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ГАМӘЛГӘ КУЮЧЫЛАР: 1. УЛьяновсК  өЛКӘсе хөКүМӘте (432017, Ульяновск  шәһәре, Ленин  мәйданы, 1). 2. "ИсКе  КУЛАтКЫ РАЙонЫ" 
МУнИЦИПАЛь БеРЛӘШМӘсе АДМИнИстРАЦИясе  (433940, УЛьяновсК өЛКӘсе, ИсКе КУЛАтКЫ эШЧеЛӘР БИстӘсе, ПИонеРсКАя УРАМЫ, 30)

ГоМУМИ РАЙон 
тАтАР ГАЗетАсЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 28 (10720)
Чәршәмбе,
12 июль 2017 ел.
(Атнага бер тапкыр чыга)
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1 июль 
көнне Иске 

Кулаткы 
җирендә 

район 
сАБАн тУе 

гөрләде!

Бездә Бәйрәм, Бездә туй, гөрләп 
үтте саБантуй!

30 июнь көнне Флаглар 
мәйданында кичке Сабан-
туй оештырылды. Аның 
кысаларында Яшьләр көне 
һәм XI, IX cыйныфлар 
укучыларының чыгарылыш 
кичәсе үтте.  Искиткеч  
зәвыклы киемнәр киенгән 
чибәр, шат елмаюлы кыз-
лар һәм егетләр  үзләренең 
класс җитәкчеләре, мәктәп 
директорлары белән бергә 
күренекле киноактерлар ке-
бек  кызыл  келәмнән үтеп, 
билгеләнгән урыннарга 
уздылар. Бу бәйрәм аларга 

багышланган иде, җылы 
теләкләр, үгет-нәсихәтләр 
мулдан булды.

Район  администрация-
се Башлыгы И.А. Аблязов  
чыгыш ясап, тамашага килү-
челәрне әлеге бәйрәмнәр 
белән котлады һәм күңел-
ле ял итүләрен теләде. 
Форсаттан файдаланып, 
эшләрендә уңышларга 
ирешүче хезмәт алдынгы-
ларына Губернатор исе-
меннән Рәхмәт хатлары 
бирде. Шулай ук ГТО нор-
мативларын  тапшыруда 

югары нәтиҗәләргә ирешү-
че егетләргә тантаналы 
рәвештә алтын билгеләрне 
тапшырды.

Район администрация 
се Башлыгының  социаль 
мәсьәләләр буенча урын-
басары, район мәгариф 
идарәсе начальнигы Ф.З. 
Зайнетдинова чыгарылыш 
сыйныф ук учыларын 
Яшьләр көне белән тәбри-
кләп, тормышларының яңа 
этапларында  уңышлар 
теләде.  Укуларын “5”ле 
билгеләренә тәмамлап, 

алтын һәм  көмеш ме-
дальләренә лаек булучы-
ларга истәлекле бүләкләр 
тапшырды.

Район яшьләр Советы 
рәисе, "Яшь гвардия" Бө-
тенроссия оешмасының 
урындагы бүлек җитәкче-
се Г.Ш. Тимушев бәйрәм 
кысаларында “Бергәләп 
булдырабыз” Бөтенроссия 
экологик акциядә катна-
шучы мәктәп укучыларына 
Дипломнар тапшырды.

“Бердәм Россия” партия-
сенең  урындагы Политсо-

вет Секретаре исеменнән 
район больницасының теш 
табибы Р.К. Курамшинны 
Рәхмәт хаты белән бил-
геләде.

Һәр чыгарылыш сый-
ныф бәйрәмгә килүчеләр-
не вальс биюләре белән 
куандырды.

Кичке  Сабантуй  про-
граммасын  Россия Фе-
дерациясенең һәм Татар-
стан Республикасының 
атказанган артисткасы, 
халкыбызның яраткан җы-
рчысы Венера Ганеева 

үзенең студентлары белән 
дәвам итте. Алар популяр 
җырларны башкарып, та-
машачыларның күңелләрен 
дәртләндерделәр. Концерт-
ны карарга җыелган халык  
үзәк мәйданны бөтенләй 
тутырдылар. Халык өчен 
сәүдә нокталары, балалар 
өчен батутлар төнгә кадәр 
эшләделәр. Кичке бәйрәм 
зур салют белән тәмам-
ланды.

Милли рухыбыз - сабантуйда
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                 с ЗАБотоЙ о вАс,
            МАГАЗИн “УнИвеРсАЛ” 
расположенный по адресу:    р.п. павловка 
ульяновской области,
          ул.советская, площадь 4. 
Энергосберегающий пакет 
на каждое окно – в подарок!

ПЛАстИКовЫе оКнА
Замер, доставка – бесплатно. Пен-

сионерам, ветеранам предоставляется 
дополнительные скидки. также имеются в продаже ПРо-
ФтРУБА, ПРоФЛИст (2X1,2 м) оцинкованный – 500 рублей 
за лист, окрашенный – 550 рублей за лист.

возможно оформление в кредит.
8 – 927 – 985 – 75 – 09,
8 – 929 – 777 -  48 – 62.

20%       
скидка

яңАЛЫКЛАР

●      ●       ●

●      ●       ●

●      ●       ●

ооо «немецкие оконные изделия»

условия акции по 
тел.: 89020040102;  

89374588644; 
89278018665.

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

58 мм.

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 дарок
При заказе 4 окон - дверь входная в 
подарок.
При заказе 5 окон - шестое окно в 
подарок.

Телефоны: 88422(651832), 
89041823507, 89374550649.

● окна от производителя 
+ комплектующие
● Двери «Бульдорс»
● натяжные  потолки 
(от 240 руб./в.м)

натяжные потолки
«Җиде һава»

недорого.
 89021273125.

Продаются овцы, бара-
ны (аш, акыйка, нәзер, 
курбан).
также срубы, доски 
(деловой лес).телефон: 
89021273125.

Уважаемые жители старокулаткинского 
района!

Миграционный  пункт МО МВД  России "Павловский» инфор-
мирует, что для совершения хаджа российскими мусульманами 
в Королевство Саудовская Аравия (далее-КСР) в 2017 году, в 
соответствии с требованиями КСР въезд на территорию КсР 
осуществляется только по заграничным паспортам нового 
поколения. С заявлением о выдаче заграничного паспорта Вы 
можете обратиться в электронном виде через Единый портал 
оказания государственных и муниципальных услуг. Таким об-
разом Вы получаете 30 % скидку от суммы госпошлины при ее 
оплате непосредственно на портале (в случае оплаты через 
портал гоуслуг — 2450 руб, при оплате обычным способом 
3500 руб).

Получайте госуслуги не выходя из дома и экономьте свое 
время и семейный бюджет!!!

Иске    һәм   Яңа  Кулаткы, 
Иске Мостяк  почта элемтәсе 
бүлекчәләре районда иң әй-
бәтләрдән санала. Биредә үз 
эшләренә җаны-тәне белән 
бирелгән кешеләр эшли. Әйтик, 
Иске Кулаткы бүлекчәсендә 
Равилә Җиһаншовна Нугаева 
шушы сферада 1983 елдан, 
34 ел эшли, шуның 5 елын 
элемтә бүлеген җитәкли. Эшне 
ул авыл халкының  ихтыяҗла-
рын  өйрәнүдән башлый. Хат 
ташучылар  белән уртак тел 
табып,  корреспонденция та-
рату, пенсияләрне вакытында  
өләшүгә  ирешә. Иске Мостяк 
авылында да  газета - жур-
наллар тарату участогы зур.  
Хәзер һәр кешене  газета яки 
журналга язылырга үгетләргә 
кирәк. Гөлсем  Ряхимҗанов-
на Абдюкова зур тәҗрибәгә 

ия,  авылдашлары белән 
яхшы мөгалләмәдә буларак, 
үз бүлекчәсе алдына куелган 
бурычларны җиренә җитке-
реп үти. Яңа Кулаткы авылы  
почта  бүлекчәсендә Фәүзия 
Фәритовна  Курамшина иң олы 
тәҗрибәгә ия. Ул 1972 елдан 
бирле  шушы  хезмәтне  баш-
кара, авылда  аны  олысы да 
кечесе дә таный, ихтирам итә. 
Фәүзия Фәритовна  олы яшьтә 
булуга  карамастан, яшь кызлар 
кебек, авыл буйлап йөгерә-йө-
герә авылдашларына газе-
та-журналларны да, пенсияне 
дә вакытында китереп җиткерә. 
Аны исә пенсиягә   җибәрәсе  
дә  килми, чөнки ул кешеләрне 
корреспонденцияләргә язылу 
кирәклегенә инандыра белә.

Иске Атлаш, Кирюшкино 
авылларының почта элемтәсе 

начальниклары  Лидия Чукма-
рева  белән  Наилә Алтынбаева 
турында да гел уңай сүзләр 
генә әйтәсе килә. Алар  үз 
эшләренә зур җаваплылык 
белән карыйлар, халык  белән 
дә җылы мөнәсәбәттә  булып 
эшлиләр.

Һөнәри бәйрәмебез уңаен-
нан  фидакарь хезмәтләре өчен 
аларга  рәхмәт әйтәсе килә. 
Барлылык “Россия почтасы” 
хезмәткәрләренә исәнлек – 
саулык, эшләрендә уңышлар 
һәм сабырлык  телим, халык 
фикеренә колак салып, тату-
лыкта хезмәт итәргә насыйп 
булсын.

нурия АхМеРовА,
“Россия почтасы” ның  

николаевка районы по-
чтампты начальнигы.

эшләренә җаннары-тәннәре белән 
бирелгәннәр

УвАЖАеМЫе ЖИтеЛИ РАЙонА!
17 июля с 15 часов в задании межмуниципального отдела 

МВД России «Павловский» по адресу: р.п.Павловка , ул. Ле-
нина , дом 96, врио заместителя начальника  УМВД России 
по Ульяновской области – начальника полиции полковником  
полиции Марсом Алексеевичем Канашевым  будет осущест-
вляться прием граждан по вопросам входящим в компетенцию 
органов внутренних дел.    Предварительно записаться и задать 
вопросы можно по телефону : 8 (84-248) 2-12-55 (ежедневно- с 
9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья).

наименование мероприятия Дата, время Место проведения, населенный пункт

Открытие памятника на могиле Героя РФ, 
полковника Р.М. Хабибуллина.

12. 07. 2017 г. 
09. 30 ч.

с. Вязовый Гай

Открытие бюста и постамента Героя РФ, 
полковника Р.М.Хабибуллина.

12. 07. 2017 г. 
14.00 ч.

р.п. Старая Кулатка, ул.Куйбыше-
ва 9,  МБОО Старокулаткинская  
средняя школа №2 имени  Героя 
Российской Федерации  Хабибул-
лина Ряфагать Махмутовича.

Торжественный митинг, посвященный  Дню 
памяти Героя РФ,  полковника  Р.М. Хабибул-
лина.  Открытие  бюста  и постамента  Героя 
РФ  полковника Р.М. Хабибуллина.

