15, № КС-2, № КС-3, №ОС-1 рэвешлэре буенча
субсидиялэрнец суммасын хисаплаганда (максатчан файдалануны раслау)
НДС исэпкэ алып, максатчан файдалануга кабул ителэлэр

** кредитны чит ил валютасында алганда Ьэм аны сумнарда
кулланганда инвестицияле кредитный максатчан файдаланылуын раслый
торган
документларныц
исемлеге
сумнарда
алынган
инвестиция
кредитыннан максатчан файдалануны раслау очен билгелэнгэн документлар
исемлегенэ туры килэ.
объектны
тезугэ
Ьэм
(яки)
узгэртеп
коруга,
Ьэм
(яки)
модернизациялэугэ жыелма смета кучермэсе;
технологик жайланма китерту, подряд эш лэрен, бутэн эшлэрне
башкару (проект эшлэре, экспертиза, техник
кузэтчелек) буенча
шартнамэлэрнец, чыгымнарныц сметасы Ьэм тезу-монтажлау эшлэрен
башкару графигы кучермэлэре.
Эш лэрнец графигы утэлу дэрэжэсенэ карап бурычка алучы тапшыра
торган документлар:
подряд ысулы белэн башкарылган эшлэр, бутэн терле эшлэр (проект
эшлэре, экспертиза, техник надзор) Ьэм технологик жайланма ечен, эшлэрне
хужалык ысулы белэн башкарганда тезелеш материаллары Ьэм чит
оешмаларныц хезмэтлэре ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу
йеклэмэлэренец, аванс тулэулэрен дэ кертеп, кредит оешмасы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре;
башкарылган эш лэр актларыныц кучермэлэре;
бинаны (корылманы) файдалануга кабул итеп алу-тапшыру турында
актларньщ кучермэлэре (тезелеш беткэннэн соц бирелэ, шул ук вакытта
субсидия бурычка алучыга эшлэрнец этаплары башкарылу дэрэжэсенэ карап
тулэнэ).
Ж^айланманы чит ил валютасында сатып алуны раслый торган
документлар**:
чит ил жайланмасын сатып алуга карата контрактный кучермэсе;
жайланма ечен тулэугэ тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив
ачуны раслый торган документларныц кредит оешмасы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре;
валюта кучеруне раслау турында свифт хэбэрлэренец кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-биреше паспорты кучермэсе;
импорт алыш-бирешенец паспорты торышы турында белешмэ;
жайланманы монтажлауга кабул итеп алу-тапшыру турында актларньщ
кучермэлэре (№ ОС-15 рэвеше)*.
Крестьян (фермер) хужалыклары, авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативлары ечен:
тезелешнец титул исемлеге кучермэсе;

*
№ 0С -1а, № 0С -15, № КС-2, № КС-3, № 0С -1 рэвешлэре буенча
субсидиялэрнец суммасын хисаплаганда (максатчан файдалануны раслау)
НДС исэпкэ алып, максатчан файдалануга кабул ителэлэр
** кредитны чит ил валютасында алганда Ьэм аны сумнарда
кулланганда инвестицияле кредитный максатчан файдаланылуын раслый
торган
документларныц
исемлеге
сумнарда
алынган
инвестиция
кредитыннан максатчан файдалануны раслау очен билгелэнгэн документлар
исемлегенэ туры килэ.
объектны
тезугэ
Ьэм
(яки)
узгэртеп
коруга,
Ьэм
(яки)
модернизациялэугэ жыелма смета кучермэсе;
технологик жайланма китерту, подряд эш лэрен, бутэн эшлэрне
башкару (проект эшлэре, экспертиза, техник
кузэтчелек) буенча
шартнамэлэрнец, чыгымнарныц сметасы Ьэм тезу-монтажлау эшлэрен
башкару графигы кучермэлэре.
Эшлэрнец графигы утэлу дэрэжэсенэ карап бурычка алучы тапшыра
торган доументлар:
подряд ысулы белэн башкарылган эшлэр, бутэн терле эшлэр (проект
эшлэре, экспертиза, техник надзор) Ьэм технологик жайланма ечен, эшлэрне
хужалык ысулы белэн башкарганда тезелеш материаллары Ьэм чит
оешмаларныц хезмэтлэре ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу
йеклэмэлэренец, аванс тулэулэрен дэ кертеп, кредит оешмасы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре;
башкарылган эшлэр актларыныц кучермэлэре;
бинаны (корылманы) файдалануга кабул итеп алу-тапшыру турында
актларньщ кучермэлэре (тезелеш беткэннэн соц бирелэ, шул ук вакытта
субсидия бурычка алучыга эшлэрнец этаплары башкарылу дэрэжэсенэ карап
тулэнэ).
Ж^айланманы чит ил валютасында сатып алуны раслый торган
документлар* *:
чит ил жайланмасын сатып алуга карата контрактный кучермэсе;
жайланма ечен тулэугэ тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив
ачуны раслый торган документларныц кредит оешмасы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре;
валюта кучеруне раслау турында свифт хэбэрлэренец кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-биреше паспорты кучермэсе;
импорт алыш-биреш енец паспорты торышы турында белешмэ;
бинаны (корылманы) кабул итеп алу-тапшыру турында актларньщ
(№ОС-1а)*
Ьэм
(яки)
топ
чараларныц
узгэртеп
корылган,
модернизациялэнгэн обуектларын кабул итеп алу-тапшыру актларыныц
кучермэлэре (тезелеш беткэннэн соц бирелэ, шул ук вакытта субсидия
бурычка алучыларга эшлэрнец этаплары башкарылу дэрэжэсенэ карап
тулэнэ).

*
№ ОС-1а, № ОС-15, № К 0 2 , № КС-3, № 0 0 1 рэвешлэре буенча
субсидиялэрнец суммасын хисаплаганда (максатчан файдалануны раслау)
НДС исэпкэ алып, максатчан файдалануга кабул ителэлэр
** кредитны чит ил валютасында алганда Ьэм аны сумнарда
кулланганда инвестицияле кредитный максатчан файдаланылуын раслый
торган
документларныц
исемлеге
сумнарда
алынган
инвестиция
кредитыннан максатчан файдалануны раслау очен билгелэнгэн документлар
исемлегенэ туры килэ.
Куп еллык утыртмалар утыртуга:
утыртма материал Ьэм (яки) шпалерлар урнаштыру очен материаллар
ечен тулэгэнлекне раслый торган, аванс тулэулэрен дэ кертеп, тулэу
йеклэмэлэренец кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
теп чараларны кабул итеп алу-тапшыру актларыныц №ОС-1 * рэвеше
буенча актлары кучермэлэре;
Утырту материалын чит ил валютасында сатып алганлыкны раслый
торган документлар**:
утырту материалын салып алуга карата бурычка алучы тарафыннан
таныкланган контракт кучермэсе;
утырту материалы
ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу
йеклэмэлэренец
Ьэм
(яки)
аккредитив
ачылуны
раслый
торган
документларныц кредит оешмасы тарафыннан расланган кучермэлэре;
валюта кучеруне раслау турында свифт хэбэрлэренец кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-биреше паспорты кучермэсе;
импорт алыш-бирешенец паспорты торышы турында белешмэ;
№ 0С -1* рэвеш е буенча теп чараларны кабул итеп алу-тапшыру
турында актларньщ кучермэлэре.
11.
И дарэ тарафыннан
килештерелгэн, шушы
Тэртипнец
пунктларында курсэтелгэн документларны бурычка алучы Министрлыкка
агымдагы айныц 1 нче кененнэн 20 нче кененэ кадэр тапшыра.
Министрлык:
бурычка алучыныц гаризасын гаризалар керу тэртибендэ теркэу
дэфтэрендэ терки, ул дэфтэр номерана, тегелэ Ьэм М инистрлыкныц меЬере
белэн беркетелэ;
бурычка алучыга гаризаны карап тикшеругэ кабул иту турында яки,
баш тарту сэбэплэрен курсэтеп, аны кабул итудэн баш тарту турында, кабул
ителгэн документларны теркэгэн кеннэн соц еч эш кенендэ, язмача
белдерунамэ жибэрэ;
3 эш кене дэвамында бурычка алучы тарафыннан тапшырылган
документларны карап тикшерэ;
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бурычка алучыга субсидиялэр бирелуцэн баш тарткан очракта, теркэу
дэфтэрендэ тиешле язуны терки, шул ук вакытта ун кон дэвамында бурычка
алучыга тиешле язма белдерунамэ жибэрэ.

