Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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Районыбызны данлаучы кызлар

Иске Кулаткы беренче номерлы урта мәктәбендә белем алучы сәләтле укучылар бик күп. Алар район, өлкә
күләмендәге белемнәрен, осталыкларын төрле яктан
күрсәтәләр. Шулар арасында XI “А” сыйныф укучылары
Юлия Разакова һәм Алсу Узбекова аерым игътибарга лаеклылар. Әлеге укучылар һәрвакыт үз-үзләренә
таләпчәннәр, тырышлар, өлгерләр, “5” ле билгеләренә
генә укыйлар, мәктәп тормышында да актив катнашалар.
Һәрвакыт белем алырга омтылучан булулары өчен алар

4 февраль көнне райондашларыбызның олысы-кечесе Сабантуй мәйданында узган “Чаңгы юлы2017” спорт бәйрәмендә
катнашты. Сәламәт яшәү
рәвешенә өндәгән мондый
төр масса-күләм спорт
ярышларын үткәрү һәр
буын тарафыннан хуплап
каршы алына. Көннең
салкынча булуына карамастан, бирегә бердәм
булып килгән райондашларыбызның күплеге
моны ачык чагылдырды.
Чаңгы ярышына балалары
белән ата-аналар, мәктәп
укучылары, укытучылар,
оешма-предприятие, учреждение хезмәткәрләре,
өлкәннәр чыкты. Чаңгычыларны Иске Кулаткы район
ПӘНҖЕШӘМБЕ (09.02.)
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сыйныфташларының да, укытучыларның да ихтирамнарын
яуладылар.
Сәләтле балаларның фәнни-гамәли, иҗади күнекмәләрен үстерү, җәмәгатьчелекне телләрне саклап
калу һәм үстерү проблемаларына игътибар юнәлтү,
шәхеснең үз-үзенә ышанычын арттыру, үз -үзен күрсәтү,
раслау максаты белән Татарстан Республикасының
мәгариф һәм фән Министырлыгы һәм “Татарстан халыкларының йорты” бергәләп 2015 елның октябрь аенда

Суык һәм кояш – чаңгы
бәйрәме!

администрациясе Башлыгының кеше потенциалын
үстерү буенча беренче
урынбасары В. А. Деникаева сәламләде һәм һәрҖОМГА (10.02.)
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кемгә уңышлар елмаюын,
бүгенге көн чын мәгънәсендә рухи канәгатьлек алып
килүен теләде. Гомумән,
мәйданның һәр почмагын-
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да күңел күтәренкелеге,
җанлылык хөкем сөрде.
Дәртле җырлар ярышларга
әйдәп, күңелләргә бәйрәм
рухы өстәде. Соңыннан
ярыш нәтиҗәләре буенча
җиңүчеләргә “Чаңгы юлы2017” атрибутикалары һәм
Почет грамоталары тапшырылды. Әлеге сәламәтлек
бәйрәме тагын бер кабат,
шундый чараларда катнашу бердәмлекне ныгытуга,
җиңүгә этәргеч булдыруга
юнәлдерелгәнен күрсәтеп, райондашларыбызда
күңел күтәренкелеге һәм
онытылмаслык кичерешләр
калдырды.
Гөлназ КУЗӘЕВА.
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укучылар арасында фәнни-практик конференция һәм
илебез халыклары телләрендә укучыларның укуларын
үткәрде.
Әлеге конференциядә Юлия Разакова “Урыс филологиясе” секциясендә үзенең фәнни-тикшеренү эше белән
чыгыш ясап, “Беренче дәрәҗәдәге Дипломант” исеменә
лаек булды. Аның эше “Поликультуралы җәмәгатьтә
милли телләрне үстерү һәм саклап калу”исемле җыентыкта бастырылды.
Каюм Насыри исемендәге 14 нче Халыкара фәнни-практик яшьләр фестивалендә дә Алсу Узбекова
һәм Юлия Разакова үзләрен югары дәрәҗәдә күрсәтеп,
беренче дәрәҗәдәге Дипломнар һәм медальләр белән
бүләкләнделәр.
Алсу Узбекова туган җиребезнең күренекле шәхесләренең тормыш юллары, иҗатлары белән кызыксына. Мәләкәс
шәһәрендә үткән региональ фәнни-практик конференция
нәтиҗәләре буенча Алсу Узбекованың “Туган ягыбызның
талантлары” исемле эше “Хәзерге мәгариф өлкәсендәге
укучыларның тикшеренү һәм иҗади эшләре” исемле
җыентыкта урын алды.
Әлеге казанышлары өчен Алсу Узбекова һәм Юлия
Разакова Ульяновск өлкәсенең талантлы яшьләре
Ассамблеясендә тантаналы рәвештә Дипломнар һәм
акчалата сертификатлар белән бүләкләнделәр.
Без, районыбызның данын күтәрүче сәләтле кызларны
шатлыклы вакыйгалары белән тәбрик итәбез.
Әйе, бу уңышларны яулауда аларга укытучылары да
зур ярдәм күрсәткән. Ә инде укытучыга укучыларының
уңышларын күрү – иң зур сөенеч, хезмәтенең нәтиҗәсен,
тәмен тою.
Киләчәктә Юлия белән Алсуга имтиханнарны югары
балларга тапшырып, престижлы уку йортларына кереп,
укуларында зур уңышлар яулавын теләп калабыз. Ә инде
сыйныфташларына, башка мәктәп укучыларына алардан
үрнәк алып, тырышып укырга, мәктәптә алдынгылар
булырга телибез.
Әлфия ЯФАРОВА.

“Күмәк көч”кә язылу
башланды.
Хөрмәтле газета
укучыларыбыз!
Иске Кулаткы

районының почта

бүлекчәләрендә 2017 елның икенче
яртыеллыгына (июль-декабрь) газеталарга язылу алдан башланды. Сез
бүгеннән үк почта бүлекчәләренә
кереп, хат ташучыларга мөрәҗәгать
итеп, «Күмәк көч” район газетасына
иске бәяләр буенча, ягъни 349 сум 26
тиеннән, язылып куя аласыз.

ДҮШӘМБЕ (13.02.)
-5
- 10

СИШӘМБЕ (14.02.) ЧӘРШӘМБЕ (15.02.)
-9
- 14
- 18
- 22

2

¹ 6, 8 февраль 2017 åë.

ЯҢАЛЫКЛАР

Бөтенроссия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге 2017 елның
гыйнварында сораштырулар үткәргән. Нәтиҗәләр
Россия халкының Президент Владимир Путинга
ышанычының югары булуын күрсәтә, дип хәбәр
итәләр үзәктә. Сәясәтчеләргә ышаныч рейтингында Владимир Путин
күрсәткече соңгы атна
эчендә (23-29 гыйнвар
көннәре) алдагы атнага
караганда 3,1 процентка
үскән.

●

●

●

Россия Үзәк сайлау комиссиясе 2018
елда узачак Президент
сайлауларына 14,9
миллиард сум акча
бүлеп бирергә уйлый.
Бу хакта журналистларга комиссия рәисе
урынбасары Николай
Булаев белдерде, дип
хәбәр итә ТАСС.

2 февраль көнне
Ульяновск өлкәсе Губернаторы Сергей
М орозов төбәкнең
ата-аналар җәмәгатьчелеге белән очрашу
уздырды. Катнашучылар гаиләләргә бирелә торган социаль
ярдәм чараларының
нәтиҗәлелеге турында фикер алыштылар
һәм аларны камилләштерү буенча тәкъдимнәр керттеләр. Регион Башлыгы социаль
өлкәгә үзгәрешләр
кертергә кирәк, чөнки
ул заман сулышын
тоеп, кешеләрнең ихтыяҗларына җавап
бирергә тиеш, - дип
белдергән.

●

●

●

●

●

●

4 февральдә Губернатор Сергей Морозов
Швеция Корольлегендә Россия Федерациясенең сәүдә вәкиле
Александр Катасов
һәм илчелек вәкилләре
белән сөйләшүләр
уздырды. Очрашуда
регионыбызга инвестицияләрне җәлеп
итү мөмкинлеге һәм
Ул ь я н о вс к ө л к ә с е
белән Швеция арасында сәүдә-икътисадый мөнәсәбәтләрне
үстерү мәсьәләләре
каралды.
Ульяновск өлкәсе
Губернаторы Сергей
Морозовның боерыгы
буенча регионыбызда халыкның гомер
озынлыгын арттыруга юнәлдерелгән
комплекслы чаралар
тормышка ашырыла.
2017 елда
беренче медик-санитар
я рд ә м е н ү с те р ү г ә
мәҗбүри медицина
иминияте һәм өлкә
бюджетыннан якынча
5,5 млрд. сум акча
салынган.

Быел игълан ителгән Экология елы кысаларында безнең районда да чишмәләрне төзекләндерү планлаштырыла. Тирә - як
мохитны саклау дәүләт программасы буенча бу эшләргә 113 мең сум күләмендә субсидия каралган. Аны Чуваш Кулаткының
“Пайка”, Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә “Шаңгай” кизләвендә төзекләндерү эшләренә файдаланачаклар.

Есть повод задуматься...

