8 март - Халыкара хатын-кызлар көне!
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8 марта – Международный
женский день
Дорогие и бесконечно любимые
мамы, бабушки и дочери! Сердечно поздравляем вас с чудесным праздником
любви и нежности – Международным
женским днем!

Үз балаларыдай газиз алар

Для многих из нас весна начинается не по календарю, а
именно с 8 марта – в день, когда каждая женщина расцветает.
Именно вы вдохновляете мужскую часть населения на героические поступки, внушаете непоколебимую волю к победе,
вселяете энергию и бодрость. В этот радостный и светлый день,
несмотря на сложные жизненные перипетии и капризы погоды, в
нашей душе всегда светло и празднично. Женщины пробуждают
в окружающих чувства нежности, великодушия и щедрости. Нам
всем очень ценно ваше умение прощать, невзирая ни на что.
Руководство региона проводит целенаправленную стратегию
поддержки материнства, детства и семьи. Молодые мамы получили возможность реализовать себя не только в уютном доме,
но и в любимой профессии. Сейчас они имеют возможность
освоить новое дело и пойти учиться. Правительство Ульяновской области делает все, чтобы жизнь каждой женщины была
интересной, полноценной и разнообразной.
От всей души поздравляем с Международным женским
днем! Мать, жена и сестра – самые милые для любого человека слова. Желаем вам большой любви, огромного счастья,
понимания, нежности, надежной опоры, крепкого здоровья и
благополучия во всем!
Губернатор Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ.
Председатель Правительства
Ульяновской области

А.А. СМЕКАЛИН.

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области, Секретарь Ульяновского регионального отделения партии "Единая Россия"
А.А. БАКАЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

В.П. КОЗИН.

Хөрмәтле районыбыз хатын-кызлары!

Сезне чын күңелдән язның гүзәл бәйрәме – Халыкара
Ятим яки караучысыз
сөртеп, ана назы, гаилә
хатын-кызлар көне белән тәбриклибез.
калган баланытәрбиягәалу җылысы биргән ханым олы
Хатын-кызлар борын заманнардан ук гаилә учагын – җаваплы һәм җитди адым. хөрмәткә лаек.
саклаучылар. Сезнең җилкәгездә өй мәшәкатьләре,
Гүзәл Мияссәровна үзегаилә, балалар, ата-аналар турында кайгырту булса да, “Бишектәге бишкә төрләнә"
дигәндәй, үз йөрәгеңнән
нең ике улын тәрбияләп
сез hәрвакыт гүзәл, чибәр.
үстергән. Хәзер инде
Көннең яктылыгы – кояшта, күкнең матурлыгы – йол- өзелеп төшкән баланың
да холкы төрлечә була бит. Рафаэль һәм Рафик үз
дызларда, җир йөзенең гүзәллеге – хатын-кызларда.
Сезне язның иң кояшлы бәйрәме белән тәбрик итеп, Ата-анага үзе тудырган
гаиләләре белән яшәп, үрсәламәтлек, гаилә бәхете, барлык эшләрегездә уңышлар, нарасыйны үстерү өчен
нәк тормыш алып баралар,
мәхәббәт телибез.
дә күп көч һәм тырышлык
ООО “ТАН “ оешмасында
Э. Ә. ГАНЕЕВ,
куярга туры килә. Ә инде хезмәт итәләр. Сөекле
Иске Кулаткы районы Башлыгы,
чит гаиләдә туып, анда
әниләренә 4 онык бүләк
“Бердәм Россия” партиясенең урындагы политсовет
күпмедер үскән яисә бала- иттеләр.
Секретаре.
лар йортында яшәгән саБиш ел элек Гүзәл МиИ. А. АБЛЯЗОВ,
быйны кеше итү - бик сирәк яссәровна апалы-сеңелле
Иске Кулаткы районы администрациясе
гаиләләр батырчылык итә- Екатерина һәм ВаленБашлыгы.
дер. Андыйлар каршына да тинаны тәрбиягә алган.
“Баланың күңелен ничек Тәртипле, тәүфыйклы кызКадерле хатын-кызларыбыз!
яуларга, аңа ничек һәм нин-лар Иске Кулаткы икенче
Сезне ихлас күңелләребездән язның иң гүзәл бәйрәме ди тәрбия бирергә?”, дигән номерлы урта мәктәбендә
– 8 март көне белән тәбрик итәбез. Бу – иң шатлыклы,
сораулар килеп баса. Мон- белем алалар, мәктәп торматур бәйрәмнәрнең берсе. Яз, ягымлылык hәм гүзәллек дый адымга олы йөрәкле мышында актив катнашасимволы да әле. Сезгә корычтай нык сәламәтлек, бәхет, һәм авырлыклар алдында лар. Өйдә - әниләренең
шатлыклар, бар эшләрегездә уңышлар телибез. Якынкуркып калмый торган киң беренче ярдәмчеләре.
нарыгыз сезне hәрвакыт олылап торсын, ә күзләрегездә күңелле кешеләр генә бара Алар Гүзәл Мияссәровнааладыр, мөгаен.
ның йөрәк җылысын тоеп
бәхет чаткылары беркайчан да сүнмәсен.
Иске Кулаткы эшчеләр яшиләр.
Матур таңнар атсын сезнең өчен,
бистәсендә яшәүче Гүзәл
Күркәм, сабыр холыклы,
Тормыш дәрте hич тә сүнмәсен.
Мияссәровна Бимеева да ачык йөзле Гүзәл МиясҺәр яңа көн сезгә нык исәнлек
җиде сабыйны үз баласәровна 2016 елда тагын
Һәм гомерлек бәхет китерсен.
ларыдай тәрбияли. Ятим- биш бертуганны
үзенең
“Күмәк көч” редакциясе коллективы.
нәрнең ачы күз яшьләрен гаиләсенә сыендыра. АлекПӘНҖЕШӘМБЕ (09.03.)
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сей, Илхам, Руслан – мәктәп мәхрүм булган ятимнәр
укучылары, алар җитдиләр дә бар. Сәламәт булганда,
һәм җаваплылар, киләчәк хәлемнән килгәндә, берәр
турында уйланалар. Хуҗа- сабыйны ятимлек ачысынлыктагы эшләрне бик теләпнан коткарырга теләдем.
башкаралар. Ә инде Алина
Үземнеке инде алар, алган
һәм Наргиза “Гөлчәчәк”
дип әйтәсе дә килми”, - дип
балалар бакчасында тәрҗавап кайтарды.
бияләнәләр.
Чыннан да, ятим баланы
Зур, уңайлы бу өйгә якты
нур иңгән кебек, балаларга тәрбияләү - җаваплылык,
биредә рәхәт икәне сизелеп сабырлык, түземлелек сотора. Тәрбиягә алынган
рый торган гамәл , ә моны
балалар – Гүзәл Мияс- бөтен кеше дә башкара
сәровнаның тормышына
алмый. Күпме генә хезмәт
ямь өстиләр. Ул малайлахакы түләсәләр дә, бала
рына һәм кызларына үрнәк
булып, үз балаларыдай тәр- яратуны бернинди кыймбияли, һәрбересенең күңе- мәтләр белән үлчәп булленә ачкыч таба белә. Шуңа мый. Гүзәл Мияссәровна
кебек изге күңелле кешеләр
күрә аларның яратуын,
ихтирамын яулаган. Әлеге булганда, дөнья ямьле
сабыйлар үз балалары ке- шул. Халыкара хатын-кызбек газиз аңа. Шушы иркен, лар көне уңаеннан аңа
җылы өйдә үз гаиләсен
ныклы сәламәтлек, бәхет,
тапкан
сабыйлар өчен
якыннарының хөрмәтен
сөенми мөмкин түгел.
Ни өчен балалар алы- тоеп, бала-оныкларының
рга ниятләве турындагы бәхетле язмышларына
сорауга Гүзәл Мияссәров- сөенеп яшәргә насыйп
булсын иде.
на: “Бәхетле гаиләләр
дә, әти-әни назыннан
Әлфия ЯФАРОВА.
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Бәйрәм белән, гүзәл ханымнар!

№ 10, 8 март 2017 åë.

ЯҢАЛЫКЛАР

Россия киләсе 10 елда
150 млн тонна бөртек җитештерүгә ирешергә тиеш,
дип хәбәр итте Россия
авыл хуҗалыгы һәм азыктөлек министры Александр
Ткачев Новосибирскида
узган киңәшмәдә. Бу хакта
ТАСС хәбәр итә. Россия үз
экспорт сәясәтендә дөнья
базарындагы бөртек конъюктурасын истә тотарга
тиеш, дип белдерде Президент Владимир Путин
Авыл хуҗалыгы министры
Александр Ткачев белән
очрашуда.

●

●

●

Кулланучылар хокукларын
яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль
хезмәте белгечләре Мәскәү
өлкәсендә кош гриппы булуын ачыклаган. Грипп белән
йорт кошының барлык төре
дә авыруы, әмма чирне кыр
үрдәкләре һәм казлары күчереп йөртүе әйтелә. Чир эләккән
кошлар исән кала алмый.

Женщины - полицейские, самые лучшие, добрые и красивые!

Кадерле районыбыз хатын-кызлары! Сезне ихлас
күңелдән ямьле яз бәйрәме белән котлыйбыз!
Дорогие сотрудницы и ветераны органов внутренних дел, милые наши женщины! Яз — безнең тыйнак тормышыбызга яңа көч, дәрт, омтылыш,
ышанычлар алып килә торган вакыт. Яз сулышы гаиләгезгә
Примите самые сердечные поздравления от сотрудников и ветеранов мужчин МО МВД России «Павловский»
с прекрасным весенним праздником- Международным женским днем!
муллык алып килсен, күңелләрегезгә сабырлык, барчагызга
8 Марта в нашей стране отмечается с особой теплотой. Для нас образ женщины был и остается символом
саулык китерсен. Ходай Сезне үз шәфкатьлелеге, рәхимлекрасоты, душевной чистоты и нежности.
легеннән ташламасын, теләкләрегезне тормышка ашырырга
Сегодня россиянки все чаще связывают свою судьбу со служением государству и обществу, и в нашем подразделении проходят службу представительницы слабого пола, которые наравне с мужчинами выполняют
ярдәм итсен. Өстәлләрегез ямьле, аш-суларыгыз тәмле,
сложные и ответственные задачи. Их вклад в дело противодействия преступности, охраны общественного
бәйрәмегез мөбарәк булсын.
порядка и безопасности по достоинству оценен руководством ОВД.
Район хатын-кызлар Советы.
Самых добрых слов заслуживают наши родные и близкие - жены, матери, сестры и дочери. Обращаясь к Вам,
хочется выразить глубокую признательность за то, что своим душевным теплом, вниманием, нежностью Вы
вносить в нашу повседневную службу частичку добра и оптимизма. В сложнейшие, переломные моменты
судьбы мы вспоминаем Вас, и это придает новые силы, помогает порой совершать невозможное.
От всей души желаем Вам, наши милые женщины, любви, личного счастья и благополучия, профессиональных
успехов, семейных радостей и весеннего настроения. С праздником!
Как форма женщине к лицу,
Она подобна божеству.
Красива, статна и умна,
Перед преступником сильна.
Тобою очень хочется гордиться,
Свою ты службу выбрала не зря.
От всей души сегодня поздравляем,
В твой праздник- с женским днем тебя!
Мужской коллектив сотрудников и ветеранов
МО МВД России «Павловский»

Официальная информация

Как сделать прописку без
очередей и паспортистов

Государственная социальная помощь
на основе социального контракта

В соответствии с Законом Ульяновской области от
На портале gosuslugi.ru останется в назначенное время 31.08.2013 №160-ЗО «О правоможно подать заявление
посетить ведомство с оригина- вом регулировании отдельных
на регистрацию граждан
лами документов, указанных в вопросов, связанных с оказанипо месту жительства или
заявлении, - рассказала дирек- ем государственной социальместу пребывания.
тор ОГКУ «Правительство для ной помощи», постановлением
Правительства Ульяновской
Чтобы воспользоваться
граждан» Светлана Опеныше- области от 16.10.2013 №475-П
данной услугой, гражданину
ва. - Экономьте свое время и
«Об оказании государственной
"Бердәм Россия" сәяси необходимо иметь на ЕПГУ не тратьте его на стояние в социальной помощи в Улья«Личный кабинет», а для
очередях».
новской области» утвержден
партиясе электораль рейпорядок назначения и выплаты,
этого - пройти несложную реВ заявке на получение
тингы" февраль башынметодика определения размера
гистрацию и получить пароль
услуги необходимо заполнить
да 48,7процентка кадәр
государственной социальной
төшкәннән соң, ай дәвадоступа.
информацию о регистрирупомощи, в том числе на осномында үсеш күрсәтте һәм
«После рассмотрения ва- емом лице, а также данные
вании социального контракта.
"ВЦИОМ-Спутникның" атшей заявки в течение трех
гражданина, регистрирующего
- Социальный контракт - ноналык сораштыру мәгъдней
в
«Личный
кабинет»
на
своей
жилплощади
родвая активная модель государлүматлары буенча, 20-26
придет приглашение посетить ственника. Степень родства
ственной социальной помощи,
февральдә 51,1процентка
призванная стимулировать люподразделение Управления
всегда указывается, а также
җитте. Рейтингта сәясәтдей на поиски выхода из трудчеләргә Россия президенпо вопросам миграции УМВД
обязательно к заполнению
ного материального положения,
ты Владимир Путинның
по Ульяновской области. Уве- поле с данными документа,
повышать их экономическую
ышаныч күрсәткече соңгы
домление также можно полуна основании которого гражактивность и качество жизни.
атнада, алдагысына качить
смс-сообщением
или
на
данин
владеет
помещением.
В Ульяновской области - это
раганда, 52,6 процентка
электронную почту – способ Последним шагом будет высоциальный контракт между
кадәр үсүе билгеләп үтелвы выбираете сами при отправ- бор места получения услуги, Департаментом Министерства
гән.
здравоохранения, семьи и солении заявления на получение а также варианта получения
циального благополучия Ульяуслуги. И после этого вам
уведомления.
новской области и малоимущим
гражданином (или семьей) о
предоставлении ему (семье)
государственной социальной
помощи.
Государственная социС 25 января Росреестр
Перечень офисов, в кото- альная помощь оказывается
в форме:
приступил к приему заявле- рые можно подать заявление
- ежемесячного социального
Чираттагы аппарат киңәшний на регистрацию прав на на регистрацию прав на объпособия на период действия
мәдә Губернатор Сергей Монедвижимость по экстерритоекты недвижимости в других
социального контракта,
розов Ульяновск өлкәсе
риальному принципу в каждом регионах России, размещен
- единовременной денежной
администрациясенә юлларны регионе России, в том числе и на сайте Росреестра (https:// выплаты,
ремонтлау эшләрен катгый
в Ульяновской области.
- натуральной помощи
rosreestr.ru/site).
контрольгә алырга боерды.
Экстерриториальный прин(топливо, продукты питания,
Выписка из ЕГРН, при
Барлык өлкә юллары да тиз
цип – это возможность обраще- проведении регистрации по эк- одежда, обувь, медикаменты
арада тәртипкә китерелергә
и другие виды натуральной
ния за регистрацией права в стерриториальному принципу,
помощи).
тиеш диде.
офис прием-выдачи докуменсодержит информацию о го- С кем может быть
тов независимо от места распо- сударственном регистраторе,
заключен социальный кон"Бөек Россия революци- ложения объекта недвижимо- осуществившем регистрацион- тракт?
ясенең 100 еллыгына Улья- сти, на который регистрируется ные действия, и заверяется го- Получателями помощи на
право собственности. Данное
сударственным регистратором основе социального контракта
новск өлкәсе яңа төсләр
нововведение многократно
могут быть малообеспеченные
по месту приема документов.
белән шак каттырачак",
семьи и малообеспеченные
повышает удобство получения
Регистрационная надпись на
одиноко проживающие гражуслуги, сокращает временные
диде С.И. Морозов "Родидокументах проставляется годане.
и
финансовые
затраты
граждан
на В.И. Ленина" Дәүләт
сударственным регистратором
- На каких условиях заи представителей бизнеса на
тарихи – мемориал музей ее получение в случае если по месту приема документов ключается социальный
контракт?
и содержит слова «Регистра– заповеднигы вәкилләре они совершают операцию с
- Социальный контракт предция
осуществлена
по
месту
недвижимостью, расположенполагает оказание социальной
белән очрашуда. Анда
ной в регионе, отличном от их нахождения объекта», а также помощи при условии выполнемәдәният һәм сәнгать
наименование соответствуюния участниками определенных
места нахождения.
щего территориального органа обязательств:
Министрлыгы һәм региДля оказания услуги по
а) активный поиск работы
Росреестра.
ональ үзәге аппараты да регистрации прав по экспри посредничестве государтерриториальному принципу
катнашты.
ственного учреждения - центра
Информация
выделены отдельные офисы
занятости населения, регипредоставлена
в каждом субъекте РФ. В г.
страция в качестве ищущего
Яңа проектларны алга
Филиалом ФГБУ «ФКП
Ульяновске такой офис распоработу либо безработного,
Росреестра» по Ульяновложен по адресу: г. Ульяновск,
получение государственных
сөрү буенча стратегик
ул. Кольцевая, д.50, корп. 1.
ской области
услуг в сфере занятости на-
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Регистрируем недвижимость по
экстерриториальному принципу!