*
№ ОС-1а, № ОС-15, № К 0 2 , № К О З , № 0 0 1 рэвешлэре буенча
субсидиялэрнец суммасын хисаплаганда (максатчан файдалануны раслау)
НДС исэпкэ алып, максатчан файдалануга кабул ителэлэр
** кредитны чит ил валютасында алганда Ьэм аны сумнарда
кулланганда инвестицияле кредитный максатчан файдаланылуын раслый
торган
документларныц
исемлеге
сумнарда
алынган
инвестиция
кредитыннан максатчан файдалануны раслау ечен билгелэнгэн документлар
исемлегенэ туры килэ.
13. Субсидиялэрне бирудэн баш тарту ечен тубэндэгелэр нигез булып
тора:
10 пунктта курсэтелгэн документный булмавы;
бюджет йеклэмэлэренец лимитта калдык елеш е булмау.
Субсидиялэрне бирудэн баш тарту законнарда билгелэнгэн тэртиптэ
шикаять кылына.
14. М инистрлык бюджет акчаларын теп булуче булып тора Ьэм,
М инистрлык раслаган рэвештэ хисапланган субсидиялэрнец кулэме
нигезендэ, субсидия биру турында карар кабул ителгэн кеннэн башлап 10
кенлек чорда, узенец Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы
буенча идарэсендэ ачылган лицевой счетыннан бурычка алучыларньщ исэпхисап счетларына акча кучерэ.
15. Бирелгэн субсидиялэр, бу Тэртиптэ билгелэнгэн аларны биру
максатларын Ьэм шартларын бозу, субсидиялэрне максатчан файдаланмау
яки субсидиялэр алу ечен ялган мэгълуматлар Ьэм документлар тапшыру
очраклары ачыкланганда, М инистрлык талэбе алынганнан соц 60 кон эчендэ
федераль бюджет кеременэ кире кайтарылырга тиеш.
16. Субсидиялэр алу турында килешулэрдэ куздэ тотылган очракларда,
хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидиялэр калдыклары
субсидиялэр алучылар тарафыннан, субсидиялэр бирелгэн елдан соц килгэн
елныц 1 декабренэ кадэр, федераль бюджет кеременэ кире кайтарылырга
тиеш.
17. Бу Тэртипнец 18 Ьэм 19 пунктларында курсэтелгэн бюджет
акчаларын Татарстан Республикасыныц бюджет кеременэ ихтыярый рэвештэ
кире кайтарудан баш тарту очрагында, алар, закон нигезендэ, мэжбури
тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.
18. М инистрлык Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс контрольлеге
органнары субсидиялэрне алучыларга субсидиялэр биру шартларын,
максатларын Ьэм тэртибен утэуне закон нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ
тикшерэ.
19.
Авыл
хужалыгы
товар
житештеручесе
Россия
кредит
оешмаларыннан
алынган
кредитлар
Ьэм
авыл
хужалыгы
кредит

кулланучылар кооперативларыннан алынган займнар буенча процентларны
тулэудэ чыгымнарныц бер олешен каплау ечен субсидиялэрдэн ирекле
рэвештэ баш тарткан очракта, акчалар Россия Ф едерациясе бюджетына Ьэм
Татарстан Республикасы бюджетына хисап елыннан соц килуче елныц 1
декабренэ кадэр кайтарып бирелергэ тиеш.
20.
М инистрлык
счетларында
хисаплы
финанс
елында
файдапанылмаган акчалар калган очракта, алар Россия Федерациясе
бюджетына Ьэм Татарстан Республикасы бюджетына хисап елыннан соц
килуче елныц 1 декабренэ кадэр кайтарып бирелергэ тиеш.
21.
Авыл
хужалыгы
товар
житештеручелэре
тарафыннан
М инистрлыкка тапш ырыла торган документларныц дереслеге ечен
жаваплылык аларныц житэкчелэренэ Ьэм баш бухгалтерларына йеклэнэ.
Закон бозучыларга карата закон нигезендэ куздэ тотылган жаваплылык
чаралары кулланыла.
22. Бюджет акчаларыннан максатчан файдалануга Министрлык
контрольлек итэ.

ТР Авыл хужалыгы министрлыгыньщ
/ ё ОЛ . 2J3/Q
№
боерыгына
карата 3 кушымта

2016 елда шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнарга,
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына Ьэм кррестьян
(фермер) хужалыкларына 8 елга кадэрле чорга алынган кредитлар
Ьэм займнар буенча процентларны тулэудэ чыгымнарныц
бер олешен каплау буенча субсидиялэр биру
ТЭРТИБЕ
1. Бу Тэртип 2016 елда федераль бюджет акчалары хисабыннан 8 елга
кадэрге чорга Россия кредит оешмаларыннан Ьэм “Yceui Ьэм тышкы
икътисади эш чэнлек банкы (Внешэкономбанк)” дэулэт корпорациясеннэн
алынган
кредитлар
Ьэм
авыл
хужалыгы
кредит
кулланучылар
кооперативларыннан алынган займнар буенча процентларны тулэудэ
чыгымнарныц бер олешен каплау максатларында субсидиялэр (алга таба субсидиялэр) биру механизмын билгели.
2. Субсидиялэр шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнарга,
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына (эзерлэуче, тээмин итеп
торучы, сатучы (сэудэ), эшкэртуче, хезмэт курсэтуче) Ьэм крестьян (фермер)
хужалыкларына (алга таба - бурычка алучылар) бирелэ.
3. Субсидиялэр Татарстан Республикасыныц чыгым йеклэмэлэрен
утэгэндэ финанс ярдэме курсэту максатларында бирелэ, тубэндэге
чыгымнарныц бер олешен каплау га бэйле рэвештэ:
а)
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданнарга, тубэндэгечэ
тезелгэн кредит шартнамэлэре (займнар) буенча:
2005 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 5
елга кадэрге чорга, - авыл хужалыгы ечен кече габаритлы техника, егэрлеге
100 ат кеченэ кадэр булган тракторлар Ьэм алар белэн агрегатлана торган
авыл хужалыгы машиналары, йек ташый торган, тулы массасы 3,5 тоннадан
артмаган автомобильлэр сатып алуга;
2005 елныц 1 гыйнварыннан башлап 5 елга кадэрге чорга, - авыл
хужалыгы терлеклэрен, терлекчелек Ьэм авыл хужалыгы продуктларын
эшкэрту ечен жайланма сатып алуга, шулай ук терлекчелек биналарын
ремонтлауга, узгэртеп коруга Ьэм тезугэ, газ жайланмасын сатып алуга Ьэм,
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы граждан тарафыннан алынган
кредитный (займныц) гомуми суммасы агымдагы елда бер хужалыкка 700
мец сумнан артып китмэгэн шарт белэн, газ челтэрлэренэ тоташтыруга;
2007
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2 елга кадэрге чорга, - ягулыкмайлау материаллары, авыл хужалыгы техникасын Ьэм терлекчелек
биналарын ремонтлау ечен запас елеш лэр Ьэм материаллар, минерал

ашламалар, усемлеклэрне, терлек азыкларын саклау чаралары, ветеринария
препаратлары Ьэм авыл хужалыгы эшлэрен башкару ечен башка матди
ресурслар, шул исэптэн теплицалар, яшь авыл хужалыгы терлеклэре ечен
материаллар сатып алуга, шулай ук, шэхси ярдэмче хужалык алып баручы
граждан тарафыннан алынган кредитный (займныц) гомуми суммасы
агымдагы елда бер хужалыкка 300 мец сумнан артып китмэгэн шарт белэн,
авыл хужалыгы продуктларын иминиятлэштергэн очракта иминият
кертемнэрен тулэугэ;
2008
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 5
елга кадэрге чорга, - Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы
раслаган исемлек нигезендэ, халык кэсепчелеген, авыл жирлегендэ
сэудэлекне устеруне кертеп, авыл жирлегендэ туристлыкны (авылда
туристлыкны), шулай ук авыл хапкына кенкуреш Ьэм социаль-мэдэни хезмэт
курсэтугэ, кыргый усуче жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм
башка азык-телек Ьэм агач булмаган урман ресурсларын устеругэ бэйле
юнэлешлэрне устеругэ;
2010
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 5
елга кадэрге чорга, - Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы
раслаган исемлек нигезендэ, яцгыр яудыра Ьэм су сиптерэ торган машиналар,
Жайланмалар Ьэм аппаратлар, насос станциялэре сатып алуга;
б)
крестьян (фермер) хужалыкларына тубэндэгечэ тезелгэн кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча:
2005 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 8
елга кадэрге чорга, - авыл хужалыгы техникасы Ьэм жайланмасы, шул
исэптэн тракторлар Ьэм аныц белэн агрегатлана торган авыл хужалыгы
машиналары, терлекчелек, кошчылык, терлек азыгы житештеру ечен
кулланыла торган жайланмалар, яцгыр яудыра Ьэм су сиптерэ торган
машиналар, жайланмалар Ьэм аппаратлар, насос станциялэре, йек
автомобильлэрен, тракторларны Ьэм авыл хужалыгы машиналарын газ-мотор
ягулыгына кучеру ечен жайланмалар сатып алуга;
2005 елныц 1 гыйнварыннан башлап 8 елга кадэрге чорга, - авыл
хужалыгы продуктларын саклауга Ьэм эшкэртугэ, нэселле авыл хужалыгы
терлеклэрен, нэселле продуктлар (материал) сатып алуга, бэрэцге, яшелчэ
Ьэм жилэк-жимеш саклый торган биналарны, ябык грунтта жимешлеяшелчэле продуктлар житештеру буенча комплексларны, терлекчелек
комплексларын (фермалар), терлекчелек, терлек азыгын житештеру
объектларын Ьэм житенне Ьэм житен жепселен эш кэрту буенча объектларны
тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ, куп еллык утыртмалар ечен
прививка комплексларын тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ Ьэм
куп еллык утыртмаларны Ьэм виноградлыкларны утыртуга, агымдагы елда
алынган кредитный (займныц) гомуми суммасы бер хужалыкка 10 миллион
сумнан артып китмэу шарты белэн, прививка комплексларын тезуне Ьэм
узгэртеп коруны да кертеп;
2007
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2 елга кадэрге чорга, - ягулыкмайлау материаллары, авыл хужалыгы техникасын Ьэм терлекчелек

