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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...

сириядә һәлак булган 
Россия Герое, 55-нче вер-
толет полкы командиры 
Рәфәгать хәбибуллинга  
туган җирендә һәйкәлләр 
торгызылды. Бу зур чара-
лар 12 июльдән 14 июльгә 
кадәр дәвам итте. 12 июль  
көнендә аның үскән авылы 
вязовый Гайда, туганының 
өендә һәлак булуына ел 
тулу уңаеннан дога мәҗле-
се үткәрелде. Анда авыл 
картлары белән бергә, ко-
реновскидан килгән хәрби 
хезмәттәшләре, татарстан 
казые Җәлил хәзрәт Фаз-
лыев һәм “Исламга 1000 ел” 
исемен йөрткән мәчет има-
мы Ильяс хәзрәт  Җиһан-
шин да, район Башлыгы 
Э.ә. Ганеев та  катнашты. 
Бу көнне Рәфәгать мәхмүт 
улының зиратына да ба-

рып, догалар укылды, тере 
чәчәкләр куелды.  Шушы 
ук көнне 14 сәгатьтә  Иске 
кулаткы икенче номерлы 
урта мәктәбендә Россия 
Герое - Р.м. хәбибуллинга 
тантаналы төстә һәйкәл 
ачылды. әлеге белем йорты 
2016 елның июленнән офи-
цер исемен йөртә. моннан 
тыш, һәйкәлнең миниатюр 
күчермәсен уку елы дәва-
мында мәктәпнең иң яхшы 
сыйныфына бирәчәкләр.

Һәйкәлне ачу тантана-
сында Иске кулаткы районы 
администрациясе Башлыгы 
И.А. Аблязов Р. м. хәби-
буллинның  очучы исеме 
– "чын хәрби батырлык һәм 
ватанга тугрылык үрнә-
ге", дигәнне  асызыклады. 
Шунда укучы балалар аның 
исеменә һичкайчанда тап 

төшермәсләр, дип ышаныч 
белдерде. 

Батыр якташыбызның 
исемен йөртү- мәктәпкә дә, 
вязовый Гай авылы урамы, 
авыл клубы, гомумән рай-
онга зур горурлык, без моны 
тоеп яшәргә бурычлыбыз, 
диде.

Исегезгә төшерәбез, 8 
июль көнне россияле хәр-
би очучы-инструкторлар 
Рәфәгать хәбибуллин һәм 
евгений Долгин сириянең 
хомс провинциясендә си-
рияле ми-25 вертолетында 
очканда “Ислам дәүләте” 
(ДАИШ, Россиядә тыел-
ган) террорчылык төрке-
ме һөҗүменә дучар була. 
вертолет бәреп төшерелә. 
ми-25 экипажы – очучы 
инструкторлар Рәфәгать 
хәбибуллин һәм евгений 

Долгин һәлак була.
"краснодар крае, ко-

реновск шәһәре 20 ел 
буе хәбибуллинның туган 
аэродромы булды. Ул ба-
засы бездә урнашкан 55нче 
севастополь вертолет пол-
кында хезмәт итте. 2016 
елның 8 июлендә полковник 
хәбибуллин сириядә хәрби 
бурычын үтәгәндә һәлак 
булды.  кореновскида аның 
исеме  белән урам һәм 
мәктәп аталды. Рәфәгать 
хәбибуллин - хәрби дан 
һәм ватанга тугрылык ми-
салы. мәңгелек дан"- диде 
гаилә дуслары , майор 
Э.А. Шигида. Аңа майор 
в.Г. Уколов, хезмәттәше, 
полковник – Р.Ш. салихов,   
сугыш, кайнар нокталарда 
барган бәрелешләр ту-
рында язучы Р.И. Родио-

нова кушылып чыгышлар 
ясадылар. “Россия Даны 
Аллеясы” проекты авто-
ры, һәйкәлләр остаханәсе 
җитәкчесе м.с. сердюков: 
"Рәфәгать  хәбибуллин 
кебек батыр улларыбыз 
бик күп, без  байтак шәһәр-
ләрдә Геройларыбызга 
һәйкәлләр торгызабыз, 
без аларны онытмасак  
алар мәңге яшәячәк,", - 
диде.  Икенче номерлы 
урта мәктәбенең укучылары 
һәм  “Асылташлар” оеш-
масы балалары, мәктәп 
директоры л.Р. Альбикова 
Россия Героеның исемен 
горур йөртербез, дип  ант 
иттеләр. Аларның җырла-
ры, чыгышлары һәркем-
нең күзләреннән яшьләр 
чыгарды, дулкынландыр-
ды. әтисенең батырлыгын 

шулай олылаган өчен улы  
Руслан  район  Башлыгы 
Э.ә. Ганеевка,  район  адми-
нистрациясе  Башлыгы  И.А. 
Аблязовка, аның беренче 
урынбасары в.А. Деникае-
вага, мәктәп коллективына 
рәхмәт әйтте. “...кызганыч, 
әти исән чакта мондый хөр-
мәт күрмәде, гел эшләде, 
яшьләрне өйрәтте, хәрби 
бурычларын үтәп йөрде,” 
– диде. соңыннан кунаклар 
мәктәпнең музеена үт-
теләр,  Р.м.  хәбибуллинның 
стенды  зур  урын алган. Улы 
Руслан музейга әтисенең 
хәрби киемен бүләк итте. 
Аннары үзәк стадионда 
Геройга багышланган кече 
футбол буенча ярышлар 
башланды.

Геройның исеме мәңгеләштерелде
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 Бахтеевка производство 
кооперативында җәйге кыр 
эшләре көннән-көн кызу темп 
ала. хуҗалыкның  механиза-
торлары  уңай  һава   шарт-
ларының барлык  мөмкин-
лекләреннән файдаланып, 
терлек азыклары хәзерләү 

белән шөгыльләнәләр. 
Быел 448 гектарда үсте-

релгән  печәнне  җыеп аласы 
бар. механизаторлар виктор 
мансуров, Иван Чагаков, кырда 
күпъеллык үләннәрне чабуда 
катнашалар,  марс Исмаилов 
тырма белән коры печәнне 

җыя, ә  виталий  васильев  
яшел уңышны пресслый. хә-
зерге вакытка  хуҗалык 70 тон-
на коры печән хәзерләде инде.

Бу  эш белән беррәтән 
сенаж хәзерләү дә бара. ме-
ханизатор Абдулла Бикмаев 
“кск-100” комбайны белән 
яшел  массаны  чаба. кыр 
белән терлек азыклары базасы 
арасында техниканың гөрелте-
се бер дә тынмый. мезаниза-
торлар Игорь якушев, марат 
Бикмаев, Геннадий Чагаков 
“т-150” һәм “мтЗ-82” трактор-
лары белән  сенажны терлек 
азыклары базасына ташыйлар.