●

●

●

●

●

●

инициативалар Агентлыгы директоры Светлана
Чупшева Ульяновск өлкәсе
халкына адреслы ярдәм
күрсәтү буенча иҗтимагый
комиссиянең утырышында
катнашты. Әлеге чара 7
март көнне Губернатор
С.И. Морозов җитәкчелегендә Ульяновскиның Китап сараенда уздырылды.

Хөрмәтле районыбыз хатын-кызлары!
Сезне халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәбез. Тормышыгыз шатлык белән тулсын, якын кешеләрегез кадерегезне
белеп яшәсен. Кыштан арыган йөрәкләрегезгә язның беренче
җылы нуры булып керүче бу бәйрәм сәламәтлек, бәхет hәм
бәрәкәт китерсен.
Теләкләрнең телибез изгеләрен,
Шатлыкларның иң-иң зурысын.
Бәхетләрнең көтмәгәндә генә
Килә торганнарын – нурлысын.
Район сугыш hәм хезмәт ветераннары Советы.

селения (профессиональное
обучение, профессиональная
ориентация), обязательное участие в общественных работах,
временной занятости;
б) осуществление индивидуальной трудовой деятельности,
ведение личного подсобного
хозяйства;
в) обеспечение посещения
детьми школы и других образовательных учреждений;
г) осуществление ремонта
жилья и хозяйственных построек, подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду;
д) другие мероприятия по
социальной адаптации.
- Куда и как обращаться?
- Гражданин, решивший заключить социальный контракт,
обращается в Департамент
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
по Старокулаткинскому району.
Представляет заявление об
оказании государственной социальной помощи и документ,
удостоверяющий личность.
Заявление должно содержать
письменное согласие всех
совершеннолетних членов
семьи лица, обратившегося
за оказанием государственной
социальной помощи.
- Как рассматривается заявление желающего
заключить социальный
контракт?
- После принятия от гражданина заявления Департамент
Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области по Старокулаткинскому
району организует проведение
собеседования с заявителем
при этом заполняется лист
собеседования.
В день проведения собеседования разрабатывается программа социальной адаптации
семьи (одиноко проживающего
гражданина) на период действия социального контракта.
Заявление, лист собеседования и программа социальной
адаптации рассматриваются
на заседании общественной
комиссии по рассмотрению
вопросов об оказании государственной социальной помощи,
в состав которой входят представители социальной защиты
и социального обслуживания
населения, центра занятости
населения, представители
общественных организаций
района.
Комиссия принимает решение об оказании материальной
помощи, учитывая то обстоя-

тельство, что суть государственной социальной помощи на
основе социального контракта
- обязательство оказывать
помощь тем семьям или гражданам, которые будут помогать
себе сами для того, чтобы стать
активными членами общества
в социальном и экономическом
плане, в том числе заниматься
деятельностью, связанной с
обеспечением материальных
условий жизни семьи.
- Каков срок действия
социального контракта?
- Государственная социальная помощь назначается
на период от трех месяцев до
одного года, исходя из содержания программы социальной
адаптации на период действия
социального контракта. Период
оказания государственной социальной помощи может быть
продлен с учетом конкретных
результатов его выполнения.
Департамент осуществляет
сопровождение социального
контракта, контролирует выполнение программы социальной
адаптации на всех этапах социального контракта, проводит
оценку его эффективности.
На помощь государства
могут рассчитывать те люди,
которые сами намерены помогать себе в решении проблем
и готовы подтвердить, что
выделенные государством
деньги реально улучшили их
жизненную ситуацию. Речь
идет о повышении социальной
ответственности получателей
помощи, снижении иждивенческого мотива их поведения.
Основная цель введения системы социального контракта
-повышение реальных доходов
семей, находящихся за чертой
бедности, и выход их из разряда
нуждающихся в государственной помощи.
По возникшим вопросам
можно получить консультацию, позвонив по телефону 2-26-71, либо лично
обратиться в Департамент
Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области по Старокулаткинскому району по адресу:
р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, дом 12, кабинет 7.
А.К.УЗБЕКОВА,
Начальник отдела социальной помощи
и семьи УОГКУ СЗН в р.п.
Павловка
по Старокулаткинскому
району.

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным
законом
10.06.2008 г. № 76 – ФЗ «Об
общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействии
лицам, находящимся в
местах принудительного со-

держания» общественная
наблюдательная комиссия
Ульяновской области образовано в правомочном
составе (решение совета Общественной палаты
Российской Федерации от
20.10.2016 г. № 53-С, состав
в количестве 13 человек

(Баханова Ольга Николаевна, Кметьев Андрей
Андреевич, Князевская
Татьяна Геннадьевна, Кузнецов Игорь Леонидович,
Ламыкин Петр Петрович,
Малыхина Марина Сергеевна, Мардеев Рафаель
Абдляхатович, Николаев

Максим Николаевич, Про- 1, оф. 136.
хоров Александр Юрьевич,
А.В. БРЕЧАЛОВ,
Сибагатулина Елена Ивановна, Сидоров Владимир
Секретарь
Владимирович, Фомин СерОбщественной палагей Анатольевич, Шлыков
Игорь Александрович),
ты Российской
местонахождение: 432700,
г. Ульяновск, пл. Ленина, д.
Федерации.

Ленин - личность!
Бәйрәм белән, гүзәл ханымнар!
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Это важно
ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ

иЗ ПЕРвых уСТ

На местной почве

Сергей Морозов:

«Мы проводим тестирован
действий власти на здравы

В Ульяновской области приняли новую доктрину продовольственной безопасности
В рамках Российскогоинвестиционного
форума
Михаил НЕМИХАЙЛО дуктов местного производства

«Сочи-2017»состоялсякруглыйстол «Обществои
власть: совместная работа над региональной повесткой», где эксперты обсудили необходимость вовлечения граждан в выработку и реализацию управленческих решений. На важности темы на региональном
и муниципальном
уровнях акцентировал
внимание
губернатор Сергей Морозов в эксклюзивном интервью
«Ульяновской правде»:
- Испокон веков в России было две беды - дураки и
дороги, но сегодня есть третья - подозрительность и непонимание друг друга со стороны власти и общества.
Если хотите - своеобразная обида, причем взаимная.
Для того чтобы эту проблему искоренить, нужно выстроить отношения доверия и вовлеченности власти и
общества в дела друг друга. Понимая, что нужно начинать с основ, с базовых решений, мы пошли нетрадиционным путем при формировании Стратегии развития
региона до 2030 года. Можно сказать, что готовили ее в
2014 году всем миром, всенародно.

на внутреннем рынке недотяПроблемыпродовольствен-гиваетдо нужных значений.
ной безопасности
на уровне Количество производимого момуниципалитетов обсудили лока - 171 килограмм на душу
участникипервогосоветапо населения,
практически
вдвое
выполнениюдоктрины про- меньшерекомендуемой
медидовольственной безопасности.
цинской нормы. Примерно таВозглавил его лично губернакая же ситуация наблюдается и
тор Сергей Морозов.
с мясом, уровень производства
По словам главы региона, составляет
38 килограммов
в
основными задачами для обегод на душу населения.
При
спечения продовольственнойэтом рекомендуемая
норма безопасности
станутсвоевре- 78 килограммов.
менное прогнозирование, выяв-Чтобы кардинально испраление и устранение внутренних
вить ситуацию, в регионе нужи внешнихугроз;устойчивое но построить несколько новых
развитиеотечественного
про- животноводческихкомплекизводствапродовольствия
и сов. И надо сказать, что планы
сырья; поддержка физической
такие есть. В этом году грандоступностибезопасныхпи- товую поддержку получит ряд
щевых продуктовдля всех животноводческиххозяйств,
граждан.«Последнийпункт благодаря этому в скором вреновой доктрины направлен мени
на регион сможет полнорасширение ассортимента простью обеспечить себя продукМЛн руБЛей
дукции местного производства
тами животноводства.
Кроме
и выявление контрафактныхтого,
и
солидную поддержку пофальсифицированных продуклучают и КФХ, занимающиеся
СоСтавиЛа оБщая СтоиМоСть проектов,
тов», - акцентировал внимание
рыбоводством. Уровень роста
Сергей Морозов.
подготовЛенных на оСнове МеСтных
рыбного производства в 2016
году составилболее 95% по
инициатив граждан.
Масла хоть
отношению к 2015 году. Такие
темпы
роста
в
скором
времени
залЕйся
- Результатом стало появление раздела «Народпозволятобеспечитьнаселеные инициативы в Ульяновской области».
По словамминистрасель- ние области недорогой и каческого хозяйстваУльяновской ственной рыбной продукцией
- Все верно. Проходило широкое экспертное и гражобласти Михаила Семёнкина,
данское обсуждение проектов. Если говорить проще,
собственного производства.
в 2016 году в регионе увеличистратегии тестировались на здравый смысл. Среди наилась доля сельскохозяйствен- сосЕди корМят
более ярких инициатив, которые появились в резульных продуктов отечественного
тате этой работы, можно назвать проект «Народный
Еще
один
проблемный
вопроизводствана внутреннем
бюджет», суть которого заключается в том, что любой
прос,
который
получил
имрынке. Количествопроизвежитель имеет возможность высказать свое предложепульс
развития
на
совещании,
денных овощей и зерна полноние по улучшению жизни в своем населенном пункте,
это
обеспеченность
магазистью перекрыловнутренние
и если общественность признает его значимым, среднов региона продуктами местпотребности, что дало возможства на реализацию будут заложены в бюджет.
ного производства. По словам
ность даже экспортировать эти
- Проект носит муниципальный характер. Ознадиректорадепартамента
липродукты в соседние области,
чает ли это, что его масштабы могут варьироа зерно - напрямую в Иран. цензирования областного минваться в зависимостиот возможностей
конНапомним,благодаряпро- сельхоза Дины Москвиной, по
кретного муниципалитета?
шлогоднемуисторическире- таким категориям товаров,
- Ульяновск, к примеру, пока установил для себя
кордному урожаю регион с как яйца, сахар, мясо птицы,
животные жиры и даже хлеб
планку в 15 миллионов рублей. За 2016 год в 27 мулихвой обеспечен подсолнечместного производства, Ульяниципалитетах области был реализован 51 проект на
ником.
новск идет на последнем месте.
общую сумму 25,8 млн рублей. В основном они на- Из собранных 262,2 тысяПричина здесь в том, что в обправлены на благоустройство детских и спортивных
чи тонн подсолнечника можластном центре основную долю
площадок, парковых зон, скверов и аллей.
но выработать 100 тысяч тонн
Только в 2016 году жителями 97 муниципальных
масла - это 80 килограммов рынка занимают крупные торговые
сети.
И
если
региональмасла на человека.При пообразований было представлено 110 проектов развиные
ретейлеры
еще
закупают
требностив 15 килограммах,
тия муниципальных
образований. Из них по итогам
в магазинах
у местных производителей,Ситуацию с нехваткой своих продуктов
- рассказал Семёнкин.
конкурсного отбора получили бюджетную поддержку
то федеральным сахар, яйцаможет
и
исправить, во-первых, желание
производи55 общественно
значимых проектов. В результате был
даже хлеб везут из других ребудЕМ с МясоМ
отремонтирован
31 сельский клуб, 10 объектов водогионов. Из районов областителей
в
и предпринимателей сотрудничать
как можно
снабжения, а реализация еще 10 проектов позволила
По словам губернатора, полидерах чаще всего мелькают
благоустроить
парки и мемориальные комплексы.
А во-вторых,
вышение производства молока
Новоспасский,Барышскийи активнее и идти друг другу навстречу.
Еще раз подчеркну, все это - инициативы самих житеи мясопродуктов местного проНиколаевский.Вешкаймский
потребкооперация, которая покажет
что как формируется бюджет
лей.покупателю,
Они начинают понимать,
изводства - одна из проблем,инад
Ульяновский районы, имея
их муниципалитета,
как им управлять, на какие нужды не
которой предстоит работать
навсвоей территории птицефау
него
есть
возможность
купить
свое
молоко,
мясо,
обходимо направлять те или иные средства. По сути, проближайшем будущем. Сегодня
брики, числятся лидерами по
доля мясных и молочных прояйца и прочую продукцию.
водим тестирование действий власти на здравый смысл.
местным яйцам.
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Фермеры страны обсудили проб

Не «съедят» ли крупные
инвестпроекты все льготные
субсидии процентных
ногоставок?
кредитованиявсех



сельхозтоваро«Мы рады, что федеральный центрИ обнадо сделать так, чтобы молодые фермепроизводителей,
включая КФХ. Порядок ратил внимание на крестьян именно малых
ры обратили внимание именно на это. Разсубсидирования процентных ставок по кредиформ хозяйств. Мы считаем, что фермеры
мер гранта
будет заметно увеличен - с 1,5 до
Эльвира ЗЯМАЛОВА
там изменился. «Благодаря новой программе
важный сегмент АПК. Это труженики села,
2,5 миллиона рублей - для тех, кто будет заВ Москве состоялся XXVIII съезд Ассофедеральный
Минсельхознапрямуюпере- люди, за которыми стоят семьи, хозяйства
ниматься
и,
мясным и особенно молочным жициации крестьянских (фермерских) хозяйств
числяет бюджетные средства банкам, не
и уже
побоюсь этого слова, земельные массивы,
вотноводством. Но и здесь следует правильно
и сельскохозяйственных кооперативов России
банк выдает кредит с льготной процентной
которые от отца к сыну переходят, продолжая
расставить акценты. Одно дело - улучшить
(АККОР).
ставкой не более пяти процентов годовых»,
семейную традицию, развивающую сельское
молочное стадо за счет количества молодого
В нем приняли участие более 900 делегатов
- пояснил министр. Такие меры поддержки
хозяйство», - отметил Семёнкин.
скота, другое - благодаря племенному КРС.
и гостей из 75 регионов страны.
распространяются как на краткосрочные, так
Кстати, по словам председателя совета
В этом планемы пошли нетрадиционным
Ульяновскую
областьпредставлял
актив и на инвестиционные кредиты.
Ассоциации фермеров Ульяновской области
путем - составили реестр фермеров, которые
фермеров в составе 16 человек во главе с миниОднако большое беспокойство вызывает
Вячеслава Варганова, конкурс на грант
дали
по согласие при получении гранта на все
стром сельского, лесного хозяйства и природто, что крупныеинвестиционные
проекты программе «Развитие семейных ферм» будет
деньги закупить племенной скот. За животных ресурсов Михаилом Семёнкиным.
или предприятия, имеющие большой оборот,
объявлен в мае, прием документов начнется
ными поедет спецтранспорт, чтобы завозить
В течение двух дней в центре внимания
могут осилить все региональные лимиты.
в конце
В марта. Однако конкуренция по проих партиями», - рассказал Варганов.
участниковсъездабыли такие проблемы, этом случае малые хозяйства не получатграмме
возбольшая - уже сейчас для участия
Кроме того, на съезде обсуждались вопрокак неурегулированность
земельныхотно- можности компенсации процентной ставки.
записались 15 человек.
сы сбыта произведенной продукции, обновлешений, снижение объемов государственной
Поэтому было предложено на уровне каждого
По другойпрограмме- «Начинающий ния техники, пересмотра устаревших инструкподдержки, недоступность для большинства
субъекта закрепить 20 процентов денежных
фермер» - заявились 25 претендентов. Но
ций
цифи норм, действующих при строительстве
фермеров льготных кредитов, рост диспарисредств за ними и не менее 30 процентов
ра- за
эта весьма предварительная, ожидается
ферм
уведля КРС.
тетацен, административное
и финансовое инвестиционными кредитами. Федеральным
личение числа участников как минимум вдвое.
давление, трудности с реализацией продукминистром идея была поддержана, и перед
«Особое внимание в этом году обращается
ции, снижение числа КФХ.
ЕщЕ большЕ новостЕй на сайтЕ
региональными
главамиаграрногосектора на молочное производство. Сейчас у нас больКак рассказал Михаил Семёнкин, с поставлена
назадача взять ход ее реализации
шие проблемы с молоком - по России около
http://ulpravda.ru
чала этого года действует поддержка под
льготличный контроль.
восьми миллионов тонн продукта не хватает.
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Бәйрәм белән, гүзәл ханымнар!
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2017 - Год добрых дел в Ульяновской области

Общественные воспитатели
В целях реализации Закона Ульяновской области
от 09.03.2016 №20-ЗО «Об
общественных воспитателях несовершеннолетних»
на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав осуществляет подбор
общественных воспитателей в процессе проведения
профилактических и иных
мероприятий в отношении
несовершеннолетних.
Статья 2. Общественный воспитатель
несовершеннолетних
1. Общественный воспитатель несовершеннолетних (далее - общественный
воспитатель) - гражданин,
отвечающий требованиям,
установленным настоящим
Законом, и оказывающий
содействие в воспитании и
защите прав несовершеннолетнего.
2. Общественный воспитатель исполняет свои обязанности на безвозмездной
основе.
3. Гражданину, назна-

ченному общественным
воспитателем, выдается
удостоверение. Положение
об удостоверении общественного воспитателя, его
образец и описание утверждаются Правительством
Ульяновской области.
Статья 3. Задачи общественных воспитателей
Задачами общественных
воспитателей являются:
1) осуществление в пределах своих полномочий
мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних;
2) оказание родителям
или иным законным представителям несовершеннолетних содействия в
воспитании несовершеннолетних;
3) оказание несовершеннолетним содействия
в соблюдении правил поведения в обществе и в быту;
4) проведение индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, их родителями
или иными законными пред-

ставителями в случае возникновения обстоятельств,
указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня
1999 года N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
5) взаимодействие с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по вопросам
предупреждения безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних.
Статья 5. Категории
несовершеннолетних,
которым назначаются
общественные воспитатели
Общественные воспитатели назначаются несовершеннолетним:
1) оказавшимся в трудной жизненной ситуации
и нуждающимся в социальной помощи и (или)
реабилитации;
2) содержащимся в со-

Туган якка мәхәббәт уятты

китте.
Иске Кулаткы урындагы Пенсионерлар Союзы
бүлекчәсенең рәисе Р. Я.
Мусина, “Терешка” авыл
поселениесе буенча район Советы депутаты Р. Н.
Кузәев укучыларга авыл
тормышына бәйле булган тарихи вакыйгалар,
элеккеге кыр батырлары,
колхозлар чорында югары
уңышларга ирешкән кешеләр турында кызыклы
итеп сөйләделәр.
“Терешка” авыл поселениесе администрациясенең Башлыгы Р. Р. Тәминов яшьләрне авылга
кайтару турында чыгыш
ясап, мәктәп укучыларын
туган җирләрендә калып,
хезмәт итәргә өндәде. Бу
фикерне яшь буынга авыл
ветераннар Советы рәисе
М. А. Юнусов та җиткерде.
Әлеге очрашу кайнар

с заключением под стражу;
7) совершившим общественно опасное деяние и
не подлежащим уголовной
ответственности в связи с
недостижением возраста, с
которого наступает уголовная ответственность;
8) освобожденным от
уголовной ответственности
вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки;
9) условно-досрочно
освобожденным от отбывания наказания, освобожденным от наказания
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
10) осужденным за совершение преступления
небольшой или средней
тяжести и освобожденным
судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
11) осужденным условно, осужденным к обязательным работам, исправительным работам или
иным мерам наказания,
не связанным с лишением

свободы;
12) освобожденным из
учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали
противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в
социально опасном положении и (или) нуждаются в
социальной помощи и (или)
реабилитации;
13) безнадзорным.
Для более подробного
ознакомления и подачи
документов в общественные воспитатели
ждем Вас по адресу: р.п.
Старая Кулатка ул. Пионерская д.30 каб. 108
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Телефон для
справок: 8(4249) 2-32-31.
Э.Р. ХАБИБУЛЛИНА,
Специалист КДН и ЗП.