биналарын ремонтлау ечен запас елешлэр Ьэм материаллар, минерал
ашламалар, усемлеклэрне, терлек азыкларын саклау чаралары, ветеринария
препаратлары Ьэм сезонлы эшлэр башкару ечен башка матди ресурслар, яшь
авыл хужалыгы терлеклэре сатып алуга, шулай ук, агымдагы елда алынган
кредитный (займныц) гомуми суммасы бер хужалыкка 5 миллион сумнан
артып
китмэгэн
шарт
белэн,
авыл
хужалыгы
продуктларын
иминиятлэштергэн очракта иминият кертемнэрен тулэугэ;
2008
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 5
елга кадэрге чорга, - Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы
раслаган исемлек нигезендэ, халык кэсепчелеген, авыл жирлегендэ
сэудэлекне устеруне кертеп, авыл жирлегендэ туристлыкны (авылда
туристлыкны), шулай ук авыл халкына кенкуреш Ьэм социаль-мэдэни хезмэт
курсэтугэ, кыргый усуче жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм
башка азык-телек Ьэм агач булмаган урман ресурсларын эзерлэугэ Ьэм
эшкэртугэ бэйле юнэлешлэрне устеругэ;
в)
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына тубэндэгечэ
тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча:
2005
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 8
елга кадэрге чорга, - техника Ьэм жайланма (Россиядэ Ьэм чит илдэ
житештерелгэнне), шул исэптэн терлек азыкларын, инкубатор кукэйлэрен,
чебешлэрне, нэселле бозауларны Ьэм кош кетулеклэрен ташу ечен махсус
транспорт, тракторлар Ьэм алар белэн агрегатлана торган авыл хужалыгы
машиналары, терлекчеклек, кошчылык, терлек азыгы житештеру ечен
жайланмалар, йек машиналарын, тракторларны Ьэм авыл хужалыгы
машиналарын газ-мотор ягулыгына кучерэ торган жайланмалар сатып алуга;
2005
елныц 1 гыйнварыннан башлап 8 елга кадэрге чорга, - махсус
технологик жайланма, суыткыч жайланмасы, авыл хужалыгы терлеклэре,
нэселле продуктлар (материал) сатып алу, шул исэптэн аларны кооператив
эгъзаларына китеру ечен, бэрэцге, яшелчэ Ьэм жилэк-жимеш саклый торган
биналарны, ябык грунтта жимешле-яшелчэле продуктлар житештеру буенча
комплексларны, терлекчелек, терлек азыгы житештеру объектларын Ьэм
Житен белэн житен жепселен эшкэрту объектларын тезугэ, узгэртеп коруга
Ьэм модернизациялэугэ, базарларны, сэудэ урыннарын, сетне, итне, яшелчэжилэк-жимеш продуктларын кабул итеп алу, беренчел эшкэрту Ьэм саклау
буенча пунктларны тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ, шулай ук
куп еллык утыртмаларны Ьэм виноградлыкларны утыртуга, агымдагы елда
алынган кредитныц (займныц) гомуми суммасы бер кооперативка 40
миллион сумнан артып китмэгэн шарт белэн, куп еллык утыртмалар ечен
прививка комплексларын тезугэ Ьэм узгэртеп коруга;
2007 елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 2
елга кадэрге чорга, - авыл хужалыгы техникасын Ьэм жайланмасын
ремонтлау ечен запас елеш лэр Ьэм материаллар сатып алуга, шул исэптэн
аларны кооператив эгъзалары ечен китертугэ;
2007
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2 елга кадэрге чорга, - сезонлы
эшлэрне башкару ечен матди ресурслар, яшь авыл хужалыгы терлеклэре,

сэнэгый эш кэрту ечен узебезнец илдэ житештерелгэн авыл хужалыгы
чималы (2013 елдан башлап - беренчел Ьэм сэнэгый эшкэрту ечен авыл
хужалыгы чималы) сатып алуга, кооператив эгъзалары житештергэн авыл
хужалыгы продуктларын алга таба аны сату ечен сатып алуга, шулай ук
кооперативны оешкан тестэ жиЬазландыруга Ьэм, агымдагы елда алынган
кредитный (займныц) гомуми суммасы бер кооперативка 15 миллион сумнан
артып
китмэгэн
шарт
белэн,
аыыл
хужалыгы
продуктларын
иминиятлэштергэндэ иминият кертемнэрен тулэугэ;
2008
елныц 1 гыйнварыннан башлап 2012 елныц 31 декабренэ кадэр 5
елга кадэрге чорга, - Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы
раслаган исемлек нигезендэ, халык кэсепчелеген, авыл жирлегендэ
сэудэлекне устеруне кертеп, авыл жирлегендэ туристлыкны (авылда
туристлыкны), шулай ук авыл халкына кенкуреш Ьэм социаль-мэдэни хезмэт
курсэтугэ, кыргый усуче жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм
башка азык-телек Ьэм агач булмаган урман ресурсларын эзерлэугэ Ьэм
эшкэртугэ бэйле юнэлешлэрне устеругэ;
г)
шушы пунктныц “а”-“в” пунктчаларында каралган кредитларны
(займнарны) рефинанслау ечен алынган кредитлар (займнар) буенча,
кредитлардан (займнардан) файдалануныц гомуми чоры шушы пунктчаларда
курсэтелгэн чорлардан артмау шарты белэн.
4. 2012 елныц 31 декабренэ кадэр кертеп, тубэндэгечэ тезелгэн кредит
шартнамэлэре (займ шартнамэлэре) буенча кредитлардан (займнардан)
файдалану чорын озынайту турында килешу имзаланган очракта:
2005
елныц 1 гыйнварыннан башлап, шушы Тэртипнец 3 пунктындагы
“а” пунктчасындагы икенче Ьэм еченче кызыл юлларда каралган кредитлар
(займнар) буенча чыгымнарныц бер елешен каплау мондый шартнамэлэр
буенча аларны 2 елдан артмаган чорга озынайтып гамэлгэ ашырыла;
авыл хужалыгы продуктлары 2010 елда Татарстан Республикасында
булып узган корылык тээсире нэтижэсендэ зыян кургэн, башкарма хакимият
органы корылык факты буенча гадэттэн тыш хэл тэртибен керткэн авыл
хужалыгы товар житештеручелэренэ, шул исэптэн шэхси ярдэмче хужалык
алып баручы гражданнарга, авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына
Ьэм крестьян (фермер) хужалыкларына шушы Тэртипнец 3 пунктындагы “а”“в” пунктчаларында каралган кредитлар (займнар) Ьэм 2012 елныц 31
декабренэ кадэр тезелгэн шартнамэлэр буенча чыгымнарныц бер елешен
каплау мондый шартнамэлэр буенча аларны 3 елдан артмаган чорга
озынайтып гамэлгэ ашырыла.
5. Ш ушы Тэртипнец 4 пункты нигезендэ шартнамэне озынайтуныц чик
вакытын билгелэгэндэ шушы Тэртипнец 3 пунктында билгелэнгэн чорлар
кысаларында башкарылган озынайту исэпкэ алынмый.
6. Субсидиялэр тубэндэгечэ бирелэ:
а)
2012 елныц 31 декабренэ кадэр тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ
шартнамэлэре) буенча, - Россия Федерациясе Узэк банкыныц рефинанслау
ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) 95 проценты кулэмендэ;