хуҗалыкны баш белгече ә. 
я. нәүмәтуллин берөзлексез 
кырда булып уңыш җыючы 
механизаторларның эшләре 
белән кызыксына һәм төрле 
проблемалар килеп чыкса 
аларны уңай якка хәл итүдә 
булыша.

Р. АРИфУЛЛИН.
Автор фотосы. 
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Информационное сообщение
Жителей муниципального образования «Ста-

рокулаткинский район»  приглашают принять 
участие в проекте «Народный бюджет - 2018». 

Жителей  муниципального образования «староку-
латкинский район»  приглашают  принять участие в 
распределении части средств   бюджета муниципально-
го образования «старокулаткинский район», а именно 
150тыс. рублей, зарезервированных на эти цели в проекте 
бюджета на 2018 год. 

Граждане могут распределить эти бюджетные ассиг-
нования на реализацию своих инициатив, которые в 
дальнейшем будут рассмотрены  Рабочей группой  по 
подготовке проекта консолидированного бюджета  и 
учтены главными распорядителями бюджетных средств 
муниципального образования  при планировании проекта 
бюджета на 2018 год. 

Участником проекта может стать каждый житель  му-
ниципального образования «старокулаткинский район»   
старше 18 лет, не являющийся муниципальным служа-
щим, депутатом   представительного органа местного 
самоуправления,  или иным работником органа местного 
самоуправления  и подавший заявку на участие в проекте. 

Для работы в бюджетной комиссии будут отобраны 
не более 5 человек. выбирать членов комиссии будут из 
общего числа заявок посредством жребия. также жере-
бьевка определит среди остальных заявителей 5 человек, 
которые останутся в резерве. в случае необходимости 
резервисты будут заменять членов бюджетной комиссии. 
Жеребьевка для создания бюджетной комиссии будет 
проведена в период с 20 по 30  августа  текущего года. 

Заявку (письменный или электронный вариант) на 
участие в проекте нужно предоставить до 15 августа  
2017 года  по адресу:  433940, Ульяновская область, 
р.п. Старая Кулатка, ул.Пионерская, дом 30, каб. 215. 

По факсу: 8-84-249-2-16-60,  по электронному  адресу: 
skulatkinsk@mail.ru. 

Анкету участника, а также дополнительную информа-
цию о проекте можно найти в разделе «Бюджет района» 
на официальном сайте администрации  муниципального 
образования «старокулаткинский район».  

Администрация муниципального образования 
«Старокулаткинский район». 

Генеральная прокуратура Российской федерации 
выступила соорганизатором VIII Всероссийского 
конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно про-
водит Межрегиональный общественный фонд «Мир 

молодежи».
Участникам конкурса предложена специальная тема 

для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура 
против коррупции». организаторы предлагают молодежи 
изучить современные механизмы борьбы с проявле-
ниями коррупции на всех уровнях. конкурсантам пред-
ложат в любой комфортной для них творческой форме 
представить существующую модель противодействия 
коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой 
области. Подготовка к конкурсу потребует от участников 
серьезного погружения в проблематику, в частности, на 
уровне законодательства. таким образом, Генеральная 
прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «новый 
взгляд» в этом году станет эффективным инструментом 
правового просвещения молодежи и во многом сработает 
как профилактическая мера в борьбе с коррупционными 
проявлениями.

«новый взгляд» – это крупнейший молодежный проект 
в области социальной рекламы. конкурс предоставляет 
возможность молодежи, вне зависимости от социального 
статуса и положения, выразить свое отношение к актуаль-
ным проблемам в обществе и показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум 
номинациям – «социальный плакат» и «социальный ви-
деоролик». возраст участников от 14 до 30 лет.

официальная церемония награждения финалистов и 
победителей по названной теме пройдет в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к 
международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на 
официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 
8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.»

Р.Р. ЮЛДАшЕВ,
И.О. прокурора

 Старокулаткинского района,
юрист 1 класса.

на очередном заседании 
Правительство региона 
утвердило проект закона 
«о внесении изменений 
в Закон Ульяновской об-
ласти «о межбюджетных 
отношениях в Ульяновской 
области».

как пояснила министр 
финансов региона екате-
рина Буцкая, указанные 
изменения были внесены 
в связи с приведением 
регионального законода-
тельства в соответствие с 
федеральными нормами и 
направлены на совершен-
ствование регулирования 
межбюджетных отношений 
на территории Ульяновской 
области.

Проект закона направ-
лен на стимулирование му-
ниципальных образований 
области к наращиванию 
доходной базы и росту их 
налогового потенциала. 

Для увеличения доход-

ной части бюджетов рай-
онов и городских округов 
планируется увеличить 
норматив зачисления на-
лога, взимаемого в связи с 
применением упрощённой 
системы налогообложения:

с 10% до 30% в бюджеты 
муниципальных районов;

с 0 до 5% в бюджеты 
городских округов.  

Дополнительные посту-
пления в бюджет городских 
округов составят – 66 мил-
лионов 100 тысяч рублей, 
в бюджеты муниципальных 
районов – 51 миллион 
рублей.

налоговый потенциал, а 
также расходы муниципали-
тетов будут рассчитываться 
на основании расширен-
ного перечня показателей 
налоговой и статистической 
отчётности. кроме того, 
учитывается удорожание 
стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг. 

Часть дотаций планируется 
распределять по новому 
механизму на основании 
первоочередных расход-
ных обязательств муници-
пальных образований. все 
эти изменения позволят 
повысить эффективность 
выравнивания бюджетной 
обеспеченности и улучшить 
качество исполнения мест-
ных бюджетов.  

«в результате принятия 
данного законопроекта 
правовое регулирование 
межбюджетных отношений 
вступит на качественно 
новый уровень, повысит 
прозрачность и доступность 
этапов формирования меж-
бюджетных трансфертов», 
- пояснил Губернатор Улья-
новской области сергей 
морозов.

Внесены изменения в закон 
«О межбюджетных отношениях в Ульяновской 

области»

Яшел уракта сыналыр чак

23 июль – Россиядә  Сәүдә хезмәткәрләре көне.
Хөрмәтле сәүдә хезмәткәрләре һәм әлеге тармакта эшләгән ветераннар!

сезне ихластан һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. сезнең хезмәтегез һәр кешенең көндәлек 
тормышында бик мөһим. сезнең профессиональлелегез һәм җаваплылыгыгыз районыбызда 
яшәүчеләрнең кәефенә һәм иминлегенә йогынты ясый. сез намуслы хезмәтегез белән мөһим 
социаль бурычларны хәл итәргә ярдәм итәсез. 

