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2021 - yil 2 - noyabr VI-45-85-7-93-K/21 Bulungʼur tuman hokimligi

Tumanda “Pet AGRO OIL” masʼuliyati cheklangan jamiyatiga gʻallachilik
klasteri tashkil etishga ruxsat berish toʻgʻrisida

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 24-sentabrdagi
“Boshoqli don yetishtirishda klaster tizimini bosqichma-bosqich joriy etish orqali
yuqori  hosildorlikni  taʼminlashga doir  qoʻshimcha chora-tadbirlar  toʻgʻrisida”gi
806-sonli  qarori  ijrosini  taʼminlashda,  tumanda  qishloq  xoʻjaligi  sohasini
diversifikatsiya  qilish  orqali  boshoqli  don  ekinlaridan  yuqori  hosil  olish,
parrandachilik, chorvachilik va baliqchilik tarmoqlarining ozuqaga boʻlgan talabini
qondirish,  ishlab  chiqarish  hajmini  koʻpaytirish  hamda  qishloq  xoʻjaligi
mahsulotlari  yetishtiruvchilarning iqtisodiy manfaatdorligini  oshirish maqsadida
Oʻzbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Qonunining
6,  10-moddalariga  asosan,  Xalq  deputatlari  Bulung‘ur  tuman  Kengashi  XLV
sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Tuman hokimining oʻrinbosari (A.Rizayev)ning “Tumanda gʻallachilik
yoʻnalishidagi klaster tashkil etish toʻgʻrisida”gi axboroti inobatga olinsin.

2. Tuman hokimining birinchi o‘rinbosari (D.Xabibullayev), tuman Qishloq
xoʻjaligi  boʻlimi  (D.Sulaymonov),  tuman  Moliya  boʻlimi  (J.Narziyev),  tuman
Fermer, dehqon xoʻjaliklari va tomorqa yer egalari kengashi (A.Poʻlatov), tuman
Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boʻlimi, “Jomboydon” AJga qarashli
Bulungʻur  don  qabul  qilish  maskani  (M.Toʻrayev)larning  2022-yil  hosilidan
boshlab  boshoqli  don  yetishtiruvchi  fermer  xoʻjaliklari  bilan  chorvachilik,
parrandachilik,  baliqchilik  xoʻjaliklari  va  boshoqli  don  mahsulotlarini  qayta
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ishlovchi  korxonalar  tomonidan  boshoqli  donni  yetishtirish  yoki  shartnoma
asosida xarid qilish orqali gʻallachilik klasterlarini (keyingi oʻrinlarda gʻallachilik
klasteri  deb  ataladi)  bosqichma-bosqich  joriy  etish  toʻgʻrisidagi  takliflari
maʼqullansin.

3. Tumanda gʻallachilik yoʻnalishi boʻyicha “Pet AGRO OIL” masʼuliyati
cheklangan jamiyati tomonidan klaster tashkil etilsin.

4.  Tuman  hokimining  oʻrinbosarlari  (A.Xalikulov,  A.Rizayev),  tuman
Qishloq xoʻjaligi  boʻlimi  (D.Sulaymonov),  tuman Investitsiya  va  tashqi  savdo
boʻlimi (I.O‘sarov)lar “Pet AGRO OIL” masʼuliyati  cheklangan jamiyati  bilan
birgalikda  besh  kun  muddatda  amalga  oshiriladigan  investitsiya  loyihalarining
manzilli dasturi va tarmoq jadvalini ishlab chiqib tasdiqlasin.

5. Gʻallachilik klasterini tashkil etish va faoliyatini yoʻlga qoʻyish quyidagi
shartlar asosida amalga oshirilishi inobatga olinsin:

gʻallachilik  klasteri  ishlab  chiqarish  (xizmat  koʻrsatish)ning  zamonaviy
innovatsion texnologiyalaridan foydalangan holda boshoqli don yetishtirish yoki
uni shartnoma asosida sotib olish, saralash, saqlash, qayta ishlash, tayyor mahsulot
ishlab chiqarish, ichki va tashqi bozorga yetkazib berishni taʼminlanadi;

gʻallachilik klasteri iqtisodiy jihatdan barqaror faoliyat yuritayotgan, zarur
infratuzilma obyektlari, shuningdek, mol-mulk va boshqa vositalarga ega boʻlgan,
birinchi navbatda, salohiyatli chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik xoʻjaliklari
va  boshoqli  don  mahsulotlarini  qayta  ishlovchi  korxonalar  tomonidan  tashkil
etiladi;

Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2021-yil  16-avgustdagi  “Yer
uchastkalarini ajratish va ulardan foydalanish, shuningdek yerlarni hisobga olish
va  davlat  kadastrini  yuritish  tizimi  takomillashtirilishi  munosabati  bilan
Oʻzbekiston  Respublikasining  ayrim  qonun  hujjatlariga  oʻzgartirish  va
qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi 708-sonli Qonuni
talablariga  muvofiq  gʻallachilik  klasteriga  yer  maydoni  yuridik  va  jismoniy
shaxslarga  ajratilmagan  qishloq  xoʻjaligi  uchun  moʻljallangan  yerlardan,
zaxiradagi  yerlardan,  qayta  tiklanadigan hamda foydalanishga kiritiladigan yer
maydonlaridan belgilangan tartibda ajratiladi;

kelgusi yil hosili uchun gʻallachilik klasterini tashkil etish boʻyicha takliflar
har yili 1-sentabrga qadar shakllantiriladi;
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gʻallachilik  klasterining faoliyatini  tashkil  etish uchun alohida normativ-
huquqiy hujjat qabul qilinishi talab etilmaydi, xorijiy investorlar ishtirok etayotgan
gʻallachilik klasteri bundan mustasno;

gʻallachilik  klasteriga  ajratilgan  yer  maydonlaridan  bir  yil  mobaynida
foydalanmaslik,  tuproq  unumdorligining  pasayishiga,  kimyoviy  va  radioaktiv
ifloslanishiga olib keluvchi usullardan foydalanish hamda mazkur qarorda nazarda
tutilgan  majburiyatlarni  bajarmaslik,  yer  uchastkasiga  boʻlgan  huquqni  bekor
boʻlishiga olib keladi.

6.  Tuman  hokimining  o‘rinbosari  (A.Rizayev),  tuman  Qishloq  xoʻjaligi
boʻlimi (D.Sulaymonov)lar:

“Pet AGRO OIL” masʼuliyati cheklangan jamiyatga yer maydoni viloyat
hokimligi va tashabbuskorlar oʻrtasida yozma ravishda tuziladigan bitim asosida
Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda ajratilishiga;

xorijiy  investorlar  ishtirok  etayotgan  gʻallachilik  klasteriga  yer  maydoni
Oʻzbekiston Respublikasi Qishloq xoʻjaligi vazirligi bilan tuziladigan investitsiya
kiritish toʻgʻrisidagi  shartnoma imzolangandan soʻng Oʻzbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasi tomonidan ajratilishiga;

bunda,  gʻallachilik  klasterini  tashkil  etuvchi  tashabbuskor  tomonidan
tegishli  ravishda  viloyat  hokimligi  hamda  Oʻzbekistan  Respublikasi  Qishloq
xoʻjaligi  vazirligiga  quyidagi  hujjatlar  taqdim  etilishi  yuzasidan  belgilangan
tartibga amal qilsinlar:

gʻallachilik klasterini tashkil etish boʻyicha ariza;

yuridik shaxs davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisida guvohnoma;

gʻallachilik klasteri faoliyatini tashkil etishda fermer xoʻjaliklarida boshoqli
don yetishtirishni moliyalashtirish, gʻallani quritish, saqlash, qayta ishlash hamda
suvni  tejaydigan  texnologiyalarni  joriy  etish  boʻyicha  investitsiya  loyihalarini
amalga oshirish yuzasidan biznes reja yoki texnik-iqtisodiy asosnoma;

tashabbuskorning bankdagi pul mablagʻlari aylanmasi toʻgʻrisidagi xizmat
koʻrsatuvchi bank maʼlumotnomasidan koʻchirma;

gʻallachilik klasterini faoliyat yuritishi uchun zarur infratuzilma obyektlari
(shu  jumladan  ijara  asosida),  shuningdek,  mol-mulk  va  boshqa  vositalarning
mavjudligi haqida maʼlumotnoma;
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gʻallachilik klasteri faoliyati monitoring qilib borilsin hamda 2022-yil hosili
yakuni  bilan  ular  faoliyatini  takomillashtirishga  qaratilgan  takliflar  ishlab
chiqilishiga  tegishliligi  boʻyicha  amaliy  yordam  koʻrsatsin.

7.  Ushbu  qaror  ijrosini  nazorat  qilish  xalq  deputatlari  Bulung‘ur  tuman
Kengashining  Agrar,  suv  xo‘jaligi  masalalari  va  ekologiya  bo‘yicha  doimiy
komissiyasi (S.Tovboyev) hamda tuman hokimining o‘rinbosarlari (A.Xalikulov,
A.Rizayev) zimmalariga yuklatilsin.

 

Kengash raisi B.Baxramov