б) 2013 елныц 1 гыйнварыннан башлап тезелгэн кредит шартнамэлэре
(займ ш артнамэлэре) буенча, - Россия Федерациясе Узэк банкыныц
рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу ставкасыныц) ечтэн ике елеше
кулэмендэ;
в) 2015 ел ечен тезелгэн кредит шартнамэлэре (займ шартнамэлэре)
буенча (вакытыннан алда тулэнгэн процентларны да кертеп), - Россия
Федерациясе У зэк банкыныц рефинанслау ставкасыныц (исэпкэ алу
ставкасыныц) 100 проценты кулэмендэ.
7. Бурычка алучыларга чыгымнарныц бер елешен каплау буенча бирелэ
торган акчалар бурычка алучыларньщ кредитлар (займнар) буенча
процентларны тулэугэ фактта киткэн чыгымнарыннан артып китэргэ тиеш
тугел.
8. Чыгымнарныц бер елешен каплау ечен акчалар бурычка алучыларга
алар тарафыннан теп бурычны каплау Ьэм саналган процентларны тулэу
буенча йеклэмэлэр утэлгэн шартта бирелэ. Теп бурычны каплау Ьэм
саналган процентларны тулэу буенча йеклэмэлэрне бозу нэтижэсендэ
саналган Ьэм тулэнгэн процентларны тулэугэ киткэн чыгымнарныц бер
олешен каплау ечен субсидиялэр бирелми.
Бурычка алучы кредитны (займны) чит ил валютасында алган очракта,
чыгымнарныц бер елешен каплау ечен акчалар чит ил валютасына карата
кредит буенча процентларны тулэу датасына Россия Федерациясе Узэк
банкы билгелэгэн рубль курсыннан чыгып бирелэ. Чыгымнарныц бер елешен
каплауга карата акча кулэмен исэплэгэндэ чит ил валютасында алынган
кредит (займ) буенча чик кулэме елына 10,5 процент кулэмендэ, э 2015
елныц 1 гыйнварыннан соц алынган кредитлар (займнар) буенча елына 10
проценттан артмаган дэрэжэдэ билгелэнэ торган процент ставкасы
кулланыла.
9. Субсидиялэрнец кулэме Россия Ф едерациясе Узэк банкыныц
рефинанслаулау ставкасы (исэпкэ алу ставкасы) буенча максатчан
билгелэнеше
буенча
файдаланылган,
кредит
шартнамэсен
(займ
шартнамэсен) тезу датасына, э кредиттан (займнан) файдалану ечен тулэу
кулэме узгэртелугэ бэйле кредит шартнамэсенэ (займ шартнамэсенэ) карата
естэмэ килешу тезегэн очракта, - кредит шартнамэсенэ (займ шартнамэсенэ)
карата естэмэ килешу тезу датасына гамэлдэ булган кредит (займ)
суммасыннан чыгып исэплэнэ.
10. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек
министрлыгыныц Татарстан Республикасы муниципаль районындагы Авыл
хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе (алга таба - Идарэ) бурычка алучыдан
тубэндэге документларны кабул итеп ала:
тулэу реквизитларын Ьэм почта адресын курсэтеп, субсидиялэр бирелу
турында гариза;
кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кредит шартнамэсенец (займ
шартнамэсенец), кредит (займ) алу турында ссуда счетыннан еземтэнец,
аныц буенча тулэу Ьэм процентларны тулэу графигыныц кучермэлэре;

шушы боерыкка карата 11 пункт нигезендэге исемлек буенча кредиттан
(займнан) максатчан файдалануны раслый торган документларныц бурычка
алучы тарафыннан таныкланган кучермэлэре, - кредиттан файдалану
дэрэжэсенэ карап;
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы гражданныц шэхси ярдэмче
хужалыгын исэпкэ алу турында авыл хужалыгы кенэгэсеннэн алынган
оземтэ.
Ш ушы пунктта курсэтелгэн документлар 2016 елныц 1 гыйнварыннан
башлап бурычка алучы тарафыннан кредит шартнамэсенец гамэлдэге вакыты
чыкканнан соц 6 айдан да соцга калмыйча тапш ырылырга тиешле.
11. Бурычка алучы Идарэгэ тубэндэге документларны тапшыра:
а)
авыл хужалыгы ечен кече габаритлы техника, егэрлеге 100 ат кеченэ
кадэр булган тракторлар Ьэм алар белэн агрегатлана торган авыл хужалыгы
машиналары, йек ташый торган, тулы массасы 3,5 тоннадан артмаган
автомобильлэр сатып алуга алынган кредит шартнамэлэре (займ
шартнамэлэре) буенча:
сату-алу ш артнамэлэренец, накладная кэгазьлэренец яки товар
чекларыныц кучермэлэре;
авыл хужалыгы ечен кече габаритлы техниканы, йек ташучы
автомобильлэрне, тракторларны, авыл хужалыгы машиналарын Ьэм
жайланмаларны оешмалардан, берэмтеклэп сатучы нокталардан яки шэхси
эшмэкэрлэрдэн сатып алган очракта тулэу йеклэмэлэренец, касса
чекларыныц яки керемнэр буенча касса ордерларыныц кучермэлэре;
авыл хужалыгы ечен кече габаритлы техниканы, йек ташучы
автомобильлэрне, тракторларны, авыл хужалыгы машиналарын Ьэм
жайланмаларны физик затлардан кэгазь акчага сатып алган очракта сату-алу
шартнамэлэренец, бурычка алучыдан акчаларны алу турында сатучылардан
(китеручелэрдэн) язунамэлэрнец кучермэлэре;
юл хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм
дэулэт техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чарасыныц паспорт кучермэлэре;
муниципаль берэмлекнец башкарма комитетыннан - шэЬэр Ьэм авыл
жирлеклэреннэн (алга таба - башкарма комитет) авыл хужалыгы
кенэгэлэреннэн белеш мэ-еземтэлэр.
Авыл хужалыгы терлеклэрен, терлекчелек Ьэм авыл хужалыгы
продуктларын эш кэрту ечен жайланмалар сатып алу, шулай ук терлекчелек
биналарын ремонтлау, узгэртеп кору Ьэм тезу, газ жайланмасы сатып алу
Ьэм, шэхси ярдэмче хужалык алып баручы граждан тарафыннан алынган
кредитный (займныц) гомуми суммасы агымдагы елда бер хужалыкка 700
мец сумнан артып китмэгэн шарт белэн, газ челтэрлэренэ тоташтыру очен
алынган кредитлар (займнар) буенча:
сату-алу шартнамэлэренец, накладная кэгазьлэренец яки товар
чекларыныц кучермэлэре;

авыл
хужалыгы
терлеклэрен
сатып
алган
очракта
тулэу
йеклэмэлэренец,
касса
чекларыныц
яки
керемнэр
буенча
касса
ордерларыныц кучермэлэре;
авыл хужалыгы терлеклэрен физик затлардан кэгазь акчага сатып алган
очракта сату-алу шартнамэлэренец, бурычка алучыдан акчаларны алу
турында сатучылардан (китеручелэрдэн) язунамэлэрнец кучермэлэре;
башкарма комитетныц авыл хужалыгы кенэгэсеннэн, авыл хужалыгы
терлеклэрен сатып алганда, аларныц хэрэкэте турында белешмэ-еземтэлэр;
кулэмнэрен Ьэм файдаланыла торган материалларны курсэтеп, тезелэ
торган яки узгэртеп корыла торган терлекчелек биналарыныц бурычка алучы
тарафыннан имзаланган схемасы;
бурычка алучы тарафыннан тутырылган Ьэм имзаланган, башкарма
комитет тарафыннан расланган чыгымнар сметасы (белешмэсе);
чыгымнар сметасы (белешмэсе) буенча сатып алынган материалларга
карата касса чекларыныц, керем буенча касса ордерларыныц, товар
накладная кэгазьлэренец яки товар чекларыныц кучермэлэре;
терлекчелек биналарын узгэртеп кору, модернизациялэу Ьэм тезу
буенча (подряд ысулы белэн) эшлэр башкарылуга карата шартнамэлэрнец,
терлекчелек биналарын узгэртеп кору, модернизациялэу Ьэм тезу буенча
башкарылган эш лэр турында актларньщ Ьэм башкарылган эшлэргэ
тулэгэнлекне раслый торган тулэу документларыныц кучермэлэре;
жайланма алуга карата накладная кэгазьлэренец (товар чекларыныц)
Ьэм газ жайланмасы, материаллары ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу
документларыныц кучермэлэре;
башкарылган эшлэр турындагы актларньщ Ьэм газ челтэрлэренэ
тоташтырганда башкарылган эшлэргэ тулэгэнлекне раслый торган тулэу
документларыныц кучермэлэре.
Ягулык-майлау материаллары, авыл хужалыгы техникасын Ьэм
терлекчелек биналарын ремонтлау ечен запас елеш лэр Ьэм материаллар,
минерал ашламалар, усемлеклэрне, терлек азыкларын саклау чаралары,
ветеринария препаратлары Ьэм авыл хужалыгы эш лэрен башкару ечен башка
матди ресурслар, шул исэптэн теплицалар, яшь авыл хужалыгы терлеклэре
ечен материаллар сатып алуга, шулай ук, шэхси ярдэмче хужалык алып
баручы граждан тарафыннан алынган кредитный (займныц) гомуми суммасы
агымдагы елда бер хужалыкка 300 мец сумнан артып китмэгэн шарт белэн,
авыл хужалыгы продуктларын иминиятлэштергэн очракта иминият
кертемнэрен тулэугэ алынган кредитлар (займнар) буенча:
сату-алу шартнамэлэренец, накладная кэгазьлэренец яки товар
чекларыныц кучермэлэре;
тулэу йеклэмэлэренец, касса чекларыныц яки матди ресурсларны
юридик затлардан яки шэхси эш мэкэрлэрдэн сатып алган очракта керем
буенча касса ордерларыныц кучермэлэре;
яшь авыл хужалыгы терлеклэрен Ьэм терлек азыгын физик затлардан
кэгазь акчага сатып алган очракта сату-алу шартнамэлэренец, бурычка