әлеге тармакның төп кыйммәте – тәҗрибәле һәм профессиональ кешеләр. тармак хезмәт-
кәрләре осталыклары, заманча технологияләрне нәтиҗәле куллану, билгеләнгән планнарны 
чынга ашырырга булыша.

Һөнәри бәйрәмегез көнендә Иске кулаткыда яшәүчеләр ихтыяҗына игътибарыгыз өчен рәх-
мәт сүзләре кабул итегез. Эшегездә уңышлар, нык сәламәтлек, тормышыгызда иминлек  һәм 
шәхси бәхет телибез. 

Э.Ә. ГАНЕЕВ,
 Иске Кулаткы район Башлыгы, “Бердәм Россия” партиясенең урындагы политсовет 

Секретаре.
И.А. АБЛЯЗОВ,

 Иске Кулаткы районы администрациясе Башлыгы.

Федераль таможня хезмәте 
2017 елның гынварыннан ию-
ненә кадәр вакыт аралыгын-
да яшелчәләр экспортының 
шактыйга артуын теркәгән. 
«Президент в.в. Путинның 
май Указларын тормышка 
ашыра барып Россиядә күбрәк 
яшелчә үстерелә башлады. 
Шуңа күрә чит илгә экспортны 
да арттырырга мөмкин дип 
карар кылынган, күрәсең", - ди 
җиләк-җимеш һәм яшелчә җи-
тештерүчеләр илкүләм союзы 
президенты сергей королев.

Губернатор с. И. мо-
розовның боерыгы буен-
ча Ульяновск өлкәсендә 
нелегаль алкоголь про-
дукциясен сатуга каршы 
көрәш алып бару чаралары  
көчәйтеләчәк. тиешле күр-
сәтмәләр 14 июль көнне те-
матик киңәшмәдә бирелде.

Ульяновск өлкәсендә 
дәүләт-хосусый партнер-
лык үзәге "бер тәрәзә" ре-
жимында эшләячәк. әлеге 
мәсьәлә Губернатор сер-
гей морозов рәислегендә 
үткән финанс-икътисади 
киңәшмәсендә  каралды.

●      ●       ●
х а л ы к а р а 

ULCAMP-2017 мәгълүма-
ти технологияләр конфе-
ренциясендә Ульяновск 
өлкәсе Губернаторы сер-
гей морозов яңа Ит-ом-
будсменны тәкъдим итте. 
Ул "Russian IT group" ком-
паниясенә нигез салучы 
- виталий Улыбин. Регион 
башлыгы аңа омбудсмен 
таныклыгын тапшырды.

●      ●       ●
Ульяновск өлкәсендә 

хәрби хезмәткә чакы-
рылыш  100% ка үтәлгән.  
язгы чакырылыш кампа-
ниясендә 1350 яшь егет  
армиягә китте. Губернатор 
сергей морозовның  бое-
рыгы буенча регионыбызда 
чакырылыш чаралары 
максималь ачык төстә 
үткәрелде.

Россия Президенты 
владимир Путин лебе-
динск тау-баету комбина-
тында очрашуда бензин 
җитештерүчеләргә, ара-
дашчыларга, сатучылар-
га бәяләрне күтәрергә 
ирек бирелмәячәген, әмма 
бәяләрне төшерү дә мөм-
кин түгеллеген җиткергән.

Россия хөкүмәте юл 
хәрәкәте кагыйдәләренә 
үзгәрешләр керткән. Алар 
җәяүлеләр, велосипед-
чылар һәм маршрут ав-
тобусларының иминлеген 
арттыруга юнәлгән. әле-
ге карарны Россия Пре-
мьер-министры Дмитрий 
медведев имзалаган. 

●      ●       ●

 в России могут запре-
тить продажу алкоголя в 
выходные дни. Уже не в пер-
вый раз инициативы пра-
вительства Ульяновской 
области опережают феде-
ральные. в минздраве РФ 
обсуждается возможность 
запрета продажи алкоголя 
в выходные дни. в Улья-
новской области запрет на 
продажу крепкого алкоголя 
в праздничные и выходные 
дни действует уже несколь-
ко лет. По данным регио-
нального минздрава, такие 
меры позволили значитель-
но снизить алкоголизацию 
населения. Эффективные 
действия законодательной 
и исполнительной вет-
вей власти, оказывающих 

всестороннюю поддержку 
силовикам, вкупе с вне-
дрённой недавно системой 
еГАИс, позволили решить 
проблему нелегального 
оборота спиртных напит-
ков и суррогатов. Более 
того, недавно губернатор 
сергей морозов поставил 
вопрос о запрете продажи 
крепкого алкоголя и по пят-
ницам. 14 июля 2017 года в 
региональном парламенте 
состоялись обществен-
ные слушания по вопросу 
«Профилактика пьянства 
и алкоголизма в Ульянов-
ской области». «вопросы 
борьбы с алкоголизацией 
всегда остаются приорите-
том региональной власти. 
важную роль в этом играют 

административные и зако-
нодательные механизмы, 
а также разъяснительная и 
профилактическая работа, 
особенно среди молодёжи. 
Радует, что в неё активно 
включаются предприятия 
отрасли. также сейчас на 
межведомственном уровне 
продолжается жестокое 
противодействие распро-
странению нелегальной 
продукции. Результаты за-
метны – доля потребления 
алкоголя на душу населе-
ния в Ульяновской области 
уверенно снижается. За 
6 месяцев 2017 года этот 
показатель уменьшился на 
25%», - отмечает губерна-
тор сергей морозов.

Мы за здоровый образ жизни

С 1 сентября Межрегиональ-
ный центр компетенций 
Ульяновской области начнет 
обучать специалистов  
по 50 наиболее востребо-
ванным и перспективным 
профессиям в России.
Кирилл ШевченКо 

Напомним, Ульяновская 
область стала одним из семи 
субъектов в РФ, где созда-
ны межрегиональные центры 
компетенций (МЦК). На эти 
цели за два года из федераль-
ного бюджета направлено  
300 миллионов рублей. Из бюдже-
та области на создание учрежде-
ния в 2016 году было направлено  
75 миллионов, в текущем году 
- 225 миллионов, в следующем 
году выделят еще 100 миллионов 
рублей.

Выступая на заседании коор-
динационного совета Министер-
ства образования и науки РФ по 
модернизации системы подго-
товки кадров, губернатор Сергей 
Морозов рассказал, что с само-
го начала работа ульяновского 
МЦК ориентирована на выпол-
нение задач трех уровней: регио-
нального (кадровое обеспечение 
стратегических отраслей эконо-
мики; внедрение новых образова-
тельных технологий; использова-
ние практико-ориентированных 
методов обучения; участие рабо-
тодателей в подготовке кадров), 
федерального (апробация новых 
образовательных стандартов, 
программ и методик; трансляция 
лучших практик подготовки ка-
дров) и международного (подго-
товка студентов МЦК к участию 
в чемпионатах «Ворлдскиллс»; 
подготовка участников нацио-
нальной сборной и команд дру-
гих субъектов РФ).