Ветераннарны котлыйбыз!

Буыннар очрашуында

Шушы көннәрдә Урта
Терешка урта мәктәбендә
төрле буын кешеләре
белән истәлекле очрашу
булып үтте. Бу матур чараны Урта Терешка урта
мәктәбенең коллективы
һәм Иске Кулаткы урындагы Пенсионерлар Союзы
бүлекчәсе оештырдылар.
Анда өлкән буын кешеләре, элеккеге механизаторлар, шоферлар һәм
дин әһелләре укучылар
белән үзләренең хезмәт
биографияләре, күргән
михнәтләре, тормышлары,
яшәү үрнәкләре турында
сөйләделәр. Гомумән әйткәндә, бу очрашу балалар
күңелендә туган якка,
авылга карата мәхәббәт
уяту максаты белән оештырылды. Мәктәп директоры
К. М. Давыдов мәктәпнең
тормышы, хәзерге заман
таләпләре турында сөйләп

циально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных
приютах, центрах помощи
детям, специальных учебно-воспитательных и других
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и
(или) реабилитации;
3) употребляющим наркотические средства или
психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющим одурманивающие вещества, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию;
4) совершившим административное правонарушение, повлекшее применение административного
наказания;
5) совершившим административное правонарушение до достижения
возраста, с которого наступает административная
ответственность;
6) обвиняемым или подозреваемым в совершении
преступлений, если в отношении них избраны меры
пресечения, не связанные

чәй өстәлләре артында, матур бәйрәмне хәтерләтте. Ә
инде укучылар эчтәлекле
концерт белән кызыклы
чыгышлар да хәзерләгәннәр иде. Сценарийны укытучылар, директор урынбасары Г.Р. Шарюкова, Г. Ш.
Измайлова, ә музыкаль
бизәлешне укытучы Г. Г.
Алтынбаева оста итеп төзеделәр. Бу чараны X сыйныф
укучылары Миләүшә Давыдова һәм Илнара Шарюкова
мавыктыргыч итеп алып
бардылар.
Әлеге күрешүнең төп
иганәчесе Иске Кулаткы
район Башлыгы Э. Ә. Ганеев иде һәм катнашучылар аңа олы рәхмәтләрен
белдерделәр.
Фәрдәнә ЗӘБИРОВА.
“Терешка” авыл поселениесе Башлыгы.

2017 елның март аенда районыбызда гомер кичерүче Бөек Ватан сугышы ветераны
Абдулхак Яхьевич Сөләйманов (Усть Кулаткы) үзенең туган көнен билгели.
Хөрмәтле ветеран!
Район ветераннар Советы Сезне истәлекле туган көнегез белән тәбрик итә. Илебез азатлыгы
өчен көрәштә күрсәткән батырлыгыгыз алдында баш иеп, Бөек җиңүне яулап кайтканыгыз өчен
Сезгә олы рәхмәт белдерәбез. Исәнлек-саулык, җан тынычлыгы, шатлыклы көннәр телибез.
Якыннарыгызның игелеген күреп, озын гомер итегез!
Район ветераннар Советы Бөек Ватан сугышы ветеранына тиңләштерелгән Ахать Илачевич
Муратов (Кирюшкино), тыл хезмәтчәннәре Тәүхидә Юсуповна Насырова (Иске Кулаткы),
Абидә Исмәгыйлевна Абдуллина (Иске Мостяк), Роза Якуповна Вагапова (Иске Зеленай),
Факия Ризвановна Абдюшева (Яңа Терешка), Мөнзифа Зәйнулловна Фәйзуллина (Яңа
Терешка), Мәфтуха Абубәкәровна Валиахметова (Карамалы), Нәзифә Хәсәновна Бикбаева
(Иске Зеленай), Зәһидә Исмәгыйлевна Рафикова (Иске Зеленай), Сәлимҗан Хәсәнович
Сөләйманов (Иске Кулаткы), Шәрипҗан Үмәрович Курамшин (Иске Кулаткы), Мария
Давыдовна Галахова (Чуваш Кулаткы), Гөлҗиһан Алиевна Кузахметова (Урта Терешка),
Алимҗан Исхакович Юртаев (Иске Атлаш),Бөек Ватан сугышы елларында туган балалар
статусын йөртүче һәм март аенда үзләренең олы юбилейларын билгеләп үтүче Разыя
Низамовна Абәйдуллина (Иске Мостяк), Разия Абдулхаковна Абдуллина (Иске Атлаш),
Тәүхидә Исхаковна Арзуханова (Иске Кулаткы), Наилә Абдулкадировна Бикбаева (Иске Зеленай), Серур Ибраһимовна Бикбаева (Иске Зеленай), Ксенофонд Гаврилович Владимиров
(Яңа Лебежайка), Анатолий Иванович Егоров (Зирекле), Рәшид Алимҗанович Ибраһимов
(Усть Кулаткы), Тәнзилә Хәйдәровна Камальдинова (Яңа Зимница), Җәүхәрия Якубовна
Курмакаева (Яңа Зеленай), Юрий Петрович Мансуров (Чуваш Кулаткы), Сәгадәт Ахмеровна
Насырова (Иске Мостяк), Виктор Михайлович Николаев (Чуваш Кулаткы), Ибраһим Яхьевич
Рәхмәтуллин (Иске Кулаткы), Әмерхан Юнусович Усманов (Иске Кулаткы), Рәисә Ибраһимовна Хәбибуллина (Яңа Зимница), Адельша Абдрахманович Хайров (Иске Зеленай), Нурия
Мохаррәмовна Хәйруллина (Яңа Кулаткы), Рушан Абдулхакович Ханбиков (Иске Кулаткы),
Рәисә Нәсибулловна Шаяхметова (Иске Мостяк), Абдулла Шәйдуллаевич Юсупов (Иске
Кулаткы), Мөнирә Гайнетдиновна Яфарованы (Усть Кулаткы) район ветераннар Советы
чын күңелдән олы бәйрәмнәре белән тәбрик итә. Дәһшәтле сугыш елларында дөньяга килеп,
шатлыклы, борчу-хәсрәтсез, михнәтсез балачактан мәхрүм булдыгыз. Әмма сугыштан соңгы
елларында илебезне торгызуда, халкыбыз, киләчәк буын рәхәт тормышта яшәсен өчен, гомер
барышында күп тырыштыгыз, үзегездән өлеш керттегез. Сезгә саулык-исәнлек, гаилә бәхете,
җан тынычлыгы телибез. Киләчәк тормышыгызда да саулыкта, муллыкта, якыннарыгызның
игътибарын, җылысын тоеп яшәргә насыйп булсын.
Хөрмәтле юбилярлар!
Сезнең тормыш юлы – матур тарих,
Күпләр өчен үрнәк булырлык.
Рәхмәт, дибез, Сезгә чын йөрәктән
Сезнең гомер – безнең горурлык.

Әниләр хөрмәтләнде

Әфган җиреннән совет
гаскәрләренең чыгарылуына
28 ел тулу уңаеннан 15 февраль көнне Мосеевка авылы
клубында матур кичә оештырылды. Әлеге очрашуга Әфган
һәм Чечня җирләрендә хәрби
бурычларын намуслы үтәүче
авылдашларыбызның әниләре

чакырылган иде. Кичә чәй
табыны артында дәвам итте.
Әлеге вакыйгаларның үзәгендә булучы ир-егетләребез,
аларны батырларча үстерүче
әниләр адресларына хөрмәт
сүзләре, җылы теләкләр яңгырады, эчтәлекле концерт
программасы тәкъдим ителде.

“Йолдызчык” төркеме кунакларга дәртле биюләр, матур
җырлар бүләк иттеләр. Клуб
мөдире Асия Сабитова һәм
китапханәче Руфия Ахтәмова
әниләргә багышлап моңлы
җырлар башкардылар.
Чәй табыны артында әниләр
бер-берсе белән аралашып,
үткәннәрне искә алдылар,
дога кылдылар, җырлап, күңел
ачтылар. Иң мөһиме – үзләренә
карата хөрмәт, игътибарлылык, кайгыртучанлык булуын
сизделәр.
Соңыннан кунаклар әлеге
бәйрәмне оештыручы Асия
Сабитовага, концерт куючы
балаларга рәхмәт сүзләре
әйттеләр.

Бәйрәм белән, гүзәл ханымнар!
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Хәтерләрне яңарту

Якташыбызны искә алып
2017 елның 15 февралендә Урта Терешка
авылында гомер итүче
Камил Мирза улы Хамзин
бакый дөньяга күчте. Ул
районыбызның танылган
шәхесе- укытучы да, тарихчы да, дин әһеле дә,
язучы да иде.
Менә шундый уңай сыйфатлар аның биографиясендә сүнмәс эзләр калдырды.
Безнең якташыбыз укытучы буларак озак еллар
Урта Терешка урта мәктәбендә балаларның күңелендә туган якка, тарихка
мәхәббәт уятып, тирән
белем бирде. Тәҗрибәле гы документлар нигезендә районыбызның, Урта
гыйлемче, архивларга
мөрәҗәгать итеп, андаТерешка авылының бай

Язгы тойгылар
Гөрләп ага ташкын
сулар,
Яз телендә сөйләшә.
Мөлдер-мөлдер карлар
елый,
Яз килгәнгә көнләшә.

Туып-үскән иленә.
Кара каргалар кайтты
Инештәге талларга.
Сыерчыклар тиздән
кайтыр,
Без ясаган ояларга.

“Кара түбәтәй” кигән
Тау түбәләре күренә.
Арып-талып кошлар
кайта,

Умырзая чәчәк аткан
Кара урман буенда.
Нинди рәхәт яшәүләре,
Туган авыл куенында.

тарихы турында
эчтәлекле материаллар калдырды. Алар тормыш иптәше
Сафа кызы Акилә ханым
белән бергә мәктәп музеен
да булдырдылар.
"Кеше китә, җыры кала",
дигән –дигән әйтем бар.
Бу әйтем нәкъ якташыбыз
Камил Мирза улы Хамзинга
да тәңгәл туры килә. Чөнки
ул гомер агышында 2005
елда “Авылым серләре” һәм
2006 елда “Авыл - яшәү чыганагы” дигән китапларын
бастырып чыгарды. Автор
бу китапларда үзенең шигырьләре, материаллары
аша туган җиргә карата
мәхәббәт уятуны, эшчән
авыл халкын, борынгы
әби-бабайларның йолала-

рын якты итеп чагылдыруга
иреште.
Ул шулай ук мөселман динен алып баруда, шәкертләргә белем
бирүдә дә үзеннән зур өлеш
кертте һәм Урта Терешка
авылы “Рәшит” мәчетенең
элеккеге имамы буларак
мөселманнар белән тыгыз
элемтәдә яшәде.
Камил Мирза улының
якты образын искә алып
“Күмәк көч” район газетасының укучыларына аның
төрле елларда иҗат иткән шигырьләрен тәкъдим
итәбез.
Рөстәм
АРИФУЛЛИН.

Безнең гомер
Безнең гомер чиге
шундый,
Изгелектә сыналмак.
Бер Аллаһы әмере ул,
Күз йомганчы югалмак.
Бу дөньяга нигә
тудык,
Әллә изге бер эшкә.
Бер Ходайның
нигъмәтләре,
Тигәнгәме өлешкә.

Гомер чиге кайчан
бетә,
Ансын инде кем белә?
Яше яшькә җитмичә,
Кайберәүнең өзелә.
Аксакаллар хөрмәтенә
Бик сирәкләре җитә.
Бер гасырга тиңдәш
булып,
Бу дөньядан ул китә.

Бүген түгел - иртәгә
Кайтам инде туган

якка,
Бүген түгел иртәгә.
Җәйнең зәңгәр
кичләрендә
Урам буйлап үтәргә.
Кайтам инде, кайтам
инде,
Ходай кушса иртәгә.
Бер көн, бер төн калды
тагын,
Ничек түзеп көтәргә?
Кайтам инде,кайтам
инде
Бүген түгел иртәгә.

Сандугачым, кыйгач
кашым,
Җан яраткан иркәгә.
Көтә-көтә арып

беттем,
Күп калмады көтәргә.
Бергә үскән, бергә
үткән,
Сукмаклардан үтәргә...
Кайтам инде, кайтам
инде
Бүген түгел иртәгә.
Ходай безгә шулай
язган
Бергә гомер итәргә.

Терешка болыннары
Эх, Терешка болыннары,
Яшел чирәм буйлары!
Дуслар белән учак ягып,
Ял итү урыннары.
Бөдрә таллы су буйлары,
Камышлы инешләре.
Урманнары, аланнары,
Хуш исле җимешләре.

Зәңгәр кичәләрендә.
Туган ягым, алсу таңым,
Яшьлегемнең сердәше.
Чылтырап аккан
чишмәләре
Шатлыгым һәм күз яшем.
Эх,Терешка болыннары,

Яшел чирәм буйлары.
Җырларым да, моңнарым
да, Дуслар белән күрешкәндә,
Күңел чишмәләрендә.
Ял итү урыннары.
Ярсуланып дулкынлана,

Авылым бишегем

Вязовый Гай авылы тарихы
(Ундүртенче бүлек)

1934-37 елларда Совет
илендә «Яшьләрне самолетларга!»- дип аталган өндәү
(клич) була һәм шушы нигездә
байтак кына хәрби очучылар
әзерли торган уку йортлары
ачыла.
Вязовый Гай авылы егете

тучы кызга өйләнә.
Советлар Союзы - Совет иле
1930 елларда заводлар төзеп,
колхозлар оештырып дөнья
күләмендә көчле дәүләт булып
аякка баскач, империалистик
илләр өчен идеологик яктан
большевиклар - коммунистлар
иленә ачулары-нәфрәтләре
арта бара.
1937 елда Япония империалистлары көнчыгышта провокация ясап, Хасан күле һәм
Холхинголга Совет җирләренә
керәләр. Сугыш башлана.
Вязовый Гай авылы егетМәсүт абый Усманов та Орен- ләре дә читтә калмый, мобилизациягә эләгеп Совет җире өчен
бургка очучылар хәзерли торсугышалар. Алар арасында
ган уку йортына укырга китә һәм
Ибраһим Мөрсәлимов, Ахать
аны тәмамлагач 1936 елда Уфа Муракаев, Хиали Муракаев
төбәгендә урнашкан очучылар булалар. Шушы сугыштан
полкында хәрби хезмәтен
Ахать Муракаев яраланып
башлап җибәрә.
кайта. Соңырак японнарга
Уфада Әминә исемле укыкаршы көнчыгыш фронтына

Фәрит Бавиев, Хиали Иксанов
та алыналар.
Мәсүт абый
Усманов
хезмәт иткән штурмовой
очучылар полкын көнчыгышка
Усурийскийга күчерәләр һәм
японнарга каршы сугышалар.
Мәсүт абый 1945 елның
сентябренә кадәр очучы буларак сугышта катнаша һәм
очучылар полкы җитәкчесе
дәрәҗәсенә кадәр җитә.Сугыштагы батырлыклары өчен
ул «Кызыл Йолдыз» һәм «Кызыл Байрак» орденнары белән
бүләкләнә.
Хөрмәтле укучым! Мин
бу язмаларның авторы-Мөнир Вәлшин буларак, Мәсүт
абый белән бергә булган хатирәләремне дә искә аламын.
- Мин 1977 елда Вязовый
Гай совхозында агроном булып
эшли идем. Бер көн җәй уртасы
ерак кырдан, мотоциклда авыл

юнәлешендә кайтып килгәндә,
комбайннар җыеп киткән арыш
кырында, юлдан ерак түгел,
салам өеме янәшәсендә ике
кешене очраттым. Алар берсе
хатын, берсе ир кеше иде.
Күрешкәннән соң, мин ир
кешенең Мәсүт абый Усманов
икәнлегенә төшендем.
Ул миңа үзенең ничек очучы
булырга ирешүе турында ачыктан-ачык сөйләде. Аның истәлекләреннән күренгәнчә
ул минем әтием ярдәмендә
һәм Вәлшин Кәшаф абыйның
тәкъдиме белән Оренбургкка
очучылар әзерли торган уку
йортына укырга киткән булган.
Мәсүт абый белән очрашканда әтием бакыйлыкка киткән
иде инде.
Ялга чыккач, Мәсүт абый
белән Әминә апа Уфада
яшиләр. Әминә апаның кәсебе саламнан эшләпәләр үрү

булганга күрә, салам сайлау
максаты белән кырга килгәннәре ачыкланды.
1939 елның 30 ноябрендә
Финляндия Совет чикләрен
бозып безгә сугыш башлый.
Шушы сугышта Вязовый Гай
авылыннан ике туган (агалы-энеле) Айнетдин һәм Шикур Алюшевлар катнашалар
һәм Карелия җирендә үлеп
калалар. Авылыбыздан Фин
фронтында Салихов Әкрам
Минһач улы, Вәлшин Мияссәр
Илач улы да сугышалар.
1985 елда агалы-энеле
Риза һәм Равил Алюшевлар энеләре Абдулхай Вәлшин белән Карелиягә барып,
туганлык каберендә булып
әтиләренә-бабаларына дога
кылып кайттылар.
Мөнир ВӘЛШИН.
Вязовый Гай авылы.