алучыдан
акчаларны
алу турында сатучылардан
(китеручелэрдэн)
язунамэлэрнец кучермэлэре;
иминиятлэштеру шартнамэсенец Ьэм иминият кертемнэрен тулэу
буенча тулэу документларыныц кучермэлэре;
товар-матди кыйммэтлэр Ьэм топ чаралар бурычка алучы белэн бергэ
яшэми торган Ьэм/яки аныц белэн уртак шэхси ярдэмче хужалык алып
бармый торган физик затлардан сатып алынырга тиеш. Бурычка алучы шэхси ярдэмче хужалык алып баручы граждан булганда яки бурычка алучы
белэн яшэуче Ьэм (яки) аныц белэн бергэ шэхси ярдэмче хужалык алып
баручы физик затлар бер ук вакытта шэхси эшмэкэр булган очракта, товарматди кыйммэтлэр Ьэм топ чаралар бутэн шэхси эшмэкэрлэрдэн сатып
алынырга тиеш;
башкарма комитетныц авыл хужалыгы кенэгэсеннэн белешмэоземтэлэр.
Россия Ф едерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслаган исемлек
нигезендэ, халык кэсепчелеген, авыл жирлегендэ сэудэлекне устеруне
кертеп, авыл жирлегендэ туристлыкны (авылда туристлыкны), шулай ук авыл
халкына конкуреш Ьэм социаль-мэдэни хезмэт курсэтугэ, кыргый усуче
жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм баш ка азык-телек Ьэм агач
булмаган урман ресурсларын эзерлэугэ Ьэм эш кэртугэ бэйле юнэлешлэрне
устеругэ алынган кредитлар (займнар) буенча:
бурычка алучы тарафыннан тезелгэн Ьэм имзаланган, башкарма
комитет тарафыннан расланган чыгымнар сметасы (белешмэсе);
чыгымнар сметасы (белешмэсе) буенча сатып алынган материалларга
касса Ьэм (яки) товар чекларыныц кучермэлэре;
объектларны узгэртеп кору, модернизациялэу Ьэм тезу буенча (подряд
ысулы белэн) эш лэр башкарылуга карата шартнамэлэрнец, объектларны
узгэртеп кору, модернизациялэу Ьэм тезу буенча башкарылган эшлэр
турында актларньщ Ьэм башкарылган эш лэргэ тулэгэнлекне раслый торган
тулэу документларыныц кучермэлэре;
башкарма комитетныц авыл хужалыгы кенэгэсеннэн белешмэеземтэлэр.
б)
авыл хужалыгы техникасы Ьэм жайланмасы, шул исэптэн тракторлар
Ьэм аныц белэн агрегатлана торган авыл хужалыгы машиналары,
терлекчелек, кошчылык, терлек азыгы житештеру ечен кулланыла торган
жайланмалар, яцгыр яудыра Ьэм су сиптерэ торган машиналар, жайланмалар
Ьэм аппаратлар, насос станциялэре, йек автомобильлэрен, тракторларны Ьэм
авыл хужалыгы машиналарын газ-мотор ягулыгына кучеру ечен
жайланмалар сатып алуга алынган кредитлар (займнар) буенча;
авыл хужалыгы техникасын Ьэм жайланмасын сатып алу турында
(лизинг) ш артнамэлэрнец кучермэлэре;
авыл хужалыгы техникасы Ьэм жайланмасы ечен тулэгэнлекне раслый
торган тулэу йеклэмэлэренец кредит оешмасы тарафыннан таныкланган
кучермэлэре;

авыл хужалыгы техникасы Ьэм жайланмасы сатып алуга карата товартранспорт накладная кэгазьлэренец, счет-фактураларныц кучермэлэре;
юл хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм
дэулэт техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чараларыныц паспорт кучермэлэре.
Авыл хужалыгы техникасын Ьэм жайланмасын чит ил валютасында
сатып алуны раслый торган документлар:
чит илнец авыл хужалыгы техникасын Ьэм жайланмасын сатып алуга
контракт кучермэсе;
авыл хужалыгы техникасы Ьэм жайланмасы очен тулэу буенча тулэу
йеклэмэлэренец
Ьэм
(яки)
аккредитив
ачылуны
раслый
торган
документларныц кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
бурычка алучы тарафыннан таныкланган, валюта кучеруне раслау
турында свифт хэбэрлэре кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-бирешенец паспорт кучермэсе;
импорт алыш-бирешенец паспорт торышы турында белешмэ.
юл хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм
дэулэт техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чараларыныц паспорт кучермэлэре.
Авыл хужалыгы продуктларын саклауга Ьэм эшкэртугэ, нэселле авыл
хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктлар (материал) сатып алуга, бэрэцге,
яшелчэ Ьэм жилэк-жимеш саклый торган биналарны, ябык грунтта жимешлеяшелчэле продуктлар житештеру буенча комплексларны, терлекчелек
комплексларын (фермалар), терлекчелек, терлек азыгын житештеру
объектларын Ьэм житенне Ьэм житен жепселен эш кэрту буенча объектларны
тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ, агымдагы елда алынган
кредитныц (займныц) гомуми суммасы бер хужалыкка 10 миллион сумнан
артып китмэу шарты белэн, прививка комплексларын тозуне Ьэм узгэртеп
коруны да кертеп, куп еллык утыртмалар ечен прививка комплексларын
тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ Ьэм куп еллык утыртмаларны
Ьэм виноградлыкларны утыртуга алынган кредитлар (займнар) буенча:
нэселле авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктлар (материал)
сатып алу турында (лизинг) шартанмэ кучермэсе;
нэселле авыл хужалыгы терлеклэре, нэселле продуктлар (материал)
ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу йеклэмэлэренец кредит оешмасы
тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
нэселле
авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктларны
(материалны) кабул итеп алу-тапшыру актлары кучермэлэре;
нэселле авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктлар (материал)
сатып алуга карата нэселле таныклыкларныц кучермэлэре.
Авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктларны (материалны) чит
ил валютасында сатып алуны раслый торган документлар:

авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктларны (материалны)
сатып алуга контракт кучермэсе;
авыл хужалыгы терлеклэре, нэселле продуктлар (материал)
ечен
тулэугэ карата тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив ачылуны раслый
торган документларныц кредит оешмасы тарафыннан таныкланган
кучермэлэре;
валюта кучеруне раслау турында свифт хэбэрлэре кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-бирешенец паспорт кучермэсе;
авыл хужалыгы терлеклэренец, нэселле продуктларныц (материалныц)
нэсел кыйммэтен раслый торган документлар кучермэлэре;
тезелеш нец титул исемлеге кучермэсе;
объектны тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ жыелма
смета кучермэсе;
технологик жайланма китертугэ,
подряд
эшлэрен
башкаруга
шартанмэлэрнец,
тезу-монтажлау
эшлэре
башкарылу
графигыныц
кучермэлэре.
Эш лэрнец графигы утэлу дэрэжэсенэ карап тапшырыла торган
доументлар:
технологик жайланма ечен, башкарылган эш лэр ечен, эшлэр подряд
ысулы белэн башкарылганда, тезелеш материаллары Ьэм чит оешмаларныц
хезмэтлэре ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу йеклэмэлэренец, аванс
тулэулэрен дэ кертеп, кредит оешмасы тарафыннан таныкланган
кучермэлэре;
башкарылган эшлэр актларыныц кучермэлэре;
бинаны (корылманы) файдалануга кабул итеп алу-тапшыру турында
актларньщ кучермэлэре (тезелеш беткэннэн соц бирелэ, шул ук вакытта
субсидия бурычка алучыга эшлэрнец этаплары башкарылу дэрэжэсенэ карап
тулэнэ).
Куп еллык утыртмаларны Ьэм виноградлыкларны утыртканда:
утырту материаллары Ьэм (яки) шпалерлар урнаштыру ечен
материаллар ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу йеклэмэлэренец кредит
оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
утырту материалы ечен тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аныц ечен
тулэугэ аккредитив ачылганлыгын раслый торган документларныц кредит
оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
валюта кучеруне раслау турында свифт хэбэрлэре кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-бирешенец паспорт кучермэсе;
утырту эш лэрен кабул итеп алу актларыныц кучермэлэре (эшлэр
тэмамланганнан соц).