В этом году с 1 сентября учеб-
ное заведение начнет обучать 

специалистов по 50 наиболее 
востребованным и перспектив-
ным профессиям в России. Это 
сварщик, повар-кондитер, ма-
стер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, информационные 
системы и программирование, 
техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, произ-
водство и обслуживание авиа-
ционной техники и техническое 
обслуживание авиационных 
двигателей. Напомним, данный 
перечень специальностей был 
сформирован Министерством 
труда и социальной защиты РФ 
совместно с Минобрнауки Рос-
сии, Агентством стратегических 
инициатив, советами по про-
фессиональным квалификациям 
Национального совета при Пре-
зиденте РФ по профессиональ-
ным квалификациям, органами 
власти, объединениями работо-
дателей и профсоюзов, образо-
вательными и иными заинтере-
сованными организациями.

В регионе продол-
жается реализация при-
оритетного проекта по 
формированию Ульяновско-
Димитровградской агломера-
ции. Какие же преимущества 
даст агломерация? Можно бу-
дет жить в одном муниципали-
тете и комфортно добираться 
на работу в другой. Улучшится 
и местное управление. Актив-
нее в агломерацию потекут 
инвестиции. Главным итогом 
создания и функционирова-
ния агломерации с точки зре-
ния простого жителя должно 
стать создание территории, 
комфортной для проживания, 
труда и отдыха.

Под председательством 
первого заместителя губер-
натора - руководителя ад-
министрации губернатора 
Ульяновской области Анато-
лия Озернова прошло сов-
местное заседание комиссии 
Ульяновской области по зако-
нопроектной деятельности и 
экспертного совета при данной 
комиссии. 

О реализации програм-
мы развития Ульяновско-
Димитровградской инноваци-
онной агломерации (УДИА) 
рассказал заместитель гене-
рального директора автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Агентство передовых 
инициатив, технологий, про-
ектов» Олег Болдырев: «В на-
стоящее время разработаны 
положение о координацион-
ном совете УДИА и его состав 
(он находится на согласовании 
в государственно-правовом 
управлении администрации 
губернатора). Создание агло-
мерации необходимо для 
улучшения комфортной сре-
ды проживания населения 
Ульяновской области, как в 

социально-экономическом, 
экологическом, так и дорожно-
транспортном и других аспек-
тах. Агломерация касается 
всех сфер жизнедеятельности 
населения региона». 

В настоящий момент в соз-
дании УДИА участвуют девять 
муниципальных образований 
Ульяновской области (МО). 
Состав может увеличивать-
ся. Агломерация остается от-
крытой для вхождения в нее 
других муниципальных обра-
зований. Для этого готовится 
проект закона об агломерациях 
Ульяновской области. 

В ходе обсуждения собрав-
шиеся высказали мнение об 
актуальности представленного 
проекта закона Ульяновской 
области о развитии агломе-
рации и сошлись во мнении о 
необходимости вынесения за-
конотворческой инициативы 
на федеральный уровень.

В регионе разработана про-
грамма финансирования жен-
ского предпринимательства.
Андрей МАКлАев 

Бизнесвумен Ульяновской 
области смогут получить льгот-
ный госкредит на развитие свое-
го бизнеса под пять процентов 
годовых на срок до трех лет.

Максимальная сумма предо-
ставляемых средств на одного 
заемщика - три миллиона ру-
блей. Деньги могут быть направ-
лены на пополнение оборотных 
средств, приобретение объектов 
недвижимости, оборудования и 
транспорта, а также на прове-
дение текущего и капитального 

ремонта и покупку франшизы.
«Мы заинтересованы, что-

бы женщина могла реализовать 
себя в том, что ей важно, чем она 
живет. И если ей для этого нуж-
на поддержка государства - мы 
обязаны ей ее оказать. Заем под 
небольшой, необременительный 
для бизнеса процент позволит 
вывести предприятие на новый 
уровень, а также даст возмож-
ность создавать рабочие места и 
обеспечит комфортные условия 
жизни для всех ульяновцев», - 
подчеркнул губернатор Сергей 
Морозов.

По информации специали-
стов Корпорации развития 
предпринимательства, средства 
будут выделяться на финанси-
рование бытовых, образователь-
ных и лечебно-оздоровительных 
услуг через Фонд развития 
финансирования предприни-
мательства (ФРиФин). Заем 
также могут оформить предпри-
ниматели, оказывающие услуги 
в области искусства и органи-
зации развлечений, торгующие 
продуктами и товарами первой 
необходимости в монопрофиль-
ных населенных пунк-тах с 
наиболее сложным социально-
экономическим положением.

«Высокую активность и 
желание женщин заниматься 
своим делом мы отметили еще 

при работе с проектом «Мама-
предприниматель», который 
реализовывался по инициативе 
главы региона. Тогда было со-
брано заявок в 3 - 4 раза больше, 
чем могла вместить программа. 

Бизнес-образование в итоге по-
лучили более 300 женщин, а  
20 процентов из них открыли 
свое дело. Ведь ежегодно 8 тысяч 
женщин находятся в декретном 
отпуске, а более 85 процентов из 
них готовы заняться собствен-
ным делом. Именно поэтому мы 
приняли решение поддержать 
данную сферу и с финансовой 
точки зрения», - рассказал пред-
седатель правления Корпорации 
развития предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов.

Добавим, что  льготный заем 
женщинам-предпринимателям 
можно получить уже сегод-
ня, обратившись в региональ-
ную Корпорацию развития  
предпринимательства.

Элла Памфилова будет учить  
ульяновских юристов
С 21 по 24 августа в регионе будет проходить VII Международный 
молодежный летний юридический форум «ЮрВолга». Участие в нем 
предварительно подтвердили председатель ЦИК РФ и уполномоченный 
по правам человека в РФ.

олег Долгов

Доходная и расходная части 
бюджета-2017 увеличиваются 
на 529,4 млн рублей. Благода-
ря вносимым изменениям на-
правляются дополнительные 
средства на выплату заработ-
ной платы работникам бюд-
жетной сферы (200 млн) и на 
оказание мер социальной под-
держки населению (293,3 млн). 
Из последних 188,3 млн пойдет 

на обеспечение мер социальной 
поддержки федеральных и ре-
гиональных ветеранов труда, 
а также реабилитированных 
лиц; 16,5 млн - на поддержку 
многодетных семей; 15,8 млн - 
на оплату коммунальных услуг 
педагогическим работникам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности. Оставшие-
ся 26,2 млн выделены на завер-
шение строительства детского 
сада в Димитровграде.