13. 07. 2017 г.
9.00 - 10.30 ч. с. Вязовый Гай

Посещение могилы Героя РФ, полков-
ника Р.М. Хабибуллина,  торжественное  
возложение  цветов и венков к памятнику.

13. 07. 2017 г. 
11.30 ч.

с. Вязовый Гай, сельское кладбище

Фестиваль патриотической песни памяти 
Ряфагата Хабибуллина «Память на века». 
Выступление творческих  коллективов, 
участников  художественной  самодеятель-
ности Старокулаткинского района и гостей 
фестиваля.

13. 07. 2017 г. 
10.30  ч.

с. Вязовый Гай

Открытие 2  традиционного ежегодного 
открытого межрегионального турнира по 
мини-футболу  памяти Героя РФ полковника 
Р.М. Хабибуллина.

13. 07. 2017 г. 
12.15 ч.

с. Вязовый Гай, берег реки Терешка

Открытие патриотико -  туристического 
слета молодежи и серебрянного поколе-
ния  «Связь поколений», памяти Героя 
РФ полковника Р.М. Хабибуллина.

13.07.2017 г. 
12.30 ч.

с.Вязовый Гай, берег реки Терешка

Продаются пологи (бан-
нер) из Пвх. водо-мо-
роз- солнце стойкие, 3х6 
метров и других размеров 
– от 800 рублей.ф  Доставка  
бесплатная. обращаться 
по телефону: 8 - 987 – 520 
– 74 - 41.
Закупка мяса коров, 
телок, быков. вынуж-
денный забой.  те-
лефон: 89371787013, 
89270039587.
в р. п. старая Кулатка 
продается нежилой дом 
по ул. Кирова, 19 соток, 
цена договорная. телефон: 
89969533976.
Продается Газель грузо 
- пассажирская. Звонить 
по тел: 8927- 803 - 85 - 22.

Ремонт квартир под ключ. 
Малярные работы, уклад-
ка плитки, штукатурка и 
многие другие отделоч-
ные работы. телефоны: 
89372782094, 89279867141 
- тигран.

Продается пшеница, ку-
куруза, жмых, комбикор-
ма – весом (недорого). 
телефон: 89278093172, 
89370306167.

Яңа Кулаткы авылының 
мәчет картлары 
Рафаэль  Абдуллович 

АМИРовнЫң
 вафат булуы сәбәпле, 
тормыш иптәшенең, ба-
лаларының тирән кай-
гыларын уртаклашалар.

Безнең өчен кадерле, сөекле, якын кешебез – улым, тормыш 
иптәшем, әтиебез, энебез  Рафаэль Абдуллович АМИРов-
нЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, 
кайгыбызны уртаклашкан өчен Яңа Кулаткы  авылы мәчете 
картларына, төн кунучы әбиләргә,тирә-күршеләргә, Иске Ат-
лаштан - Нияз Хайретдиновка, Казаннан - Гаяз Хайретдиновка, 
Усть Кулаткыдан - Ринат Сөләймановка, Иске Кулаткыдан  - 
Рамил Абдюковка, Сызраннан - Нурхан Фәхретдиновка, Яңа 
Кулаткыдан - Расим Гафуровка, Зеленодольскидан - Рәшит 
Еникеевка, Вязовый Гай  авылыннан - Шамуковлар гаиләсенә, 
Яңа  Кулаткыдан -  Эльвира  Җәбиевага  һәм  гаиләсенә, Илдар 
Курмашевка һәм гаиләсенә, Яңа Зимницадан -  Ибраһимовлар-
га, якын  күреп килүче авыл халкына олы рәхмәтебезне бел-
дерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.

АМИРовЛАР, ЗИМнУРовЛАР МИРКУЛовЛАР 
гаиләләре.

Яңа Кулаткы - Вязовый Гай - Лебежайка.

 “Салым ярдәме һәм финанс 
белемнәр” исемле акциянең 
нәтиҗәләре буенча өлкәнең  
консолидацияләнгән бюдже-
тына 80 миллионга якын акча 
керде. Әлеге акция Губернатор 
Сергей Морозов инициати-
васы белән өстенлекле, ве-
домстволы  проект нигезендә 
үткәрелә.

Ульяновскида, Ленинск 
районының Новосвияжский 
пригород урамында  грунт 
төшүнең нәтиҗәләрен юк итү 
буенча эшләр корылды. Бу 
урында Губернатор Сергей 
Морозов, шәһәр хакимияте 
вәкилләре, ашыгыч хезмәтләр 
һәм ведомстволар вәкилләре 
булдылар.

Өлкәбезнең экономикасы 
яңа форматта булырга тиеш.  
Регион Башлыгы Сергей Мо-
розов шундый бурычны кон-
куренцияне ̀ һәм экономиканы 
үстерү Министрлыгының яңа 
җитәкчесе  Рөстәм Дәүләтшин 
алдына куйды.

Идел буе  федераль окру-
гының  төбәкләре арасында  
керемнәр артуының күрсәт-
кечләре буенча Ульяновск өл-
кәсе икенче урында бара. 2017 
елның беренче яртыеллыгы-
ның оператив  нәтиҗәләре 
буенча өлкәнең консолидаци-
яләнгән бюджетына 23,5 млрд. 
сум акча кергән.

●      ●       ●

Ил Президенты Влади-
мир Путинның 2018 елда 
сайлауларда катнашуы көн 
тәртибендә түгел. Әлегә 
аның "Бердәм Россия" 
партиясенең кандидаты 
һәм үз-үзен тәкъдим итүче 
буларак катнашуы да ка-
ралмый. Бу хакта Россия 
лидеры матбугат сәркатибе 
Дмитрий Песков белдер-
гән, дип яза "Известия" 
газетасы.

14 июльгә кадәр  СПИД 
һәм йогышлы авыруларны 
кисәтү максатында  Иске Ку-
латкы район больницасында 
һәр теләгән кеше бушлай 
аноним ВИЧка тест үтә ала. 
Үз ВИЧ-статусыңны дүшәм-
бедән җомгага кадәр 8 - 18 
сәгать аралыгында, ә шим-
бә көнне 9 дан 14 сәгатькә 
кадәр Ульяновск шәһәренең  
Нариманова урамы 11 нче 
йортында белергә була. 
Түләүсез тест та оештырыла.

Продаются железо-бетон-
ные кольца всех размеров. 
Доставка, монтаж. теле-
фон: 89371747498.

Жителей  Ульяновской  области  пригла-
шают на татарский праздник «сабантуй»

Праздничное  мероприятие   пройдет в г. 
Ульяновск 15  июля в 10.00 ч. в парке «Побе-
да» и на  территории городского  ипподрома.

В городе  Ульяновск сдам 
комнату  - в новом доме 
девушкам - студенткам. 
В районе магазина «Сол-
нышко» - в Киндяковке. 
Также возможны вариан-
ты продажи однокомнат-
ной квартиры, площадь – 
35 кв.м. Ремонт отличный. 
Телефоны: 89041944294, 
89176218808 – Галия.

Путин белән Трамп-
ның  очрашуы 7 июльдә,  
Гамбургта үткән «Группы 
двадцати» саммиты кыса-
ларында,  иде. Алар икәү 
калып,  ике сәгать ярым 
вакыт фикер алыштылар.
Сүз Сириягә карата ду-
станә мөнәсәбәт, Украи-
на хәлләре  турында да 
барган. 

●      ●       ●

Дни памяти Героя России Р.М. хабибуллина
Югары терешка авылында гомер итүче  самәт

Мәхмүтович АЛЮШевКА 15 июльдә 50 яшь тула.
Кадерле тормыш иптәшем, 
сөекле  әтиебез, яраткан 
бабакаебыз! 
Сине 50 яшьлек юбилеең 
белән ихлас күңелдән кай-
нар котлыйбыз. Син - киң 
күңелле, олы йөрәкле кеше, 
гаиләдә - кайгыртучан, го-
рурланырлык әти һәм ир. 
Һәрвакытта да шулай изге 
күңелле булып кал. Сиңа 
бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллый-
быз. Күңел тынычлыгы, чиксез бәхетләр, киләчәктә дә 
эшеңдә уңышлар, корычтай ныклы сәламәтлек, гаилә 
иминлеге, якыннарның кадер - хөрмәтенә төренеп, 
озын-озак, бәхетле гомер кичерүеңне телибез.
Булсын ул илле, тулсын ул илле,
Бәхет бизәсен якты күңелеңне.
Яшәү ялкыны сүнә белмәсен,
Җырлап каршы ал тагын иллене!
Иң изге теләкләр белән тормыш  иптәшең  Галия, 
улың Рамис, кызың Юлия, киявең Айрат, оныгың 
Амин.

Югары Терешка.

Ночных рейсов не будет?
Андрей ТВОРОГОВ

Губернатор 
Сергей Морозов 
на очередном 
заседании ко-
миссии по чрез-
вычайным ситу-
ациям выступил 
с предложени-
ем запретить 
ночные рейсы 
общественного 
и пригородного 
транспорта. По-
вод - ряд страш-
ных ДТП на тер-
ритории страны.

- Передвигаясь в ночное время, во-
дители транспорта подвергают риску 
пассажиров из-за своей усталости, же-
лания спать и дискомфорта от яркого 
свечения фар проезжающих мимо ма-
шин, - заявил глава региона. - Я считаю, 
что Ульяновской области нужно выйти 
с предложением запрета рейсов в ноч-
ное время.

Выступая со смелой инициативой, 
губернатор напомнил о трагедии в 
Майнском районе, унесшей жизни пяти 
человек и оставившей без ближайших 
родственников маленькую девочку; о 
трагедии в Татарстане, унесшей жизни 
14 человек, и о ДТП в Брянске с че-
тырьмя жертвами.

Также глава региона подчер-
кнул важность получения гражда-
нами информации о ДТП и мерах 
наказания за вождение в нетрезвом 
виде. По его словам, это заставит за-
думаться некоторых водителей не 
только о своей безопасности, но и о 
тех, кто едет в соседних автомобилях.  

ЗОЖ на личном примере
На аппарат-

ном совещании гу-
бернатор Сергей  
Морозов озвучил 
ряд кадровых и 
структурных из-
менений, которые 
пройдут в област-
ном правитель-
стве. По словам 
главы региона, 
все они направле-
ны на улучшение 
социально-экономического развития.

С 25 июля начнет создаваться ми-
нистерство молодежного развития. Со-
ответствующий указ подписан губерна-
тором. Возглавит новое ведомство, как 
уже анонсировалось ранее, начальник 
департамента дополнительного обра-
зования, воспитания и семьи Оксана 
Солнцева. Министерство отпочкуется 
от регионального минобра.

До начала «аппаратки» было из-
вестно и еще одно изменение. 