Ягулык-майлау материаллары, авыл хужалыгы техникасын Ьэм
терлекчелек биналарын ремонтлау очен запас елеш лэр Ьэм материаллар,
минерал ашламалар, усемлеклэрне, терлек азыкларын саклау чаралары,
ветеринария препаратлары Ьэм сезонлы эшлэр башкару ечен башка матди
ресурслар, яшь авыл хужалыгы терлеклэре сатып алуга, шулай ук, агымдагы
елда алынган кредитный (займныц) гомуми суммасы бер хужалыкка 5
миллион сумнан артып китмэгэн шарт белэн, авыл хужалыгы продуктларын
иминиятлэштергэн очракта иминият кертемнэрен тулэугэ алынган кредитлар
(займнар) буенча:
сезонлы эш лэр башкаруга матди ресурслар, яшь авыл хужалыгы
терлеклэрен
сатып
алуга шартнамэлэрнец
кучермэлэре, тулэу
йеклэмэсендэ “тулэунец билгелэнеше” графасында тулэу ечен нигез буларак
курсэтелгэн очракта тапшырыла;
терлек азыгын, ягулык-майлау материалларын Ьэм запас елешлэрне
сатып алганда тулэу йеклэмэлэренец яки керем буенча касса ордерларыныц
(юридик затлардан яки шэхси эшмэкэрлэрдэн сатып алганда), шулай ук
башка сатып алына торган матди ресурслар ечен тулэу буенча тулэу
йеклэмэлэренец кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
накладная кэгазьлэренец яки товар чекларыныц кучермэлэре.
Авыл хужалыгы продуктларын иминиятлэштеру ечен:
иминиятлэштеру шартнамэсенец кучермэсе;
иминият кертемнэрен тулэу буенча тулэу йеклэмэлэренец кредит
оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре.
Россия Ф едерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган
исемлек нигезендэ, халык кэсепчелеген, авыл жирлегендэ сэудэлекне
устеруне кертеп, авыл жирлегендэ туристлыкны (авылда туристлыкны),
шулай ук авыл халкына кенкуреш Ьэм социаль-мэдэни хезмэт курсэтугэ,
кыргый усуче жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм башка азыктелек Ьэм агач булмаган урман ресурсларын эзерлэугэ Ьэм эшкэртугэ бэйле
юнэлешлэрне устеругэ алынган кредит шартнамэлэре (займ шартнамэлэре)
буенча:
тезелеш нец титул исемлеге кучермэсе;
объектны тезугэ, узгэртеп коруга, модернизациялэугэ жыелма смета
кучермэсе.
Технологик жайланма китертугэ, подряд эшлэре, бутэн эшлэр (проект
эшлэре, экспертиза, техник кузэтчелек) башкарылуга шартнамэлэрнец, тезумонтажлау эш лэрен башкару графигы кучермэлэре.
Эшлэрнец графигын утэу дэрэжэсенэ карап тапшырыла торган
документлар:
кредит оешмасы тарафыннан расланган, технологик жайланмалар,
бутэн эшлэр (проект эшлэре, экспертиза, техник кузэтчелек) ечен
тулэгэнлекне Ьэм эшлэрне башкаруга карата, шул исэптэн аванс тулэулэре
буенча подрядчыларга
акча
кучергэнлекне
раслый
торган тулэу
йеклэмэлэренец кучермэлэре;
башкарылган эш лэр актларыныц кучермэлэре;

бинаны (корылманы) файдалануга кабул итеп алу-тапшыру турында
актларньщ кучермэлэре (тезелеш беткэннэн соц бирелэ, шул ук вакытта
субсидия бурычка алучыга эшлэрнец этаплары башкарылу дэрэжэсенэ карап
тулэнэ).
Транспорт чараларын, техниканы Ьэм жайланмаларны чит ил
валютасында сатып алуны раслый торган документлар:
сатып алуга карата контрактный кучермэсе;
тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив ачуны раслый торган
документларныц кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
валютада акча кучергэнлекне раслый торган свифт хэбэрлэренец
кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-биреше паспорты кучермэсе;
юл хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм
дэулэт техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чараларыныц паспорт кучермэлэре.
Кирэкле жайланмалар, матди ресурслар, транспорт чаралары Ьэм
инвентарь сатып алу ечен алынган кредит шартнамэлэре (займ
шартнамэлэре) буенча:
сату-алу шартнамэлэренец, накладная кэгазьлэренец яки товар
чекларыныц кучермэлэре;
тулэу
йеклэмэлэренец,
касса чекларыныц
яки
оешмалардан,
берэмтеклэп сату нокталарыннан яки шэхси эш мэкэрлэрдэн сатып алган
очракта керем буенча касса ордерларыныц кучермэлэре, шулай ук юл
хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм дэулэт
техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чараларыныц паспорт кучермэлэре.
Кыргый усэ торган жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм
бутэн азык-телек Ьэм агач булмаган урман ресурсларын (алга таба - кыргый
усемлеклэр) сатып алганда:
кыргый усемлеклэрне сатып алу турында шартнамэлэрнец бурычка
алучы тарафыннан таныкланган кучермэлэре, сатып алынган кыргый
усемлеклэр ечен тулэу йеклэмэлэренец кучермэлэре, оешмалардан Ьэм
шэхси эш мэкэрлэрдэн сатып алган очракта;
билгелэнгэн тэртиптэ рэсмилэштерелгэн сатып алу актларыныц
кучермэлэре яки, физик затлардан сатып алганда, сатып алынган кыргый
усемлеклэр ечен тулэгэнлекне раслый торган накладная кэгазьлэренец Ьэм
документларныц кучермэлэре;
кредит ш артнамэсенец (займ шартнамэсенец) гамэлдэ булган чорында
рэсмилэштерелгэн, авыл хужалыгына бэйле булмаган тиешле эшчэнлек
терлэрен башкаруны раслый торган документлар.
в)
техника Ьэм жайланма (Россиядэ Ьэм чит илдэ житештерелгэнне),
шул исэптэн терлек азыкларын, инкубатор кукэйлэрен, чебешлэрне, нэселле

бозауларны Ьэм кош кетулеклэрен ташу ечен махсус транспорт, тракторлар
Ьэм алар белэн агрегатлана торган авыл хужалыгы машиналары,
терлекчеклек, кошчылык, терлек азыгы житештеру ечен жайланмалар, йек
машиналарын, тракторларны Ьэм авыл хужалыгы машиналарын газ-мотор
ягулыгына кучерэ торган жайланмалар сатып алуга алынган кредит
шартнамэлэре (займнар) буенча:
техника Ьэм жайланма сатып алуга (лизинг) шартнамэлэрнец
кучермэлэре;
техника Ьэм жайланма ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу
йеклэмэлэренец кредит оешмасы тарафыннан расланган кучермэлэре;
техника Ьэм жайланма сатып алуга карата товар-транспорт накладная
кэгазьлэренец, счет-фактураларныц кучермэлэре;
техника Ьэм жайланма сатып алуга карата товар-транспорт накладная
кэгазьлэренец кучермэлэре;
юл хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм
дэулэт техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чараларыныц паспорт кучермэлэре.
Техниканы Ьэм жайланманы чит ил валютасында сатып алуны раслый
торган документлар:
Импорт техникасы, транспорты Ьэм жайланмасы сатып алуга карата
контрактный кучермэсе;
тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив ачуны раслый торган
документларныц кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
валютада акча кучергэнлекне раслый торган свифт хэбэрлэренец
кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-биреше паспорты кучермэсе;
транспорт чараларын сатып алганда билгелэнгэн тэртиптэ исэпкэ
алынуы турындагы тамга белэн транспорт чараларыныц паспорт
кучермэлэре.
Махсус технологик жайланма, суыткыч жайланмасы, авыл хужалыгы
терлеклэре, нэселле продуктлар (материал) сатып алу, шул исэптэн аларны
кооператив эгъзаларына китеру ечен, бэрэцге, яшелчэ Ьэм жилэк-жимеш
саклый торган биналарны, ябык грунтта жимешле-яшелчэле продуктлар
Житештеру буенча комплексларны, терлекчелек, терлек азыгы житештеру
объектларын Ьэм житен белэн житен жепселен эш кэрту объектларын тезугэ,
узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ, базарларны, сэудэ урыннарын,
сетне, итне, яш елчэ-жилэк-жимеш продуктларын кабул итеп алу, беренчел
эшкэрту Ьэм саклау буенча пунктларны тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм
модернизациялэугэ,
шулай
ук
куп
еллык
утыртмаларны
Ьэм
виноградлыкларны утыртуга, агымдагы елда алынган кредитный (займныц)
гомуми суммасы бер кооперативка 40 миллион сумнан артып китмэгэн шарт