Уважаемые читатели, представляем
вашему вниманию
отрывок из выступления Губернатора
Ульяновской области С. Морозова на
Муниципальном форуме 30 января 2017
года (г. Ульяновск),
гд е п р и во д я тс я
цифры, касающиеся
социально-экономического развития
нашего района.
С е год н я в м е с т о
традиционного аппаратного совещания
мы проводим большой
муниципальный форум по обсуждению

доктрины развития
муниципальных образований в Ульяновской
области. Тема для нас,
да и для всей страны
сверх актуальная. За
последние годы разрывы между наиболее
развитыми и менее
развитыми регионами
страны только увеличиваются. Объёмы ВРП
на душу населения в
разных регионах отличаются почти в 45 раз
(в европейских странах
этот показатель не превышает двух-трех раз,
а в США - 5 раз). По
величине бюджетных
доходов, приходящих-

ся на одного жителя,
разрыв почти пятнадцатикратный. Значительны даже в рамках
одного федерального
округа различия в уровне заработных плат.
И проблема больших разрывов не только межрегиональная.
Если основа страны
– регионы, то основа регионов – это их
муниципалитеты. И
здесь тоже не все благополучно. Приведу
примеры, характерные
для нашей области.
Даже два соседних муниципалитета (Старокулаткинский и Новоспасский),
внешне сходные
(площадь, рельеф,
географические условия) имеют подчас кардинальные
различия:
- отгрузка товаров и услуг на одного
работающего различается в 17 раз,
- средняя зарплата
в полтора, а оборот
розничной торговли
на одного жителя - в
два с лишним раза,
- объем инвести-

ций на 1 жителя отличается в 33 раза,
- бюджеты районов отличаются
более чем в 2 раза.
И так во всем.
Эти два района являются практически
двумя разными полюсами в различных
рейтингах муниципального развития,
которые мы составляем в области. В
итоге мы имеем,
что "отстающий"
район покрывает
собственными доходами лишь половину
своих расходов на
госуправление. При
этом 70-80% расходов - это зарплаты.
То есть там даже
районная администрация существуют практически за
счет области - не
говоря о выполнении
каких-либо иных полномочий. Для сравнения, в Новоспасском
районе
собственные доходы почти
в два раза больше
всех расходов
на
госуправление.
Практически в 50%

всех муниципальных
образований региона
основным налогоплательщиком является
администрация, при
этом более 70% общегосударственных
расходов уходит на
содержание аппарата
администрации (заработную плату). И
это при том, что количество муниципальных служащих у нас
одно из самых низких
в ПФО и России. Все
это свидетельствует о
крайне неэффективной
действующей системе
управления. Задача
устранения межрегиональных диспропорций
и повышения темпов
регионального развития приобрела стратегическое значение.
Нужны новые правила,
которые бы дали возможность изменить
негативную динамику
роста разрывов. Формула успеха проста:
сильный муниципалитет – сильный регион
- сильная страна.

Редакциядән: Хөрмәтле газета укучыларыбыз! Регион Башлыгы С. И.
Морозовның чыгышыннан күренгәнчә, районыбызның социаль-экономик хәле барчабызны да уйланырга
мәҗбүр итә. Ә бит
районыбызның,
авылларыбызның
киләчәген уйлап
борчылмаган кеше
аздыр. Аларны
саклап калу өчен
бүген нәрсә эшләп
була? Ни сәбәпле
күршебездәге Новоспасск районында яшәү шартлары
күпкә уңайлырак?
Ә бәлки, сәбәп үзебездә?.. Менә шушы
сорауларга райондашларыбызның
фикерләрен көтеп
калабыз.

Губернатор Сергей Морозов дал старт кампании «Абитуриент
2017» для подготовки специалистов здравоохранения
Ульяновской области 2 февраля глава
региона провел встречу
со слушателями Молодежной медицинской
академии «Президент
поставил перед нами
задачу развивать кадровый потенциал
здравоохранения. В
Ульяновской области
существует целый комплекс мер, нацеленных
на привлечение в отрасль новых специалистов и их профессиональный рост. За 10
лет обеспеченность
врачебными кадрами
увеличилась на 11%.
Только в 2016 году в
здравоохранение региона пришли 275 врачей
и 455 средних медицинских работников. Ежегодно разрабатываются новые инструменты
поддержки медиков.
Так, например, параллельно с программой
«Земский доктор» для
закрепления специалистов на селе мы запустили проект «Земский
фельдшер», а с 1 января стартовала новая
программа «Земская
медсестра». Сейчас
мы работаем над механизмами привлечения
медицинских специа-

Район Башлыгы, Э.
Ә Ганеев “Бердәм
Россия” партиясенең
урындагы политсовет
Секретаре буларак
халык проблемаларын уңай якка чишүгә
зур игътибар бирә.
Шушы нигездә Иске
Кулаткы эшчеләр поселогында һәм авылларда бу партиянең
җирле бүлекләре төрле
мәсьәләләр буенча
районыбыз гражданнарын даими кабул итеп
торалар.

листов в малые города,
- отметил Губернатор
Сергей Морозов. - Конечно, мы продолжаем
заниматься и подготовкой кадров: ежегодно
увеличивается количество целевых мест для
бесплатного обучения
будущих медиков, а
сегодня на встрече
с Молодежной медицинской академией мы
даем старт кампании
«Абитуриент 2017», которая стала уже традиционной. Она охватит
не только Ульяновск
и Димитровград, но и
все муниципальные
образования. Старшеклассники и студенты
колледжей смогут получить персональные
консультации, побывать на днях открытых
дверей медицинских
вузов, представители
которых приедут в регион. Кроме того, будут
организованы встречи
с главными внештатными специалистами
министерства и экскурсии в медицинские
учреждения, чтобы вы
смогли ознакомиться
с конкретными специальностями, особенностями работы тех или
иных специалистов».

Напомним, в конце
прошлого года на базе
многопрофильного лицея №11 имени В.Г.
Мендельсона начала
работу Молодежная медицинская академия,
призванная усилить
профориентационную
работу с учащимися
химико-биологических
классов.
«За последние годы
нам удалось существенно нарастить
количество целевых
мест в вузах-партнерах. Радует, что 93%
ребят, направленных
на обучение, вернулись
работать в 2016 году в
Ульяновскую область.
В прошлом году более
300 ульяновских абитуриентов изъявили
желание учиться по
целевому набору. По
результатам конкурса
поступило 233 человека. В 2017 году мы
планируем начать сотрудничество с Рязанским государственным
медицинским университетом имени И.П.
Павлова, а также расширить количество
целевых мест до 240.
Молодежная медицинская академия предусматривает поэтапную

работу с будущими
медиками, начиная со
школьной скамьи. Проект поможет адаптировать их к первому
курсу вуза, начать знакомство с профильной
терминологией, давать
вводный лекционный
материал», - отметил
Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия
Павел Дегтярь.
Напомним, вузами-партнерами Ульяновской области по
целевой подготовке
специалистов являются Самарский, Саратовский, Астраханский
медицинский и Ульяновский государственный университеты,
Казанская медицинская академия, Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова. По распоряжению Губернатора
Сергея Морозова всем
студентам, которые
обучаются в медицинских вузах по целевому
набору, ежемесячно
выплачивается дополнительная стипендия.
На эти цели в региональном бюджете на
2017 год заложено 4,9
млн рублей.

«Мы запустили
первую очередь симуляционного центра
для Медицинского факультета УлГУ, в его
создание вложено 26
миллионов рублей.
В центре более 100
единиц оборудования
по шести учебным направлениям, на восемь
миллионов рублей мы
закупим манекены-симуляторы. После запуска первой очереди
мы построим еще один
симуляционный центр
с лабораторией и площадкой по адаптивной
физкультуре», - добавил ректор УлГУ Борис
Костишко.
Во встрече главы
региона с учащимися
также принял участие
председатель «Российского союза молодежи»
Павел Красноруцкий.
«Уверен, что подобные встречи имеют
большое значение в
поддержке и развитии
молодежных инициатив, в том числе в
работе Российского
союза молодежи на
территории вашего
региона. С УлГУ у
нас давние дружеские
взаимоотношения. Мы
ведем совместно не-

Файдалы күрешү

2 февраль көнне
авылда яшәүчеләрнең тормышы белән
якыннан танышу максатынн ан
махсус
агитпоезд районыбыз
авылларында булды.
Аның эшен Иске Кулаткы район администрация Башлыгының
кеше потенциалын
үстерү буенча беренче урынбасары В. А.
Деникаева җитәкләде.
Агитпоездның эшендә
район администрациясе белгечләре, район

мәгариф, мәдәният
бүлекләренең хезмәткәрләре, дин әһелләре, “Күмәк көч” район
газетасы, “Яңа Дулкын”
район телевидениесе
журналистлары катнаштылар.
Алар Кирюшкино,
Урта Терешка, Иске
Яндука, Яңа Яндука
авылларында булып бу
торак пунктларның социаль культура объектларының, мәчетләрнең тормышы белән
кызыксындылар.

Агитпоезд әгъзалары шулай ук Кирюшкино һәм Урта Терешк а авылларындагы
уңышсыз гаиләләрдә
дә булып, аларның
көнкүреш хәлләрен
тикшерделәр һәм бу
гаиләләргә дөрес тормыш юлы алып бару
турында сөйләделәр.
В. А. Деник аева
югарыда әйтеп үткән
авылларда “Бердәм
Россия” партиясенең
җирле бүлекләрендә
халыкны кабул итү

пунктларының эше турында аеруча якыннан
торып кызыксынды.
Ул биредә граҗданнарны кабул итү өчен
биналардагы шартларны тикшереп, үзенең фикерләрен әйтте
һәм авылларда тәртип булдыру, тәрбиягә
балалар алып, мәктәпләрне
укучылар
белән тулыландыру
турында тирән басым
ясап сөйләде.
Агитпоезд эшендә
катнашучылар үзләре-

сколько проектов. Например, вуз является
победителем конкурса,
который проводило
федеральное Министерство образования
и науки, по поддержке
совета обучающихся.
В рамках данного конкурса мы планируем
развивать проект по
студенческому бизнесу, который станет неким пилотом на территории ПФО. Я получил
поддержку от Сергея
Ивановича Морозова, который отметил,
что данная программа
очень интересна для
ульяновского региона и
он готов оказывать помощь», - сказал председатель «Российского
союза молодежи» Павел Красноруцкий.
Для справки
По вопросу получения направления на
целевое обучение необходимо обращаться в Министерство
з дравоохранения ,
семьи, социального
благополучия (ул.Кузнецова,18А, кабинет
203, 309).

нең хезмәт иткән
сферадагы участокларда булып, аларның эшләренә бәя
бирделәр.
Гомумән әйткәндә,
халык белән мондый
очрашулар җәмгыятебезнең яшәвенә тагын
да ямь өстәр һәм
файда китерер.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.

8 февральдән районда пайчылар җыелышлары башланачак. Фермерлар үзләре арендалаган җирләрдән җыйган
уңыш, хезмәт нәтиҗәләре турында пай хуҗалары алдында отчет тотачаклар һәм быелгы елга планнары турында
сөйләячәкләр.