- В структуре правительства поя-
вится должность заместителя председа-
теля, который будет курировать моло-
дежную политику, спорт и физическую 
культуру, здоровый и активный образ 
жизни и развитие туризма. На этот 
пост рекомендован Сергей Сергеевич 
Кузьмин. Он знаком с проблематикой 
и на личном примере пропагандирует 
здоровые семейные ценности.

Структурные изменения областно-
го кабмина на этом не заканчиваются. 
Крупное министерство промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта 
будет разделено. Появится министер-
ство промышленности и предпринима-
тельства. Его предложено возглавить 
Руслану Гайнетдинову, который до 
настоящего времени руководил Кор-
порацией по развитию предпринима-
тельства.

Сменится начальство и в министер-
стве развития конкуренции и экономи-
ки. Вместо Аламаза Хакимова руково-
дить будет его зам Рустем Давлятшин. 
«Он хорошо известен в федеральном 
министерстве экономразвития и Агент-
стве стратегических инициатив», - про-
комментировал губернатор.

Китайские инвестиции
На аппаратном совещании губернатор сообщил о том,  
что в Ульяновской области будет создан крупный инвестиционный  
проект совместно с китайскими партнерами.

Вокзал станет 
тактильным
Арина СОКОЛОВА

При проведении капитального ремонта 
вокзала «Ульяновск-Центральный»  
увеличат количество подъемных  
механизмов для людей на колясках. 

Так, к существующей подъемной плат-
форме в цокольный этаж здания, где распо-
ложены пригородные кассы, добавятся еще 
две: при спуске из кассового зала в тоннель и 
при выходе на вторую платформу. В здании 
вокзала будут оборудованы комната отдыха 
для инвалидов и билетная касса пригород-
ного сообщения с пониженным уровнем 
стойки. На выезде с парковочного места 
автомобиля на привокзальную площадь 
демонтируют бордюр и установят пандус. 
Территорию вокзала оборудуют тактильны-
ми предупреждающими указателями. Для 
лиц, имеющих ограничение по слуху, запу-
стят индукционную технику - настенные и 
настольные информационные панели. 

Напомним, планируемый срок сдачи 
вокзального комплекса - 1 октября.  

Заключено соглашение о создании медицинского производства, которое 
будет включать в себя также научно-исследовательский центр в сфере здра-
воохранения.

- Объем инвестиций в этот проект превысит полтора миллиарда долла-
ров, количество рабочих мест составит значительно больше тысячи. Никог-
да у нас прежде не было столь крупных инвестиций, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Второй инестпроект будет открыт корпорацией «Кончи» в Тереньгуль-
ском районе. Тут появится новое цементное производство. Делегация из 
Ульяновской области побывала на аналогичном заводе в провинции Аньхой. 

Цель визита предпринимателей и общественников - убедиться в том, что 
будущее предприятие соответствует всем экологическим и природоохранным 
нормам. Как сказал председатель правительства Александр Смекалин, мно-
гие жители района сомневаются в том, что цементный завод нужно строить.

- Если бы я не поехал в Китай, я бы, наверное, тоже выступал против 
создания предприятия, - высказал свое мнение советник губернатора по эко-
логии Лев Левитас. -Но на месте все мои сомнения и претензии развеялись. 
Китайские партнеры пообещали, что все нормы российского законодатель-
ства будут соблюдены. От себя добавлю, что нам стоит еще поучиться бла-
гоустройству прилегающей к предприятию территории.

Но все же при строительстве завода мнения и претензии жителей района 
учтутся и компромисс обязательно будет достигнут.

Подготовил Марк КРОЛьСКий

Семен СеМенОВ

8 июля состоялась конференция ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия». В работе приняли участие губер-
натор Сергей Морозов, делегаты со всех 
муниципальных образований региона.

Конференция началась с награжде-
ния ульяновцев, отличившихся при лик-
видации последствий природной стихии, 
которая обрушилась на Ульяновскую об-
ласть 5 июля. Секретарь регионального 
отделения Анатолий Бакаев наградил 
героев благодарственными письмами и 
ценными подарками - часами с символи-
кой партии.

«Эти мужественные люди, наши 
земляки, не жалея себя, почти сутки ра-
ботали на разборе завалов деревьев, над 
восстановлением электричества, при-
нимали участие в эвакуации детей из 
летних оздоровительных лагерей, воо-
душевляя своих коллег личным приме-
ром», - отметил Бакаев.

Одним из ключевых вопросов кон-
ференции стало обсуждение реализации 
наказов избирателей. Анатолий Бакаев 
доложил, что в реестре наказов более  
800 поручений от жителей Ульяновской 
области.

«Мы должны выполнить их в полном 
объеме. Перед нами стоит задача форми-
рования сбалансированного рынка труда, 
обеспечения нормального уровня жизни 

для социально незащищенных слоев на-
селения, формирования комфортной 
городской среды и многие другие вопро-
сы. Нам необходимо выработать единый 
механизм решения всех этих задач. А 
они действительно очень серьезные и за-
трагивают многие сферы общественной 
жизни», - подчеркнул секретарь.

Выступая перед делегатами, глава 
региона Сергей Морозов выразил бла-
годарность за эффективную работу ре-
гионального отделения по выполнению 
предвыборных обещаний. «Выполнение 
обязательств перед избирателями явля-
ется приоритетной задачей как регио-
нального отделения партии, так и органов 
власти. За каждым наказом, за каждым 
обещанием должен быть закреплен кон-
кретный человек. Сейчас внимание всех 
нас направлено к финансированию нака-
зов, оно должно оставаться на самом вы-
соком уровне. Как раз сейчас формирует-
ся бюджет, и партия, депутатский корпус 
должны сформировать его с учетом чая-
ний наших жителей», - отметил Морозов.

Напомним, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании Ростислав Эдварс 3 июля про-
информировал о работе, которая прово-
дится депутатским корпусом по испол-
нению наказов избирателей.

«Наше соглашение между фракцией 
«Единая Россия» в Законодательном со-
брании и правительством Ульяновской 

области в сфере исполнения наказов 
избирателей выполнено практически на 
80%, остальные 20% мы выполним по 
итогам шести месяцев. Сегодня стоит 
задача, чтобы каждый муниципалитет, 
каждое местное отделение расписали 
свои «дорожные карты» по наказам», - 
подчеркнул Ростислав Эдварс.

Отдельно на форуме затронули во-
просы реализации партийных проектов 
и разработку новой системы работы с 
молодежью. От имени молодежного кры-
ла партии выступила руководитель ре-
гионального штаба «Молодой гвардии» 
Анастасия Боровая. Она заверила деле-
гатов, что молодежь активно включит-
ся в общественно-политическую жизнь  
региона.

Одним из вопросов стало итого-
вое выдвижение кандидатов от партии 
«Единая Россия» на участие в выборах 
депутатов городской думы Новоулья-
новска. По результатам тайного голо-
сования в общемуниципальную часть 
списка вошел один кандидат - им стал 
секретарь Новоульяновского местного 
отделения Геннадий Деникаев. Также 
утвердили список участников предвари-
тельного голосования для последующего 
выдвижения кандидатами от партии по 
многомандатным округам и по единому 
избирательному округу муниципально-
го образования «Город Новоульяновск» 
(общемуниципальная часть).

В реестре наказов избирателей более 800 поручений от жителей Ульяновской области

Приоритетная задача
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1 июль көнне Иске Ку-
латкы эшчеләр бистәсендә 
дә район Сабан туе бул-
ды. Һава торышы начар 
булуга, бәйрәм  бер  сә-
гатькә  соңрак башланды. 

Бихисап халык күтәренке 
кәеф белән бәйрәмнең 
үзәк мәйданына ашыкты.  
Искекулаткылылар, килгән 
кунаклар көн дәвамында 
эчтәлекле, мавыктыргыч 
программа карап, төрле 
уеннарда катнашып, ту-

ганнар, дуслар белән ара-
лашып, рәхәтләнеп ял 
иттеләр. Милли бәйрәм 
һәр кешенең күңелендә 
онытылмас тәэсирләр кал-
дырды.

Алып   баручылар  Вене-
ра  Деникаева белән Лилия 
Байбикованың  дәртле та-
вышлары  халыкны  мәйдан 
тирәсенә җыйды. 

Район мөхтәсибе Ра-
мазан  хәзрәт Юмангулов  
мәкам белән дога укып, хәер  
- фатихасын биргәчтән соң, 
тантаналы  марш астында 
бәйрәм әләме күтәрелде. 
Милли киемнәр киенгән  
һәр  поселение вәкилләре 
тантаналы йөреш  белән  
үттеләр.  Сабан  туеның   
олы кунаклары -  хуҗалык 
җитәкчеләре белән  бергә  
районыбызның язгы кыр 
эшләре алдынгылары, авыл 
җирлекләре Башлыклары, 
фермерлар  һәм  башка 
тармакта эшләүче алдын-

гылар алгы  сафларда 
урын  алдылар. Бәйрәмне 
олылап, сәхнә түренә хөр-

мәтле кунаклар: Татарстан  
республикасының  юсти-
ция министры урынбасары 
Мохаррәм Мансурович  
Ибәтов,  район Башлыгы 
Э.Ә. Ганеев, район адми-
нистрациясе Башлыгы И.А. 
Аблязов үттеләр. 

Район Башлыгы Эду-
ард Әнвәрович  Ганеев 
мәйданга  җыелган барча 
халыкны котлап,  тәбрикләү  
сүзләрен җиткерде:

-  Сезне иң  халык-
чан йолабыз - Сабантуй 
бәйрәме белән котлыйм. 
Сабантуй - милли рухия-
тебезнең затлы энҗесе. 
Киләчәктә  дә Сабантуй 
ватандашларыбызның уза-
ра  аңлашып яшәвен, мөһим 

шарт һәм дәлил булып 
калсын, бәйрәмнең иге-
лекле  атмосферасы  яңа 
уңышларга   рухландырсын. 
Аннары   гаиләсе  исемен-
нән бүләкләр тапшырды. 

Өч дистә ел тату гомер 
итеп,   ике бала тәрби-
яләп, олы тормыш  юлына 
бастырган  искекулаткылы-
лар Сания  Фәритовна  
белән  Рафаэль Рәшито-
вич Нугаевларга   дус-тату  
яшәүләре, үрнәк гаилә 
булулары өчен кер юу ма-
шинасы бүләк итте. 

Губернатор  С.И. Моро-
зов инициативасы белән 
озак еллар дәвамында 
өлкәдә “Россия көненә 
патриот бүләк ит”  акциясе  
оештырыла.  Шуның кыса-
ларында быел Иске Кулат-
кы эшчеләр бистәсендә 
яшәүче Алсу һәм Рөстәм 
Мостафиннар  гаиләсендә 

икенчегә  кызлары Ралина 
туды. Район  Башлыгы   
аларны шатлыклы вакый-
галары белән тәбрикләп,  
тузан  суырткыч  һәм  бала-
ларына уенчыклар тапшы-
рды.  Кырык биш  ел бергә 
гомер иткән, сапфир туйла-
рын  билгеләүче  Мәрьям  
Гаязовна  белән  Равил 
Салихович  Мамадалеев-
ларга  да җылы теләкләр 
һәм  рәхмәтләр яңгырады. 
Алар да   истәлекле  бүләккә 
ия булдылар. 