белэн, куп еллык утыртмалар ечен прививка комплексларын тезугэ Ьэм
узгэртеп коруга алынган кредитлар (займнар) буенча:
тезелеш нец титул исемлеге кучермэсе;
объектларныны тезугэ Ьэм (яки) узгэртеп коруга Ьэм (яки)
модернизациялэугэ жыелма смета кучермэсе;
технологик жайланма китертугэ,
подряд эшлэрен
башкаруга
шартнамэлэрнец,
тезу-монтажлау
эшлэрен
башкару
графигыныц
кучермэлэре.
Бурычка алучы тарафыннан эшлэрнец графигы утэлу дэрэжэсенэ карап
тапшырыла торган документлар:
подряд ысулы белэн эшлэр башкарганда, технологик жайланма,
башкарылган эшлэр ечен тулэгэнлекне раслый торган, аванс тулэулэрен дэ
исэпкэ алып, тулэу йеклэмэлэренец кредит оешмасы тарафыннан расланган,
э эшлэрне хужалык ысулы белэн башкарганда, тезелеш материаллары Ьэм
чит оешмаларныц хезмэтлэре ечен тулэгэнлекне раслый торган тулэу
йеклэмэлэренец бурычка алучы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
башкарылган эшлэр турында актларньщ бурычка алучы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре;
бинаны (корылманы) файдалануга кабул итеп алу-тапшыру турында
актларньщ кучермэлэре (тезелеш беткэннэн соц бирелэ, шул ук вакытта
субсидия бурычка алучыга эшлэрнец этаплары башкарылу дэрэжэсенэ карап
тулэнэ).
Куп еллык утыртмаларны Ьэм виноградлыкларны утыртуга алынган
кредитлар (займнар) буенча:
утыртма материал Ьэм (яки) шпалерлар урнаштыру ечен материаллар
ечен тулэгэнлекне раслый торган, аванс тулэулэрен дэ кертеп, тулэу
йеклэмэлэренец кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
утыртманы кабул иту актларыныц бурычка алучы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре (эшлэр тэмамланганнан соц);
утырту материалын чит ил валютасында сатып алганлыкны раслый
торган документлар;
утырту материалын сатып алуга карата бурычка алучы тарафыннан
таныкланган ш артнамэ кучермэсе;
утырту материалы очен тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив
ачылганлыгын раслый торган документларныц кредит оешмасы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре;
валютаны кучеруне раслау турында свифт хэбэрлэре кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-бирешенец паспорт кучермэсе;
утыртманы кабул итеп алу актларыныц кучермэлэре (эшлэр
тэмамланганнан соц).
Авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктлар (материал) сатып
алуга алынган кредит шартнамэлэре (займнар) буенча:

авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктлар (материал) сатып алу
турында (лизинг) ш артанмэ кучермэсе;
авыл хужалыгы терлеклэре, нэселле продуктлар (материал) очен
тулэгэнлекне раслый торган тулэу йеклэмэлэренец кредит оешмасы
тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктларны (материалны)
кабул итеп алу-тапшыру актлары кучермэлэре;
авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктлар (материал) сатып
алуга карата нэселле таныклыкларныц кучермэлэре.
Авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктларны (материалны) чит
ил валютасында сатып алганлыкны раслый торган документлар:
авыл хужалыгы терлеклэрен, нэселле продуктларны (материалны)
сатып алуга контракт кучермэсе;
авыл хужалыгы терлеклэре, нэселле продуктлар (материал)
ечен
тулэугэ карата тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив ачылуны раслый
торган документларныц кредит оешмасы тарафыннан таныкланган
кучермэлэре;
валюта кучеруне раслау турында свифт хэбэрлэре кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-бирешенец паспорт кучермэсе;
авыл хужалыгы терлеклэренец, нэселле продуктларныц (материалныц)
нэсел кыйммэтен раслый торган документлар кучермэлэре.
Сезонлы эш лэрне башкару ечен матди ресурслар, яшь авыл хужалыгы
терлеклэре, сэнэгый эш кэрту ечен узебезнец илдэ житештерелгэн авыл
хужалыгы чималы (2013 елдан башлап - беренчел Ьэм сэнэгый эшкэрту ечен
авыл хужалыгы чималы) сатып алуга, кооператив эгъзалары житештергэн
авыл хужалыгы продуктларын алга таба аны сату ечен сатып алуга, шулай ук
кооперативны оешкан тестэ жнЬазландыруга Ьэм, агымдагы елда алынган
кредитный (займныц) гомуми суммасы бер кооперативка 15 миллион сумнан
артып
китмэгэн
шарт
белэн,
аыыл
хужалыгы
продуктларын
иминиятлэштергэндэ иминият кертемнэрен тулэугэ алынган кредит
шартнамэлэре (займнар) буенча:
сезонлы эш лэрне башкару ечен матди ресурслар, яшь авыл хужалыгы
терлеклэрен сатып алуга карата ш артнамэлэрнец яки товар-транспорт
накаладная кэгазьлэренец кучермэлэре;
терлек азыгы, ягулык-майлау материаллары Ьэм запас елешлэр сатып
алганда тулэу йеклэмэлэренец, товар чекларыныц кредит оешмасы
тарафыннан таныкланган яки
керем буенча касса ордерларыныц
(оешмалардан, берэмтеклэп сату нокталарыннан яки шэхси эшмэкэрлэрдэн
сатып алган очракта) бурычка алучы тарафыннан таныкланган, шулай ук
сатып алына торган баш ка матди ресурслар Ьэм яшь авыл хужалыгы
терлеклэре ечен тулэудэуге тулэу йеклэмэлэренец кучермэлэре.

Беренчел Ьэм сэнэгый эшкэрту ечен узебезнец илдэ житештерелгэн
чимал (алга таба - чимал) сатып алуга, шулай ук кооператив эгъзаларыннан
авыл хужалыгы продуктларын (алга таба - продуктлар) сатып алганда:
чимал, продуктлар сатып алуга карата шартнамэлэрнец кучермэлэре,
сатып алына торган чимал, продуктлар ечен тулэудэ тулэу йеклэмэлэренец
бурычка алучы тарафыннан таныкланган кучермэлэре, юридик затлардан Ьэм
шэхси эш мэкэрлэрдэн сатып алган очракта;
сатып алу актларыныц кучермэлэре, накладная кэгазьлэренец Ьэм,
физик затлардан сатып алган очракта, сатып алынган чимал ечен
тулэгэнлекне раслый документларныц кучермэлэре.
Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативын оешкан рэвештэ
ЖиЬазлау ечен алынган кредитлар (займнар) буенча, авыл хужалыгы кредит
кулланучылар кооперативын да кертеп:
шартнамэлэрнец,
товар-транспорт
накладная
кэгазьлэренец
кучермэлэре;
мебель, оргтехника, шул исэптэн программа продуктларын, элемтэ
чаралары сатып алуга, интернет челтэренэ тоташтыруга, офис биналарыныц
арендасы ечен тулэугэ, коммуналь хезмэтлэр ечен тулэугэ тулэу
йеклэмэлэренец, товар чекларыныц, касса чекларыныц яки керем буенча
касса ордерларыныц (юридик затлардан, берэмтеклэп сату нокталарыннан
яки шэхси эш мэкэрлэрдэн сатып алган очракта) кредит оешмасы тарафыннан
таныкланган кучермэлэре.
Авыл хужалыгы продуктларын иминиятлэштеругэ:
иминиятлэштеру шартнамэсенец кучермэсе;
иминият кертемнэрен тулэу буенча тулэу йеклэмэлэренец кредит
оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре.
Россия Ф едерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслаган исемлек
нигезендэ, халык кэсепчелеген, авыл жирлегендэ сэудэлекне устеруне
кертеп, авыл жирлегендэ туристлыкны (авылда туристлыкны), шулай ук авыл
халкына кенкуреш Ьэм социаль-мэдэни хезмэт курсэтугэ, кыргый усуче
жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм баш ка азык-телек Ьэм агач
булмаган урман ресурсларын эзерлэугэ Ьэм эш кэртугэ бэйле юнэлешлэрне
устеругэ алынган кредитлар (займнар) буенча:
тезелеш нец титул исемлеге кучермэсе;
объектны тезугэ, узгэртеп коруга Ьэм модернизациялэугэ жыелма
смета кучермэсе;
технологик жайланма китертугэ, подряд эшлэрен, бутэн эшлэрне
(проект эшлэре, экспертиза, техник кузэтчелек) баш каруга шартанмэлэрнец,
тезу-монтажлау эш лэре башкарылу графигыныц кучермэлэре.
Эшлэрнец графигы башкарылу дэрэжэсенэ карап тапшырыла торган
документлар:
подряд ысулы белэн башкарылган эшлэр, бутэн терле эшлэр (проект
эшлэре, экспертиза, техник надзор) ечен, эшлэрне хужалык ысулы белэн
башкарганда тезелеш материаллары Ьэм чит оешмаларныц хезмэтлэре ечен
тулэгэнлекне раслый торган тулэу йеклэмэлэренец, аванс тулэулэрен дэ