Мәгариф

Алда җиңүләр булсын

Районыбызда мәгариф эше
һәрвакыт игътибар үзәгендә.
Сәләтле, тәҗрибәле укытучыларны барлау, мәгариф
системасында яңа педагогик
технологияләр кертү максатыннан районда ел саен “Ел
укытучысы” бәйгесе үткәрелә.
Әлеге чара укытучыларның
һөнәри үсешен тәэмин итүне,
укытучы һөнәренең абруен үстерүне, аларга ярдәм
күрсәтүне, иҗади эшләүче
укытучыларның педагогик
тәҗрибәләрен
башкаларга
үрнәк итеп күрсәтүне максат
итеп куя.
Быел әлеге бәйгенең муниципаль этабында иҗади
сәләтен эшкә җигеп хезмәт
куючы ике педагог Иске Кулаткы беренче номерлы урта мәктәбенең башлангыч сыйныф
укытучысы Динара Наилевна
Бахтиярова һәм Иске Кулаткы
икенче номерлы урта мәктәбененең башлангыч сыйныф
укытучысы Эльвира Дәүләтшовна Зимнурова катнашты.
Район этабы ике турда үтте.
Беренче турда бәйгедә катнашучылар “Методик портфолиоларын” һәм “Эш урынында
үткәргән дәресләренең” видеоязмаларын тәкъдим иттеләр.
Ә инде икенче этапта педагогик карашлары, фикерләре
белән уртаклаштылар, дәрес
бирделәр, эш тәҗрибәләре
турында презентация күрсәттеләр.
Конкурс нәтиҗәләре буенча
Иске Кулаткы беренче номерлы
урта мәктәбе укытучысы Д.Н.
Бахтиярова җиңүгә лаек булды. Ул районыбызның данын
региональ этапта яклаячак. Аңа
уңышлар, иҗади күтәренкелек
теләп калабыз.
Бәйгедә катнашучылар район администрациясе исемен-

нән дипломнар һәм бүләкләр
белән билгеләнделәр.
Күптән түгел генә “Ел
укучысы -2017” район бәйгесенә дә йомгак ясалды. Әлеге
бәйге матур традициягә әверелеп, укучыларның сәләтләрен
ачыклауга, иҗади мөмкинлекләрен арттыруга, белемгә
омтулуга илһамландыруга
һәм үзләрен шәхес буларак
күрсәтүгә юнәлтелгән иде.
Быел “Ел укучысы” конкурсында: Андрей Наумов (Иске
Кулаткы беренче номерлы урта
мәктәбеннән), Эльвира Деникаева (Иске Кулаткы икенче
номерлы урта мәктәбеннән),
Альбина Шаяхметова (Иске
Мостяк урта мәктәбеннән), Сабина Буделеева ( Урта Терешка
урта мәктәбеннән) һәм Алсу
Рафикова (Иске Зеленай урта
мәктәбеннән) катнаштылар.
Үз мәктәпләрендә иң-иң дип
табылган укучыларны жюри
әгъзалары бәйге дәвамында
төрле яклап сынадылар. Иң

элек конкурсантлар үзләре
белән таныштырдылар, шөгыльләре турында сөйләделәр,
жюри әгъзаларына портфолиоларын тәкъдим иттеләр. “Үз
эзеңне калдыру” дигән конкурста иҗади презентацияләрен
күрсәттеләр.
“Экологик” конкурста катна-

шучылар Җир шарында яшәүчеләргә мөрәҗәгать итеп, экологияне сакларга өндәделәр,
һәр кешедә табигатька карата
гуманлы, шәфкатьле булырга
кирәклеген ассызыкладылар.
Алдагы бирем “Кайда тудым, шунда кирәктем” дип
аталган иде. Монда исә конкурсантлар районда, өлкәдә
калуның мөһимлеге,туган якка
файдалы, кирәкле булу турында сүз алып бардылар.
“Мин – лидер” конкурсында
укучылар кизләүләрне саклау кирәклеге дигән теманы
ачыкладылар, үз фикерләрен
белдерделәр.
Әйтергә кирәк, бәйгедә
катнашучылар булган белемнәрен, көчләрен куеп,
җиңүгә омтылдылар. Һәрберсе
югары бәягә лаек иде.
Нәтиҗәдә, “Ел укучысы
-2017” район бәйгесенең җиңүчесе дип Иске Кулаткы икенче номерлы урта мәктәбе
укучысы Эльвира Деникаева
билгеләнде.
Иске Кулаткы беренче
номерлы урта мәктәбеннән
Андрей Наумов – икенче, Иске
Мостяк урта мәктәбеннән
Альбина Шаяхметова өченче
урыннар яуладылар.
Эльвира Деникаеваны бәйгенең өлкә этабында катнашу
көтә. Аны җиңүе белән котлыйбыз һәм өлкә конкурсында үзен
югары дәрәҗәдә күрсәтүен

телибез.
Ә инде барлык катнашучыларга киләчәктә уку алдынгылары булып, үзләре теләгән
югары уку йортларына укырга
кереп, җәмгыятебезнең лаеклы
гражданиннары булуларын
теләп калабыз.
Ә. ЯФАРОВА.

Студентлар белән очрашу
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Информируем Вас о проведении ежегодного областного
конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской
области»
В соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 17
августа 2016 года № 389-П
«Об организации и проведении
ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в
сфере содействия занятости
населения в Ульяновской области» и постановлением Правительства Ульяновской области
от 24 ноября 2016 года №
553-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Ульяновской области от
17.08.2016 № 389-П» с 01 января по 10 февраля 2017 года
будет осуществляться приём
конкурсных материалов от

работодателей для участия в
ежегодном областном конкурсе
«Лучший работодатель в сфере
содействия занятости населения в Ульяновской области».
Участник ами вышеук азанного конкурса являются
организации различных организационно-правовых форм
и форм собственности, а
также индивидуальные предприниматели-работодатели,
находящиеся на территории
Ульяновской области.
Приём конкурсных материалов будет осуществляться
областными государственными
казёнными учреждениями Центрами занятости населения
по месту фактического нахождения работодателя.
Положение о ежегодном
областном конкурсе «Лучший
работодатель в сфере содействия занятости населения в

Ульяновской области», в том
числе форма заявки и анкеты
для участия в конкурсе размещены на сайте Агентства
по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (www.
ulyanovsk-zan.ru).
Победители ежегодного областного конкурса
«Лучший работодатель
в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области» будут
награждены дипломами и
денежной премией в размере 50000 рублей.
Всю интересующую информацию можно получить в
ОГКУ ЦЗН Старокулаткинского
района по адресу: ул.Пионерская, 12.

ГИБДД информирует

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В настоящее время на
территории Ульяновской
области функционируют
четыре межрайонных регистрационно - экзаменационных отдела Госавтоинспекции, расположенные по
адресам: г. Ульяновск (ул.
Ефремова, 52), г. Димитровград (ул. Промышленная,
38), г. Барыш (ул. Льва Толстого, 47), р.п. Новоспасское (ул. Терешковой, 16А),
которые предоставляют
государственные услуги по
проведению экзаменов на
право управления транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений, регистрации
автомототранспортных
средств и прицепов к ним.
По итогам 2016 года
в подразделения МРЭО
ГИБДД области по вопросам государственной
регистрации
автомототранспортных средств и
прицепов к ним обратилось 79 тыс. 689 граждан,
по вопросам проведения экзаменов на право
управления транспортными

средствами и выдаче водительских удостоверений
обратилось 34 тыс. 322
гражданина.
В настоящее время для
удобства граждан и в целях снижения времени
ожидания в очереди в
МРЭО ГИБДД УМВД России
по Ульяновской области,
расположенных в городе
Ульяновск и Димитровград,
установлены электронные
системы управления очередью.
Госавтоинспекция Ульяновской области осуществляет прием заявителей,
обратившихся по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru (ЕПГУ),
посредством которого услуги оказаны 33915 гражданам. Для регистрации на
данном портале необходим
паспорт гражданина РФ и
страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС). В
МРЭО ГИБДД УМВД России
по Ульяновской области,

расположенном в городе
Ульяновске, имеется отдельное окно для приема
заявителей, обратившихся
через ЕПГУ. При записи на
получение государственной услуги гражданин сам
выбирает дату и время
приёма, что исключает его
нахождение в очереди.
После получения государственной услуги заявитель может оценить
качество предоставленной
ему услуги посредством
заполнения утвержденной
приказом МВД опросной
формы, которая находится
у инспектора, посредством
СМС – сообщения (в случае
если гражданин оставил
свой сотовый номер телефона сотруднику, оказавшему государственную
услугу, гражданину поступит сообщение с номера
0919, на который можно
оценить качество госуслуги
по 5-ти бальной шкале с помощью бесплатной СМС),
на интернет-сайтах www.
mvd.ru, www.73mvd.ru www.
vashkontrol.ru и www.gibdd.
ru (в онлайн-справочнике
«ОПРОС О КАЧЕСТВЕ ГОСУСЛУГ»), а так же посредством электронной системы
управления очередью.
Р.Д. ЮСУПОВ,
Инспектор по
пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД
России «Павловский»,
старший лейтенант
полиции.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОШЛИНУ СО «СКИДКОЙ» 30%

Бердәм тәртип бозуны
профилактикалау көне
кысаларында “Гаилә” үзәге
белгечләре Ә.Җ. Абузәрова
һәм Г.Р. Рафикова Иске
Кулаткы дәүләт механика-технология
колледжында, биш группада,
студентлар өчен “Балигъ
булмаганнарның хокуклары, вазифалары һәм җаваплылыклары”, “Ышану те-

лефоны”, “Яшь чакта гаилә
кору һәм аның кимчелекләре” дигән темаларга
сыйныф сәгатьләре үткәрделәр. Очрашу дәвамында
студентлар арасындагы
агрессияне һәм борчылуны билгеләү өчен тестлар
эшләттеләр. Тәртип бозуны
профилактикалау турында
сөйләп, студентларга әлеге
теманы ачыклаучы буклет-

лар тапшырдылар. “Гаилә”
үзәгенең эшчәнлеге белән
таныштырдылар. Әйтергә
кирәк, әлеге уку йортының
укучылары чарада актив
катнаштылар, үзләренә
файдалы мәгълүматлар
тупладылар, борчыган сорауларына җаваплар таптылар.