Батырлар һәм кыюлар көнендә
Гаиләнең терәге – ират, әти кеше. Безнең татар
халкында борынгыдан әти
кеше – гаилә башлыгы
итеп, аңа зур ихтирам, олы
хөрмәт белән караганнар,
бу бүгенге көндә дә шулай.
Әтиләр ил терәге, гаилә
таянычы булып торалар. 23
февраль – Ватанны саклаучылар көне. Бу – батырлар
һәм кыюлар көне. Әлеге
бәйрәмне билгеләү уңаеннан безнең Яңа Зимница
авыл клубында әтиләр катнашында матур чара үтте.
Кунакларны бәйрәм

белән котлап, матур
теләкләр әйтелде. Бию
түгәрәгенең отчет концерты күрсәтелде. Түгәрәккә
йөрүчеләр чыгышлары
белән биюгә сәләтле булуларын дәлилләделәр.
Милли киемнәргә киенгән
балаларның тыпыр-тыпыр
биюләрен әтиләр алкышларга күмеп, яратып карадылар.
Чара дәвамында авыл
мәдәният
тормышын
үстерүгә зур өлеш кертүче, күпкырлы талант иясе
Рафаэль Асановның истә-

легенә багышлап, шахмат
турниры оештырылды.
Ярышларның төп спонсоры – Фирүзә апа Асанова
иде. Аңа олы рәхмәтебезне
һәм ихтирамыбызны белдерәбез.
Турнир дәвамында иң
оста уенчылар ачыкланды. Авылыбыз депутаты, фермер Рәхимҗан
Әмирҗанович Мохаммедовка тиңләр булмады.
Икенче урынны авыл администраторы Исмәгыйль
Ахметзыевич яулады һәм
һәм өченче урынга Тәфик

Ирфанович Шәмсетдинов
чыкты. Җиңүчеләр Почет
грамоталары белән билгеләнделәр. Әлеге чарада
зур теләк белән катнашучы
ир-егетләребезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Сезгә һәм гаиләләрегезгә
тыныч күк йөзе, ныклы
сәламәтлек, бәхет, муллык,
һәр эшегездә уңышлар
теләп калабыз.
Фирүзә АЛИМОВА,
Яңа Зимница авыл
клубы хезмәткәре.
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2017 ел регионда – Халыкның репродуктив сәламәтлеген саклау елы

Бала сөюдән дә татлырак нәрсә бар?!
Губернатор С. И. Морозов
инициативасы белән 2017 ел
регионда – халыкның репродуктив сәламәтлеген саклау
елы дип игълан ителде.
Чыннан да, тормыш-көнкүреш
шартлары яхшыруга карамастан, халыкның сәламәтлеге
елдан-ел начарая. Бигрәк тә
бала тудыру яшендәгеләрнең
физиологик
халәте борчу
тудыра. Патология белән туган балалар саны арта бара.
Сәбәпләре нидән?
Бу хакта Иске Кулаткы
район больницасының акушер-гинеколыгы Эльвира
Абдулшикуровна Куниевская белән әңгәмә кордык.
– Эльвира Абдулшикуровна, сөйләшүне “репродукция” яки “репродуктив
сәламәтлек” дигән атамаларга ачыклык кертүдән
башласак, дөресрәк булыр.
– Репродукция яңадан
үстерү, ягъни яңа тормыш
бүләк итү дигән мәгънәне аңлата һәм барыбызга да мәгълүм
булганча, әлеге процесста ир
белән хатын бергәләп катнаша. Шуңа күрә репродуктив
сәламәтлекнең начараюында
да икесе дә бер дәрәҗәдә
гаепле. Халык телендә әлеге
терминнарның хатын-кызларга
гына карата, ягъни аларга кагылышлы психологик, социаль
проблемалар белән бәйләп

нормаларның юкка чыгуы.
Очраклы партнерлар белән
җенси мөнәсәбәткә кергән
күпме яшьләр бүген йогышлы
венерик авырулардан дәваланырга мәҗбүр! Яңа гына
корган күпме гаиләләр шул
сәбәп аркасында таркала!
Күпме хатын-кызлар балага
уза алмый! Иң аянычы-саклану чаралары һәм дарулар
сатылуга карамастан, СПИД
йоктыручылар саны кимеми.
Япь-яшь гомерләр вакытсыз
өзелә.
– Бу ни сәбәптән, яшьләрнең үз сәламәтлегенә игътибарсыз булуын да исәптән
төшереп булмый.
кулланылуы дөреслеккә туры китерә. Шунысы кызганыч,үз
– Әйе, бигрәк тә салкыннаркилми. Чөнки балага уза алмау- сәламәтлеген һәрдаим кайда җиңелчә киенергә яратучы
ның гаебе хатын-кызда да, ирдә гыртып, вакытында табибка
яшүсмер кызларны кабатлап
дә булуын медицина галимнәре күренүчеләрнең саны бик аз. кисәтәсе килә: сез бит булачак
инде күптән раслады.
Моңа дәлилләр җитәрлек:
әниләр, бер тапкыр югалган
– Инде репродуктив
ирләрнең яртысыннан арсәламәтлекне кайтару - бик
сәламәтлекнең начарлануы, тыграгына бүген простатит,
авыр, кайчагында бөтенләй
ягъни организмның сәламәт ягъни мәни бизе ялкынсыну
дә мөмкин түгел! Шуңа күрә 30
нәсел калдыруын тоткарла- дигән диагноз куела. 25 тән
градуслы салкыннарда капрон
учы сәбәп- ләргә тукталыйк. 40 яшькә кадәрге ирләрнең оектан, яланбаш чыкканчы,
– Алар бик күп һәм төрле.
спермасында орлыкландыруга киләчәгегезне уйлагыз! Хроник
Ләкин һәр кайсы – начар
сәләтлек үзәнәкләр өлеше циститтан баласызлыкка илтүэкология, дөрес тукланмау,
2 проценттан да артмый.
че юл кыска. Яшь гомереңне
аз хәрәкәтләнү, салкын тию,
Хатын-кызларда яман шеш
еллар буе дәвалануга сарыф
стресслар, начар гадәтләр
авырулары яшәрү ил күләм
иткәнче, сәламәтлегеңне ал(исерткеч эчемлекләр белән
проблемага әйләнеп бара. дан кайгырту дөресрәк түгелме!
мавыгу, тәмәке тарту) – ахыргы Ә бит төп сәбәп – бүгенге
– Кыз балалар үстерүче
чиктә организмның табигать җәмгыятьнең яшәү рәвеше, әниләргә киңәшегез. Интарафыннан бирелгән функягъни элементар гигиена талә- тернет тиешле мәгълүмат
цияләрне үтәү сәләте югалуга пләренең үтәлмәве, әхлакый
белән тулуга карамастан, иң

Җиңү юлы мәктәп елларыннан
башлана

Фән олимпиадалары
– укучыларның гомуми
белем фәннәре буенча үзенчәлекле ярышы.
Аларның төп бурычы
– укучыларның мәктәп
фәннәрен өйрәнү белән
кызыксынуын арттыру
һәм сәләтле укучыларны
ачыклау.
Иске Кулаткы беренче
номерлы урта мәктәбенең
XI «А» сыйныф укучысы
Айдар Вәлшин беренче
сыйныфтан ук гел “5”ле
билгеләренә генә укый. Ул
югары нәтиҗәләргә ирешеп
һәм тирән белемле булуын
күрсәтеп, төрле олимпиадаларда катнаша. Быел ул
җәмгыять һәм математика

санала?
– Сүз
дә юк, әлеге ысул
белән бәби табу мөмкинлеге
бик күп гаиләләргә өмет бирде.
Дөрес, әлеге процедураның артык кыйммәт булуы һәм бөтен
очракларда да уңышлы нәтиҗә
бирмәве -ЭКОның сыйфатын
шик астына куя. Ләкин фактларга да күз йомып булмый.
Әлеге балалар безнең арада
яши һәм, иң мөһиме, табигый
юл белән узганнардан бер нәрсәсе белән дә аерылмыйлар.
Минемчә, замана медицинасының, ниһаять, безнең илдәге
хатын-кызларга да ана булу
бәхете бүләк итүенә сөенергә
кирәктер. Чөнки сәламәт бала
сөю бәхетеннән дә татлырак
хозурлык юк дөньяда. Һәр
гаиләгә шундый бәхет һәм
озын гомер юлына җитәрлек
сәламәтлек телим.
Форсаттан файдаланып,
район хатын-кызларын Халыкара хатын-кызлар көне белән
тәбриклим. Барчасына да нык
сәламәтлек, озын гомер, гаилә
бәхете, тыныч тормыш, якыннарының кайгыртучанлыгын, җан
җылысын тоеп, игелекләрен
күреп яшәргә телимен.
– Эчтәлекле әңгәмәгез
һәм изге теләкләрегез өчен
рәхмәт.
Әңгәмәне
Әлфия ЯФАРОВА
алып барды.

Хөрмәтле газета укучыларыбыз!

Безнең уңышлар

фәннәреннән Бөтенроссия күләмендә үткәрелгән
олимпиадаларда икенче
урынны яулады, ә физика
фәненнән беренчелеккә
чыкты. Физика фәненнән
Димитровград шәһәрендә
үткәрелгән олимпиаданың региональ турында
IV урынны яулап кайтты.
Декабрь аенда Айдар РФ
фән Министрлыгы олимпиадалары исемлегенә
кертелгән “Звезда” исемле
күп профильле инженер
олимпиадасында да катнашты. Әлеге олимпиада
да җиңүчеләр илебезнең
алдынгы югары уку йортларына имтиханнарсыз
укырга керә алалар. Олимпиаданың төгәлләү турында да Айдарга уңышлар
телибез. Айдарның белемне ныклап үзләштерүе һәм
муниципаль, төбәкара һәм
халыкара конкурсларда
нәтиҗәле катнашуы сокландыра. Ул физика фәненнән Мәскәү шәһәренең
физика-техник, Санкт-Петербург шәһәренең дәүләт,
Росатом “Националь төш
тикшерү” “МИФИ” университетлары тарафыннан
үткәрелгән олимпиадаларның сайлап алу турларында
беренче урыннарга лаек

кирәклесен сайлап алу өчен
дә азмы-күпме гыйлем кирәк.
– Кыз бала организмы туган көненнән үк әни булырга
әзерләнә башлый. Аның алга
таба сәламәт булып үсүенә,
бәхетле гаилә корып, сәламәт
балалар табуына нигез сабый
чакта салына. Шуңа күрә кыз
баланы кечкенәдән гигиена
таләпләрен төгәл һәм дөрес
итеп үтәргә, үз -үзен чиста,
пөхтә йөртергә, сәламәт
тукланырга, дөрес итеп киенергә өйрәтү – әни кешенең
иң мөһим бурычы. Аякларның
һәрвакыт җылыда булырга
тиешлеген дә әни искәртергә
тиеш. Яшүсмерлек чорында
даими рәвештә гинекологка
күренү, менструация циклының
даимилеген контрольдә тоту,
физиологик үзгәрешләрдә
нинди дә булса тайпылыш
булганда, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итү – шулай ук
әниләр җаваплылыгында.
– Эльвира Абдулшикуровна, медицина бер урында
тормый һәм бүгенге югары
технологияләр репродуктив сәламәтлеген дә җитди
тайпылыш булган, ягъни
табигый юл белән балага уза
алмаучыларга да ярдәмгә
килә. ЭКО ысулы турында
фикерегез. Кайсы очракларда бу ысул бала бәхете бүләк
итүдә бердән- бер дөрес юл

булды. Айдарга теләсә
нинди катлаулы эшләрне ышанып тапшырырга
мөмкин: мәктәп дәреслегендә булмаган ниндидер
темага мәгълүмат, материал тупларга. Мондый бурычларның барысын да ул,
мөстәкыйльлек күрсәтеп,
үзенчәлекле итеп, җиренә
җиткереп башкарып чыга.
Айдарны башкалардан
аерып торган сыйфатлар
– аның кызыксынучанлыгы
һәм ирешелгәндә туктап калырга теләмәве. Шуңа күрә
дә ул һаман күбрәк белергә,
мәктәп программасы кысаларында калмыйча, алга
барырга, үзен төрле яктан
күрсәтергә омтыла. Аның
белем һәм энергиясе күп
нәрсәләргә: дәресләрдә иң
актив укучыларның берсе
булырга, олимпиадаларның барлык этапларында,
интеллектуаль конкурсларда катнашырга җитә. Айдар
Вәлшин кебек укучылар
укытучыларны да, якыннарын да уңышлары белән гел
сөендереп торалар.
Р. З. ХАЛИКОВА,
Иске Кулаткы беренче
номерлы урта мәктәбенең физика фәне
укытучысы.

таныша ала. Газетада басылып
чыккан котлаулар, белдерүләр,
яңалыклар бар җиргә дә тарала, дигән сүз. Әмма газетага
язылу барыбер кирәк, чөнки
ул башкача яши алмый. Хәзер
без 2017 елның икенче яртыеллыгына иске, арзан хакка
газетаны рәсмиләштереп торабыз. Ул 349 сум 26 тиен. Тик
Сезгә шатлыклы хәбәре- 1 апрельдән, махсус подписка
башлангач, газетаның бәясе
безне җиткерәсебез килә.
күпкә күтәреләчәк. Күберәк
Газетабыз 86 яшен тутырса
да, һаман да замана белән яздырып алучы булганда,
газетаның сыйфаты да, эчтәбергә атлап бара. Хәзер сез
леге дә байрак булачак. Ник
аны электрон форматта да
дисәгез, барысы да шул акчага
укый аласыз. Хәтта үз район бәйләнгән. Акча булмагач,
халкыбызның яздырып алучы- безнең журналистлар читкә
лары гына түгел, интернет
чыгып, материаллар туплый
булган җир шарының төрле
алмыйлар, үз күзләре белән
төбәгендә яшәүче татарлар да җитешсезлекләрне дә күреп

исбатлауга ирешү - мөмкин
булмый. Чөнки хәзер газета
үз - үзенә акча эшли һәм яши,
бу замана таләбе.
Хөрмәтле газета укучыларыбыз, барысы да сезнең
ярдәмгә, теләккә бәйле. Милли
матбугат яшәсен, районыбыз
татар, мөселман төбәге булып
калсын дисәгез, үзебезнең
затлы әйберләребезне саклый
белик!
Ә электрон газетабызны
укырга теләсәгез интернетка
кереп эзләгечкә kumiakk.ru
“Кумяк кюч” Старокулаткинского района , Ульяновской
области дип кенә языгыз. Без
һәрвакыт сезнең белән. Бер беребезне саклыйк.
Майзә МАСИЕВА,
баш редактор.

Спорт - Спорт - Спорт

Егетләребез көрәштә чыныга
21 февраль көнне Иске
Кулаткы балалар һәм
яшүсмерләр спорт мәктәбендә Ватанны саклаучылар көненә багышлап,грек-рим көрәше буенча
традицион турнир оештырылды.
Тантаналы өлештә балалар һәм яшүсмерләр
спорт мәктәбе директоры И.А. Салихов чыгыш
ясап, ир-егетләрне бәйрәм
белән котлады, аларга
гадел көрәш һәм лаеклы
җиңү теләде.
Нәтиҗәләр буенча, үз
үлчәү авырлыкларында: 40
килограммга кадәр - Реналь
Асанов, 45 килограммга
кадәр – Тимур Разаков, 50
килограммга кадәр – Фәнис
Алимов, 60 килограммга

кадәр – Ильяс Бадаев, 70 пулярлаштыруга, сәламәт
килограммга кадәр –Тимур яшәү рәвешен пропаганКәримов, 70 килограммнан далауга, балаларны пада югары Марсель Юмангу- триотик рухта тәрбияләүгә
лов җиңү яуладылар.
юнәлтелгән иде.
Җиңүгә ирешкән көрәшЧыннан да, спортта
челәр Почет грамоталары чыныккан егетләребез
белән бүләкләнделәр. Әле- киләчәктә хәрби хезмәттә
ге чара яшьләр арасында дә, тыныч тормышта да
грек-рим көрәшләрен по- югалып калмаслар.