Эдуард Әнвәрович һәр 
ел  Губернатор С.И. Мо-
розовның “Мәктәпкә җые-
нырга  ярдәм ит!” өлкә ак-
циясен  хуплап, балаларга 
бүләкләр тапшыра. Быел 
да бәйрәм кысаларында 
барлык  беренче сыйныфка 
баручы  балаларга  букча-
лар бүләк итте.

Бу көнне Иске Кулат-
кыдан күп балалы Тума-
шевлар  гаиләсе дә игъ-
тибарсыз калмады. Алар  
сәхнә түренә менеп, рай-

он Башлыгы  кулыннан  
күп  төрле   кыйммәтле  
бүләкләр алдылар.

 Киң күңелле, олы 
йөрәкле, юмарт кеше була-
рак Э.Ә. Ганеев һәр ел Са-
бантуйда бүләкләр өләшә, 
шушы мәрхәмәтлелеген, 
кайгыртучанлыгын дәвам 
иттереп ул төрле оешма-
ларны  ноутбуклар, акча-
лата сертификатлар белән 
шатландырды. Бөтендөнья   
татар  конгрессы  президи-
умы  әгъзасы буларак, Э.Ә. 
Ганеев Татарстаннан кил-
гән Рәхмәт хатларын һәм 
бүләкләрен дә ияләренә 
җиткерде.

“Чишмә” балалар бак-
часы  коллективы  татар  
телен, гореф – гадәтләр-
не  саклап, аны  балалар 
арасында тарату буенча 

нәтиҗәле эш алып бара. Ул 
гына түгел  төрле конкур-
сларда катнаша һәм уңай 
нәтиҗәләргә ирешеп, грант 
алуга лаек була. Аларга   Са-
бантуйда  100 мең сумлык 
грант та тапшырылды.

 Аннары  мәртәбәле 
кунак  -  Татарстан  ре-
спубликасының  юстиция 
министры урынбасары Мо-
харрәм Мансурович Ибәтов 
Татарстан Президенты 
Рөстәм Миңнеханов юлла-
ган  тәбрикләүне җиткерде. 
Әлеге  бәйрәмнең  милли 
гореф-гадәтләрне, мәдә-
ниятны саклауга, үстерүгә, 
халыкны берләштерүгә 
этәргеч булуы турында 
ассызыклады. Шулай  ук   
Ульяновск өлкәсенең За-
коннар чыгару Җыелышы 
депутаты Г.А. Долгов өлкә 
җитәкчеләре  һәм үз исе-
меннән котлауларын юл-
лады.
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КАБАтЛАнЫП тоРсЫн хАЛКЫБЫЗГА КөЧ-ДӘРт 
БИРГӘн МИЛЛИ БӘЙРӘМнӘР!

татар дөньясын милли бәйрәмебез сабан туеннан башка күз алдына да китереп 
булмый. яз эшләре тәмамлану белән илебезнең барлык төбәкләрендә  татар халкы-

ның иң яраткан, көтеп алган бәйрәме - сабантуйлар гөрләп үтә.

30 ел дус-тату гомер итүче нугаевлар гаиләсе.

Поселениеләрнең  тантаналы  йөреше  күркәм булды.

Дога укып, сабантуй 
башланды.

"Россия көненә патриот бүләк ит!" өлкә  акциясендә 
катнашучы Мостафиннар гаиләсе.

олы кунакларны чәк-чәк һәм ипи белән каршы 
алдылар.

сабантуйның 
әләме күкләрдә 

җилфердәде.

сапфир туйларын  билгеләүче  Мамадалеевлар   
гаиләсе

Арбалы атлар - милли мирасыбыз.

Район Башлыгы  э.Ә. Ганеев  "Мәктәпкә җыенырга 
ярдәм ит!" акциясе кысаларында ярдәм күрсәтте.

Милләтебез бәйрәмендә күп игенче мактала,
эштә, көрәштә бертигез батыр даны яклана.

Атлар чабышы – милли 
бәйрәмнең бизәге булып 
тора. Әлеге спорт төре бик 
күп кешенең игътибарын 
үзенә җәлеп итте. Анда  
көчләрен  сынап, бүләк 
алырга омтылучылар ае-
руча дулкынлану сизделәр, 
ә җанатарлар якын ке-
шеләренең җиңүгә ирешүен 
теләп, түземсезлек  белән  
ярышларны карадылар.

Быелгы Сабантуйда да 
атларда узышучылар би-
хисап иде. Менә икенче 
ел инде безнең районда 
атларга арбалар элеп узы-
шу - матур гадәткә әйләнде. 

Бертуктамый явып үткән яң-
гырдан соң матур итеп кояш 
чыгуы да күңелләргә зур 
шатлыклар өстәде. Урман 
аланы алдында урнашкан 
тузансыз кырда саф һава 
сулап, ярышларны алып 
барырга да, аларны карап 
торырга да рәхәт иде.

Иске Кулаткы авыл 
территорияләрен үстерү 
идарәсе начальнигы  И. 
К. Аделов  атлар узышы 
буенча баш судья  буларак, 
дөрес бәя бирде.

Атларга арбалар элеп 
узышу буенча Иске Мостя-
ктан Фәрит  Зайнетдинов  

“Латыйпов Ф. Т.”  хуҗалы-
гының йөзен күрсәтте һәм 
беренче урын яулады. Ә 
Рафаять Алюков ИП “Аввя-
сов И. Ш.” хуҗалыгы өчен 
ярышып, икенче урынга ия 
булды.

Атлар узыштыруда яисә 
ат өстенә атланып йөгерүдә 
дә җитезләр табылды. 
Спортның бу төрендә “Га-

фуров Р.А.” крестьян-фер-
мерлык   хуҗалыгыннан 
Руслан Мәзитов - беренче, 
“Мохамедов Р. А.” кре-
стьян-фермерлык хуҗа-

лыгыннан Алмаз Сәитов 
- икенче, “Арланов И.Н. ” 
крестьян-фермерлык хуҗа-
лыгыннан  Константин  
Иванов  өченче  урыннарны  
яуладылар.

Район Башлыгы Э.Ә. 
Ганеев призына  беренче 
урынга чыгучылар Фәрит 
Зайнетдинов һәм Руслан 
Мәзитов лаеклы булдылар. 

Алар  теливизорлар белән 
бүләкләнделәр. Ә икенче 
һәм өченче урыннарны 
яулаучыларга акчалата 
премияләр  тапшырылды.

Район администрациясе 
Башлыгы  И.А. Аблязов чы-
гыш ясап, милли бәйрәме-
без белән ихластан  тәбрик 
итте. Сабантуйда авыл 
хезмәтчәннәре олылау, 
язгы эшләргә нәтиҗә ясау 
– күркәм гадәткә әверелде. 
Район буенча язгы чәчүне 
вакытында һәм сыйфатлы 
башкару өчен “Бахтеевка” 

производство коопера-
тивы, И.Ш. Аввясов, Р.А. 
Ягудин җитәкчелекләрен-
дәге  фермерлык хуҗа-
лыклары, кыр батырлары 
– механизаторлар район  
администрациясенең  По-
четлы грамоталарына һәм 
акчалата премияләренә 
лаеклы  булдылар.  Аннары 
“Иң яхшы  һөнәр иясе” но-

минациясендә җиңүчеләр 
бүләкләнде. 

Бәйрәмдә һәр авыл үзе-
нең йортын тәкъдим итте. 
Үз йортын һәркайсы үзен-
чәлекле, анда яшәүче  гади  
халыкның   көнкүрешен, та-
рихын, гореф - гадәтләрен 
чагылдырып, җыйнак кына 
бизәгән иде. Мәртәбәле 
кунаклар да авыл йортла-

рында булып,  кызыксынып 

карадылар, халык белән 

аралаштылар. Бәйрәмгә 

килүчеләр төрле кызыклы 

уеннарда һәм бәйгеләрдә 

катнашты, бүләкләр алды, 

рәхәтләнеп күңел ачты.   Ат  

чабышлары, милли көрәш 

һәм башкаларны  карап  

хозурланды.
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сАБАн тУе БИРӘ КеШеЛӘРГӘ ҖЫЛЫ хИсЛӘР, ДӘРт 
һӘМ ШАтЛЫКЛАР

Район администрациясе Башлыгы И.А. Аблязов 
алдынгыларны бүләкләде.

“Бердәм Россия” пар-
тиясе халыкның  милли 
бәйрәмнәрен гел хуплап, 
төрле яктан ярдәм итеп 
тора. сабан туебызда 
да бердәмроссиялеләр 
алгы  сафта  булдылар. 
Урындагы политсовет 
секретаре э.Ә. Ганеев 

халыкка  үз хисабына 
бик күп бүләкләр тапшы-
рып кына калмады, ә 
бәйрәмне оештыруда 
да үзенең көчен, халәл 
малын кызганмады, 
эшләрнең барышын 
контрольдә тотып, кирәк 
- яракларны табышты-
рып торды.  Мин дә бу 
сабантуйда бүләк алуга 
лаеклы булдым, моңа  
бик  шатландым. Бөтен-
дөнья  татар  конгрессы 
минем  тыйнак  эшемне 
зурлаган өчен, рәхмәт 
белдерәм. сабантуй - 
халыкның яраткан бәй-
рәме, биредә алар күңел 
ача, ял итә, дуслары 
белән очраша. Милли 
бәйрәмебез  һәрчак шу-
лай гөрләп торсын иде!

Ләйлә Рушановна АМИРовА, “Бердәм Россия” 
партиясенең   урындагы  башкарма  комитеты  
җитәкчесе:

Намуслы хезмәтегез, 
киң күңелегез, кунакчыл 
булуыгыз өчен ихлас рәх-
мәтемне кабул итегез. Са-
бантуйның үзенчәлекле, 
игелекле атмосферасы 
сезне дә, безне дә яңа 
җиңүләргә рухландырсын, 

иртәгәсе көнгә ышаныч 
тудырсын иде. Бу күркәм, 
әһәмиятле бәйрәм һәр 
гаиләгә бәхет һәм иминлек 
алып килсен! Ә инде Иске 
Кулаткы районы өчен янып 
яшәүче район Башлыгы 
Э.Ә. Ганеевка  аерым 
рәхмәтемне һәм тирән 
ихтирамымны белдерәм. 
Татарстан Республикасы 
белән яхшы мөгаләмәдә 
булып, мөнәсәбәтләрне 
тагын да ныгытуга зур 
тырышлык куя ул. Бүгенге 
бәйрәм таң калдырырлык 
булды, киләчәге тагын да 
яхшырак булсын иде.