Вступил в законную силу Федеральный закон от 30.11.2016
№ 402-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.35 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации" пользователи Единого портала
государственных услуг (далее
по тексту – ЕПГУ) при получении услуг смогут оплачивать
государственную пошлину
со «скидкой» 30% от суммы
госпошлины.
Нововведение касается
также и государственных услуг,
предоставляемых Госавтоинспекцией.
Так, например, при личном
обращении и подаче заявления
на регистрацию автомобиля

с выдачей новых или ранее
сохраненных государственных
регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей,
при подаче заявления и оплате
госпошлины через ЕПГУ размер госпошлины составит 1995
рублей. Госпошлина за выдачу
национального водительского
удостоверения вместо 2000
рублей составит 1400 рублей.
«Скидкой» в 30% смогут

воспользоваться только физические лица, и только в
случае подачи заявления на
получение услуги и оплаты
государственной пошлины
с использованием Единого
портала государственных и
муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru).
Таким образом, использование портала Госуслуг не только
быстро, удобно, но и экономно.
И.Р. БАЙГУЗИН,
Начальник ОГИБДД
МО МВД
России "Павловский",
старший лейтенант
полиции.
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4 февраль көнне “Бердәм Россия “ партиясенең урындагы политсовет Секретаре Э.Ә. Ганеев сайлаучыларны кабул
итте. Аның белән бергә халыкны кабул итүдә район администрациясе Башлыгының урынбасары В.А. Деникаева,
авыл администраторлары һәм җаваплы җитәкчеләр катнашты. Барлыгы 15 сайлаучы үзләренең проблемаларын
урында ук чиштеләр.

ИХТИРАМГА ЛАЕК ШӘХЕС

100 яшьлек Акъәби

Озын гомерле әби-бабайлар авылларыбызның горурлыгы, алар язмышында – ил тарихы, алар туган илгә тугры хезмәт итү, кыенлыкларда сынмаган-сыгылмаган батырлык өлгесе. Безнең өлкәннәребез язмышында сынаулар күп булган. Бөек Ватан сугышы китергән
коточкыч авырлыклар, якыннарын югалту ачысы, аттай җигелеп эшләү, сугыштан соңгы тәмам тетелеп беткән авылларны үз иңнәрендә
күтәрү – болар барысы да бүген 80, 90, 100 яшен тутырган өлкән буын кешеләренең башыннан үткән авыр сынаулар.
Шуларның берсе Кирюшкино авылында гомер кичергән,
бүгенге көндә Казан шәһәрендә кызы Сания тәрбиясендә
яшәүче Асия Сәфиулла кызы
Мохаммедова 11 февраль көнне 100 яшьлек юбилеен каршы
ала. Бер гасырлык гомер бит бу!
Асия әбинең гаиләсендә атна
дәвамында бәйрәм рухы хөкем
сөрә. Аның туганнары, оныклары әбиләре янына ашыкты.
Асия апа Мохаммедова
1917 елның 11 февралендә Хәдичә һәм Сәфиулла Рахмаевларның күп балалы гаиләсендә
төпчек кызлары булып
дөньяга килә. Кечкенәдән үк
авыр хезмәттә чыныгу алып
үскән кыз-бала авылдашы
Талип Мохаммедовка кияүгә
чыга. Аларның гаиләләрен тулыландырып, уллары Фоат һәм
кызлары Сания дөньяга аваз
сала. Яшьләр икесе дә көнне
төнгә ялгап, колхозда хезмәт
итәләр. Матур хыяллар белән
яшәгән гаиләнең язмышына
сугыш турындагы хәбәр өер-

мә булып килеп керә. Талип
абыйны 1941 елда ук сугышка
алалар. Әмма кире әйләнеп
кайтырга аңа насыйп булмый
шул. Асия апа 23 яшендә ике
ятим сабыйсын кочаклап, бер
ялгызы гына кала. Җиңү көнен якынайту һәм балаларын
ачлыктан коткару өчен җиң
сызганып хезмәт итә. Авылда
яшәүче бертуган энеләре
Мотал һәм Абдулла Мохаммедовлар абыйларының гаиләсен

ярдәмнәреннән ташламыйлар,
алар янәшәдәге йортларда,
тату гаилә булып яшиләр. Асия
апага балаларын тәрбияләргә,
йорт эшләрен, мал-таур асрарга ярдәм итәләр.
- Тормышның бөтен ачысын-төчесен татырга насыйп
булды: ачлыкны да, ялангачлыкны да. Замана авырлыкларына карамастан, балаларым
икесе дә тәрбияле булып
үстеләр, йөземә кызыллык

китермәделәр. Тик менә улым
Фоат кына, фаҗигале рәвештә,
вакытсыз якты дөньядан китеп
барды, – дип сөйли Асия әби.
Асия апа бу олы кайгыны бик
авыр кичерә һәм бүген дә
күз яшьләре белән искә ала.
Ярый әле аның дәвамчылары,
яраткан оныклары һәм оныкчалары “Әбекәй” – дип өзелеп торалар, хәлен беләләр,
ярдәмнәреннән ташламыйлар.
Бүгенге көндә Асия апа
Казан шәһәрендә, Сания кызы
тәрбиясендә яши. Тик менә
туган авылын ул бик сагына.
Анда яшәүче күптөрле туганнары да аны онытмыйлар,
һәрвакыт хәлен белеп, ихтирамнарын җиткерәләр. Олы
юбилее уңаеннан Асия апаны
барлык туганнары да ихластан
котлыйлар. Аңа хәерле гомер
кичереп, сау-сәламәт булып,
оныкларының бәхетенә сөенеп
яшәргә насыйп итсен.
Фәрит МОХАММЕДОВ.
Кирюшкино авылы.

Хөрмәтле туганыбыз Асия Сәфиулловна
МОХАММЕДОВА!
Ихлас күңелдән сине гомер бәйрәмең, 100 яшьлек
юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек,
шатлык-куанычлар, күктәге кояшның тик сихәт нурларын
гына сибүен, күңел тынычлыгы, сөенечләргә куанып
яшәвеңне телибез. Алдагы гомер елларыңда да балаларыңның, оныкларыңнын игелеген күреп, туганнарыңнын
хөрмәтен тоеп, яшәргә насыйп булсын. Без сине ихтирам
итәбез һәм чын йөрәктән яратабыз.
Юбилеең белән котлап,
Зур бәхетләр сиңа телибез.
Үзең кешелекле булган өчен,
Олылыйбыз бүген сине без.
Иң изге теләкләр белән Мохаммедовлар, Гафуровлар, Кузәевлар, Абушаевлар, Мангуловлар, Багаповлар гаиләләре.
Кирюшкино – Шигоны – Казан.

Губернатор Сергей Морозов поздравил пару - победитель областного конкурса
«Свадьба в подарок» с рождением семьи

2 0 я н ва ря в отел е
HiltonGardenInn Ульяновск
прошла свадьба Егора и
Ксении из Цильнинского
района.
Напомним, 1 октября
2016 года по инициативе
Управления ЗАГС Ульяновской области стартовал
зимний сезон конкурса
«Свадьба в подарок. Снежная сказка». Главной целью
конкурса является популяризация семейного образа
жизни и формирование
«моды» на законный брак
в молодежной среде региона, создание максимально
лучших условий молодым
парам для проведения свадебной церемонии.
Для участия в конкурсе
влюбленные пары вступили
в группы Вконтакте «Управление ЗАГС Ульяновской
области» и «Свадьба в подарок. Ульяновск», заполнили анкету с описанием
истории любви, загрузили

фотографию и отправили
администратору группы
«Свадьба в подарок. Ульяновск». Главным условием
участия было подать заявление или предварительную заявку на регистрацию
брака в любом отделе ЗАГС
Ульяновской области.
Торжественная регистрации брака Трифонова
Егора и Масловой Ксении
состоялась 20 января.
Влюбленных поздравил
и вручил свидетельство о
законном браке Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов. «Символично,
что это яркое, светлое и
незабываемое для вас
событие проводится в знаменательное для региона
время – в дни празднования
рождения Ульяновской области. Мне очень приятно,
что в нашем регионе есть
такие люди – молодые,
красивые, спортивные и
талантливые. Я рад, что

судьба соединила ваши
пути по жизни. Пусть ваш
долгий союз станет примером для подражания»,
– сказал Сергей Морозов.
По словам начальника
Управления записи актов
гражданского состояния
Ульяновской области Жанны Назаровой, организаторы ставили перед собой
цель, чтобы в Ульяновской

области как можно больше
молодых пар вступали в
законный брак.«Зимний
период не очень популярен для свадеб, и то, что в
конкурсе приняли участие
25 пар, – это достижение.
У нас очень надёжные
партнеры, и без них своими
силами организовать такую
насыщенную программу мы
бы не смогли» – сказала

Жанна Геннадьевна.
«Это уже второй сезон,
и он получился очень масштабным, было привлечено
большое количество партнеров. Мы подчеркиваем
индивидуальный стиль каждой свадьбы, учитываем
все пожелания и нюансы,
чтобы получился запоминающийся день», – рассказала партнерконкурса Елена
Вахитова.
По условиям конкурса,
партнеры обеспечивают
парам, занявшим первые
места, весь спектр свадебных услуг, кроме банкета:
платье, костюм, свадебный
букет, торт, фото и видеосъемку, номер люкс в
отеле, свадебные кольца,
лимузин, оформление зала,
услуги свадебного распорядителя, макияж и прическу.
Победителями и призерами стали 6 пар участников – два первых, два
вторых и два третьих места.