Для быта, образования и медицины 

ФРиФин предоставляет сред-
ства под льготный процент 
предпринимателям, работаю-
щим в социальной, ремеслен-
ной  и торговой сферах. 

Под  

5 - 8% 
годовых выдает 
займы Фонд развития 
Промышленности 
области.

Кадры из будущего
По словам директора Межрегионального центра компетенций данного учебного заведения  

Натальи Китаевой, в настоящее время ведется прием по 25 человек  
на каждую из шести специальностей, входящих в область подготовки МЦК.

Заживем в агломерации
Создание Ульяновской агломерации будет вынесено на рассмотрение 
федеральных законотворческих органов власти. 

ольга вАСЮКовА

На прошлой неделе прошло 
заседание оргкомитета фору-
ма. Главной темой обсуждения 
стала его программа. Ново-
введением этого года станет 
разделение программы на два 
модуля - для студентов и уже 
практикующих служителей 
Фемиды. Мастер-классы на 
лекциях, круглых столах и де-
батах будут показывать в том 
числе федеральные эксперты. 

Так, свое участие в форуме 
предварительно подтвердили 
председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ 
Элла Памфилова и уполномо-
ченный по правам человека в 
РФ Татьяна Москалькова.

Не останутся юристы и без 
отдыха. Помимо традицион-
ных спортивных развлечений, 
на форуме представят спе-
циальную площадку, посвя-
щенную чемпионату мира по 
футболу-2018.

- Мы отдаем себе отчет  
в том, что  хотим 
сделать. Именно 
поэтому пришли к 
осознанию необходимости 
создания очень крупной, 
по крайней мере в 
масштабах Приволжского 
федерального округа, 
агломерации. Мы 
понимаем, что таким 
образом охватываем 
почти миллион человек. 
Около миллиона будут 
проживать в агломерации, 
используя принцип 
полицентричности, 
который сейчас у нас есть.

Губернатор  
Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ:

Разработаны изменения  
в бюджет региона
Более 500 миллионов рублей дополнительно направят на реализацию 
указов президента и меры социальной поддержки населения Ульяновской 
области.

Рәсемдә: хуҗалыкның алып баручы белгече Ә. Я. 
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Повесть Зифа Кадырова

      САГЫНЫРСЫң МИН БУЛМАМ
БЕРГӘЛӘП УКЫЙБЫЗ

- сөмбел, сөмбел, аңла 
мине: үзем белән берни эшли 
алмыйм бит. Беләм: сиңа да 
авыр, миңа да кыен. нишләргә 
соң безгә?

- кайгырма, күп калмады, әз 
генә түз. Бала тугач, әгәр исән 
калсам, мин монда кайтмам. 
әгәр минем белән берәр хәл 
булса, баланы ташлама, әнкәй 
белән әткәй үзләре исән чакта 
ятим итмәсләр. мин синең 
муеныңа гомерлеккә асылган 
таш түгел, курыкма, — дип 
пышылдады сөмбел.

Булат бу сүзләрдән соң бер 
ара тынсыз калып ятты, аннары 
әкрен генә кочаклап, сөмбелне 
үзенә тартты.

- ни сөйлисең син? яшь 
бала белән кая бармакчы бу-
ласың? мин бит сине кумыйм.

- мин куганыңны көтәргә 
теләмим. әни янына кайты-
рмын, аңлар әле. әни керт-
мәсә, верочкага барырмын, ул 
һәрвакыт мине үзенә чакыра.

- ә бала?
- әгәр исән-сау котылсам, 

мин кайда, ул шунда булачак.
Булат авыр сулап, күзләрен 

аның куе чәчләре арасына 
яшерде, кысыбрак кочаклады. 
Йөрәк түреннән кайнар хисләр 
ташып чыкты, жәлләп тә, сөеп 
тә чәчләреннән шашып-шашып 
үпте. үз-үзе белән көрәшеп 
арыган сөмбел каршы килмә-
де, аның ял итәсе, беразга гына 
булса да онытыласы килде. 
Булатны шундый ярата, аны 
шундый сагынды, ул кагылган 
һәр җире ут булып янды. Булат-
ның аны яратып түгел, бәлки 
жәлләп кенә кочаклавын да, 
бүтән кеше белән чагышты-
руын да - барысын, барысын 
читкә куып, тагын бер минутка, 
тагын әз генә үзен һавада очкан 
каз каурыедай хис итте. Алар 
күз яшьләре кипкәнче үбеш-
теләр, аннары берсүзсез генә 
кочаклашып йокыга киттеләр.

Булат таң алдыннан кинәт 
уянды. янындагы буш мендәр-
не күреп, кичәге хәл төш кенә 
булды микәнни дип, аптырап 
калды. ничек шулай килеп чык-
ты соң? ник үзен тыя алмады? 
сөмбел ни дияр, ул бит аңа 
тагын киләчәккә өмет бирде. 
хәер, һәрвакыт шулай булды, 
әз генә якын килдеме, сөмбел 
тыны белән үзенә тартып ала. 
Булат озак уйланып ятты, ләкин 
сөмбел күренмәде. торып, аш 
бүлмәсенә чыкты, тәрәзәгә 
күзе төште. сөмбелнең бак-
чада карт алмагачка аркасы 
белән сөялеп басып торуын 
күрде, тын гына аны тәрәзәдән 
күзәтте.

Аннан, тиз генә киенеп, 
алма бакчасына чыкты. Алар 
эндәшми генә бер-берсенә бик 
озак карап тордылар. Беренче 
булып сөмбел телгә килде.

- Жәлләмә мине, үткән төн 
өчен үзеңне гаепле санама. 
Без икебез дә гаепле. курыкма, 
барысы да, төш булып, үткән 
төндә калды. вакыт узар, без 
дә шушы алмагач кебек кар-
таербыз. күрәсеңме, күпме 
ботакларын кискәннәр, шулай 
да яши бит. Һәрберебез үз 
бакчасында яшәр әле, - диде 
дә сөмбел борылып, әкрен генә 
өйгә кереп китте...

Беренче май бәйрәме 
җитте. Алмагачлар чәчкәгә 
бөреләнде, сулар кипте. Бе-
ренче май көнне бөтен авыл 
яшьләре әрәмәгә чыга. язның 
иң татлы, иң матур вакыты: 
яшь-җилкенчәкнең күңеле җил-
кенә, үзләрен очар коштай хис 
итәләр. Авылга төтен исе тара-
ла, бакча эшләре башлана. кич 

җитүгә, яшьләр  тыр-тыр  килеп, 
матайда җилдерә. Бу инде яз 
җитте дигән сүз.