кертеп, кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре Ьэм топ
несхэлэре;
башкарылган эшлэр актларыныц кучермэлэре;
бинаны (корылманы) файдалануга кабул итеп алу-тапшыру турында
актларньщ кучермэлэре (тезелеш беткэннэн соц бирелэ, шул ук вакытта
субсидия эш лэрнец этаплары башкарылу дэрэжэсенэ карап тулэнэ).
Транспорт чарасын, техниканы Ьэм жайланманы чит ил валютасында
сатып алганлыкны раслый торган документлар:
сатып алуга карата контрактный кучермэсе;
тулэу йеклэмэлэренец Ьэм (яки) аккредитив ачуны раслый торган
документларныц кредит оешмасы тарафыннан таныкланган кучермэлэре;
валютада акча кучергэнлекне раслый торган свифт хэбэрлэренец
кучермэлэре;
йек таможня декларациясе кучермэсе (законнарда билгелэнгэн
тэртиптэ контракт нигезендэ йек таможня декларациясен рэсмилэштергэннэн
соц бирелэ);
импорт алыш-биреше паспорты кучермэсе;
импорт алыш-биреше паспортыныц торышы турында белешмэ;
юл хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм
дэулэт техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чараларыныц паспорт кучермэлэре.
Кирэкле жайланмалар, матди ресурслар, транспорт чаралары Ьэм
инвентарь сатып алуга алынган кредит шартнамэлэре (займнар) буенча:
сату-алу шартнамэлэренец, накладная кэгазьлэренец яки товар
чекларыныц кучермэлэре;
тулэу
йеклэмэлэренец,
касса чекларыныц
яки
оешмалардан,
берэмтеклэп сату нокталарыннан яки шэхси эш мэкэрлэрдэн сатып алган
очракта керем буенча касса ордерларыныц кучермэлэре, шулай ук юл
хэрэкэте иминлеге буенча дэулэт инспекциясе органнарында Ьэм дэулэт
техника кузэтчелеге органнарында теркэлуе турындагы тамга белэн
транспорт чараларыныц паспорт кучермэлэре.
Кыргый усэ торган жимешлэрне, жилэклэрне, дару улэннэрен Ьэм
бутэн азык-телек Ьэм агач булмаган урман ресурсларын (алга таба - кыргый
усемлеклэр) сатып алу ечен алынган кредит шартнамэлэре (займнар) буенча:
сатып
алу
турында
шартнамэлэрнец
кучермэлэре,
тулэу
йеклэмэлэренец кучермэлэре, оешмалардан Ьэм шэхси эш мэкэрлэрдэн сатып
алган очракта;
билгелэнгэн тэртиптэ рэсмилэштерелгэн сатып алу актларыныц
кучермэлэре яки, физик затлардан сатып алганда, тулэгэнлекне раслый
торган накладная кэгазьлэренец Ьэм документларныц кучермэлэре.
Искэрмэ:
кредитны (займны) чит ил валютасында алганда Ьэм аны сумнарда
файдаланган очракта, максатчан файдалануны раслый торган документлар
исемлеге сумнарда алынган кредиттан (займнан) максатчан файдалануны
раслау ечен билгелэнгэн документлар исемлегенэ туры килэ.

12. Идарэлэр:
а) субсидиялэр бирелу турында гаризаларны кергэн кенендэ дэфтэрдэ
теркилэр, ул номерлана, тегелэ Ьэм моЬер белэн беркетелэ;
б) шушы Тэртипнец 10-11 пунктлары нигезендэ тапшырылган
документларны гаризаны теркэгэн коннэн башлап биш конлек чорда карап
тикшерэ;
в) М инистрлыкка Татарстан Республикасы муниципаль районы буенча
субсидиялэр бирелугэ карата жыелма белешмэ-исэплэмэлэр тапшыра;
г) 2016 елныц 1 гыйнварыннан башлап бурычка алучы тарафыннан
шушы Тэртипнец 10-11 пунктлары нигезендэге документлар кредит
шартнамэсенец гамэлдэге вакыты узгач 6 айдан да соцга калмыйча
тапшырыла;
д) М инистрлык тарафыннан расланган рэвеш тэ, бурычка алучылар
белэн М инистрлык арасында Субсидия бирелу турында килешу (алга таба Килешу) този, анда субсидиялэр бирелунец мэжбури шарты булып бурычка
алучыларньщ М инистрлык Ьэм дэулэт финанс контрольлеге органнары
тарафыннан субсидиялэр алучыларньщ субсидиялэр биру шартларын,
максатларын Ьэм тэртибен утэуне тикшеругэ ризалык бируе тора.
Субсидияне бирудэн баш тарту очен тубэндэгелэр нигез булып тора:
документларны тулы булмаган кулэмдэ тапшыру;
бюджет йеклэмэлэре лимитында калдык олеш булмау.
Субсидиялэрне бирудэн баш тарту законнарда каралган тэртиптэ
шикаять кылынырга момкин.
13. М инистрлык бюджет акчаларын топ булуче булып тора Ьэм,
Министрлык раслаган рэвештэ хисапланган субсидиялэрнец кулэме
нигезендэ, субсидия биру турында карар кабул ителгэн коннэн башлап 10
конлек чорда, узенец Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы
буенча идарэсенец территориаль булеклэрендэ ачылган лицевой счетыннан
бурычка алучыларньщ исэп-хисап счетларына акча кучерэ.
14. Бирелгэн субсидиялэр, бу Тэртиптэ билгелэнгэн аларны биру
максатларын Ьэм шартларын бозу, субсидиялэрне максатчан файдаланмау
яки субсидиялэр алу очен ялган мэгълуматлар Ьэм документлар тапшыру
очраклары ачыкланганда, М инистрлык талэбе алынганнан соц 60 кон эчендэ
федераль бюджет кеременэ кире кайтарылырга тиеш.
15. Субсидиялэр алу турында килешулэрдэ куздэ тотылган очракларда,
хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидиялэр калдыклары
субсидиялэр алучылар тарафыннан, субсидиялэр бирелгэн елдан соц килгэн
елныц 1 декабренэ кадэр, федераль бюджет кеременэ кире кайтарылырга
тиеш.
16. Бу Тэртипнец 14 Ьэм 15 пунктларында курсэтелгэн бюджет
акчаларын Татарстан Республикасыныц бюджет кеременэ ихтыярый рэвештэ
кире кайтарудан баш тарту очрагында, алар, закон нигезендэ, мэжбури
тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.
17. М инистрлык Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс контрольлеге
органнары субсидиялэрне алучыларга субсидиялэр биру шартларын,

максатларын Ьэм тэртибен утэуне закон нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ
тикшерэ.
18.
Авыл
хужалыгы
товар
житештеручесе
Россия
кредит
оешмаларыннан
алынган
кредитлар Ъэм авыл
хужалыгы
кредит
кулланучылар кооперативларыннан алынган займнар буенча процентларны
тулэудэ чыгымнарныц бер олешен каплау ечен субсидиялэрдэн ирекле
рэвештэ баш тарткан очракта, акчалар Россия Федерациясе бюджетына Ьэм
Татарстан Республикасы бюджетына хисап елыннан соц килуче елныц 1
декабренэ кадэр кайтарып бирелергэ тиеш.
19.
М инистрлык
счетларында
хисап л ы
финанс
елында
файдаланылмаган акчалар калган очракта, алар Россия Федерациясе
бюджетына Ьэм Татарстан Республикасы бюджетына хисап елыннан соц
килуче елныц 1 декабренэ кадэр кайтарып бирелергэ тиеш.
20.
Авыл
хужалыгы
товар
житештеручелэре
тарафыннан
Министрлыкка тапш ырыла торган документларныц дереслеге ечен
жаваплылык аларныц житэкчелэренэ Ьэм баш бухгалтерларына йеклэнэ.
Закон бозучыларга карата закон нигезендэ куздэ тотылган жаваплылык
чаралары кулланыла.
21. Бюджет акчаларыннан максатчан файдалануга Министрлык
контрольлек итэ.