Все участники конкурса
получили сертификаты на
скидки и бонусы от партнеров конкурса.
«У нас есть традиция –
мы часто запускаем в небо
фонарики, загадываем
желания,– рассказывает
невеста Ксения. – Мы загадывали шикарную свадьбу
и не думали, что всё получится настолько реально.
С нами происходит настоящая зимняя сказка – это
та свадьба, о которой мы
мечтали и даже больше –
организаторы предусмотрели, например, фейерверк,
о котором мы вообще не
знали».
Совсем скоро стартует
очередной сезон конкурса,
организаторы приглашают
влюбленных принять участие и выиграть свадьбу
мечты.
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Сталинград сугышы истәлегенә багышлап

Сталинградны саклаган 200 көн тарихка иң
канкойгыч, дәһшәтле көннәр буларак кереп калган.
1943 елның 31 гыйнварында Сталинградта немец
гаскәрләрен җитәкләгән

Ф.Паулюс пленга алынган.
1943 елның 22-26 гыйнварында Совет гаскәрләре Мамай курганында
берләшә, 31 гыйнварда
Константин Рокоссовский
җитәкчелегендәге гаскәр-

ләр Паулюсны һәм аның
ставкасын әсирлеккә ала.
1943 елның 2 февралендә
фашистлар чигенә.
Сталинград сугышы Икенче бөтендөнья сугышының иң зур хәрби-сәяси вакыйгасы. Моннан соң
Совет гаскәрләре дилбегәне үз кулына ала. Совет
солдатының гына түгел,
офицер, генераллар корпусының, шулай ук совет халкының да рухы күтәрелә,
җиңүгә өмет ныгый. Безнең
якташларыбыз да Сталинград янындагы Җиңүне
якынайтуга булышты. Бүген
Иске Кулаткы районында

Сталинград сугышында катнашучы ветеран
юк инде. Тик без аларны
беләбез һәм онытмыйбыз:
М.С.Аксянов, Р. М. Салихов,
Ә. С.Татлыев, Ф. Ю. Динеев, Ш.А. Абдрахманов, А.А.
Хамзин, А. А. Ибраһимов
һ.б. Шушы батырларыбызны искә алу һәм яшь
буынга җиткерү максатында
Иске Кулаткы район мәдәният йортында тантаналы
митинг үтте. Бөек Ватан
сугышында һәлак
булганнарның
Мемориаль
үзәгендәге мәңгелек утка
венок куелды. Иске Кулаткы
механика-технология кол-

леджы студентлары әлеге
чараны уздыру вазифасын
оста итеп башкардылар.
Район администрациясе Башлыгының беренче
урынбасары В.А. Деникаева үзенең чыгышында
Сталинградчыларны искә
алып сөйләде, аларны данлады. Әлеге тантана яшь
егетләр һәм кызларның
мәңге исендә калыр, чөнки
биредә 14 яше тулган малайлар һәм кызлар Россия
гражданинының паспортын
кулларына алдылар. Әлеге
чараның максаты: Бөек
Ватан сугышында катнашкан бабайларның тарихи

истәлеген саклау булды. Бу
көнне Иске Кулаткы крайны
өйрәнү музеенда да тантаналы

чара үткәрелде.

Бирегә “Чишмә” балалар
бакчасының өлкән группа
балалары килгән иде. Музей мөдире Р.М. Байбикова
балаларны карт бабайларының батырлыгы белән
таныштырды. Сугышның
ачы афәт икәнлеген аңлатты. Безнең киләчәк буынга
андый канкойгыч сугышлар
күрергә язмасын иде.
Майзә МАСИЕВА.

3 февраль көнне Иске Кулаткы район мәктәпләрендә урта мәктәпне тәмамлаган чыгарылыш сыйныф укучыларының очрашу кичәләре
үтте. Кыңгыраулы мәктәп елларын сагынып кайткан дуслар Иске Кулаткы беренче һәм икенче номерлы урта мәктәпләрендә 1992
елда, ә 4 февральдә Иске Атлаш, Урта Терешка, Бахтеевка һәм Мосеевка авылларында төрле елларда мәктәпне тәмамлаучылар
очрашкан. Моның турында эчтәлекле материаллар киләсе саннарда булачак.

¹ 6, 8 февраль 2017 åë.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Иске Мостяк авылында гомер итүче Дамир
Якубович БУЛЬХИН 4 февральдә 45 яшьлек юбилеен
билгеләде. Кадерлебез, гаиләбезнең якты кояшы яраткан улым, тугры гомер юлдашым, сөекле әтиебез,
газиз энебез, хөрмәтле киявебез!
Сине чын күңелебездән күркәм бәйрәмең белән котлыйбыз. Гомереңнең һәр мизгеле сиңа шатлык-куанычлар
гына алып килсен! Бәйрәмең котлы, мөбәрәк, бәхетең
һәрчак түгәрәк булсын, балаларыңның күңел җылысын
тоеп, игелекләрен күреп, озын гомер кичерүеңне телибез. Синең кебек киң күңелле, ярдәмчел, барчабызга да
йөрәк җылысын мулдан биреп яшәүче кадерле кешебез
булу – безнең өчен зур бәхет. Барысы өчен дә мең-мең
рәхмәтләр сиңа!
Дөнья тыныч, еллар имин булсын,
Тормышыңда булсын бәрәкәт.
Олы җаның, киң күңелең өчен
Барыбыздан сиңа зур рәхмәт.
Җылы теләкләр белән әтиең Якуб Туктарович,
тормыш иптәшең Руфия Рушановна, балаларың
Динар, Диляра, апаң Дамирә-Мансур Мәгдиевлар,
каенанаң-каенатаң Наҗия-Рушан Алтынбаевлар һәм
барча туганнарың.
Иске Мостяк – Яңа Яндука.
Иске Кулаткыда яшәүче Юсеп Якубович
АБУЗӘРОВ 5 февральдә 80 яшьлек юбилеен билгеләде. Яраткан абыебыз, сөекле әтиебез!
Сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең белән тәбрик
итәбез! Ныклы сәламәтлек, шатлык - куанычлар, күктәге кояшның тик сихәт нурларын гына сибүен, күңел
тынычлыгы, сөенечләргә куанып яшәвеңне телибез.
Туачак таңнарың тыныч, килер көннәрең шатлык белән
тулып торсын. Син олысына да, кечесенә дә кешелекле,
ярдәмчел, игелекле һәм абруйлы киңәшче, сабыр холыклы, олы йөрәкле, шуңа күрә дә туганнарың арасында
ихтирамга лаек. Без сине чын йөрәктән яратабыз.
Гомерләрне еллар билгеләми,
Яшәү дәрте булсын күңелдә.
Сәламәтлек, бәхет-куанычлар
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.
Матур теләкләр белән энеләрең Расим, Яхъя, сеңелләрең Тәнзилә, Мәүҗүдә, улың Наил, кызың Галия
гаиләләре белән.
Иске Кулаткы – Жигулевск – Чарджу – Самара.
Хөрмәтле һәм кадерле абыебыз
Расим Сөләйман улы ШАБАКАЕВ!
Сине истәлекле юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз!
Телибез сиңа иң зур байлык– саулык. Озын гомер, иман байлыгы, җан тынычлыгы, бала – оныкларының кадерен белеп,
игелекләрен күреп, муллыкта, шатлыкта яшәргә Ходай Тәгалә
насыйп итсен. Тормышыңда кайгы-хәсрәтләр кабатланмасын,
читләп үтсен. Туган йортыбызның утлары сүнмәсен, гел балкып
торсын. Безгә ярдәм күрсәтеп яшәгәнең өчен олы рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Тән сихәте бирсен сиңа Ходай,
Кызганмасын сиңа шатлыкны.
Иман нуры белән балкып торган,
Изгелекле, тыныч картлыкны.
Күп эшләдең, авырлыклар күрдең,
Бирешмәдең ләкин, нык булдың.
Бу дөньяга якты бер нур булып,
Газиз кеше булып син тудың.
Сине ихтирам итеп энеләрең Равил-Рәйсә, Фатих – Адилә,
сеңелләрең Расимә – Равил, Румия – Игорь барчасы да
бала-оныклары белән.
Карамалы – Елшанка – Хвалынск – Кирюшкино – Мәскәү –
Балаково – Сызран.

Хөрмәтле Рөстәм Нуралиевич АБУШАЕВ!
Сезне күркәм бәйрәмегез – матур юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәк гомерегез якты,
кояшлы көн кебек, ямьләргә төренеп, чиксез бәхеттә,
ныклы сәламәтлектә, тыныч тормышта гына үтсен. Күңел
күгегез һәрчак аяз булсын, куанычлар Сезне беркайчан
да ташламасыннар. Тырыш, ярдәмчел булганыгыз өчен
олы рәхмәт Сезгә.
Һәрчак шулай яшьлек дәрте Сездә
Янып торсын җәйге учактай.
Саулык, байлык, күп шатлыклар
Чиксез булсын язгы офыктай.
Изге теләкләр белән Терешка авыл поселениесе.