Иртәгә беренче май. Шәһәр 
халкы бүген кич авылга агыла 
башлый. Булат белән Байрас 
та кайтты.

Алар өйгә килеп кергәндә, 
сөмбел, гадәттәгечә, ак якалы 
халаттан, башына кечкенә яу-
лыгын бәйләгән, аш бүлмәсен-
дә кайнаша иде. Исәнләшкәч, 
һәрвакыттагыча елмаеп, алар-
ны өстәл янына чакырды. сөм-
бел өйдәгеләрнең күңелендә 
яхшы булып калыйм дип, гел 
елмаеп йөрергә, күз яшьләрен 
күрсәтмәскә тырыша иде. Аңа 
бу йортта яшәргә күп калмады, 
бала тугач, ул инде башка мон-
да кайтмаячак.

Ашаганда, әтиләре улла-
рына:

- Иртәгә аерым эшегез бул-
маса, бакча казырбыз, тирес 
чыгарырбыз, вакы-тыгызны 
чамалагыз, - дип, үз ниятен 
белдереп куйды.

Икенче көнне бөтенесе бак-
чада эшләде. көчле өч ир, эһ тә 
итми, бөтен җирне чистартып, 
казып чыкты, түтәлләр ясады. 
сөмбел аларның эшләгәнен 
сокланып карап торды.

- кил, утыр, килен, ял ит, 
син бит гел аяк өсте, - диде 
кайнатасы. – мин дә утырам, 
арыдым.

- Без үзебездә әни белән 
атналар буе казынабыз, ә сез 
бер көндә бетердегез.

әни хәзер берьялгызы ни-
шлидер инде, үзе көн буе эштә, 
мин дә юк.

- тукта, килен, кайгырма әле 
син, иртәгә үк бу икәүне кода-
гыйга булышырга җибәрәм.

сөмбел сөенеп, кайнатасы-
на карады.

- Барырлармы соң, әткәй? 
мин дә алар белән кайтып 
килер идем.

- Юк, килен, син өйдә генә 
утыр. сиңа юлга чыгарга яра-
мас. Алар, әнә, матай белән 
генә барып кайтырлар.

- Бик яхшы булыр иде, и, әни 
сөенер инде. Безгә беркайчан 
да беркемнең булышканы 
булмады, утынга да, печәнгә 
дә гел икебез йөрдек.

- Борчылма, барысы яхшы 
булыр, килен, булышырбыз... 
син бераз сабыр ит инде, бала 
тугач, үзгәрер ул. син түз инде, 
килен, түз.

Шәүкәт абый әллә үзен, 
әллә киленен юатты.

сөмбел, сүзне икенчегә 
борып:

- әткәй, менә шушы үлән-
леккә җәйге кухня ясап бир әле 
безгә, - диде.

- Анысы ничек була?
- Зур өстәл, эскәмияләр, 

менә монда мич, савыт-саба 
куяр өчен кечкенә өстәл. са-
мовар куеп чәй эчәрбез, - диде 
сөмбел. әзрәк уйланып торгач, 
моңсуланып: - әнинең бакча-
сында шулай, - дип тә өстәде. 
- озакламый  алмагачлар чәчкә 
ата, монда искиткеч матур 
булачак. яса инде, әткәй, үзең 
дә үкенмәссең.

- ярар, килен, ярар. хәзер 
үк уйлармын.

кич  җитүгә карамастан, 
кайнатасы бакчага такталар 
кертеп тутырды. Уллары:

- әти, нишлисең, нәрсәгә 
бу такталар? - дип аптырашты.

- әлегә такталар, аннары 
күз күрер.

Икенче көнне әтисе, эштән 
кайту белән, сөмбел сораган 
оҗмах оясын ясый башлады, 
әлфис тә булышты.

- әти, шәп була бу!
әниләре алар эшләгәнне 

карап:
-  Атасы, ни була бу? Бак-

чага сарай ясарга  уйладыңмы 
әллә? - дип аптырады.

-  солтан белән  солтан-
бикәгә оҗмах оясы ясыйм. 
карале, анасы, киленгә күп 
калдымы әле?

- май уртасы.
- Бәлки ул ялгышкандыр, 

мин әйтәм, дөрес санамаган-
дыр.

- Бер  генә  тапкыр бул-
ганнар, - диде Гөлфия апа 

пышылдап,  - Булатның  бүтән  
кагылганы юк, ди. Шул көннән 
санаган.

- калган көннәрдә нишләп 
йөргән?

- Анысын инде малаеңнан 
сора. кайда соң әле үзләре?

- кодагыйга булышырга 
җибәрдем. Ир-ат кулы кирәк-
тер.

сөмбелнең әнисе сания 
апага Булатлар бик иртә килеп 
керделәр.

-  Исәнме, әби, менә, ярдәмгә 
килдек. нинди эшләрең бар, 
барысын да күрсәт, өлгергән 
чаклы эшләрбез.

сөмбелнең әнисе сөенечен-
нән нәрсәгә тотынырга белмә-
де. Аңа әле болай ярдәм кулы 
сузып, беркемнең дә килгәне 
юк иде.

-  Белмим инде, балалар, эш 
күп анысы, кайсысын кушыйм 
соң?..

Иртәнге чәйне эчтеләр дә 
эшкә керештеләр. кич җиткән-
дә - бакча казылган, коймалар 
турайган, утынлыкта калган 
утыннар ярып өелгән, сарай-
лар чип-чиста җыештырылган. 
сөмбелнең әнисе аларны 
мактап туя алмады. егетләр 
соң гына кичке ашны ашагач, 
кайтырга кузгалды.

- Берүк, сөмбел бәбәйләсә, 
хәбәр итегез. кияү, килеп сөен-
чесен алып китәрсең.

Булатка «кияү» сүзе мәзәк 
булып тоелды, ул үзен бер дә 
аның кияве итеп санамый иде.

үз авылларына кайтып 
җиткәч, матаен авыл башында 
туктатты.

- Байрас, син өйдә күренми 
тор, клубка бар, берәр кызны 
озат, өйдә синең кайтканыңны 
белмәсеннәр. минем барасы 
җирем бар. төнге икедән дә 
соңга калмам, капка төбендә 
көт.