Мохаррәм Мансурович ИБӘтов, татарстан  ре-
спубликасының  юстиция министры урынбасары: 

Иске Кулаткы җирендә 
үткәрелгән  Сабантуй-
ларда һәрчак катнашып 
киләм. Милли бәйрәмне 
оста итеп оештыру буенча 
сезнең район башка рай-
оннарга үрнәк булып тора. 
Үткән Бөтенроссия   Сабан  
туенда да сез моны кабат 
исбатладыгыз. Быелгы 
бәйрәм дә истә калырлык  
итеп оештырылган. Монда 
бер авыл эшчәне дә, бер 
оешма да читтә калмаган, 
барда үз урынын алып, 
милли гореф-гадәтләрне 

чагылдырган. Сездә ты-
рыш, үз милләтен горур 
тотучы халык яши. Сезгә 
киләчәктә дә уңышлар 
теләп калам!

Геннадий  Александрович  ДоЛГов, Ульяновск  
өлкәсенең  Законнар  чыгару Җыелышы депутаты: 

Равил сафиуллович ЮМАнГУЛов, Урта терешка 
авылының хезмәт ветераны: 

Иске Кулаткы райо-
нында оештырылган  
сабантуйлар безнең  та-
тар халкын берләштерә 
һәм дуслык җепләрен 
ныгыта. Биредә илебез-
нең төрле төбәкләрендә 
яшәүче милләттәшләре-
без очрашалар һәм 
рәхәтләнеп үзләренең 
фикерләре белән урта-
клашалар. 

сабантуйда авыл 
хуҗалыгының алдын-

гылары хөрмәтләнә. 
Әлеге бәйрәм җиребез-
не хөрмәт итеп, икмәк 
үстерергә, әби-бабала-
рыбызның  элеккеге  
йолаларын искә алып, 
авыл  халкының хезмә-
тен сөяргә өнди. 

Милли бәйрәмдә кре-
стьян-фермерлык хуҗа-
лыклары җитәкчеләре 
дә бергә очрашып, 
үзара тәҗрибәләре 
белән уртаклашалар. 
“Икмәк булса, җыр да 
була”, диләр. Киләсе 
уңышка нигез салып, 
кырларыбызда үскән 
игеннәрнең мул булып 
үсүенә  шатланып туя 
алмыйбыз. Менә шушы 
cөенечләребезне урта-
клашыр өчен, бергәләп  
сабантуйга җыелабыз 
да инде. Киләчәгебез 
өметле булсын, кырлар-
да -  хезмәтебез, мәйдан-
да сабантуйларыбыз 
һәрчак гөрләп торсын. 

сабантуйлар гөрләп үтә, татарларда җәй буе,
һәр уены, һәр мизгеле сагындыра ел бу.

Бүләкләр җиңүчеләрне тапты

Сабантуйның төп сәх-
нәсендә бәйрәм тәмам-
ланганчыга кадәр халык 
алдында Россия Федераци-
ясенең һәм Татарстанның 
халык артисткасы Венера 
Ганеева   үзенең  студентла-
ры, Татарстан   Республика-
сының  "Сорнай"  фольклор 
ансамбле, “Моң дулкыны” 
халык коллективы чыгыш-
лар ясадылар.  Биеделәр, 
җырладылар, күңел ачтыр-
дылар.  Аларның  музыкаль 
чыгышлары  тамашачылар-
ның  күңелләрен яулады.

Авыл йортлары - бәйрәм күрке.
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Шимбә Якшәмбе

  Время
 местное!

Сишәмбе

Администрация Мо «старокулаткинский район» просит собственников , наследников и  родственников 
в кратчайшее сроки навести порядок или снести ветхие дома ( таблица №1 ). По всем возникающим во-
просам просим обращаться с заявлением вадминистрацию Мо «старокулаткинский район»   по адресу: 
433940, Ульяновская область, старокулаткинский район, р.п.старая Кулатка, ул.Пионерская, дом 30. 

Ф.И.о. Адрес

Не определено р.п.Старая Кулатка, ул.Тукая 39

Саитов Ф. р.п.Старая Кулатка, ул.Тукая 53

Шарафетдинов Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Тукая 55

Шафеева А. р.п.Старая Кулатка, ул.Кирова 13

Юсупов Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Кирова 25

Яхин Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Кирова 44

Имангулов Д. р.п.Старая Кулатка, ул.Кирова 50

Салихов Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Кирова 51

Кадермятов Д. р.п.Старая Кулатка, ул.Метро 84

Разаков Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Метор 97

Шкалдыков Д. р.п.Старая Кулатка, ул.Набережная 5

Руденко И. р.п.Старая Кулатка, ул.Нижне-Комсомольская 7

Караева М. р.п.Старая Кулатка, ул.Октябрьская 6

Тимушева А. р.п.Старая Кулатка, ул.Октябрьская 33

Кадермятова Ф. р.п.Старая Кулатка, ул.Пугачева 11

Сосновская А. р.п.Старая Кулатка, ул.Советская 14

Ахметов Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Советская 39

Абдуллин Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Чапаева 3

Рамазанов И. р.п.Старая Кулатка, ул.Чапаева 10

Саитов И. р.п.Старая Кулатка, ул.Чапаева 17

Аксянов М. р.п.Старая Кулатка, ул.Чапаева 19

Абдулхаликова К. р.п.Старая Кулатка, ул.Буденного 15

Файзуллина С. р.п.Старая Кулатка, ул.Красноармейская 8

Аввясов Р. р.п.Старая Кулатка, ул.Красноармейская 22

Арсланов Х. р.п.Старая Кулатка, ул.Красногвардейская 21

Богдалов Ф. р.п.Старая Кулатка, ул.Красногвардейская 25

Богдалова Н. р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева 11

Кеше  гомер  агышында 
төрле хәлләргә тап була. 
Быел  хушымны  югалтып, 
исәнлегем  какшау сәбә-
пле  район хастаханәсе-
нең терапия бүлегендә  
дәваландым. Монда  мине 
тәҗрибәле табиблар:  Ра-
дия   Рахматуллина, Гүзәл 
Аюпова, Регина Азизова, 
Лилия  Сәләева, Алсу 
Кафизова, шәфкать ту-
ташлары: Шаһидә Бави-
ева, Гөлсинә Сәләева, 
Гөлсем Хакимова, Гөл-
синә Курамшина, Гөлшат  
Мохамедова, Гөлфия 
Амирова тиешле меди-
цина чаралары кулланып, 
үлемнән коткарганнар. 
Алар янында санитарка-
лар Рәхилә Алтынбаева, 
Фәридә Бадаева һәм 
башкалар гел ярдәм  итеп 

торганнар. Моның турын-
да мин тулаем дәвалангач 
кына белдем.
  Хәлем уңай якка барма-
вын сизеп, табиб Радия 
Кәбировна өлкә хаста-
ханәсеннән реаниматолог 
бригадасын чакырткан, 
һәм үземне Ульяновск 
шәһәренә алып киткән-
нәр. 
Анда мине өлкә хаста-
ханәсенең реаниматолог 
бригадасы җитәкләгән  
табиб, доцент  Е. Х. Кама-
лов  дәвалап, аяк өстемә 
бастырды. 
Өлкәдәге  хастаханәдә 
мин  реанимациядән  чы-
ктым һәм неврология 
бүлегендә дәваландым. 
Бүген, Ходайга шөкер, 
үземне яхшы хис итәм. 
Мине үлемнән коткарган 

өчен югарыда әйтеп үт-
кән табибларга, шәфкать 
туташларына, санитарка-
ларга шулай ук ашыгыч 
ярдәм күрсәтү хезмәте-
нең шәфкать туташлары 
белән шоферларына чын 
күңелдән олы рәхмәт-
ләремне белдерәм.
Без  барыбызда   ашы-
габыз һәм  үзебезнең 
исәнлегебезгә  игътибар 
итмибез. Моны искә алып, 
вакытында табибларга 
мөрәҗәгать итик! Алар 
кушкач, һәммәбезгә дә  
флюрографияне һәм 
башка таләпләрне үтү 
- бик кирәк, дип саныйм. 

Рафик хАКИМов.
яңа Кулаткы авылы.

олы рәхмәт сезгә

Информационное сообщение о приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков 

Администрация муниципального образования  Старокулаткинское городское  поселение 
Старокулаткинского района Ульяновской области сообщает о приеме заявлений в соответ-
ствии Законом Ульяновской области от 02.09.2015 № 108-ЗО «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в безвозмездное 
пользование на срок не более чем шесть лет гражданину индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях Ульяновской области» на 
предоставление в безвозмездное пользование на срок не более на 6 лет земельного участка 
с кадастровыми номерами  73:15:030201:1141, площадью 652129 кв.м.; 73:15:030201:1142, 
площадью 512518 кв.м.; 73:15:030201:1143, площадью 658639 кв.м.; 73:15:030201:1144, 
площадью 532715 кв.м.Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства. Заявления принимаются 
в течение 30 дней со дня размещения сообщения на сайте Мо и выхода публикации 
по адресу: Ульяновская область, старокулаткинский район р.п. старая Кулатка, ул. 
Пионерская, д. 30, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов, тел.: 8(84 249) 2-13-96.

тәбрикләүләр кабул итегез!
хөрмәтле Марисә Шәйхиевна хАМетовА! 

“Күмәк көч” редакциясе коллективы Сезне туган көнегез 
белән тәбрикли. Сезгә гомернең иң озынын, бәхетнең иң 
зурысын, шатлыкларның иң олысын юллый. Таң җилләренең 
назлысы, җан тынычлыгы, чиксез бәхетләр, күтәренке кәеф юл-
даш булсын  Сезгә. Озак еллар дәвамында редакциядә хезмәт 
итеп, башкаларга үрнәк була белдегез. Намуслы хезмәтегез 
өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Күңел күгегез һәрчак аяз булсын.
Читләп үтсен сагыш-борчулар.
Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын

Аннан кадерлерәк нәрсә бар?!

Иске Атлашта гомер итүче Зәйтүнә Дәүләтшовна  
ДАвЫДовА 9 июльдә 55 яшьлек юбилеен каршылады.

Кадерле, сөекле, яраткан тормыш иптәшем, әниебез, 
әбекәебез!

 Сине ихлас күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Син безгә 
иң изге зат, дөньяда иң гүзәл, иң кадерле кешебез. Безгә,  ике 
балаңа гомер биреп, кечкенәдән хезмәт сөяргә, намуслы, гадел 
булырга, булганына шөкер итеп яшәргә өйрәттең. Әни! Сиңа 
саулык-сәламәтлек, күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге, озын 
гомер, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүрелмичә, безгә 
яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Ходай биргән гоме-
реңдә шатлык-сөенечләргә төренеп, туган йортыбызның нуры 
булып, балаларыңның, оныкларыңның шәфкатен, ихтирамын 
тоеп, әтиебез белән тигез, тату тормышта яшәргә язсын сиңа. 
Күңелең киң, җаның олы синең, 
Күпме кеше сиңа соклана. 
Безнең җанга шатлык өстәр өчен, 
Килгәнсең син якты дөньяга. 
Сәламәтлек белән бергә-бергә, 
Язсын озын юллар үтәргә. 
Янәшәдә синең җылыңны тоеп, 
Шатлык белән гомер итәргә. 
Җылы теләкләр белән тормыш иптәшең  Рушан таһирович, 
улың Руслан, кызың Зөлфия, оныкларың Ләйсән, эльза, 
настя, эльнар, сеңелең венера Дәүләтшовна, тормыш 
иптәше Али Абдулхакович, кызлары эльмира белән 
Алсу, сеңелең Гөлсинә Дәүләтшовна, тормыш иптәше 
Иршат Мансурович, балалары Динара һәм Ленар, Римма 
Рәфатевна балалары белән, канигәчең Мөнирә таһировна 
балалары белән.