Хөрмәтле Алия Алиевна БОЧКАРЕВА!
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. Озак еллар больницада эшләп, намуслы, үз эшегезне белүче, яратучы, тырыш, үрнәк хезмәткәр буларак, безгә үрнәк
булып торасыз. Фидакарь хезмәтегез өчен тирән
ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне белдерәбез.
Гади, сабыр, олы җанлы да Сез,
Кылганнарыгыз бары яхшылык.
Кайгыларсыз үтсен hәрбер көнегез,
Бәхетләрегез булсын гомерлек.
Хөрмәтле Суфия Җәфәровна БАКИЕВА!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз
оешмасы һәм Яңа Зимница башлангыч мәктәбе
коллективы Сезне истәлекле юбилеегыз – 60 яшь
тулу көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәләр.
Җаныгыздагы йолдызлар балкышын сүндермичә,
күңелегездәге яшәүнең алкышын киметмичә,
сәламәтлек дәрьясында коенып яшәвегезне телибез. Сез гомерегезне иң фидакарь хезмәткә – балалар укытуга багышладыгыз. Йөрәк җылыгызны
биреп, балаларга ныклы тәрбия һәм белем бирдегез. Эшегездә һөнәри осталык үрнәге күрсәттегез.
Фидакарь хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә!
Олы җанлы, киң күңелле булуыгыз өчен
Рәхмәт ява Сезгә һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч, тигез тормыш –
Шул теләкләрне кабул итегез бездән.
Карамалы авылында гомер кичерүче Расим
Сөләйманович ШАБАКАЕВ 10 февральдә 70
яшьлек юбилеен билгели. Сабыр холыклы,
мәрхәмәтле, ярдәмчел, сөекле әтиебез, яраткан
бабакаебыз, хөрмәтле абыебыз!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без
сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Син бит
безнең өчен иң якын кешебез. Син булмасаң без
оясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек
яшәр идек, тормышыбызның яме дә, тәме дә
булмас иде. Безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң
күңелле булып калуың өчен мең рәхмәт сиңа. Без
синең белән горурланабыз. Син гомер буе безнең
өчен тырыштың, безне кеше итү өчен китте бөтен
көчең, шуңа да без сиңа рәхмәтлебез. Ходай сине
бездән, безне синнән аермасын.
Бүгенгедәй шат елмайган йөзең,
Шатлык өсти безнең йөрәккә.
Гел сәламәт бул әни, озак яшә,
Барыбыз да шул теләктә!
Ихлас күңелдән улың Рафаэль, киленең
Гөлфия, оныкларың Ләйлә, Линара; кызың
Гүзәл, киявең Радий, оныкларың Даниэль,
Ләйсән-Альберт; кызың Гөлнара, киявең Наил,
оныкларың Илгиз, Айгөл, энең Равил, тормыш
иптәше Рәисә, энең Фатих тормыш иптәше
Адилә, сеңелең Расимә, тормыш иптәше Равил, сеңелең Румия, барча туганнарың һәм
тирә-күршеләрең.
Карамалы – Новоспасск – Сызран – Елшанка –
Хвалынск – Кирюшкино – Мәскәү.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер кичерүче Роза Хабировна ТИМУШЕВА 12 февральдә
85 яшьлек юбилеен каршылый.
Газиз әниебез, сөекле әбекәебез !
Әниебез олы йөрәкле, сабыр, ярдәмчел, киң күңелле,
ачык йөзле, кеше. Безнең өчен үрнәк һәм бик зур терәк
ул. Өебезнең – нуры, тормышыбызның – зур өлгесе,
һәрберебезнең ныклы терәге булган кадерлебез безнең.
Ихлас күңелдән сине әлеге матур юбилеең белән котлыйбыз. Син янәшәбездә булганда, күңелебез тыныч,
тормышыбыз имин безнең. Яныбызда синдәй игелекле,
сабыр, төпле киңәшләре белән ярдәм итәрлек кешебез
барында без чиксез бәхетле. Безгә биргән яхшы тәрбияң, акыллы киңәшләрең өчен бик зур рәхмәт сиңа, әни.
Сөйкемле карашың кояшка тиң,
Бар тормышны нурга күмәсең.
Бу дөньяның барлык хикмәтләрен
Бары тик син генә беләсең.
Җылы теләкләр белән улларың Равил, Расим, киленнәрең Зәйтүнә, Наилә, оныкларың Әлфия, Галия
гаиләләре белән, Рафаил, оныкчаларың Марат,
Арслан, Даниил.
Иске Кулаткы – Мәскәү – Ульяновск.
Яңа Терешка авылында гомер кичерүче Халидә
Хөснетдиновна һәм Равил Таһирович КУЗӘЕВЛАР
өчен февраль ае истәлекле. Яраткан әтиебезгә, бабакаебызга 11 февральдә 75 тула, ә сөекле әниебез
17 февральдә туган көнен билгели.
Кадерлеләребез! Сезне күркәм бәйрәмнәрегез уңаеннан
ихлас күңелдән тәбрик итәбез hәм иң изге, якты, матур
теләкләребезне җиткерәбез. Әти-әниебез, бабакаебыз
һәм әбекәебез без сезнең игелегегез, сабырлыгыгыз,
тырышлыгыгыз алдында баш иябез. Тормышыбызда
киңәшчеләребез, ярдәмчеләребез, ышанычлы терәгебез булып яшәвегез - безнең өчен зур шатлык.Сезгә
корычтай нык сәламәтлек, озын-озак, бәхетле, тыныч,
имин, мул тормыш телибез. Бу дөньяга тудырганыгыз,
тәрбияләп, олы тормыш юлына бастырганыгыз өчен
Аллаһының мең рәхмәте яусын сезгә. Гомер буе шулай
бергә-бергә тынычлыкта, тигезлектә, муллыкта, рәхәттә
яшәгез.Без сезне бик-бик яратабыз.
Күптән инде зурлар булсак та,
Аз булыр күк, сезнең өчен.
Нинди изгелекләр кылсак та,
Кояш җылысына җыелгандай,
Сыенабыз сезнең яныгызга.
Тормыш ямен, матурлыгын тоеп,
Яшәгез, яшә тагын да.
Ихлас теләкләр белән кызларыгыз Роза-Валера,
Кадрия-Әмерхан, улыгыз Ирек-Анна, оныкларыгыз Сергей-Ксения, Лилия, Ринат, Гөлшат, Дамир,
оныкчагыз Илья.
Яңа Терешка – Урта Терешка – Майна – Ульяновск –
Мәскәү.
7 февральдә Иске Кулаткы эшчеләр поселогында
яшәүче Зәбихулла Зариф улы АЗИЗОВ үзенең 80
яшьлек олы юбилеен билгеләп үтте.
Хөрмәтле Зәбихулла Зариф улы Азизов!
Иске Кулаткы эшчеләр поселогының “Әнвәр” мәчете
мәхәлләсенең мөселманнары сезне 80 яшьлек олы
юбилеегыз белән кайнар тәбрик итә. Аллаһы Тәгалә
сезгә хәерле гомер, исәнлек-саулык, иман байлыгы, җан
тынычлыгы бирсен. Киләчәктә дә шулай мәчетебезгә нур
балкытып, сезнең белән бергә догалар кылырга насыйп
итсен. Мөселман йолаларын үтәп, изге гыйбадәтләребезне башкарып яшик.
Юбилеең белән тәбриклибез,
Сәламәтлек- бездән шул теләк.
Саулык булса, җирдә барда була,
Бу дөньяда тагын ни кирәк.
Тыныч картлык көннәрендә бергә
Мәчетебездә догалар кылыйк.
Изге ниятләр баглап соңга кадәр,
Бердәмлектә дин кардәш булыйк.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Департамент государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области,руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает
о приеме заявлений о
предоставлении в арендуземельного участкадляиндивидуального жилищного строительства,
в кадастровом квартале
73:15:040101, площадью

1336кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного
строительства,ориентировочное местоположение: Ульяновская область,
Старокулаткинский район,
р.п. Старая Кулатка, ул.
Степная, д. 29.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, в те-

чение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме
заявления о намерении
участвовать в аукционе по
предоставлению земельного участка.
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.15 ежедневно с 09.00
до 17.00 часов, перерыв с
13.00 – 14.00 часов, кроме
субботы, воскресения и
праздничных дней.
Дата окончания приема
заявлений – 09.03.2017.
Заявление о намерении

участвовать в аукционе
подается лично ежедневно
с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов,
кроме субботы, воскресения и праздничных дней или
почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д 58, каб. № 4.
22 февраля 2017 года,
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.
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Дүшәмбе
13 февраль

15 Чәршәмбе
16
14 Сишәмбе
февраль
февраль

Пәнҗешәмбе

февраль

17

Җомга
февраль

18

Шимбә
февраль

19 Якшәмбе
февраль

театр!"
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Карурманны чыккан
чакта...".
10:05 ТВ фондыннан. "Язсаң йөрәк каны белән". 0+
10:20 "Башваткыч" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Туган җир" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Ватандашлар".
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+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Таяну ноктасы" 16+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Карурманны чыккан
чакта...". 6+

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:15 "Таяну ноктасы" 16+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Яшьләр тукталышы" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
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" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Бөркет канатында
хөрлек бар...". 6+

06:00 "Манзара".
08:05 "Нәсыйхәт"
08:30 "Яшәсен
театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Музыкаль каймак"
10:00 "Караоке татарча" 0+
10:15 "Ком сәгате" 12+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
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+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". Телесериал 12+
19:10 "Рәгыдъ – яшен
яшьнәү". 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Музыкаль каймак"
22:45 "Рәгыдъ – яшен
яшьнәү". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+

06:00 ТВ фондыннан."Илһам вдохновение". 6+
06:30 "Ватандашлар" 6+
07:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
09:00 "Шаян хәлләр" 16+
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:40 "Зурлар өчен әкият". 6+
14:30 "Канун. Парламент.
Җәмгыять" 12+
15:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
17:00 "Кайнар хит" 12+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
18:00 "Таяну ноктасы" 16+
18:55 "Кичке аш" 6+
19:20 "Башваткыч" 6+
20:10 "Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Адымнар" 12+
21:30 "Гомер бәйрәме!". 6+
23:35 М.Горький. "Кояш
төшмәгән җирдә". 12+
01:35 "Сөю көтә йөрәк".