Энесе авызын ачканчы, Бу-
латтан  җилләр  исте. Байрас, 
тузанлы килеш кая барырга 
белмичә, аптырап калды. ярый 
инде, елгага төшеп битне 
юарга, өсне кагарга да клубка 
кереп чыгарга булыр. Арыткан. 
кайтып йоклыйсы гына да бит, 
өйдәгеләргә, абый күрше авыл-
га җиңги янына китте, дисенме? 
сөмбел болай да авырлык 
белән йөри. кирәк бит, әгәр 
сөмбел аның хатыны булса, 
шулай бала көтсә, ул хәзер 
әбисендә рәхәтләнеп кунак 
булып, иртәгә генә кайтыр иде. 
сөмбел, елмаеп, аны каршы-
лар, ул аны кочаклап үбәр иде. 
Аның иреннәре үзләре үк «үп 
мине, үп мине» дип чакырып 
тора, күз карашлары өтеп ала. 
Байрас татлы хыялларга бире-
леп елмаеп куйды. Их, абый, ни 
үзеңә, ни башкага...  Байрас  сай 
гына челтерәп аккан кыйдыш 
елгасына төшеп, бит-кулларын 
юды. Чалбар  балакларын  
тезгә чаклы сызганып, елга 
уртасыннан ашыкмый гына 
караңгылыкка атлады. елга 
өстендә тулган ай йөзә. Байрас 
бераз аңа карап торды да авыр 
сулап куйды. нәрсә эшләргә? 
клубка да барасы килми... сөм-
белне алып кайтканнан бирле 
аның өйдән беркая да чыгасы 
килми. Аның янында сөйләшеп 
кенә утырырга да риза...

Абыйсы кайтканчы вакытны 
этеп-төртеп үткәрде Байрас. 
Булат белән иртәнге сәгать 
өчтә капка төбендә очрашты-
лар, шыпырт кына матайны 
этеп керттеләр дә үз урынна-
рына кереп аудылар.

сөмбел төнлә аларның 
кайтуларын ишетеп ятты. 
Иртән диван яныннан үткәндә, 
изелеп йоклап ятучы Булатка 
сокланып карап торды.

сөмбел, ишегалдында бе-
раз уйланып торганнан соң, 
яраткан алма бакчасына чык-
ты. кайнатасы  сөмбел  кушкан-
ны эшләп тә куйган, мич кенә 
чыгарасы калган. Бакча кунак 
көткән өйгә охшаган иде. Ул 
өстәлне, эскәмияләрне сыйпап 
чыкты. күр, ничек әйбәт булган. 
әйләнеп тирә-якка күз салды. 
Бакчага чәчәкләр утыртырга 
кирәк, аның өчен шәһәргә ба-
рып орлыклар алырга булыр, 

баргач, верочка янына да 
кереп чыгар.

- кызым, ник йокламыйсың, 
гел аяк өсте үзең? - диде сыер 
саварга чыккан кайнанасы, 
киленен жәлләп.

- әнкәй, мин бүген шәһәргә 
барып кайтырмын дигән идем. 
Иртәнге автобус ничәдә икән?

- сигездә. ә ник барасың?
- минем, әнкәй, монда 

чәчәкләр утыртасым килә. 
көз көне шундый матур бу-
лачак: тирә-якта төрле-төрле 
чәчәкләр, алмалар, өстәлдә 
самавыр.

сөмбел хыялланып ел-
майды.

- И әнкәй, бу бөтен кешенең 
яраткан урыны булачак!

- ярый, кызым, ләкин үзең 
генә барма. әнә, Булат белән 
икәү барыгыз.

- Юк, әнкәй, ул бик арыган. 
Алар иртәнге өчтә генә кайтты-
лар, йокласын.

үзем белән әлфисне ияр-
термен.

Эшкә барырга торып чыккан 
Шәүкәт абый, киленен бакчада 
күреп:

-  Йә, ничек, килен, ошыймы? 
- дип сорыйсы итте.

- И әткәй, шундый матур, 
шома чыккан, кулларың алтын 
икән. менә, әткәй, күз алдыңа 
китер, тиздән алмагачлар чәчәк 
атачак, көзен кызарып алма 
өлгерәчәк.

Шәүкәт абый сөмбелнең 
якты йөзен, көләч күзләрен, 
бит очларын чокырайтып, май 
кояшыдай  елмаюын  күрде. әй-
терсең, аңа бәхет өчен шушы 
бакча почмагы гына җитмәгән. 
Йә ходай, нинди сөйкемле 
икән бит аларның киленнәре. 
Бу бала әле бөре генә, чәчәк 
атасы көннәре алда, хатын-кыз 
баладан соң тагын да ачылып, 
матураеп китә. моны Шәүкәт 
абый бик яхшы белә. Ул бит 
өч бала атасы.

сөмбел әлфис белән 
шәһәргә китте. Беренче эш 
итеп, сөмбел элек эшләгән 
балалар бакчасына бардылар. 
Алар бәхетенә, бүген дежурда 
верочка икән.

- кояшым, каян килеп чы-
ктың?

сөмбел белән кочаклашып 
күрештеләр, гөр-гөр сөй-
ләштеләр.

- верочка, икенче килгәндә 
барысын да сөйләрмен, ә хәзер 
син безгә бакчага утыртырга 
күпьеллык чәчәк суганчалары 
бир әле.

верочка чәчәкләрне ни-
чек утыртырга икәнлеген дә 
аңлатты.

- кояшым, күрәм, ныклап 
урнаштың. сез бергә, димәк, 
бар да яхшы.

- Юк, верочка, без берка-
йчан бергә була алмабыз. Ул 
башканы ярата.

- Алайса, болар нәрсәгә 
кирәк?

- миннән истәлек булып 
калсын. Аның әти-әнисе мине 
бик ярата, бу чәчәкләр аларга 
рәхмәтем булсын...

Шәһәрдән кайткач, кичен 
сөмбел егетләрдән чокыр ка-
зытты, тирес ташытты. Барысы 
әзер булгач, тезләнеп үрмә-
ли-үрмәли чәчәкләр утыртты. 
әлфискә:

- монысы пион, монысы 
канәфер, болары дәлияләр, 
болары көз чәчәкләре - кашка-
рыйлар. менә бусының  бәрәң-
гесен, көз казып алып, базга 
салырга кирәк. ә калганнары 
шулай утырсын. син аларга, 
мин булмаганда, су сибәргә 
онытма, - дип, һәрберсен җен-
текләп аңлатты. - әлфис, әгәр 
мин китсәм, сагынырсыңмы?

- кая китсәң, мин сине бер-
кая да җибәрмим!

Алар, тезләнгән килеш, 
бер-берсенө карашып елма-
ештылар.

- кая, бер пәп итеп алыйм 
әле үзеңне, - дип, сөмбел, 
балчыклы куллары белән 
әлфиснең яңакларын тотып, 
борын очыннан үбеп алды.

- мин дә сине, - дип, ул да 
апасының битеннән тотып, 
борынын үпте.

Ике «пычрак бит», бер-бер-
сенә карап, көлешергә тотын-
дылар. Йортта йөргән Булат 
белән Байрас читтән генә 
аларны күзәтте. Аларга да кы-
зык булып китте, бар эшләрен 
ташлап, шушы икәүнең үзара 
шаяруын карап тора башлады. 
сөмбел торырга маташты, тора 
алмагач, әлфис арттан аны 
күтәреп торгызмакчы булды, 
көче җитмәгәч, кулыннан тарта 
башлады. Боларны күзәтү - үзе 
бер мәзәк иде...