Иске Атлаш – Самара – Сызран.

Иске Кулаткы эшчеләр 
бистәсендә гомер итүче 
Розалия Равил кызы АДе-
ЛовА 11 июльдә 35 яшьлек 

юбилеен билгеләде.

Кадерле,  яраткан  кызыбыз! 
Без сине ихлас күңелебездән 
истәлекле туган  көнең белән 
котлыйбыз. Озын  гомер, бәхет 
- шатлыклар, җан тынычлыгы, 
саулык-сәламәтлек телибез. 
Кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, 
көчле рухлы һәм ярдәмчел, 
саф күңелле булып, тормыш 
иптәшең Ирфан белән бала-

ларыгызның игелеген күреп, 

рәхмәтләргә һәм рәхәт-
ләргә төренеп, озак яшәргә 
насыйп итсен сиңа.
Шатлык-сөенечләр 
                         ташламасын,
Кайгы-борчу  ишек 
                               какмасын.
Аллаһы сине бары безнең 
                                        өчен
Күз карасы кебек 
                                  сакласын.
Без бәхетле, кызым, 
                          син булганда,
Әти-әнием диеп өзелеп 
                                 торганда.
Рәхмәт әйтеп баш иябез 
                                         сиңа,
Бүген 35 яшең тулганда.
Иң изге теләкләр белән юл-
лап әтиең Равил харисович, 
әниең хашия Ахметовна, 
апаң вәсилә, тормыш иптә-
ше наил, балалары Ләйсән, 
Азат, Кәрим, кода-кодагый-
лар һәм барча туганнар.
Иске Кулаткы – Усть Кулаткы 
– Токио.

Дөньядагы иң кадерле кешебез - яраткан тормыш 
иптәшем, сөекле әниебез, яраткан киленебез

 Розалия Равил кызы АДеЛовА!
Сине чын күңелдән гомер бәй-
рәмең белән котлап, йөрәк түре-
бездәге иң ихлас теләкләребезне 
юллыйбыз.Әнкәебез, күз нуры-
быз безнең өчен син –дөньяда 
иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. 
Син әтиебез өчен - тугры хатын, 
кызларың  өчен –аңлаучан, сабыр 
әнкәй, каенанаң һәм каенатаң 
өчен – ягымлы, ачык йөзле 
килен. Гомер бәйрәмең котлы 
булсын! Өебез һәрчак синең шат 
елмаюыңнан балкып торсын. 
Якыннарыңның кайгыртуын тоеп, 
кылган игелекләреңнең әҗерен күреп, саулыкка төренеп, ты-
нычлыкта-тигезлектә бәрәкәтле гомер кичер.
Өебезнең кояшы – син,
Һәркемгә җитә җылың.
Әти белән парлы килеш
Җырлагыз тормыш җырын.
Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Ирфан Камилевич, 
кызларың сабира, Алия, каенатаң Камил Ибраһимович, 
каенанаң Зәкия Биляловна, балалары Азат-Альбина, 
оныклары эльзар, бабагыз Билял Идрисович һәм барча 
туганнарың.

Иске Кулаткы – Мәскәү.

Урта терешка авылында яшәүче Расимә 
Абдулкадыровна БАЙБИКовА истәлекле юбилеен кар-
шылый. тугры тормыш иптәшем, газиз әниебез, сөекле 

әбекәебез!
 Без сине чын күңелдән шундый 
матур бәйрәмең белән котлыйбыз! 
Син гомер буе намуслы хезмәт куеп, 
хезмәттәшләреңә остаз да, киңәшче 
дә була белдең. Әниебез, син гаиләдә 
дә үрнәк, без синең  һәрчак ягымлы 
йөзле, йомшак сүзле, туганчыл, сабыр 
холыклы булуыңа сокланабыз. Алдагы 
көннәрдә әтиебез белән тигезлектә озак 
еллар матур тормыш җырын җырларга, 
ул тормышның һәр мизгелен сәламәт, 
бәхетле итеп уздырырга насыйп 

булсын. Безнең, балаларыңның, оныкларыңның  игелеген, 
ихтирамын тоеп, тигез, матур тормышта яшәргә язсын. Без 
сине бик яратабыз.
Сиңа һич тә җиңел булмагандыр
Үтүләре тормыш юлларын.
Озын гомер, саулык, тыныч картлык
Тели сиңа бала һәм оныкларың. 
Җылы теләкләр белән тормыш иптәшең Рәис Ибраһимо-
вич, балаларың Рөстәм, Руфия, киленең нәсимә, киявең 
Андрей, оныкларың  эльнара, Игорь, Рәзил, Алексей, 
кода-кодагыйларың һәм барча туганнарың.

Урта Терешка – Сызран – Нурлат.

хөрмәтле Мөслимә Җиганшевна БИКБАевА! 
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм 
Урта терешка урта мәктәбе коллективы Сезне 55 яшьлек 
юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән котлыйлар. Киләчәктә 
дөньядагы барлык якты теләкләребез гомерлек юлдашыгыз 
булсын. Беркайчан да авырмагыз, саулык-исәнлек белән озак 
яшәгез. Сезгә булган чиксез хөрмәтебез йөрәгегез түрендә 
урын алсын, кайгы-борчулар читләп үтсеннәр, ә туар таңнар 
бәхет-шатлыклар гына бүләк итсеннәр. Һәрвакыт тырыш, өлгер, 
намуслы, җаваплы хезмәткәр булуыгыз өчен олы рәхмәтебезне 
һәм ихтирамыбызны белдерәбез.
 Ямьле еллар, ямьле көннәр
Телибез чын йөрәктән.
Һич кичекми тормышка ашсын

Без теләгән теләкләр.

Иске Атлаш авылында гомер итүче  Рауза  Адель-
шевна хӘБИБУЛЛИнАГА 16 июльдә 60 яшь тула.

Кадерле кызыбыз, хөрмәтле апабыз!
Без сине  җәй аенда килгән истәлекле юбилеең – 60 
яшь тулу көнең белән чын күңелдән котлыйбыз һәм җир 
йөзендәге иң изге, йөрәктәге иң кадерле хисләребезне 
юллыйбыз. Аллаһы Тәгалә сине исәнлектән аермасын, 
җан тынычлыгы белән дөньяның саф һавасын сулап, 
шатлыкта яшәргә язсын. Алдагы көннәреңдә дә бала-
ларыңның, оныкларыңның ягымлы сүзләрен ишетеп, 
якыннарыңның игелеген күреп, туганнарыңның хөрмәтен 
тоеп яшәргә насыйп итсен. Бүгенгедәй ачык йөзле, шат 
күңелле булып кал.
Котлы булсын синең юбилеең,
Сәламәтлек – бездән шул теләк.
Саулык булса, җирдә бар да була,
Бу дөньяда тагын ни кирәк.
Иң изге теләкләр белән әтиең Адельша Исхакович, 
әниең Рәйсә Абдулловна, сеңелләрең Равилә, ве-
нера, Аделия гаиләләре белән.
Иске Атлаш – Югары Терешка – Самара – Ульяновск.

Кадерле һәм хөрмәтле туганыбыз, дустыбыз Рауза 
Адельшовна хӘБИБУЛЛИнА!

Сине чын күңелебездән  истәлекле туган көнең белән тәбрик 
итәбез. Сиңа нык сәламәтлек, бәхетле озын гомер, кайгы-хә-
срәтсез көннәр, күңел тынычлыгы телибез. Тормышта нинди 
генә хәлләр килеп чыкса да, син һәрвакыт сабыр, киң күңелле, 
олы җанлы булып кала беләсең. Тырыш һәм ярдәмчел бул-
ганың өчен якыннарың арасында ихтирам яуладың. Сабыр, 
чиста күңелле булуың сиңа зур эшләрне башкарып чыгарга 
да һәм туганнарыңны кайгыртып яшәргә дә көч бирде. Без, 
туганнарың, сиңа зур рәхмәтле.
Бәйрәмеңнең матур хатирәсе
Күңелеңдә калсын уелып.
Тәбриклибез сине чын күңелдән,
Барыбыз да бергә җыелып.
    Җылы теләкләр белән Иске Атлашта  яшәүче  туганың 
тәүхидә Абубәкәровна, кызлары наҗия, Флера, Рәфика, 
тормыш иптәше Касыйм, кызлары Гөлнара гаиләсе белән, 
уллары Илнур. 

Иске Атлаш – Тольятти – Новоспасск – Ульяновск.

Урта терешка авылында гомер итүче Мөслимә Җиган-
шевна БИКБАевАГА 13 июльдә 55 яшь тула.

Кадерле коллегабыз! “Гөлшаян” балалар бакчасы кол-
лективы Сезне истәлекле юбилеегыз – 55 яшь тулу көнегез 
белән чын күңелдән тәбрик итәләр.  Җаныгыздагы йолдызлар 
балкышын сүндермичә, күңелегездәге яшәүнең алкышын ки-
метмичә, сәламәтлек дәрьясында коенып яшәвегезне телибез. 
Сез гомерегезне иң фидакарь хезмәткә – балалар тәрбияләүгә 
багышладыгыз. Йөрәк җылыгызны биреп, нәниләр күңелендә 
игелек, шәфкатьлелек орлыклары чәчәсез, дөньяның матур-
лыгын күрергә, мәрхәмәтле булырга өйрәтәсез. Эшегездә 
һөнәри осталык үрнәге күрсәтәсез. 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. хөрмәтле кодагыебыз Рауза Адельшевна 
хӘБИБУЛЛИнА!

Без сине йөрәк түребездән чыккан кайнар хисләр белән 
юбилеең белән котлыйбыз. Бөтен көчеңне кешеләр бәхете 
өчен биргән зат буларак эчкерсезлелегең, ихласлыгың белән 
кешеләр күңелен яуладың. Һәрвакытта да шулай изге күңелле 
булып калуыңны телибез. Тормышта нинди генә хәлләр килеп 
чыкса да, син һәрвакыт сабыр, киң күңелле, олы җанлы була 
беләсең. Рәхмәт сиңа һәрвакыт якты йөзең, тәмле ашларың, 
ягымлы сүзләрең белән каршылаганың өчен.
Кайчан барсак, йөзең көләч синең,
Шат елмаеп каршы аласың.
Озак көттермәгез, килегез, дип,
 Кулың болгап озатып каласың.
Матур теләкләр белән карт кодагыең өркия Зәкировна, 
кодаң Рәшит Мөбинович, кодагыең нурия Адельшовна, 
уллары Газинур.