06:00 Р.Харис.
"Күзләреңнән
үбеп...". 12+
07:35 "Зурлар
өчен әкият". 6+
09:25 "Яшьләр тукталышы" 12+
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим татарский язык" 0+
10:30 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
11:00 "Белем дөньясы"
11:30 "Халкым минем"
12:00 "Татар халык җырлары" 0+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Идрис Газиев
тәкъдим итә. 6+
14:20 "Омтылыйк бәхеткә". 6+
1 5 : 0 5 Р. Х а р и с .
"Күзләреңнән үбеп...".
16:30 "Музыкаль каймак" 12+
17:20 "Әдәби хәзинә" 6+
17:50 "Без тарихта эзлебез" 0+
18:20 "Болгар радиосы"
концерты 12+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05 ТВ фондыннан."Илһам - вдохновение". 6+
20:35 "Гөлсирингә өч
кияү". 12+
22:35 "Идрис Газиев
тәкъдим итә. 6+
23:25 "Халкым минем"

05:00 "Музыкаль каймак"
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 “Так далеко, так
близко» 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Туган җир” 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Криминальный
роман» 16+
13:00 Документальные
фильмы 12+
13:45 «Путь» 12+
14:00 «По росчерку
пера…» 12+
14:15 «Дорога без опасности» 12+
14:30 Новости Татарстана
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 Мультфильмы 0+
15:50 “Проделки Софи” 0+
16:45 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» «Ак Барс»
19:30 Новости Татарстана
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Гузель Минаковой-Сибгатуллиной”12+
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 «Грани «Рубина»

05:00 «Таяну
ноктасы» 16+
05:50 Татарс та н х ә б ә р ләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Так далеко, так
близко» 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Ватандашлар" 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Криминальный
роман» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Документальные
фильмы 12+
14:30 Новости Татарстана
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Проделки Софи” 0+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Татарлар” 12+
19:30 Новости Татарстана
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Григорием Эйдиновым»
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Видеоспорт" 12+
00:00 “ТНВ: территория
ночного вещания” 12+

0 5 : 0 0
"Башваткыч”
05:50 Татарстан хәбәр-

ләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Так далеко, так
близко” 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Белем дөньясы" 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Криминальный
роман» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Документальный
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Әдәби хәзинә" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Проделки Софи” 0+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 Новости Татарстана
19:30 Хоккей. Чемпионат
КХЛ.
В перерыве - «Вызов
112»16+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Дилярой Вагаповой” 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 «Так далеко, так
близко» 12+
10:00 «Икенче туй». Телесериал 12+
10:50 "Нәсыйхәт" 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 Рәгъдә Халитов
турында телеочерк 6+
13:00 «Таяну ноктасы» 16+
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Все суры Корана”
14:30 Новости Татарстана
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Тамчы-шоу" 0+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Проделки Софи” 0+
16:25 “Игры победителей” 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
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10 “Стакан воды” 0+

05:00 Концерт
07:00 "Sиңа
Mиннән Sәлам"
09:00 "Автомобиль" 12+
09:30 "ДК" 12+
09:45 «Здоровая семья:
мама, папа и я» 6+
10:00 “Кайнар хит” 12+
11 : 0 0 “ Х а л к ы м м и нем...”12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 “Каравай” 0+
12:30 "Видеоспорт" 12+
13:00 “Канун. Парламент.
Җәмгыять” 12+
13:30 Шагыйрә Эльмира
Җәлилова иҗат кичәсе 6+
15:30 Зөһрә Сәхәбиева
концерты 0+
16:00 «Нәсыйхәт» 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 “Покровские ворота” 0+

05:00 Концерт 6+
0 8 : 0 0
“Адымнар”
08:30 Мультфильмы
09:00 “ДК” 12+
09:15 Документальный
фильм 12+
09:45 “Тамчы-шоу” 0+
10:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
10:45 “Музыкаль каймак”
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 Зөһрә Шәрифуллина 6+
15:00 “Ком сәгате” 12+
16:00 “Таяну ноктасы”
17:00 “Видеоспорт”
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 “А я люблю женатого...” 16+
00:40 “Кияү-балакай”

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.40 «Место встречи» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
0.35 «Итоги дня» (16+)
1.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
4.15 «Квартирный вопрос»
5.10 «Авиаторы» (12+)
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.40 «Место встречи» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
0.35 «Итоги дня» (16+)
1.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
4.15 «Дачный ответ» (0+)
5.10 «Авиаторы» (12+)
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.40 «Место встречи» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
0.35 «Итоги дня» (16+)
1.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
4.15 «Судебный детектив»
5.15 «Авиаторы» (12+)
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ» )
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.25 «Место встречи» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 «Правда Гурнова»
22.00 Т/с «КУБА» (16+)
1.45 Фильм «Две войны»
4.05 «Судебный детектив»
5.00 «Авиаторы» (12+)
5.30 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.15 «Их нравы» (0+)
6.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.25 «Умный дом» (0+)
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Двойные стандарты» (16+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» Марина Анисина (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 Ты не поверишь!
0.25 «Международная
пилорама» (16+)
1.20 Т/с «ФОРМАТ А4»
3.55 «Судебный детектив»
4.50 «Авиаторы» (12+)
5.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Их нравы» (0+)
6.25 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 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Тоже люди» Алексей Немов (16+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие
вели..» (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
23.35 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» (16+)

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм".
10:05 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Татарлар" 12+
11:30 "Белем дөньясы"
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Тамчы-шоу" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Халкым минем"
19:40 "Туган җир" 12+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Керәшен чичәне". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:15 "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" 0+
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" 0+
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Җыр – ул хиснең
балкышы!". 6+

05:00 “Җырлыйк әле!”
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Так далеко, так
близко» 12+
10:00 «Икенче туй»12+
10:50 «Канун. Парламент. Җәмгыять» 12+
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 «Криминальный
роман»16+
13:00 “Семь дней” 12+
14:00 “Закон. Парламент.
Общество” 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу м ультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта эзлебез» 6+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Проделки Софи ”
17:00 “Переведи! Татарча өйрәнәбез” 0+
17:30 «Икенче туй» 12+
18:00 “Прямая связь”
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Татарлар” 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+

6.10 Т/с «АДВОКАТ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.25, 19.40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.55 «М есто
встречи» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
0.35 «Итоги дня» (16+)
1.05 «Поздняков» (16+)
1.15 Т/с «БОМЖ» (16+)
4.35 «Живая легенда»
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен
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13

Понедельник

февраля

14 февраля
Вторник

Среда
15 февраля

16

Четверг
февраля

Время
местное!

17 Пятница
февраля

¹ 6, 8 февраль 2017 åë.

7

Суббота
19 Воскресенье
18 февраля
февраля

6.00, 10.20 «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
1.50, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.05 «Модный
приговор»
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 Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
0.15 «Вечерний Ургант»
0.50 «Познер» (16+)
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
5.05 «Контрольная закупка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.50, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.00 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
0.15 «Вечерний Ургант»
1.10 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
3.10, 4.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.50, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.00 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
0.15 «Вечерний Ургант»
1.10 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
3.10, 4.05 Х/ф «ДРУГАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.50, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
0.20 «Вечерний Ургант»
1.10 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
3.10, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В КОСМОСЕ» (12+)
5.10 «Контрольная закупка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 5.20 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
16.50 «Жди меня»
17.45 «Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир
из Австрии»
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.20 «Вечерний Ургант»
1.00 «Церемония вручения премии «Грэмми»
3.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» (16+)

6.20 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
7.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Николай Расторгуев. Парень с нашего
двора» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе»
15.10 Концерт Зары
17.10 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
1.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
4.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
5.55 «Модный приговор»

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
9 .1 5 « С ме ша р и ки .
ПИН-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
16.45, 18.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
1 7 . 4 5 « Ч е м п и о н ат
мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины.
Прямой эфир из Австрии»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное
«Время»

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»
22.00 Т/с «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
2.45 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ» (12+)
4.50 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 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (12+)
4.50 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 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» )
2.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (12+)
4.50 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 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
0.15 «Поединок» (12+)
2.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (12+)
4.20 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» (16+)
0.35 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (12+)
2.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (12+)
4.40 Т/с «ДАР» (12+)

6.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Местное
время. Вести
9.20 Россия. Местное
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «А СНЕГ
КРУЖИТ...» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
1.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
3.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

6.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА» (12+)
8.00 М/ф «Маша и
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «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»
15.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА»
17.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 1.00
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
13.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
13.55 «Юбилей Татьяны Тарасовой. Линия
жизни»
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
16.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
16.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
17.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть принцем»
18.35 «Исторические
концерты. Виргилиус
Норейка»
19.30 «Избранные вечера. Александр Эскин»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Жизнь и
смерть в Помпеях»
23.05 «Вспоминая Александра Гутмана. Мастер-класс»
23.55 Д/ф «Селедка и
вдова Клико»
1.15 «Худсовет»
1.20 «Тем временем»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.35
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
13.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
16.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях»
17.30 Д/ф «Групповой
портрет на фоне «Бурана»
17.55 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь синего
стекла»
18.35 «Исторические концерты. Зара Долуханова»
19.30 «Избранные вечера.
Мария Аронова»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный
отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
23.10 «Игра в бисер»
23.50 Д/ф «Евгений Миронов»
0.50 «Худсовет»
2.30 «П.И.Чайковский.
Скрипичные соло из музыки балета «Лебединое
озеро»
2.50 Д/ф «Герард Меркатор»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.35
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
14.05 «Сказки из глины
и дерева. Дымковская
игрушка»
14.20 «Пешком...». Феодосия Айвазовского»
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
16.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
16.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
17.35 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой
Германии»
17.55 Д/ф «Евгений Миронов»
18.35 «Исторические концерты. Николай Гедда»
19.30 «Избранные вечера.
Александр Белинский»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
23.10 «Власть факта.
«Кризис Евросоюза»
23.50 Д/ф «Я местный.
Николай Коляда (Екатеринбург)»
0.50 «Худсовет»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.35
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
13.45 «Цвет времени.
Караваджо»
14.00 «Россия, любовь
моя!. «Русские в Дагестане»
14.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
16.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
16.40 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
17.35 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
17.55 Д/ф «Константин
Васильев. Человек с филином»
18.35 «Исторические концерты. Александр Ведерников»
19.20 «Избранные вечера.
Галина Коновалова»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры.
Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
23.05 «Культурная революция»
23.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы жизни
целой...»
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45 «Сказки из глины
и дерева. Каргопольская
глиняная игрушка»
14.00 «Письма из провинции. Вольск»
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ТРОПА»
16.10 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
17.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник»
19.35 «Избранные вечера. «Маргарита Эскина.
Большой день Большой
Мамочки»
20.45, 2.55 «Мумия из
Иваново»
21.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
22.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
23.25 «Линия жизни. Евгений Гришковец»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
2.35 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
12.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного
времени»
13.40 Д/ф «Мой дом - моя
слабость»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55, 1.55 «Джозеф Каллейя в Москве»
15.55 Спектакль «Женитьба»
18.00 «Новости культуры»
18.30, 2.55 Д/с «История
моды»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Владимир Васильев. Я продолжаю жизни
бег...»
21.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на земле...»
22.15 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «ИЗМЕНА»
3.50 Д/ф «Джордано Бруно»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
12.45 «Легенды кино.
Вия Артмане»
13.15 «Россия, любовь
моя!. «Мечты староверов Тывы»
13.40 Д/ф «Мой дом моя слабость»
14.20 «Кто там...»
14.50, 1.45 Д/ф «На краю
земли российской»
15.55 «Цвет времени.
Тициан»
16.10 «Что делать?»
16.55 «Пешком...». Касимов ханский»
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
19.10, 2.55 «Тайна гибели «Ильи Муромца»
20.00 «Путь к причалу,
или И Корабль плывет»
21.45 Х/ф «РУФЬ»
23.10 «Ближний круг»
Владимира Грамматикова»
0 .0 5 « М еж д уна р од ный фестиваль балета
«Dance open». Гала-концерт»
3.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
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График
личного приёма граждан в Общественной
приёмной – депутатском центре Старокулаткинского Местного отделения УРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатами всех
уровней, представителей общественности и иных лиц на
февраль 2017 года
Дата и
время
приема