Бәйрәм белән, гүзәл ханымнар!
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Хөрмәтле Майзә Сонатулловна МАСИЕВА!
Сезне тормышыгыздагы зур вакыйга - юбилейлы
туган көнегез белән ихлас күңелдән котлыйбыз. 60 яшь
- ул адәм баласының тормышта акыл җыйган, дөньяга
үз карашы булып, эшләгән эшләренә бәя бирер чагы.
Ә сезнең эшләрегез, уңышларыгыз күз алдында. Озак
еллар “Күмәк көч” редакциясендә намуслы хезмәт куясыз. Сезнең ярдәмчел, җаваплы кеше булуыгызны без
- хезмәттәшләрегез белеп-тоеп торабыз. Алга таба
да шулай бердәм булып эшләүне дәвам итәрбез, дип
уйлыйбыз. Сезне юбилеегыз белән чын күңелдән котлап,
озын гомер, тазалык-саулык, шәхси тормышыгызда зур
уңышлар теләп калабыз.
Якты кояш һәрчак юлдаш булсын,
Шатлык тоеп типсен йөрәгегез.
Авырлыклар сезне урап үтсен,
Кабул булсын һәрбер теләгегез.
Җылы теләкләр белән “Күмәк көч” редакциясе
коллективы.
Мосеевка авылында гомер итүче Рәбия Исхаковна
ХАЙРОВА 6 мартта – 55 яшьлек юбилеен каршылады.
Гаиләбезнең якты кояшы – тугры
гомер юлдашым, сөекле әниебез, яраткан әбекәебез, кадерле
кызыбыз, сеңелебез!
Кадерлебез – син безнең таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, яшәү өлгебез. Сабыр
сандыгының ачкычын гомер
буе саклап яшәп, төпле акыллы
киңәшләрең белән туганнарыңа
ярдәм кулы сузасың, әтиебезнең
ышанычлы таянычы була беләсең, безгә – балаларыңа яшәү
үрнәге күрсәтәсең. Без шатлык-сөенечләребез белән уртаклашырга да, борчу-мәшәкатьләребезне бүлешергә дә синең
яныңа ашыгабыз. Авырлыкларны зур сабырлык белән җиңәргә,
тормышта сынмаска-сыгылмаска, кешеләрне hәм тормышны
яратырга син өйрәттең безне, әниебез. Син – йортыбызның
алыштыргысыз яме hәм нуры. Киләчәктә дә мәңге сүнмәс
кояшыбыз булып кал!
Иң кадерле, газиз кешебез син,
Бу - буш сүзләр диеп уйлама.
Әниләргә сыенып яшәгәннәр
Бәхетен таба якты дөньяда!
Әти белән тигез яшәгез сез,
Ничек матур парлап йөргәндә!
Шулай бергә каршы алыгыз сез,
Без сагынып кайтып кергәндә.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Тәфик Гамирович,
кызың Гөлия, улың Ильфат, киявең Рафаэль, оныкларың
Амир, Ралина, әтиең Исхак Мөбинович, каенатаң-каенанаң
Гамир һәм Майдә Хайровлар, кодагыең Гөлгенә, апаларың Кәбирә, Кәримә гаиләләре белән, абыең Кәрим улы
Руслан белән.
Мосеевка – Иске Кулаткы – Татар Шмалагы.

Уважаемый Валерий Алексеевич ВИНЮСЕВ!
Мы от всей души поздравляем Вас с 60 летним юбилеем!
Хотим пожелать Вам настоящего, большого счастья в
судьбе и радостных моментов каждый день! Сколько
терпения, выдержки, мудрости, доброты, отзывчивости
и радости Вы несете в себе. Пусть ученики ценят Вас
и оправдывают Ваши ожидания, а родные - любят и
поддерживают. От всего сердца желаем Вам успехов
и вдохновения в преподавательской деятельности.
Вы замечательный, прекрасный педагог.
Всегда чудесен, интересен ваш урок.
И в день рождения всем коллективом
Поздравить Вас от всей души спешим
мы.
Районная профсоюзная организация работников образования и коллектив Старокулаткинской средней
общеобразовательной школы № 2.

Яңа Мостяк авылында туып, Иске Кулаткыда гомер
буе шофер булып эшләгән Рифать Ибраһим улы АБДУЛЛИНГА 6 мартта 60 яшь тулды, ә инде 15 мартта тормыш
иптәше Сания Исмаил кызы үзенең күркәм туган көнен
билгели.
Кадерлеләребез! Гомерләрегезнең һәр мизгеле сезгә шатлык-куанычлар гына алып килсен! Бәйрәмегез котлы, мөбәрәк,
бәхетегез һәрчак түгәрәк булсын. Алдагы көннәрдә дә бергә
бәхеткә, шатлыкка күмелеп, кайгы-хәсрәтләр күрми, озак
еллар якыннарыгызны сөендереп яшәгез. Сезнең кебек киң
күңелле, барчабызга да йөрәк җылысын мулдан биреп яшәүче
кешеләребез булу – безнең өчен зур бәхет.
Алыгыз сез бездән тәбрик сүзен,
Шушы булсын олы бүләкләр.
Тыныч күңел белән матур тормыш
Озын гомер – безнең теләкләр.
Җылы теләкләр белән кода-кодагыең Рифать – Рафия
балалары `һәм оныклары белән.
Иске Мостяк – Сызран.

Хөрмәтле Венира Мөнировна ЗӨЛКӘРНӘЕВА!
Иске Атлаш участок больницасы коллективы
Сезне истәлекле юбилеегыз белән чын күңелдән котлый. Алдагы гомер көннәрегезне гел шатлыклар, чиксез бәхетләр, якты
өметләр генә биләп торсыннар. Саулык-исәнлек hәрвакыт
Сезнең аерылмас юлдашыгыз булсын. Больницада эшләп,
намуслы, үз эшегезне белүче, яратучы, тырыш, үрнәк хезмәткәр буларак, безгә үрнәк булып торасыз. Фидакарь хезмәтегез
өчен тирән ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне
белдерәбез.
Тормыш юлыгыз һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелегез.
Озын гомер, бәхет-шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерегез.

Иске Мостяк авылында гомер кичерүче Рафия
Ахметшовна АХСЯНОВАГА 9 мартта 65 яшь тула.
Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әниебез, яраткан
әбекәебез!
Без сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз һәм
йөрәктәге иң җылы теләкләребезне җиткерәбез. Сиңа исәнлек-саулык, ак бәхетләр, күңел тынычлыгы, шатлыклар белән
тыныч тормыш телибез. Озак яшә безне
шатландырып, парлы белән икәү янәшә,
кайгы-хәсрәт күрмичә.
Сәламәтлек ташламасын сине,
Һәрбер көнең үтсен шатлыкта.
Яшәү яме, дөнья иминлеге
Юлдаш булсын алгы тормышта.
Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рифать Харисович,
кызларың Зөлфия, Галия, улың Илнар, кияүләрең Рафаэль,
Рим, киленең Гүзәл, оныкларың Лилия, Динара, Алсу, Ленар, барча туганнарың, кода-кодагыйларың һәм дусларың.
Иске Мостяк – Сызран – Иске Кулаткы – Яңа Яндука.

Урта Терешка авылында гомер кичерүче
Гөлсем Халил кызы БИКБАЕВА 8 мартта 70 яшьлек
юбилеен билгели.
Иң якын, иң кадерле кешебез! Сине ихлас күңелдән күркәм юбилеең белән котлыйбыз, озын гомер,
бәхет-шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык-сәламәтлек телибез. Кайгы хәсрәткә бирешмичә,
якыннарыңның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп
булсын. Без Сине чиксез хөрмәт итәбез.
Олы җанлы, киң күңелле булуың өчен,
Рәхмәт ява Сиңа һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч, тату тормыш
Шул теләкләрне кабул ит бездән.
Гомерләрең булсын бәхетле,
Бәхетләрең булсын гомерле.
Җирдә булган бөтен изгелекне
Бирсен Ходай Сиңа бу көнне!
Матур теләкләр белән җиңгәң Тәскирә, сеңелләрең
Суфия, Камилә, Сурия, Гөлфия, Гөлсинә, энеләрең
Фатих, Вилдан, Якуб, Наил гаиләләре белән һәм
барча туганнарың.
Урта Терешка – Азнакай – Иске Кулаткы – Әлмәт –
Казан – Сызран – Тольятти – Самара – Мәскәү.
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Котлыйбыз!

Беренчелекне яуладык

24-28 февраль көннәрендә Иске Кулаткы
районының шахмат буенча
җыелма командасы “Ак ладья 2017” XII өлкә шахмат
фестивалендә катнашты.
Ул “Юность” сәламәтләндерү үзәгендә үтте.
Бу фестивальдә гомумән
Иске Атлаш урта мәктәбе
укучылары: Алина Сайфетдинова, Эльдар Давыдов,
Алина Габитова, Шамил
Габитов, Динар Насыров
Иске Кулаткы районының
данын якладылар.
Әлеге шахмат баталия-

Иске Зеленай авылында гомер кичерүче Рәшит Муся
улы ИБРАҺИМОВКА 12 мартта 60 яшь тула.
Кадерлебез безнең! Сине чын күңелдән юбилеең белән кайнар
котлыйбыз һәм җир йөзендәге иң якты, иң изге теләләребезне
юллыйбыз. Аллаһы Тәгалә сиңа нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, иман байлыгы бәхетле тормыш насыйп итсен.
Юбилеең котлы булсын
Телибез бәхет кенә.
Сөендерсен һәрбер көнең
Шатлыклар килеп кенә.
Балаларың борчу китермәсен,
Туганнарың булсын нык терәк.
Һаман шулай юл күрсәтеп яшә,
Синдәй туган безгә бик кирәк.
Бәхет булсын йортыгызда,
Тыныч булсын күгебез.
Исәнлектә һәм саулыкта
Үтсен һәрбер көнегез.
Иң изге теләкләр юллап хатының, кызың, киявең, улың,
апаларың, җизнәләрең, сеңелләрең, энеләрең, кода-кодагыйларың, барчасы да гаиләләре белән.

сендә 18 команда катнашты һәм ул швейцар
системасы белән үтте, анда
хәтта спорт мастерлыгына
кандидатлар да, беренче
разрядчы уйнаучылар да
бар иде. Без үзебезнең
каршыбызга гомуми зачетта
призерларның өчлегенә
һәм авыл командалары
арасында беренче урынга
чыгу максатын куйдык.
Моның белән спортчыларыбыз быел Россия беренчелегенә катнашу хокукын
алачагы билгеле иде.
Бу бәйгедә Иске Атлаш

урта мәктәбенең спортчылары 9 тур дәвамында
очкога - очко туры килеп
бардылар һәм алар өченче
урынга конкурент булган
Барыш шәһәренең, Тимер
Юл Майнасының, Чардаклы эшчеләр поселогы
командаларын җиңеп чыктылар.
Гомуми зачетта Ульяновск шәһәренең 38 нче
номерлы мәктәбе - беренче, беренче номерлы
гимназиясе - икенче һәм
Иске Атлаш урта мәктәбе
өченче урыннарга чыкты.
Ә инде авыл зачетында без
беренче урынга ия булдык.
Призлы урыннарны
алуыбыз - һәркемне шатландырды һәм безнең
район быел көзен Кинель –Черкасск шәһәрендә Бөтенроссия авыл
командаларының шахмат
чемпионатында катнашу
хокугын алды.
Бу безнең спортчыларыбызны тагын да зур уңышларга өнди.
Газинур ЮРТАЕВ,
“Ак ладья” шахмат
клубы җитәкчесе.

Сабырлыгы сокландыра
Картлык, чыннан да,
шатлык түгел икән шул.
Аеруча ялгыз калсаң яисә
чирләп китсәң. Әле ярый,
ярдәмгә мохтаҗлар турында кайгыртып, районыбызда “Парус Надежды”
халыкка социаль хезмәт
күрсәтү үзәге эшләп килә.
Минем дә балаларым читтә
яшәгәнгә, әлеге үзәкнең
түземле, сабыр, ягымлы
һәм мәрхәмәтле социаль
хезмәткәре – Гөлсинә Азизова өемә килеп ярдәм
күрсәтә.
Гөлсинә өемә
кояш кебек балкып килеп
керә, исәнләшә, барысын
да үзе белеп эшли. Бер - бе- белән дә бик теләп уртакларебезгә без нык ияләштек, ша. Гөлсинәнең килгәнен
мин аңа барлык аһ-зарламин һәрвакыт көтеп алам.
рымны да, эч серләремне
дә сөйлим. Ул инде миңа Авыраган вакытларымда
кызым шикелле, бик якын ул мине тынычландыра да,
булды. Гөлсинә коммуналь яшәргә дә дәртләндерә.
Минем кебек ялгыз яшәүхезмәтләремне дә түли,
кибеттән кирәк азык-төлек- челәр өчен авылыбызда
“Мәдинә” дип исемләнгән
не дә, даруларымны да
кайтара. Өемне һәрвакыт хатын-кызлар аралашу
чисталыкта тотарга ярдәм клубын да оештырды. Без
итә, кыш көнендә кардан еш кына авылдашларыбыз
чистарта. Мин яшь вакыттан белән бергәләп җыелабыз
ук матур гөлләр үстерергә һәм барлык бәйрәмнәрне
дә аралашып, тәмле чәй
яратам. Бу шөгылемдә дә
Гөлсинәм – беренче ярдәм- өстәлләре артында үтчем. Үзе дә гөлләр үстергән- кәрәбез. Дус, аңлашып һәм
гә, миңа төрле чәчәкләрнең тырышып эшләгәне өчен
үсентеләрен, орлыкларын мин Гөлсинәгә чиксез хөркитерә, үзенең тәҗрибәсе мәтемне һәм олы рәхмәт

сүзләремне җиткерәсем
килә. Шулай ук “Парус Надежды” өйдә ярдәм күрсәтү
службасының бүлек мөдире
Алсу Тимербулатованы
һәм Гөлсинә Азизованы
8 март - Халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән
кайнар тәбрик итәм, авыр
хезмәтләрендә уңышларга
ирешүләрен, гаиләләренә
тынычлык, имин тормыш
теләп калам. Сезнең өлкәннәргә карата нечкә күңелле,
түземле һәм игътибарлы
булуыгыз чыннан да олы
хөрмәткә лаек.
Зәйтүнә
СӨЛӘЙМАНОВА.
Усть Кулаткы авылы.
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Это важно

Совет управляющих компаний Ульяновской области поддержал инициативу Губернатора
Сергея Морозова о начислениях платы за ОДН по приборам учета
Совет управляющих компаний Ульяновской области
поддержал инициативу Губернатора Сергея Морозова о
начислениях платы за ОДН по
приборам учета
Такая мера будет действовать в регионе до 1 июня,
когда утвердят нормативы на
коммунальные услуги на содержание общего имущества в
многоквартирных домах.
Напомним, в связи с изменением федерального законодательства, с 1 января расчет
платы за ОДН производился
по нормативу, что значительно
увеличивало расходы жителей
на коммунальные услуги.
Губернатор выступил с предложением начислять плату на
основании показаний приборов

учёта, если потребленный
объем коммунального ресурса
меньше норматива.
По словам директора департамента жилищной политики и регионального надзора
Ульяновской области Татьяны
Картузовой, руководители
самых крупных управляющих
компаний приняли решение
на переходный период определить два способа начисления
платы на ОДН: по показаниям
общедомовых приборов и по
среднемесячным показаниям
общедомовых приборов учета
за 2016 год по определенному многоквартирному дому.
Последнее касается случаев,
когда потребленный объем
по каждому коммунальному
ресурсу ниже норматива. Совет

управляющих компаний Ульяновской области рекомендовал
всем управляющим организациям использовать второй
способ начислений на ОДН.
Генеральный директор
управляющей компании «Новое время» Димитровграда
Василий Куряев подчеркнул,
что позиция многих управляющих компаний -начислять по
среднемесячным показаниям
общедомовых приборов учета
за 2016 год. «Во-первых, таким
образом, мы не нарушаем Постановление Правительства
РФ №491, где говорится, что
размер платы за содержание
принимается не чаще раза в
год. Также очень важно, что
плата рассчитывается один раз
и уже не меняется, ее не нужно

перепроверять. Эта фиксированная сумма, рассчитанная по
средним показаниям прошлого
года, понятна собственникам,
и они поддерживают такую
систему расчетов», - прокомментировал Василий Куряев.
«Решение начислять за
горячую и холодную воду для
содержания общего имущества
по нормативам для этих услуг
на ОДН, а на электроэнергию
- по общедомовым приборам
учета, но не выше норматива
на ОДН - единственно верное. Именно при такой схеме
начисления жители будут защищены от роста квартплаты
и более-менее - защищены
управляющие организации.
Постановление №1498 исполнить буквально невозможно.

Законодательное собрание 22
февраля приняло обращение к
председателю Правительства
РФ, в котором просит в кратчайшие сроки внести изменения
в законодательство, иначе и
после 1 июня мы окончательно не «отменим ОДН», а ещё
больше усугубим ситуацию»,
- сообщил председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области
по жилищной политике, жилищно-коммунальному хозяйству и
энергетике Геннадий Антонцев.