Иске Атлаш.

Гаиләбезнең якты кояшы – газиз, сөекле әниебез, 
яраткан әбекәебез Рауза Адельшевна хӘБИБУЛЛИнА!

Без сине чын күңелебездән юбилейлы туган көнең белән 
котлыйбыз. Рәхмәт, әни, әтиебез белән безне кадерләп, 
яратып-сөеп, сау-сәламәт үстердегез. Мәрхәмәтле булырга, 
кешеләрне хөрмәт итәргә, эшне яратырга өйрәттегез. Безгә олы 
тормыш юлына басарга ярдәм иттегез. Кызганычка каршы, каты 
авырудан соң кадерле әтиебез якты дөнья белән хушлашты. 
Әтиебез безгә тормышта төпле киңәшчебез, ышанычлы тая-
нычыбыз иде. Йөрәк җылысын биреп, ярдәмчел булганы өчен 
чиксез рәхмәтле без. Аны сагынып яшибез. Кадерле әниебез, 
юбилеең белән котлап, сиңа нык сәламәтлек, тыныч тормыш, 
шатлык-куанычлар, туган йортыбызның җылысын саклап, кайгы 
күрмичә, безне сөендереп, бала-оныкларыңның, туганнарың-
ның шәфкатьлелеген тоеп,  озын-озак яшәргә насыйп итсен. 
Безгә һәрвакыт йөрәк җылыңны, күңел нурыңны биргән өчен 
олы рәхмәтебезне белдерәбез. Гел шулай ягымлы, мәрхәмәтле, 
игелекле сердәшчебез булып кал. Син безгә бик кирәк!
Котлы булсын, әни, юбилеең,
Матур булып атсын таңнарың, 
Рәхәт яшә, игелеге кайтсын,
Син үстергән һәрбер балаңның.
Чал чәчләрең, маңгай сырларың
Күбәйсә дә еллар үтүгә,
Безнең өчен мәңге яшь син, әнкәй,
Картаюны белмә гомергә.
Иң изге теләкләр белән кызың Әлфия, улың Ринат, киявең 
Рафаэль, киленең Гөлназ, оныкларың Ләйсән, самир.

Иске Атлаш – Самара – Ульяновск.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә тормыш итүче киң 
күңелле, сабыр холыклы, мәрхәмәтле, бик тә ярдәмчел 
күршебез Алия хәбибулла кызы БАРхАевА 16 июльдә 65 

яшьлек юбилеен билгели.
Тормыш  – ул искиткеч нәрсә. Шатлыкларга куанып, кайгыларны 
кичереп үткәрәбез без аны. Юбилярыбызның да тормыш юлы 
шундый. Яраткан кешесе  Зариф белән гаилә корып, өч балага 
төпле тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Ике 
елдан артык авырап яткан әнисен карап, хөрмәтләп соңгы юлга 
озатты. Ә күптән түгел генә каты авырудан соң яраткан тормыш 
иптәше, балаларының газиз әтиләре якты дөнья белән хуш-
лашты.   Күршебез - Алия тормыш  сынауларына бирешмичә, 
Ходайдан сабырлык, түземлек сорап, бар нәрсәгә риза булып, 
сөекле кешесеннән башка яшәргә, сынмаска, сыгылмаска 
үзендә көч тапты. Бала-оныклары – аның иң зур терәге. Алар 
өчен көн дә дога укып, тормышларына куанып яши. 
Без аны чын күңелдән гомер бәйрәме белән котлап, сау-
лык-сәламәтлек, дөнья иминлеге, җан тынычлыгы, шатлыклы 
көннәр телибез. Һәрчак шундый олы йөрәкле, ачык йөзле, 
ярдәмчел, аңлаучан булып кал. Якыннарыңның ихтирамы гел 
юлдаш булсын. Без сине чиксез хөрмәт итәбез!
Котлы булсын синең юбилеең,
Бирсен Ходай саулык корычтай.
Күршеләрең, якыннарың белән
Озак яшә нурлы кояштай.
Иң изге, иң җылы теләкләр белән якын күршең Зәмзәмия, 

уллары Илдар һәм Айрат гаиләләре белән.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә тормыш итүче 
Рамил Ринатович хАЙРов 15 июльдә 35 яшьлек  юбилеен 
билгели. Дөньяда иң кадерле, иң якын кешебез – киявем, 

энем,  тормыш иптәшем, әтиебез,  туганыбыз!
Без синең игелегең, сабырлыгың, олы йөрәкле булуың, ты-
рышлыгың алдында баш иябез.Тормышыбызда киңәшчебез, 
ышанычлы терәк булып яшәвең - безнең өчен зур бәхет. Сине 
ихлас  күңелдән истәлекле бәйрәмең белән тәбрик итәбез. 
Сиңа корычтай нык сәламәтлек, озын-озак, бәхетле, тыныч, 
имин, мул тормыш телибез. Гомерең шатлык-куанычлар белән 
тулып торсын, балаларыңның уңышларына, тормышларына 
сөенеп яшәргә насыйп булсын. Һәрвакыт ярдәмчел, аңлаучан, 
тырыш булганың  өчен Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. 
Без сине бик-бик яратабыз! 
Ярдәм, киңәш кирәк чакта,
Бар синең төпле сүзең.
Якыннарыңа, дусларыңа
Елмаеп тора йөзең.
Җылы теләкләр белән каенанаң Румия Юнусовна, абыең 
Рәшит Алимҗанович, тормыш иптәшең Розалия, балалары 
Илназ, Азалия, канигәчләрең Руфия-Рафаэль, балалары 
Рамил - Рәмзия, кызлары Ралина, Рөстәм, Регина, Гөл-
синә-Рамил, уллары Рамис, Ленар.

Иске Кулаткы.

06:00 "Манзара". 
08:05 "Әдәби хә-
зинә" 
08:30 "Яшәсен 
театр!" 

09:00 "Яңалыклар" 
09:20 "Китәм, димә". 12+
10:10 "Кайнар хит" 12+
11:10  "Татарлар" 12+
11:35 "Татар халык җырла-
ры" 0+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзле-
без" 0+
14:00 "Авыл эте Акбай". 0+  
14:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Тамчы-шоу" 0+
16:00 "Үткәннәр сагынды-
ра" 0+
16:10  "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+ 
18:20 "Үч". Телесериал 12+
19:10 "Халкым минем" 12+
19:40 "Туган җир" 12+       
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:  "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Китәм, димә". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта 
эзлебез" 0+
08:30 "Яшәсен те-
атр!" 0+

09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Китәм, димә". 12+
10:10 "Җырлыйк әле!" 6+   
11:05 "Татарлар" 12+ 
11:30 "Халкым минем" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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, би-
ибез" 0+
16:00  "Үткәннәр сагынды-
ра" 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 "Таяну ноктасы" 16+
21:00  "Яңалыклар" 12+
21:20  "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Китәм, димә". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби хә-
зинә" 12+
08:30 "Яшәсен те-
атр!" 0+

09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Китәм, димә". 12+
10:15 "Башваткыч" 6+
11:05 "Татарлар" 12+ 
11:30 "Туган җир" 12+       
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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, бии-
без" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч". Телесериал 12+
19:10 "Җырлыйк әле!" 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40  "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Китәм, димә". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+ 

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта 
эзлебез" 0+
08:30 "Яшәсен те-
атр!" 0+

09:00 "Яңалыклар" 
09:20 "Китәм, димә". 12+
11:05  "Татарлар" 12+
11:30 "Яшьләр тукталышы"  
12:00  "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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, бии-
без" 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 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Китәм, димә". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+ 

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Нәсыйхәт" 6+
08:30 "Яшәсен те-
атр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 

09:20 "Музыкаль каймак" 12+
10:10 "Ком сәгате" 12+                   
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10  "Караоке татарча" 0+
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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, бии-
без" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+   
16:10  "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20  "Үч". Телесериал 12+
19:10 "Йөрәктән - йөрәккә". 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Ватандашлар" 6+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Музыкаль каймак" 12+
22:45 "Китәм, димә". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Безнең җыр".  
07:00  "Sиңа Mиннән 
Sәлам" 6+
09:30 "Шаян хәл-

ләр" 16+
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:45 Р.Янбулатова. "Амин-
бәк". 6+         
13:15 Илнар Ялалов концер-
ты 12+         
14:30  "Канун. Парламент. 
Җәмгыять" 12+
15:00 "Sиңа Mиннән Sәлам" 6+
17:30 "Нәсыйхәт" 6+

           тв КУЛАтКЫ
18.00 Музыкаль  котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль  сәхифә
20:10  "Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Йөрәктән - йөрәккә". 6+
21:55 М.Гыйләҗев. "Бала 
баласы балдан татлы". 12+   
23:45 Илнар Ялалов концер-
ты 12+ 

06:00 "Мәхәббәт 
сынаулары". 12+
07:50 Автор-баш-
каручы Зөлфәт 

Хәким концерты 6+ 
09:25 "Яшьләр тукталышы" 
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 М.Гыйләҗев. "Алтын-
бәк һәм Су кызы". 0+
11:30  "Халкым минем" 12+
12:00 "И гомер, гомер...". 6+          
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Җырларымда сезнең 
язмышлар". 6+
14:45 "Мәхәббәт сынаула-
ры". 12+
16:30  "Музыкаль каймак" 
17:20 "Әдәби хәзинә" 6+
17:50 "Без тарихта эзле-
без" 0+  
18:20 "Кыр казларын бергә 
каршылыйк". 6+
19:10 "Ком сәгате". 12+
20:05 "Гомер бәйрәме". 12+
22:45 "Шаян хәлләр" 16+    
23:20 "Халкым минем" 12+                                                                                                                                              
23:45 "Ком сәгате" 12+
00:40"Tатарлар" 12+ 

05:00 «Җырлыйк 
әле!» 6+
05:50 Татарстан 
хәбәрләре  12+
06:00    "Манза-

ра". 6+
08:00 Новости Татарстана 
08:10 “Народный будиль-
ник”  12+
09:00  «Последний янычар» .
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50 «Канун. Парламент 
Җәмгыять» 12+
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00  «Личные обстоятель-
ства”. 16+
13:00 Документальный 
фильм 12+
14:00 “Закон. Парламент. 
Общество” 12+ 
14:30 Новости Татарстана 
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+ 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15  «Без тарихта эзле-
без»  6+
15:40  «Мастера» 6+ 
16:00 “ Кафе “Парадиз ”. 6+
17:00 «Үч».  Телесериал 12+
18:00  «Татарлар» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре  
19:00  “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана 
20:00  “Вызов 112”   16+
20:10  “Тукай урамында”  0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре  
21:00  “Чёрное озеро”  16+
21:30 Новости Татарстана 
22:00 “Вызов 112”  16+