ФИО депутатов,
должностных лиц

08.02.2017 г. Депутат совета депутатов «Ста14:00 ч-16:00 ч рокулаткинское городское поселение»- Нугаева Сания Фяритовна;
Депутат совета депутатов «Старокулаткинское городское поселение»-Аблязов Н.У.;
Начальник управления УПФР
в Старокулаткинском районе
Ульяновской области Курамшин
Шамиль Самятович.
10.02.2017 г. Заместитель Главы администра14:00 ч-16:00 ч ции по социальным вопросам –
Зайнетдинова Фяридя Зиннятовна; Служба опеки и попечительства; Директор Департамента
Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области по
Старокулаткинскому району
-Тимербулатов Р.М.
18.02. 2017 г. Депутат совета депутатов «Ста14:00 ч -16:00ч рокулаткинское городское поселение» Сайфуллин Иршат Марсович; Депутат Совета депутатов
«Старокулаткинское городское
поселение» Алюшев Рафаэль
Тяфикович; Начальник участка
ОГКП «Радищевский групповой
водовод» по Старокулаткинскому
райну Юмаев Нариман Салимжанович.
28.02.2017 г. Глава МО «Старокулаткинское
14:00 -16:00ч городское поселение»,начальник
НОУ ДПО «ДОСААФ» - Джаметов
Ринат Абдулхаевич; Начальник
отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Ибрагимов
Ильдар Ряшитович.

ФИО ответственного за
работу с
обращениями граждан,
телефоны

Амирова Л.Р
Ямалетдинова О.А.
8-84249-2-23-34

Амирова Л.Р.
Ямалетдинова О.А.
8-84249-2-23-34

Амирова Л.Р
Ямалетдинова О.А.
8-84249-2-23-34

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

Старокулаткинская автомобильная школа ДОСААФ России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
- КАТЕГОРИИ «А» - мотоциклы,
«М» - скутеры, мопеды,
«В» - легковые автомобили,
«С» - грузовые автомобили;
- категории «С» для Вооруженных СИЛ;
- ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций – 20 ч.;
Имеются:
- группы выходного дня;
- курсы восстановления навыков вождения;
- курсы экстремального вождения;
- Акция!!! В связи с 90-летием ДОСААФ РОССИИ, СКИДКИ до
30 %. Действует до 1 марта 2017 года.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (84 - 249) 2 – 14 - 39; 8 – 927 – 27 –
14 – 600, 8 - 927 - 980 - 59 - 59,
8 -908 – 490 - 09 – 19.

Стоматология ООО «Дента Люкс»
приглашает вас воспользоваться
качественными услугами современной стоматологии
пациентам нуждающимися в протезировании готовы предложить:
- съемное протезирование: протезы из акриловых пластмасс, бюгельные,
нейлоновые;
- несъемное протезирование: коронки с
покрытием, металлокерамические, комбинированные, цельнолитые и.т.д.

Запись предварительно по тел.: 89278033404,
Пионерская, 18 А. Консультация бесплатно.

Амирова Л.Р.
Ямалетдинова О.А.
8-84249-2-23-34

Уважаемые жители Ульяновской области!
Улично-дорожная сеть являются важнейшей составной частью
транспортной системы нашего региона. Необходимо, чтобы в любое
время года состояние дорог, трасс,
мостов и тротуаров соответствовало
стандартам качества и не вызывало
нареканий. Уверены, вместе мы сможем добиться поставленной задачи.
Мы всегда открыты для диалога по
решению дорожных проблем и ждем
ваши замечания об опасных местах
на дорогах, тротуарах.
Для оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации, возникающие на автодорогах регионального
и межмуниципального значения в
зимний период, а также по вопросам
проведения снегоуборочных работ,
в Министерстве промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области действует
круглосуточная «горячая линия»:

БЕЛДЕРҮЛӘР

(8422) 64-07-81.
По вопросам содержания дорожной инфраструктуры в
Ульяновске можно обращаться
по телефонам диспетчерской
службы МБУ «Дорремстрой»:
(8422) 75-81-93 и 35-40-78 (круглосуточно).
Пока своей окончательной цели
– сделать все основные трассы
области соответствующими всем
современным нормам, мы не добились, а значит, эта работа будет
продолжена. Поэтому просим всех
неравнодушных жителей сообщать
свои предложения по улучшению
состояния улично-дорожной сети
региона. Каждое из них будет рассмотрено индивидуально.
Министерство промышленности, строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской
области.

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

Старокулаткинский механико-технологический колледж
обращается к руководителям СПК, фермерских хозяйств, предприятий и учреждений!
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Старокулаткинский механико-технологический колледж» (лицензия от 01.10.2015 № 2585)
объявляет набор на Курсы рабочих по профессии «Тракторист»
по очно-заочной форме обучения на категорию «С», «D», «E»
и «F».
Срок обучения: 4 месяца. После окончания обучения обучавшиеся получают удостоверение «Тракториста» категории «С»,
«E», «D» или «F».
Стоимость обучения: 14000 (четырнадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Организационное собрание и начало обучения 15 февраля
2017 г. в 10:00 часов.
Место обучения: Ульяновская область Старокулаткинский
район р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, д. 29, 2-ой учебный
корпус.

СПЕШИТЕ!!!
13 февраля с 9.00 до 17.00 ч. в РДК Старая Кулатка
пройдет выставка-распродажа! Широкий ассортимент зимних и демисезонных товаров, а также
постельное бельё, полотенца и мн.др. Приходите,
будем рады вас видеть!

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 по ул
Лесная 16, продается частный
дом, площадью 110 кв.м. со
всеми удобствами и с мебелью. Во дворе: новая баня, с
газовым отоплением и с беседкой, надворные постройки,
два огорода, фруктовый сад,
подвал и большой огород.
Телефоны для справок:
89278020006, 89279854433.
Радищевский ООО «Промкомбинат» предлагает:
- Пиломатериал: сосна, береза, дуб - 3900 рублей;
- Оконные и дверные блоки
(дерево, пластик);
- Дрова колотые, дубовые
столбы;
- Котлы, баки в баню, сварочные работы;
- Пчелоинвентарь (улья, рамки и т.д.);
- Установка ворот, забора ( и
др. виды работ).
Телефон: 89276306943.
П р о д а е т с я " ВА З - 2 1 2 1 3 "
НИВА, год выпуска – декабрь
2013. Автомобиль "Соболь",
2007г. выпуска, цвет-белый.
Цена договорная. Телефон:
89278194884.
В ООО «ТЭК «УДАЧА»
требуются:
- Механик по выпуску
автотранспорта.
Требования:
- опыт работы не менее 3 лет;
- техническое образование;
- исполнительность;
- коммуникабельность;
- знание компьютера.
Заработная плата при собеседовании. Обращаться по
телефону: 89278115136.
Продаются телята от 10 дней
до трех месяцев. Телефон:
89278049804.
Продаются корма для птиц и
крупно-рогатого скота: пшеница,
ячмень, отруби, просо, кукуруза
цельная, кукуруза молотая, горох
цельный, горох молотый, кормосмесь для птиц, кормосмесь
для крупно-рогатого скота, жмых,
мука костная, шрот (гранулированный). Обращаться по адресу:
р.п. Старая Кулатка, ул Прудная,
д.4.
Телефоны: 8 - 937 – 455 - 10 - 66Марьям. 8 - 927 - 801 – 41 - 35
– Рустам. 8 – 927 – 809 – 00 - 42
– Марсель.

Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан хезмәт ветераны Мәдинә
Идрисовна МАВЛЮТОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле,
якыннарының, туганнарының
тирән кайгысын уртаклаша.

Скорая компьютерная помощь

ИП «Шафиева» предоставляет услуги по установке, настройке, а также по ремонту компьютерной технике. Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка
WindowsXР/7/8/10; Удаление вирусов, установка антивирусника;
Очистка от пыли и грязи при перегреве; Оптимизация работы
компьютера и многое другое. Выезжаю в села, работаю с организациями. Цены приемлемые. Действует скидочная система.
Заказы принимаются круглосуточно.
Мы находимся по адресу: р.п. Старая Кулатка, в здании
магазина «Магнит» на втором этаже, павильон № 12.
Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).

В р.п. Старая Кулатка продается: пшеница яровая, ячмень,
просо, овес, жмых, подсолнечник, масло подсолнечное;
дробленый горох и ячмень,
дробленая кукуруза и пшеница, а также гуси, индюки,
петухи, петушки (домашние)
и дрова.
Телефон: 89276344799.

Иске Кулаткы балаларга өстәмә белем бирү үзәге коллективы
элеккеге хезмәткәр Мәдинә Идрисовна МАВЛЮТОВАНЫҢ
вафат булуын белдерә һәм якыннарының, туганнарының тирән
кайгысын уртаклаша.
Индекс 54505.
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Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан “сугыш елы баласы”,
Ульяновск өлкәсенең хезмәт
ветераны Камил Саддарович
МАДЬЯРОВНЫҢ 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.