жания общего имущества в
многоквартирном доме», которое предусматривает перенос
платы за коммунальные услуги
на ОДН в раздел содержания
общего имущества и расчет
этой платы по нормативам.
В связи с обращениями,
поступающими в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ по вопросу применения
Постановления, разработаны
рекомендации, с которыми
можно ознакомиться на официальном сайте профильного
С 1 января 2017 года встуведомства Ульяновской обпило в силу Постановление
ласти http://www.build.ulgov.ru/
Правительства Российской Фе- about/278/4663/4818/.
дерации от 26.12.2016 №1498
«О вопросах предоставления
Губернатор и Правителькоммунальных услуг и содерство Ульяновской области

01 информирует

Не пренебрегайте правилами эксплуатации электробытовых приборов!

В связи с зимним отопительным периодом и установлением низких температур в жилых домах активно
используютя электрические
нагревательные приборы,
в результате чего количество пожаров по причине
нарушения требований
пожарной безопасности при
эксплуатации электробытовых приборов в зимний
отопительный период резко
возрастает. Одной из причин пожаров, возникающих
в электросетях, является
короткое замыкание. Оно
происходит тогда, когда
два провода без изоляции
соединяются друг с другом.
За прошедший год в

Старокулаткинском районе
40 % пожаров произошли
в результате неисправности
электропроводки, поэтому
следует особое внимание
уделять вопросам выполнения требований пожарной
безопасности при эксплуатации электробытовых
приборов. При этом следует
уделить внимание следующим мерам пожарной
безопасности.
1. Необходимо следить
за исправностью электропроводки, электрических
приборов и аппаратуры, а
также за целостностью и
исправностью розеток, вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуа-

тировать электропроводку
с нарушенной изоляцией.
3. Запрещается завязывать провода в узлы,
соединять их скруткой,
заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой
отделки.
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток,
утюгов и т. п.), особенно
в одну и ту же розетку с
помощью тройника, т. к.
возможна перегрузка электропроводки и замыкание.
5. Запрещается закреплять провода на газовых
и водопроводных трубах,
на батареях отопительной
системы.
6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и
радиотрансляционными
проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой
техники; после использования их следует отключать
от розетки.
8. Нельзя прокладывать
кабель удлинителя под
коврами, через дверные
пороги.

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.
10. Необходимо помнить, что предохранители
защищают от коротких
замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов
электрических проводов.
11. Признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические
вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
- звук потрескивания в
розетках;
- искрение;
- запах горящей резины,
пластмассы;
- следы копоти на вилках
и розетках;
- потемнение оплеток
электропроводов;
- уменьшение освещения
в комнате при включении
того или иного электроприбора.
12. Необходимо запрещать детям, трогать руками
или острыми предметами
открытую электропроводку, розетки, удлинители,
электрошнуры, а также
включать электроприборы,
электротехнику в отсутствие взрослых.
13. Нагревательные при-

боры до их включения
должны быть установлены
на подставки из негорючих
материалов.
14. Уходя из дома, запрещается оставлять электроприборы включенными.
Запрещается оставлять
включенные приборы без
присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.;
15. Запрещается накрывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами.
16. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем
более рядом с постелью
или другими горючими
предметами.
17. При включении обогревателей необходимо
стараться по возможности
не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная
(номинальная) мощность
удлинителя не меньше
мощности электроприбора.
18. Запрещается использовать самодельные
электронагревательные
приборы.
19. Необходимо наблюдать за плотностью контак-

тов в местах присоединения
приборов к вилке, клеммам,
между собой.
В случае пожара или появления дыма необходимо:
- НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану
по телефону 01;112, с мобильного 101.
- до прибытия пожарных
принять меры по эвакуации
людей;
- сообщить о пожаре
соседям по лестничной
площадке;
- приступить к тушению
пожара имеющимися средствами пожаротушения.
Помните! Пренебрежение правилами безопасности может привести к
возникновению пожара.

В.С. АЗИЗОВ.
Заместитель
начальника ОНД
по Павловскому,
Радищевскому
и Старокулаткинскому районам
А.Д. ШАМИОНОВ.
Заместитель
начальника 30 ПЧ.

Информационное сообщение о предоставлении земельных участков
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков:
№

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый квартал
земельных участков

Площадь земельных
участков, кв.м.

Вид права предоставлеРазрешенное использония земельных участков
вание земельных участков

Цель предоставления
земельных участков

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов, в кадастровом
1336
квартале:73:15:040101, ориентировочное местоположение: Ульяновская область,
Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Степная, д. 29.

Аренда

Для индивидуального
жилищного строительства

Для индивидуального
жилищного строительства

2

Земельный участок из состава земель населенных пунктов, в кадастровом
9114
квартале:73:15:050101, ориентировочное местоположение: Ульяновская область,
Старокулаткинский район, с. Старый Мостяк, в 100 м к северо-востоку от дома
№105 по ул.Садовая.

Аренда

Сельскохозяйственные
угодья (сады)

Сельскохозяйственные
угодья (сады)

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв
с 13.00 – 13.30 часов, кроме субботы, воскресения и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений – 30.03.2017. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 13.30
часов, кроме субботы, воскресения и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 58, каб. №27.
07 марта 2017 года прием заявлений, ознакомление со схемой расположения земельного участка будет осуществляться с 09:00 до 16:00 часов.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
лица, а также копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица.

Бәйрәм белән, гүзәл ханымнар!
№ 10, 8 март 2017 åë.
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БЕРГӘЛӘП УКЫЙБЫЗ

ÊӨÒÅÏ ÓÇÃÀÍ ÃÎÌÅÐ
Повесть

- Менә шулай, балам, безнең Асылгәрәй дөнья гизеп
кайткан кеше ул. Олы мәхәббәт бәхет диләр, кемгә ничек,
бер Алла гына белә. Мин
аңлыйм хатын-кызны, аның
эше көтү, ә ир-атның сайларга
мөмкинчелеге күбрәк, менә
шулай калды инде карт егет
булып. Әнә сезнең классташ
Мәрзиянең ире эчеп үлде,
Асылгәрәйгә сүз катып карый,
юк инде, күрмәмеш була.
Яшьрәк ялгыз хатыннар да
өметләнә дә бит, юк, урап уза.
Кызганам мин аны, ничек кенә
кырыс, усал күренмәсен, киң
күңелле гадел кеше ул. Шушы
Мәхмүт имләмәгән башы белән
кайбердә гел кирәкмәгән эшләр
ипләп куя - ачуланмый, шым
гына ала да төзәтеп куя. Төннәр
буе моңая, һаман гармунда шул
Рушаниям-бәгъремне тарта.
Мәхмүт тә шуны җырлап йөри
башлады бит инде. Уфага аена
бер шулай барып-барып кайта,
нигәдер, белмим.
Асылгәрәй өченче көннең
төнендә кайтып керде. Рушания никтер аны көтте, үзе
дә белми әлегә, ә көтә. Ишек
ачылганны ишетү белән башын
калкытты.
- Ник ишегеңне бикләп
ятмыйсың?
- Син ничек керерсең соң?
Чәй эчәсеңме, куям.
- Юк, торма, йокла, хәлеңне
генә белергә кердем. Рушания,
өч көн озакмы?
- Озак, Асылгәрәй, - диде
акрын гына.
Асылгәрәй ишеккә таба
атлады.
- Син нигә гел яулыктан
йөрисең, толымнарың кая?
- Кистем, авыр озын чәч
йөртү, башым авырта, шуңа
кысып бәйләп куям. Ә син нигә
эшләпәңне салмыйсың?
- Минем акыллы чәчләр
җүләр башны ташлап киттеләр.
Ярый, йокла.
Рушания елмаеп куйды.
Төнлә генә сөйләшәләр, көндез
күз белән генә аңлашалар.
Иртән Рушания әтәч кычкырган
тавышка уянып китте, торып
тәрәзә каршысына килеп иелде. Яшь алмагачлар шау чәчкәдә. Рушаниянең тәрәзәсен
каплаган, каршы тәрәзә начар
күренә. Ул торып тышка күтәрмәгә чыгып басты, елмаеп,
каршы тәрәзәгә кул болгады. Бу
бала-чага уены бердән, кызык,
бердән, күңеленә ниндидер
рәхәтлек бирә иде. Әле иртә,
яңа әтәч кычкырды. Ул бераз
уйланып утырды да, чәй куеп
җибәрде, урынын җыештырды. Хәзер җиде тулса, өйдә
булганда балаларны уятыр,
эшкә соңга кала күрмәсеннәр.
Соң көннәрдә ул Саша турында
уйламый башлады, аның күңелендә тынлык урнашты. Ул үзен
көтмәгән уйда тотты, никтер
ул гел ике йорт арасындагы
сукмактан күзен алмый. Мәхмүт
килеп иртәнге чәйгә чакырды,
ә Рушания олы йортка чыгуга,
капка төбендә хатын -кыз көлгән тавыш ишетелде.
- Ярый, Асылгәрәй, ялындырма, килеп шуны эшләп
киткәннән берни дә булмас.
Акчалата алмыйсың инде,
теләсәң, шулай түләрмен.
- Түләрсең, кәнишне, кая
китәрсең, - диде Асылгәрәй
көлеп.