05:00 "Музыкаль 
каймак" 12+
05:50 Татарстан 
хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+

08:00    Новости Татарстана 
08:10   «Народный будиль-
ник»  12+
09:00 «Последний янычар».  
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50 «Туган җир” 12+
11:30 “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00  “Личные обстоятель-
ства».  16+
13:00 «Путь» 12+
13:15  “Фолиант в столетнем 
переплете” 12+
13:30   «Не от мира сего...» 12+
13:45  «Я обнимаю глобус….» 
14:00  «Если хочешь быть 
здоровым» 12+
14:15  «Дорога без опасно-
сти» 12+  
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә»  12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00  “Кафе “Парадиз”. 6+
17:00 «Үч». Телесериал 12+
18:00  “Татарлар” 12+ 
18:30 Татарстан хәбәрләре  
19:00  “Таяну ноктасы” 16+ 
19:30 Новости Татарстана   12+
20:00  “Вызов 112”   16+
20:10  “Тукай урамында”  0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре  
21:00  “Чёрное озеро”  16+

05:50 Татарстан 
хәбәрләре 12+ 
06:00 "Манзара". 
6+       
08:00 Новости Та-

тарстана  12+
08:10 «Народный будиль-
ник»  12+
09:00 «Последний янычар».  
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Личные обстоятель-
ства». 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм  
14:30 Новости Татарстана  12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15  “Яшьләр тукталышы” 
15:40 Мультфильмы  0+
16:00  “Кафе “Парадиз”. 6+
17:00 «Үч». Телесериал 12+
18:00  “Татарлар” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 
19:00 “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана  12+
20:00  “Вызов 112”   16+
20:10  “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 
21:00  “Чёрное озеро”  16+
21:30 Новости Татарстана  12+
22:00  “Вызов 112”   16+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
23:00 «Последний янычар».  
00:00 "Видеоспорт" 12+

05:00  “Башваткыч” 
05:50 Татарстан 
хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00    Новости 

Татарстана 12+
08:10  “Народный будиль-
ник”  12+
09:00 «Последний янычар». 
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50 «Оныта алмыйм...». 0+
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Личные обстоятель-
ства». 16+
13:00  “Каравай”  6+
13:30    “Фолиант в столетнем 
переплете” 12+
13:45 «Не от мира сего…» 12+
14:00 Документальный фильм 
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Хочу мультфильм!» 0+
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15    “Әдәби хәзинә” 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00  “Кафе “Парадиз”.  6+
17:00 «Үч». Телесериал 12+
18:00    «Татарлар» 12+   
18:30 Татарстан хәбәрләре 
19:00  “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00  “Вызов 112”  16+
20:10  “Тукай урамында”  0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 
21:00  “Чёрное озеро”  16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00    “Вызов 112”  16+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
23:00 «Последний янычар». 

05:00 "Халкым ми-
нем..." 12+
05:25   "Нәсыйхәт" 
05:50 Татарстан 
хәбәрләре 12+

06:00   "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10  «Народный будильник ”  
09:00  «Последний янычар».  
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50   «Нәсыйхәт» 6+
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 Документальный фильм 
13:00  “Башваткыч” 6+
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15  “Все суры Корана” 6+   
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Хочу мультфильм!» 0+
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15  “Тамчы-шоу” 0+
15:40 Мультфильмы  0+
16:00  “Кафе “Парадиз”. 6+
17:00 «Үч». Телесериал 12+
18:00  “Родная земля” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 
19:00 «Таяну ноктасы»16+
19:30 Новости Татарстана 12+    
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10   “Тукай урамында”  0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 
21:00  “ДК”  12+ 
21:15  “Если хочешь быть 
здоровым...” 12+
21:30   Новости Татарстана 12+
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10    “Солнцекруг». 12+
23:50 « Последний янычар" 
00:30  “Музыкаль каймак” 12+

05:00 Концерт 6+
07:00 "Sиңа Mиннән 
Sәлам" 6+

09:30 "Автомобиль" 12+
10:00  “Кайнар хит”  12+
11:00   “Халкым минем...” 12+
11:30   “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 "Каравай" 6+
12:30 "Видеоспорт"  12+
13:00 «Канун. Парламент 
Җәмгыять» 12+
13:30  “Ул бит кичә иде...”. 12+
1 5 : 3 0   “ К а рл ы га н д а й 
күзләрең...”. 6+ 
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 Документальный фильм 
19:30 Новости в субботу  12+
20:00 Телефильм 12+ 
20:30  “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу 12+
22:00 «Принцесса Монако”. 
23:55 “Тукран тәүбәсе”. 16+

05:00  “Принцесса 
Монако”. 16+
06:45 Концерт 6+

09:00  “ДК” 12+
09:15 Документальный фильм 
09:45  “Тамчы-шоу”  0+
10:15 "Яшьләр тукталышы" 
10:45  “Музыкаль каймак”  12+
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00  “Каравай” 6+
12:30 Документальный фильм 
13:00  “Закон. Парламент. 
Общество” 12+
13:30  “Ах, бу гомерләр...”. 0+
14:00  “Йөрәктән - йөрәккә». 6+
15:00  “Ком сәгате”  12+
16:00  “Җырлыйк әле!” 6+
17:00  “Видеоспорт” 12+
17:30  “Әдәби хәзинә” 12+
18:00  “Башваткыч” 6+
19:00 «Тост». 16+
20:30 Концерт 6+
21:30  “Кичке аш”  6+
22:00  “Охотники за разумом”.

20 Пәнҗешәмбе
июль
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Бәйрәмдә милли уеннар мәй-
данчыгы да гөрләп торды. Бәйрәмгә 
килүче кунаклар тизлеккә  чүлмәк 
ватуда, капчык киеп йөгерүдә, көянтәгә 
эленгән чиләкләрне ташуда, катыктан 
тәңкә эзләп табуда көч сынашып, 
бүләкләр алдылар.
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элемтә һәм масса - күләм коммуникацияләр сфера-
сында күзәтү буенча Федераль службаның Ульяновск 
өлкә идарәсе 2014 елның 21 ноябрендә ПИ №7300388 
номерлы масса-күләм информация чарасын регистра-
цияләү 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.

Директор-баш редактор
М.с. МАсИевА.
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БеЗГӘ нАсЫЙП БУЛГАн һӘРБеР ҖИңү КөЧ-ДӘРт БИРеП 
тоРсЫн ИЛ-КөнГӘ!

Көрәш - сабантуйның көзгесе

Менә һәр ел Сабантуйлар-
да армрестлинг ярышларында 
катнашучыларның саны арткан-
нан-арта бара. Бу төр ярышта 
хатын-кызлар да, ир-егетләр дә 
көч сынаштылар. Әлеге төрдә 
55 килограммга кадәр авырлыкта 
булган хатын-кызлар арасында 
Иске Кулаткыдан - Диана Салихо-
ва, 55 килограммнан артык булган 
хатын-кызлар арасында Урта 
Терешкадан Гөлсинә Ахметова 
беренче урыннарга чыктылар.

60 килограммга кадәр авыр-
лыкта булган ир-атлар арасында 
- Шахабетдин Амерханов (Но-
воспасск), 75 килограммга кадәр 
ир-атлар арасында - Асрян Ваген 
(Радищево), 75 килограммнан 
арткан ир-атлар арасында Сер-
гей Старожилов (Сызран) җиңү 
яуладылар.

Армрестлингта көч сынауҖилферди 
чиккән  

с ө л г е л ә р , 
бүләкләр 
күбебездә! 

Көрәшик тә, 
узышыйк та - 
сабантуй бүген 

бездә!

Гер күтәрүдә хатын-кызлар 
арасында Урта Терешкадан 
Юлия Фленкина иң җитезләрдән 
саналды һәм беренче урынга ия 
булды. Шундый нәтиҗәгә Кирюш-
кино авылыннан спорт ветераны-  
Фәрит Абдуллович Мухамедов та 
иреште.

Ә инде ир-атлар арасында 75 
килограммга кадәр авырлыгы 
буенча - Линар Хәбибуллин (Мо-
сеевка), 75 килограммнан артык 
авырлыгы буенча - Марс Мәзитов 
(Урта Терешка)  шулай ук беренче 
урыннарны алдылар.

Сабантуй мәйданында 
бихисап  сәүдә нокталары 
да  гөрләде. Азык-төлеккә, 
балалар уенчыкларына, 
кием - салымга  сайлау  

мөмкинлеге  зур иде. 
Бала - чаганың батутларда  
сикерүдән, нәни автома-
шиналарда йөрүдән һ.б. 
күп кенә  күңел ачудан 

шат авазлары көне буе 

яңгырап торды. Сабан-

туй  бәйрәме бик күпләр-

не очрашып-күрештереп, 

аралаштырып, берләште-

реп,  милләтебез өчен 

горурлык  хисе уятты.  Ә 

иң мөһиме  – ул халкы-

бызның тырышлыгын, 

эшчәнлеген, дус-тату 

булуын да кабат исбатлады.

төрле уен, ярыш, көрәшләрдә иң көчлеләр җиңә, мактала,
сугышып түгел, мәйдан уртасында җиңүләр хас татар халкына.

Гер күтәрә кызлар һәм егетләр

Канат тарту - спортның  үзенчәлекле төреннән санала. Биредә  
аерым спортчыга түгел, ә командага бәя бирелә. Шау-гөр килеп, 
соңыннан “У-р-р-а!!!,  дип кычкырган күңелле тавышлар күп кешенең 
игътибарын үзләре янына җәлеп итте. Бу спортта “Сызрань” (Сызран 
шәһәре) командасы (Сергей Старожилов ) җиңүгә иреште.

Канат тарту команданың көчен 
күрсәтә

Район Сабан туе төрле милли 
уеннарга һәм ярышларга бай бул-
ды. Бу бәйрәмне милли көрәштән 
башка күз алдына китерү - бигрәк 
кыен. Әлеге бәйгедә төрле яшь-
тә һәм төрле авырлыкта булган 
җитез спортчылар катнаштылар. 
Егетләр арасында Павловкадан 
- Айдар Хайров, яшүсмерләр 
арасында Иске Кулаткыдан Бу-
лат Бекеров беренче урыннарны 
яуладылар. Нәтиҗәдә Булат 
Бекеров яшүсмерләр арасында 
абсолют җиңүче булды.

Авырлыгы буенча 80 килограм-
мга кадәр булган ир-егетләр ара-
сында Иске Кулаткыдан Рафаэль 
Туюшев беренче урынга чыкты. 
Авырлыгы буенча 80 килограмм-
нан артык булган ир-егетләр ара-

сыннан Радищево районыннан 
Аслан Вачик җиңү яулады һәм 
2017 ел Сабан туеның  “Абсалют 
Батыры” исемен яулады. Аңа 
бүләккә – тәкә тапшырылды.