- Синең кебек ирләргә җан
да, тән да җәл түгел.
Рушания ишеткәннәр никтер кәефен кырды. Асылгәрәй
сөйләшә, хәтта көлә дә белә
икән. Ул өйгә керде дә тәрәзә
төбенә килеп карады. Анда
утызлар тирәсендә булган
уртача түгәрәклектәге матур
гына хатын бик канәгать елмаеп
китеп барды. Фатыйма инәй,
ахрысы, сизде дә, тәрәзәгә
килеп карады.
- Шушы Алсу Асылгәрәйне
кайткан көннән бирле оныта
алмый, ул моны беркемнән
яшерми дә. Әнә тар күлмәк
киеп, янбашларын уйнатып
көненә бер килеп урый. Эшкә
дә бик уңган-булган хатын,
ирләрдән генә уңмый.
Рушания белән Фатыйма
инәй чәй эчәргә утырганда
Асылгәрәй дә кереп өстәл
кырына килеп утырды.
- Нәрсә, улым, Алсу тагын
өйләнергә килгәнме?
Рушания белән Асылгәрәйнең карашлары кинәт очрашты.
Рушаниянең матур көрән
күзләрендә әллә аптырау, әллә
югалып калу сизелде. Ә Фатыйма инәй үзенекен тукыды.
- Бәлки өйләнерсең, бер
дигән балалар табып бирер,
үзеңнән соң нәсел калдырырсың.
Асылгәрәй бер инәсенә, бер
Рушаниягә карап алды. Тагын
күз карашлары очрашты.
- Таптың яхшы нәсел, кәкре
аяклы бер-ике малай туганнан
бу дөнья матураймас.
- Бу дөньяга, улым, синең
кебек кәкре аяклылар да кирәк,
синең беркемнән дә ким җирең
юк. Ярты авыл хатыннарының
юньле ир чырае күрми гомерләре үтә.
Бу сөйләшү әллә ни озакка
бармады, Асылгәрәй юпьләп
ашамады, торып чыгып китте.
Рушаниянең дә кәефе төште.
Фатыйма инәй үзе дә арыды,
көне буе өеннән чыкмады.
- Рушания, ни булды балам,
ник кәефең төште? Мине ашка
чакырдылар, бәлки минем
белән барырсың?
- Юк, инәй, бер кая да барасы килми.
Рушания кызы һәм улы
белән сөйләште, даруларын
эчте һәм никтер күңел тынгылыгын югалтты. Төнлә мендәрен
кочаклап, йоклаганга сабышып
ятты. Тәрәзә төбенә тагын коньяк исе таралды. Асылгәрәй
тагын килеп утырды.
- Рушания, йоклыйсыңмы?
- Юк, йокламыйм. Бу матур
кичтә ничек йокларга була, теге
дөньяда туйганчы йокларбыз,диде Рушания.
Теге дөнья турында ишетсә,
йөрәге әллә нишләп китте,
тамак төбенә төер килеп утырды, никтер күңеле тулды, әллә
үз-үзен жәлләде. Капка төбенә
килгән яшьләр, ирен алып
киткән Марина да исенә төште.
Җитмәсә, алар күкрәп торалар,
ә Рушания ябыкты, картайды.
Юрган почмагын тешләп,
авыр яшьләренә ирек бирде.
Тынлык урнашты. Авыр сулап
куйды.
- Сөйләшәсең килми минем
белән. Рушания, әйдә Инзир
буена төшәбез, шундый җылы
матур кичтә, өйдә утырасы
килми.
Рушания эндәшмәде.
- Ярый, сөйлә,борчымыйм,
сине, - диде.
- Син Алсу яныннан кайтып
киләсеңме?
Өйдә шундый тынлык урнашты. Рушания ташбакадай
башын юрган астына яшерде.
Ничек чыдарга бу тынлыкка,
Ходаем, ник сорады, ояты ни
тора.
Асылгарәй тамак ярып,
тирән итеп сулыш алды.
- Эх, Рушания, Рушания,
синең кебек йөрәгемне әрнеткән кеше юк бу дөньяда.
Әрниме йөрәгең, иреңне алып
киткәнгә? Әрни, елыйсың, менә
минеке син кияүгә киткәнне
белгән көннән бирле әрни.
Хәер, мин сине уналтыга җиткәч тә югалтасымны аңладым,
тик йөрәк бит аңламый, аңа син
кирәк. Син бәхетле яшәдең, ба-
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лалар үстердең, ә мин берни дә челтер-челтер, яратам-яратам хыялландылар. Туган һәр көн
үзгәртә алмадым, шәүлә булып дип, сүзләрне үзенә ияртеп
кадерле иде аларга.
яныма килдең дә килдең. Нәр- алып китте.
Алесяның имтиханнары
сә ул Алсулар? Мин аларны бик
- Рушания, - дип пышылда- бетеп, алар да кайтып төште.
тә бәхетле итәр идем дә бит,
ды Асылгәрәй, - булганы- кал- Ул инде бу юлы курыкмыйча,
бу дөньяда синең барлыгыңны ганы белән бәхетле булыйк. «минем әнием, сезнең әбиебелмәсәм. Эх, сине...
Без синең белән туган якка
гез» дип таныштырды. Игорь
Асылгәрәй чыгып китте. Бе- башын салырга кайткан баәнисенең шат йөзенә карап
раз вакыттан соң елга буеннан лалар, безне беркем дә аера
сөенде. «Син чынлап та монда
гармун тавышы ишетелде, нин- алмас, без болай да бик озак
бәхетле бугай». Асылгәрәй
дидер моңсу моң Инзир елгасы аерым яшәдек. Рушания, мин
аларны читтән күзәтте, алар
өстенә таралды, челтер-челтер дә чирле, мин сиңа ир бәхете
әниләрен кочаклыйлар, иркәаккан елга суы шул моңны
бирә алмам, үпкәләмә. Без ба- лиләр, көлешәләр. Бер атна
эләктереп аска, Урал таулары лачактагы кебек үлгәнче бергә эчендә Асылгәрәй аларны
буйлап алып китте. Рушания булырбыз.
үзенең Нивасында барлык
торып киенде дә, елга буена
Рушания берсүзсез аның
тау-таш тишекләрендә йөртте,
төшеп ките. Ул аны чамалап,
күкрәгенә сыенды.
Уралның иң матур җирләрен
гармун тавышы белән эзләп
- Ни булса - шул булыр, безгә күрсәтте, кунакларның күңелен
тапты. Ярга чыгарып ташлаган синең белән канатлар җылысы күрде.
корыган зур гына агач, ул инде да бик җиткән.
-Мин монда тагын-тагын
ничәмә дистә еллар ята монда.
Рушания белән Асылгәрәй
да кайтачакмын, Алик абый,
Рушания акрын гына Асылбер-берсен күз карашларыннан рәхмәт сиңа, - дип Игорь Асылгәрәй янына килеп утырды. Ул аңларга өйрәнделәр. Алар
гәрәйне кочаклый-кочаклый
аңа борылып карамады. Сы- моңа чаклы һәркайсы үз чире
сөйләде. - Әнине сакла, чирләп
зылып кына килгән таң нурында белән үзе көрәшкән, ялгызыңа китә калса, шундук шалтырат,
аның яңакларында күз яшьләре көн дә үлем көтү куркыныч.
мин кайтып алырмын.
ялтырады. Челтер-челтер киң
Хәзер алар икәү, сөйләшә-урРушания беркөнне әллә
Инзир елгасы ага, кошлар уятаклаша алалар, гомумән, алар нинди төш күрде: ап-ак озын
нып кушыла, гармун моңлана. бу чирне читкә кудылар. Фатый- күлмәктән таулар-елгалар
Рушания бөкшәеп кенә үз-үзен ма инәй балаларга карап- карап өстеннән очты, кайда да булса
кочаклап утырды.
алды, ул нидер сизенде, чөнки төшәргә урын эзләде. Бу төшен
- Рушания, сизәсеңме, сыАсылгәрәйнең бик еш кына
нәрсәгә дә юрарга белмәде.
зылып килгән таңда сихри
кычкырып көлгәне ишетелә
Икенче көнне бераз уйланып
серлелек бар. Кешеләр төнлә
башлады, хәтта бер көнне
йөрде.
яратышалар, матур сүзләр әй- өстәл артында ашап утырганда
- Асылгәрәй, әйдә зиратка
тәләр, төнлә кешеләр туалар, астан гына Рушаниянең кулын барып киләбез.
үләләр, төнлә кешеләр йөрәк, кысканын да сизеп калды.
Асылгәрәй берсүзсез машихис белән яшиләр. Әнә күктә
Рушания кулын тартып алгач,
наны ишек алдына чыгарды.
йолдызлар, күрәсең, ә үрелеп эшләпә астыннан гына бик ма- Рушаниянең зират капкасыналалмыйсың. Бу серле таңны
тур итеп елмайды. Әйтерсең, ул нан керү белән үсеп утырган
тоям - тотып кала алмыйм, бо- бала чагына кайтты. Фатыйма пар каенга күзе төште.
ларның барысы син, Рушания. инәй күрмәмеш булды, бу хәлгә
- Менә минем урын, - диде.
- Асылгәрәй, ник өзгәлисең ни шатланырга, ни кайгырырга - Күрче, күбәләкләр оча, үлүзәгемне, мин кайчандыр син
белмәде. Рушания ир хатыны, гәннәрнең җаннары шулай
яраткан Рушания түгел, мин озакламый ире кайтыр да алып күбәләккә әйләнә диләр. Асыланың шәүләсе генә. Асылкитәр, ә Асылгәрәй тагын акыл- гәрәй, кеше үлгәч, тагын икенче
гәрәй, кара миңа, кара. Ру- дан язып йөрерме? Беркөнне
тормыш бар, диләр.
шания башындагы яулыгын
ашап утырганда Рушаниянең
- Рушания, ашыкма, безгә
сыпырып төшерде, аның шәрә телефоны шалтырады. Рушабәхет елмайды гына бит әле,
башында сирәк кенә булып
ния бүлмәнең икенче башына
җирдә дә бик рәхәт, яшик әле
чәч бөртекләре чыгып килә,
сөйләшергә барып утырды.
аз гына булса да. Рушания,
олы көрән күзләрендә әрнү,
- Ильич, рәхмәт, бар да
икенче тормышта син минем
яшь. - Асылгәрәй, кара, мон- яхшы, мин үземне яхшы хис белән булырсыңмы соң? »
дый кешене яратып булмый, итәм, көзгә кайтам, - дигән
Асылгәрәй Рушанияне кочасин белгән Рушания юк бит
сүзләр барысын сагайтып
гына алып, күзләренә текәлде.
инде. Асылгәрәй, әллә ниләр
калдырды. Рушаниягә Асыл- Булырсыңмы?
бирер идем дә сине бәхетле гәрәй сораулы карашы белән
- Мин ашыкмыйм, мин синең
итәр өчен, соң шул инде, ни ябышты. - Минем доктор, - диде белән.
көчем, ни вакытым калмаган. акрын гына. Кайтырга куша.
Тик Рушаниянең хәле
Асылгәрәй, ниләр белән түлим
Алар Фатыйма инәйдән
кинәт уйламаганда начарлана
бу олы мәхәббәтеңә, мин синең читкәрәк китеп сөйләштеләр.
башлады. Беркөнне Мәхмүт
бәхетсезлегең, ник син шуны
- Рушания, син миңа бәлки
чабып килеп керде.
аңламыйсың?
аңлатып сөйләшерсең, мин
- Әни-әни, Рушания апа
Рушания битен яулыгы
читенсенәм сорарга, бәлки
егылып ята.
белән каплап үкси-үкси елады. сине берәр җиргә алып барып
Ике йорт арасында сукмакГармун, бер теленә басылып,
күрсәтеп караргадыр?
та яткан Рушанияне күргәч,
Асылгәрәйнең кулында асылы- Юк, Асылгәрәй, Ходай
Фатыйма инәй үзе дә егылып
нып калды, ул таш йоткандай
күпме биргән - шулай калсын.
китә язды. Мәхмүт Асылкатты, кычкырып елаудан
Уйламыйк чир турында, миңа
гәрәйне алып килде. Ул аны
тыелып тешләрен кысты. Гар- синең янда бик рәхәт.
ипләп кенә җирдән күтәрде.
мунын бер читкә алып куйды да,
- Син, көз кайтам, дидең.
Кесәсендәге шприцын алып,
Рушанияне күкрәгенә кысты,
- Көзгә чаклы вакыт бар бит ботына укол кадады. Ярый
аның чәчсез башыннан, яшьле әле, көзгесен көз уйларбыз.
аны Рушания кисәтеп куйган
күзләреннән үпте. Инзир елгаАсылгәрәй, Фатыйма инәй- иде. Аңына килеп күзен ачкач,
сы, биек Урал таулары шаһит
нең өйдә юклыгыннан файбик озак хәтерен-зиһенен җыя
- ике йөрәк бергә кушылып
даланып, Рушанияне үзенә
алмый газапланды. Асылгәрәй
әрнеде. Әле язгы ташкыннар тартып, күкрәгенә кысып, маң- Ассадан бик көчле табибны
бетмәгән, Инзир күбекләнеп
гаеннан үпте.
алып килде. Ул карагач, башын
бар көченә ага. Кочаклап
- Мин синсез яши алмыйм,
селкеп куйды. Рушания аның
туйгач, Асылгәрәй башында- элек ничек яшәгәнмендер,
кулына кулын салды.
гы эшләпәсенә Инзирдән су
хәзер юк.
- Мин монда калырга кайттутырды да Рушания алдына
- Көзгә кызым кияүгә чыгарга тым, беркая да алып китәргә
килеп тезләнде. Рушания
җыена, бергә барырбыз.
кирәкми. Бу чирнең дәвасы
эшләпәдәге суга карап торды
Асылгәрәй аны ныграк
юк, ә минем сузасым килми,
да, йотлыгып суын эчте. Аннан үзенә кысты. Чир аларны әлегә кеше интектерүдән файда
яшьле күзләрен Асылгәрәйгә калдырып торган кебек иде,
юк. Озын-озак хушлашуның
күтәреп карады, аның да башы алар очрашкан саен яшь егет
мәгънәсе юк.
пеләш, ялтырап тора. Сораулы белән кыз кебек яратышып туя
- Сезнең теләгегез. Авыркарашлар очрашты.
алмый башладылар. Кайдан
туларга түзә алырсызмы соң?
- Асылгәрәй, әллә синдә
көч килә? Рушаниянең да
Ярый, ирегезгә дарулар язып
дә...
күзләре ялтырый, нур сибә.
калдырырмын.
Асылгәрәй, әйе, дигәнне
«Асылгәрәй, - ди тыны буылып,
Рушания яныннан чыккан
аңлатып, башын чайкады.
- без акылдан шаштык бугай». табиб Фатыйма инәй белән
Зәңгәрсу булып таң атып килә. Үзе аның муенына урала, кар- Асылгәрәйне утыртып сөйРушания үрелеп, Асылгәрәй- шы тора алмый, һаман аның ләште. Ишеткәннәр Фатыйма
нең битен учларына алып, аның көчле кулларына буйсына,
инәйне аяктан ега язды, торып
күзләренә карады.
талпынып-талпынып аның хис- аягына баса алмыйча, бер
- Асылгәрәй, теләсәң, шушы ләренә җавап бирә. Асылгәрәй урында талпынды. Асылгәрәй
калган барлы-юклы гомерем
көн дә аны Урал тауларының иң дә, ничек кенә әзер кебек тобелән ал, мин белмим күпме матур җирләренә алып бара, елса да, көчкә тыелып утырды.
калганын, авырсынмасаң ал, торналар утравына да алып
Фатыйма инәй акрын гына
мин синеке.
килде. Җиләк пеште, иң эре кызы янына кереп утырды,
Асылгәрәй Рушанияне ярпешкән җиләк тәлгәшләрен
күзләрендә курку катыш яшь
сып-ярсып күкрәгенә кысты,
аның учларына салды, кыр
төелгән иде. Уколлардан соң
иреннәрен эзләп табып, үз
чәчкәләреннән такыялар үреп йоклап киткән Рушаниянең
гомерендә беренче тапкыр,
аның башына кидерде, үзе аңа йөзенә бик озак карап утытуйганчы, чын йөрәгеннән
сокланды, аның күз карашында рды. Ничәмә еллар көтте
яратып-яратып үпте.
күпме наз һәм сөю иде. Карап
кызының кайтуын, очрашуны
- Алам, бар булганың белән торуга шундый кырыс тоелган ничекләр генә итеп күзалдына
алам, яратам, Рушаниям бәгъ- Асылгәрәйнең йөрәге тулы
китермәде. Тик болай итеп
рем, яратам.
мәхәббәт. Тау тишекләреннән түгел. Алар кичләрен-көннәрен
Карт Урал өстеннән, мин
чыккан нинди көчле чишбергә үткәрәләр, сөйләшеп
дә күреп калыйм дигәндәй,
мәләрдән нинди генә сулар эч- туя алмыйлар, алар элекке,
кояш та төнне бер кырыйга
мәделәр, ниндидер могҗизага балалар бәләкәй чактагы кебек
этеп, нурын сузды. Кошлар
өметләнделәр, шушы чирдән бер гаилә булып яшиләр. Ник,
бер мәлгә тынып калды. Инзир котылып, бәхетле булырга
Ходаем, шул бәхетне дә күпсен-

дең миннән? Рушания күзен
ачканда, янында әнисе утыра
иде. Аның кайгылы һәм уйчан
йөзенә Рушания карап ятты.
- Инәй, - дип эндәшкәнгә
Фатыйма инәй сискәнеп китте.
- Уяндыңмы, балам? - дип
янына килеп утырды, йомшак
кына итеп иңнәреннән сыйпап
куйды. - Ник, балам, чиреңне
яшердең?
- Инәй, минем кире китәсем
килми, авыр булмаса, яныңда
калырга рөхсәт ит.
- И балам, кайсы ана үз
баласын авырсынсын ди, Рушаниям, күз нурым.
- Кичер мине сине аңламаганым өчен. Синнән еракта
үткән еллар кызганыч, күпме
бәхеттән үз-үземне мәхрүм
иткәнмен, моны хәтта улым
да аңлады. Минем сезгә бер
дә авыр йөк булып ятасым
килми, шулай да минем шушы
туган якта мәңгегә каласым
килә. Авыр булса да, инәй,
син үзең озат мине соңгы юлга.
Мин моңа әзерләнеп кайттым,
сумкада Коръән китабы белән
күлмәклекләрем.
Рушания әле яңадан аякка басты, бер ай үз аягында
йөрде. Асылгәрәйне елмаеп
каршы алды, иркәләп битеннән
сыйпады, кайвакыт аның олы
учларын алып иреннәре белән
капшады, назлы карашын жәлләмәде. Кичләрен елга аккан
тавышны бергә тыңлап төннәр
үткәрделәр, таңнарны каршы
алдылар. Язда өй тирәли утырткан чәчкәләр бар көчен биреп
чәчкә аттылар. Беркөнне ул
тора алмады, авыртынуларын
үзе генә белде, тән температурасы күтәрелде, сызланды, дарулар да хәлен җиңеләйтмәде.
Сабырлыгы Урал таулары чаклы кебек иде дә бит, Рушания
вакыт-вакыт аңын җуеп, көчкә
генә кире кайтты. Асылгәрәй дә
акылдан язар хәлгә җитте. Ул
төннәр буена аның аяк очында
утырып чыкты, кайбер көнне
юрганга гына төреп урамга һава
суларга алып чыкты, бала кебек
кенә алдында тотып утырды.
Төннәрен тулган айга карап
сокландылар, әйтерсең, ай
менә хәзер аларның бакчасына
төшәргә тора, ул шундый зур
һәм якты, хәтта яшь алмагачларның тулышып өлгергән
алмасы күренә.
- Асылгәрәй, туган як шундый якын һәм матур, ни эзләдек соң без читтә? Хәзер
уйлыйм: сагынганым да басылмады, яратып та туймадым, бик
үкенәм шулай озак кайтмыйча
йөрүемә, бәлки китәсе дә
калмагандыр. Китмәсәк, аңлар
идекме икән туган якның ничаклы кадерле икәнен? Мин дә
чирле икәнемне белгәч, югалып
калдым, ярга чыгарып аткан
балык кебек бәргәләндем. Кайтырга туган илем бары исемә
төшкәч, тынычландым.
Рушаниянең хәле көннән-көн авырайды, табиб
әйткән вакыт та бик аз калды.
Алар әнисе белән көн-төн
яныннан китмәделәр, икесе
дә кайгыдан каралып, шәүлә
кебек йөрделәр.
Беркөнне Асылгәрәй
өстенә ак хәрби киемен киеп
керде, Рушаниянең алдына
тезләнеп утырды. Фатыйма
инәй дә аптырап калды.
-Инәй, безгә никах укы.
- Улым, нинди никах, никахны муллалар гына укый, мин
ясин гына укыйм.
- Инәй, - диде калтыранып, - укы никах, кем укыса
да, Ходай ишетергә тиеш, укы
безгә никах. Ул кесәсеннән
ике кап чыгарды. - Рушания,
син ризамы минем хатыным
булырга, ризамы? Мин килгәнче тагын китеп бармассыңмы, көтәрсеңме? Асылгәрәй
калтыранган куллары белән
Рушаниянең бармагына балдак
кидерде, икенче балдакны аңа
тоттырды. - Әйт, риза диген,
Рушания.
Дәвамы бар.
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12+
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09:25 "Яшьләр тукталышы" 12+
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12:00 ТВ фондыннан.
Венера Шәрипова җырлый 6+
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ТВ КУЛАТКЫ
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
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16:30 "Музыкаль каймак" 12+
19.00 Район хәбәрләре.
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без" 0+
18:20 "Болгар радио21:00 "Адымнар" 12+
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14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
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08:30 "Яшәсен
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эзлебез» 6+
16:10 “Джинкс” 6+
15:40 Мультфильмы 0+ 17:00 “Переведи! Татарча
16:10 “Джинкс”. 6+
өйрәнәбез” 0+
17:00 “Переведи! Татар- 17:30 “Елмай» 12+
ча өйрәнәбез” 0+
17:40 «Икенче туй» 12+
17:30 “Елмай» 12+
18:30 Татарстан хәбәр17:40 «Икенче туй» 12+ ләре 12+
18:30 Татарстан хәбәр- 19:00 “Татарлар” 12+
19:30 Новости Татарстана
ләре 12+
12+
18:50 Хоккей. Ку20:00 “Вызов 112” 16+
бок Гагарина. “Ак
“Тукай урамында”
Барс” – “ А в а н г а р д ” 20:10
.
20:15 "Күчтәнәч" 0+
Трансляция из Казани
20:30 Татарстан хәбәр21:30 Новости Татарләре 12+
стана 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
22:00 “Вызов 112” 16+
21:30 Новости Татарста22:10 «Вечерняя игра»
на 12+
с Иваном Занозовским” 22:00 “Вызов 112” 16+
23:00 “Чёрное озеро”
22:10 «Вечерняя игра” с
23:30 “Видеоспорт” 12+ Ольгой Левадной» 12+

05:00 «Таяну ноктасы»
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Фурцева. Легенда
о Екатерине» 16+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Ватандашлар"
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Разведчицы» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Документальные
фильмы 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:10 “Джинкс” 6+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай»12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
18:50 Хоккей. Кубок Гагарина. “Ак Барс” – “Авангард” 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Дамиром Зариповым”
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Видеоспорт" 12+

0 5 : 0 0
"Башваткыч”
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Фурцева. Легенда
о Екатерине» 16+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Белем дөньясы" 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Разведчицы» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Документальный
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Әдәби хәзинә" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:10 “Джинкс” 6+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Трибуна “Нового
Века” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Татарлар” 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Дмитрием Язовым” 12+
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Автомобиль" 12+

05:00 "Халкым
минем..." 12+
05:25
"Нәсыйхәт" 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник ” 12+
09:00 «Фурцева. Легенда
о Екатерине» 16+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Нәсыйхәт" 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Разведчицы» 16+
13:00 «Таяну ноктасы»
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Все суры Корана” 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Тамчы-шоу" 0+
15:40 “Зебра” 0+
15:50 “Джинкс” 6+
17:00 “Туган җир” 12+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 "Белем дөньясы" 6+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10 "ДК" 12+
22:30
“Живописная
авантюра” 16+

05:00 Концерт
07:00 "Sиңа
Mиннән Sәлам"
09:30 "Автомобиль" 12+
10:00 “Кайнар хит” 12+
11:00 “Халкым минем...”
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 “Каравай” 0+
12:30 "Видеоспорт" 12+
13:00 “Канун. Парламент.
Җәмгыять” 12+
13:30 “Созвездие – Йолдызлык-2017” 0+
14:30 “Җырларымны сезгә юлладым...”. Бәширә
Насыйрова 6+
16:30 “Татарлар” 12+
17:00 “Без тарихта эзлебез” 6+
17:30 “Әдәби хәзинә” 12+
18:00 “КВН РТ-2017” 12+
19:00 “Среда обитания”
19:30 Новости в субботу
20:00 “Адымнар” 12+
20:30 “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу
22:00 “Женская собственность” 16+
23:40 “Гидравлика” 16+

05:00 Концерт 6+
08:00 “Адымнар”
08:30 Мультфильмы 0+
09:00 “ДК” 12+
09:15 Документальный
фильм 12+
09:45 “Тамчы-шоу” 0+
10:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
10:45 “Музыкаль каймак”
12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 “Среда обитания”
12:30 “Каравай” 0+
13:00 “Закон. Парламент.
Общество” 12+
13:30 “Адымнар” 12+
14:00 “Созвездие – Йолдызлык-2017” 0+
15:00 “Ком сәгате” 12+
16:00 “Таяну ноктасы”
17:00 “Видеоспорт” 12+
17:30 “Әдәби хәзинә”
18:00 “Башваткыч” 6+
19:00 Телефильм 12+
19:30 “Семь дней” 12+
20:30 “Болгар радиосы”
концерты 6+
21:30 “Кичке аш” 6+
22:00 “Семь дней” 12+
23:00 “Опасное погружение” 16+

6.10, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25, 19.35 Обзор
ЧП
15.00, 2.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и
показываем» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.40 «Итоги дня»
1.10 Т/с «ДЕМОНЫ»
3.45 «Еда без правил» (0+)
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.10, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25, 19.35 Обзор ЧП
15.00, 2.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.40 «Итоги дня» (16+)
1.10 Т/с «ДЕМОНЫ»
3.45 «Дачный ответ»
(0+)
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.10, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25, 19.35 Обзор ЧП
15.00, 2.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.40 «Итоги дня» (16+)
1.10 Т/с «ДЕМОНЫ»
3.45 «Судебный детектив» (16+)
4.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.10, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25 Обзор ЧП
15.00, 2.30 «Место
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Расследование
ЧП (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.30 Д/ф «Сталинские
соколы. Расстрелянное небо» (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
4.05 «Авиаторы» (12+)
4.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.05 «Их нравы» (0+)
6.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» (0+)
10.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.25 «Умный дом»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+)
13.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
14.05 «Битва шефов»
15.00 «Двойные стандарты» (16+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...»
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
0.30 «Международная
пилорама» (16+)
1.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.00 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» (16+)
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
8.00 «Центральное
телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.05 «Чудо техники»
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Наш ПотребНадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «ДОЛЖОК»
23.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (18+)
3.00 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» (18+)
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (18+)

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:20 "Җырлыйк әле!" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Халкым минем" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Музыка елгасы". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

6.10, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.25, 19.35 Обзор ЧП
15.00, 2.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.40 «Итоги дня» (16+)
1.10 Т/с «ДЕМОНЫ»
3.45 «Квартирный вопрос» (0+)
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00, 2.00, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор» (12+)
13.15, 4.45 «Наедине
со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет»
17.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МУРКА»
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Наина Ельцина. Объяснение
любви» (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор» (12+)
13.15, 4.20 «Наедине
со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МУРКА»
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 «Из племени гончих псов» (12+)
2.35, 4.05 Х/ф «ТРИ
ДЮЙМА» (18+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор» (12+)
13.15 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МУРКА»
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 «Николай II. Последняя воля императора» (16+)
2.35, 4.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (18+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор» (12+)
13.15, 4.20 «Наедине
со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МУРКА»
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 «На ночь глядя»
2.25, 4.05 Х/ф «ОНА
ЕГО ОБОЖАЕТ» (18+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00 «Новости»
10.20 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор» (12+)
13.15 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние Новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Студия звукозаписи"16+»
2.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (18+)
4.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» (18+)

6.30 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
7.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.40 «Смешарики.
Спорт»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Роза Сябитова.
Сваха на выданье»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Т/с «НОВАЯ
ЖЕНА» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)

.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.40 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
9.15 «Смешарики.
Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье»
11.15 «Непутевые
заметки» (12+)
11.35 «Пока все
дома» (6+)
12.25 «Фазенда»
13.20 «ТилиТелеТесто»
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Золотой граммофон» (16+)
18.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное
«Время»
23.30 «Что? Где?
Когда?»
0.35 «Цари океанов»

6.00, 10.15 «Утро
России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время. Вести
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40
«Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 Минут»
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
4.45 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
3.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
4.45 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
3.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
4.45 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Поединок» (12+)
2.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
4.05 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Юморина»
0.20 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
2.40 Х/ф «ЖЕНИХ»
4.40 Т/с «ДАР» (12+)

6.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Местное
время. Вести
9.20 Россия. Местное
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский
парк» (16+)
15.20 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ»
1.50 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
3.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

6.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
8.00 М/ф «Маша и
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный
альбом» (12+)
15.20 Х/ф «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.50 Д/ф «Крым. Путь
на Родину» (12+)
3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+)

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «БРИОЛИН»
14.05 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.00 «Линия жизни.
Николай Лебедев»
16.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»
17.45 А.Муттер, Ч.Рейс,
З.Мета, С.Озава и оркестр Венской филармонии. Концерт
19.20 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе»
19.35 Д/ф «Любовь и
страсть уравновешенного человека»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и
Ольга Багриновская»
23.35 «В.Маканин. Линия жизни»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Энигма. Гэри
Граффман»
1.30 Д/ф «Робер Брессон и Андрей Тарковский. Диалог посредством изображений»
2.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
3.40 «Э.Шоссон. «Поэма»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «РОК, РОК,
РОК!»
13.45 Д/ф «Хранители
Мелихова»
14.10, 21.05 «Правила
жизни»
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.45 Д/ф «Палех»
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.20 «Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и
Ольга Багриновская»
18.05 «А/Нельсонс и Бостонский симфонический
оркестр. Гала-концерт»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Искусственный
отбор»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Река жизни»
0.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)
2.20 Д/ф «Лев Гумилев.
Преодоление хаоса»
2.50 Д/ф «Фидий»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО РИТМ»
13.20 «Цвет времени.
Ар-деко»
13.30 «Энигма. Гэри
Граффман»
14.10, 21.05 «Правила
жизни»
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.40 «Искусственный
отбор»
17.20 «Те, с которыми я...
Польская тетрадь»
18.05 «Чайковский - гала»
19.15 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Афганский коридор»
22.55 Д/ф «Река жизни»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» (16+)
2.20 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»
2.45 «Цвет времени. Анатолий Зверев»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
13.45 «Россия, любовь
моя!. «Сибирские самоходы»
14.15, 21.05 «Правила
жизни»
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Робер Брессон
и Андрей Тарковский.
Диалог посредством изображений»
18.05 «Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр»
19.15 Д/ф «Страсти по
Щедрину»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер и Шульгин»
22.25 Д/ф «Перед судом
истории»
0.00 «Дело N. Отречение
Николая II: последний
документ Империи»
0.45 «Худсовет»
0.50
Х/ф
«ТАЙНА
«ГРАНД-ОПЕРА» (16+)
2.20 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.20 Х/ф «ЖИВОЙ
ТРУП»
12.55 Д/ф «Легенды и
были дяди Гиляя»
13.40 «Письма из провинции. Ярославль»
14.10 «Правила жизни»
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.45 Д/ф «Балахонский
манер»
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.40 «Черные дыры.
Белые пятна»
17.20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
18.00 Г.Ринкявичюс и
Новосибирский симфонический оркестр. Концерт
19.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Д.Астрахан. Линия
жизни»
22.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
2.15 «Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко»
2.55 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли»
3.50 Д/ф «Леся Украинка»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ»
13.55 «Пряничный домик.
«Металлические чудеса»
14.25 «Нефронтовые
заметки»
14.50 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь
от земли»
15.45 «Последний срок»
18.00 «Новости культуры»
18.30, 2.55 Д/ф «Пастухи
солнца»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
21.40 «Легендарные
дружбы. Распутин о Вампилове»
22.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
2.45 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Жюль Верн»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО»
13.00 «Легенды кино.
Стэнли Кубрик»
13.30 «Россия, любовь
моя!. «Песни Рязанского края»
14.00 «Кто там...»
14.25 Д/ф «Край медведей и лошадей - ТяньШань»
15.20 «Что делать?»
16.05 Д/ф «Оркни.
Граффити викингов»
16.20, 1.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
17.00 «Гении и злодеи.
Александр Алехин»
17.30 «Пешком...». Москва шаляпинская»
18.05 «Библиотека приключений»
18.20 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА»
19.35, 2.55 «Сокровища
русского самурая»
20.25 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА»
22.45 «Т.Курентзис и
оркестр musicAeterna»
0.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня»
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Кадерле хезмәт ветераннары, өлкән буын вәкилләре!
Районыбызда гомер кичерүче хезмәт ветераннары Тәскирә Хәсәновна Абулева (Иске Кулаткы), Рәфәгать Хиалиевич Бәширов
(Вязовый Гай), Гөлсем Халиловна Бикбаева (Урта Терешка),
Равил Абдулхакович Кузәев (Мосеевка), Мөнирә Мөхаррәмовна
Курамшина (Яңа Кулаткы), Мөнирә Ильясовна Мусина (Иске
Зеленай), Зәйтүнә Хамзиевна Нәүмәтуллина (Бахтеевка), Нурия
Сөләймановна Рамазанова (Иске Кулаткы), Зәкия Рәзәповна
Субаева (Иске Мостяк), Назия Ивановна Хамзина (Зирекле),
Вафа Низаметдиновна Хөснетдинова (Яңа Зимница), Рәшидә
Шикуровна Шабаева (Мосеевка) март аенда үзләренең 70 яшьлек
юбилейларын билгелиләр.
Район ветераннар Советы Сезгә истәлекле юбилейларыгыз уңаеннан
фидакарь хезмәтегез, ихтыяр көчегез, районыбызга булган ихлас
мәхәббәтегез өчен рәхмәт һәм хөрмәт сүзләрен, котлауларын җиткерә. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, тынычлык,
иминлек, бетмәс-төкәнмәс тормыш энергиясе телибез!
Сезнең тормышта шатлыклы очрашулар күп булсын,
якыннарыгыз, туганнарыгыз күңел җылысы белән шатландырып,
Сезнең турында һәрвакыт кайгыртып, игътибар күрсәтеп яшәсен!
Дорогие женщины-почтовики и ветераны почтовой службы!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Весны!Желаем тепла и
радости от родных и близких и оптимизма в каждом дне.
Лишь раз в году бывает женский день
Как хорошо, что он сродни с весною,
Прогоним с лиц задумчивости тень,
На тяготы судьбы махнем рукою!
С наилучшими пожеланиями администрация и профсоюзный
комитет Николаевского почтамта УФПС Ульяновской области
– филиал ФГУП «Почта России».
Кирюшкино авылында яшәүче Рафаэль
Вилданович АЛЬБИКОВКА 3 мартта 60 яшь тулды.
Хөрмәтлебез! Сине юбилей уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәбез
hәм иң изге, якты, матур теләкләре безне җиткерәбез. Көчле рухлы
hәм кешелекле, юмарт hәм ярдәмчел, бәхетле hәм сәламәт бул!
Уй - теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын! Авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер
итүеңне телибез.
Теләкләрнең кайсын теләсәк тә
Аз булыр күк синең хөрмәткә.
Аяз булсын мәңге күңел күгең
Без калабыз шушы теләктә.
Матур теләкләр белән Кирюшкино авылы мәктәбенең 1972
елгы VIII cыйныф чыгарылыш укучылары исеменнән Әлфия
һәм Рөстәм Абушаевлар.

БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

ООО «Немецкие оконные изделия»

Рассрочка и
скидки!!!

1. Заводское производство.
2. Гарантия качества.
3. Короткие сроки.
4. Установка входных и межкомнатных
дверей.
5. Выезд на замер бесплатно.
При заказе 3 окон - жалюзи в подарок
При заказе 4 окон - дверь входная в
подарок.
При заказе 5 окон - шестое окно в подарок.

Условия акции по тел.: 89020040102;
89374588644; 89278018665.

Супер акция - окно из прорфиля 70 мм. по цене окна
из профиля 58 мм.

13 марта в РДК с 8.00 до 15.00 часов
Торговый Дом «Кондор»
г. Пенза приглашает на выставку-продажу ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ (весна - 2О17). Размеры 42-62. Цены от 3,5 до 7,5
тысяч руб.
Внимание скидки до 50 %

Ст. Кулатка

15 Марта
С 8-00 до 18-00 ч.

При заказе пяти окон, шестое – бесплатно!
Замер, доставка – бесплатно.

Телефон: 8-937-278-05-55.
Павловка.

Директор-баш редактор
М.С. МАСИЕВА.
Адрес редакции, издателя:
433940
р.п. Старая Кулатка
Ульяновской области,
ул. Куйбышева, 22.
ОАУ Редакция газеты
"Кумяк кюч".

Телефоннар:
электрон адрес:
kumiakk@mail.ru
884(249)2-11-94-редактор,
факс, бухгалтерия;
884(249)2-12-64 - журнали стлар, реклама бүлеге, РИК
операторлары.

В р.п. Старая Кулатка продаются пчелосемьи. Телефон:
2 – 17 – 00.

● Окна от производителя
+ комплектующие
● Двери «Бульдорс»
● Натяжные потолки
(от 240 руб./в.м)
Телефоны: 88422(651832),
89041823507, 89374550649.

Фотограф
на свадьбу, никях, девичник,
выпускной, праздник.
Т.: 8-927-801-38-11- Наталья.

Ярмарка распродажа
Пальто,пуховиков и курток

Производство и установка пластиковых
окон.



Требуется водитель с л/а не
старше 2010 года. График с
пнд до птн, с 08:00 до 17:00 ч.
Зарплата + возмещение ГСМ.
Телефон: 8-937-275-69-19.

РДК

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

20% скидка

Утерянный военный билет
на имя Мухамедова Линара
Ряшитовича считать недействительным.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от производителя. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.
РАССРОЧКА.
Просто позвони. Телефон: 89272125484.

Иске Кулаткыда яшәүче дөньядагы иң кадерле кешеләребез
Шуб
Мәрьям һәм Адельша КУРМАЕВЛАР алтын туйларын – 50 ел
(мутон, норка, нутрия)
тату гомер итү көннәрен билгелиләр.
(принеси старую шубу и получи скидку на новую!!!)
Яратканнарыбыз! Сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хә( В честь праздника скажи продавцу кодовое слово
срәтсез көннәр, ак бәхетләр телибез. Алга таба да шулай якыннарыгызның җан җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бергә-бергә озын – Весеннее настроение и получи дополнительную скидку!)
РАССРОЧКА*
гомер кичерергә язсын Ходай. Барлык ярдәмегез, изгелекләрегез өчен
0%
/ 0%
/ 12
тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Матур итеп киләчәктә дә шулай
(первый взнос)
(переплата)
(месяцев)
бергә-бергә тигез гомер кичерегез, үрнәк бит сез безгә һәр эштә.
Туганлыкны шулай саклап яшик,
Бер-беребезнең хәлен белешик.
Шатлык килсә, бергә уртаклашыйк,
Борчуларны бергә бүлешик.
Матур теләкләр белән Сурск районыннан Чутбаевлар гаиләсе.

Наше качество и доступные цены
порадуют вас! Пенсионерам – дополнительная скидка!

В р.п. Радищево ИП «Рамаев Д.А.»
принимает заявки на суточных
и подрощенных бройлеров, индюшат, гусят, утят и мулардов на
март, апрель и май. Телефоны:
89278035043, 884239 22-6-16.

Дөньяда иң кадерле кешебез – кадерле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез,
сөекле бабакаебыз Шакир Айнетдинович БОГДАНОВНЫ хөрмәтләп,
соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан
өчен район Башлыгы Э.Ә. Ганеевка, район администрациясе Башлыгы
И.А. Аблязовка, администрация хезмәткәрләренә, ООО “ТАН” оешмасының
җитәкчесе Р.А. Хөснетдиновка һәм гаиләсенә, тулаем коллективына, МУП
“Благоустройство” коллективына, “Дин Арафат” мәчете имамы Әбдрәшит
Билялович Абдуллинга, мәхәллә картларына, төн кунучы әбиләргә, барча
туганнарга, дусларга, тирә-күршеләргә, якын күреп килүчеләргә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Богдановлар, Башаевлар гаиләләре.
Иске Кулаткы – Казан.
Индекс 54505.
Газетаны басарга кул кую вакыты:
график буенча - 16.00
фактта - 16.00
Тираж 2800
Заказ № 13/10
Распространяется по подписке.
Газета отпечатана с готового оригинала-макета
в ООО «Принт Хаус»
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 15.

Требуются

- Продавцы – кассиры 2/2 и
5/2, обучение, з/п от 16 000 р.
- Сотрудники торгового
зала 2/2, обучение, з/п от
19 000р.
Телефон: 8922-554-31-73
e-mail: 2675055 @ mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru
Иске Мостяк авылының 19 нчы
номерлы “Югары оч” мәчете
мәхәлләсе мөселманнары
әнисе, тыл хезмәтчәне Акилә
Насыйри кызы САЛИХОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле, улы
Рифат Кәшаф улы Салиховның
һәм якыннарының тирән кайгыларын уртаклаша.
Район сугыш һәм хезмәт
ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан Бөек Ватан сугышы
ветеранының тол хатыны Салиха Сафиулловна БӘШИРОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле,
якыннарының, туганнарының
тирән кайгысын уртаклаша.
Район сугыш һәм хезмәт
ветераннары Советы, Иске
Кулаткыдан Бөек Ватан сугышы
ветераны Шакир Айнетдинович БОГДАНОВНЫҢ вафат
булуы сәбәпле, якыннарының,
туганнарының тирән кайгысын
уртаклаша.

Элемтә һәм масса - күләм коммуникацияләр сферасында күзәтү буенча Федераль службаның Ульяновск
өлкә идарәсе 2014 елның 21 ноябрендә ПИ №ТУ73-00388
номерлы масса-күләм информация чарасын регистрацияләү таныклыгы белән регистрацияләнде.
Газета битләренә урнаштырылган рекламалар һәм
белдерүләр өчен редакция җаваплылык тотмый.
Мәкалә авторларының фикерләре редакция фикере
белән туры килмәскә мөмкин.
Хатлар, кулъязмалар һәм рәсемнәр рецензияләнми
һәм кире кайтарылмый.