өченче май бигрәк җылы, 
матур көн булды. сөмбел, 
иртән торып, бакчада Шәүкәт 
абзый салган мичтә аш әзер-
ләргә булды. олы казанга аш 
салып җибәрде.

Байрас ут үткәреп, магни-
тофон тоташтырды. Бакчага 
бәйрәм төсе керде. күңелләрне 
җилкендереп, дөнья буйлап 
моң агылды.

- Җиңги, сиңа шулай ошый-
мы?

- ә синең үзеңә?
- ошый. синең белән бии-

се килә, - диде Байрас матур 
елмаеп.

- Биер идек тә, ара ераграк, 
- дип, эчен тотты сөмбел.

- мин әлфистән көнләшәм. 
Ул һәркөнне сине кочаклап 
йоклый, битеңнән үбә, син 
аныкы гына.

сөмбел бөтен бакчаны яң-
гыратып көлеп җибәрде:

- Ул бит әле кечкенә.
- Шулай да ул бит ир заты. 

хәзер, әнә, солтан да булып 
алды.

Байрас, хискә бирелеп, 
сөмбелнең ирененә, күзләренә 
текәлде, теле бәйләнде. Ул ике 
кулы белән эскәмия читенә 
тотынды. Аның йөзеннән күзен 
ала алмады, кайчан да булса 
тыелып кала алмам, шушы 
җиләк  кебек  сусыл иреннәрдән 
аерыла алмам, дип курыкты. 
Йөрәге дөп-дөп типте, кулла-
ры эскәмия тактасын ныграк 
кысты.

сөмбел генә берни аңла-
мады.

- Байрас, ә синең яраткан 
кешең бармы? Байрас дим, ни 
уйлыйсың, уян. яраткан кешең 
бармы, дим?

- Бар, ләкин ул мине ярат-
мый шул. сөмбел, сәерсенеп, 
Байраска карады.

- ни сөйлисең, синең кебек 
егетне яратмый мөмкин түгел.

сөмбел карашы белән 
Байрасны назлады, үрелеп 
чәченнән сыйпады.

- син бит ир асылы, яратыр 
өчен яралган.

- сөмбел, ә син мине ярата 
алыр идеңме?

- Алыр идем, абыеңа хәтле 
очраган булсаң, ләкин син миңа 
карамас идең. минем ише 
җүләрләр сезгә бер кичкә генә 
кирәк. мәхәббәтнең күзе сукыр, 
диләр, чынлап та, дөрес икән. 
Җирдән ерак китмәгән минем 
ише кызлар синдәй егетләргә 
тиң түгел.

- сөмбел, бик тә тиң, син 
искиткеч кыз. син горур, үзеңә 
авыр икәнлеген беркемгә дә 
сиздермәскә тырышасың. ә 
мин берни эшли алмыйм...

- син үзеңне көчсез дисәң, 
миңа ни кала? күңелемдә бер 
төер утыра: мине яратмыйлар, 
минем кебекләрне яратып бул-
мыйдыр шул. Бу төер гомерем 
буе таралмаса нишләрмен?

Алар янына Булат килеп 
утырды.

- Авызга-авыз куеп, нәрсә 
серләшәсез? - дип ачулы гына 
энесенә карады.

сөмбел, аш әзерләр өчен, 
мич янына барып басты.

- Бернәрсә дә түгел, - дип 
елмайды Байрас, - рәхәт бит 
аның белән сөйләшү.

- күренә, әнә, күзләрең 
ничек яна, кызлар җитмиме 
әллә сиңа?

- Ул бит барыбер сиңа кирәк-
ми, монда да аны мин алып 
кайттым, син язылышмаган, ул 
әлегә беркемнеке дә түгел. Шу-
лай булгач, абый, йә өйләнеп 
яшә, йә юлымда торма.

- ә бала?
- күрмисеңме, мин аны 

шушы килеш тә яратам.
Алар сөмбел ишетмәсен 

дип, әкрен генә сөйләштеләр, 
ике туган арасыннан яшен 
үткәндәй булды.

төшке аш вакыты җит-
те, сөмбел өстәл әзерләде. 
әнкәсе белән әткәсе дә эштән 
кайтып җитте.

- әйдәгез, бакчага чыгыйк. 
Бүген көн матур, җылы, — диде 
сөмбел елмаеп.

Гадәттәгечә, олыдан кечегә 
аш бүлеп куйды. өстәлдә само-
вар кайнап утыра.

- әлфис кая йөри инде?
- кайгырма, әни, күр-

шеләрдә, коймак исе чыкка-
нын көтә.

-  Азындырып бетердең үзен, 
килен, көн дә коймак белән 
сыйлап.

- хәзер сезне дә сыйлыйм.
сөмбел зур табада коймак 

пешерә башлады, бөтен урамга 
тәмле ис таралды. әлфис тә 
чабып кайтып җитте.

Бәйрәмнәр үткәч, гөрләп 
торган өстәл яны бушап калды. 
Булат белән Байрас та китәргә 
җыенды.

-  сөмбел белән хушлаштың-
мы? - диде Байрас абыйсына.

Булат эндәшми генә бакчага 
керде, ни әйтергә белми туктап 
калды:

- Без киттек, тагын бер атна-
га түзәрсең бит әле, - диде ул.

-  мин түзәрмен, ул түзәрме?
Аларга икәүдән-икәү калып 

аралашу уңайсыз, берне уйла-
дылар, икенчене сөйләделәр. 
сөмбел бакчада берьялгызы 
калды.

көннәр әкренләп үтә торды. 
Җиңү бәйрәме алдыннан ул 
авырый башлады. Иртәдән 
үк кәефе юк иде, шулай да, 
бер атна вакыт бар, үтәр, дип 
уйлады. кайнатасы төшке 
ашка кайтып китте. сөмбел 
аңа үзенең авыруын әйтергә 
оялды, ничек тә кайнанасы 
кайтканчы түзәргә булды. үч 
иткәндәй, әлфис тә каядыр 
китеп югалды. Бала шул, 
берәр уенга ябышса, дөньясын 
оныта. Иртән башланган авы-
рту көчәйгәннән-көчәйде. кая 
барырга, нишләргә белмичә, 
сөмбел арлы-бирле йөренде, 
күршеләр коймасына барды, 
һичкем күренмәде. Инде атлар-
лык хәле калмады, хәзер әнкәй 
кайтып җитәр дип, тынычланы-
рга тырышты. көчсезлегеннән 
әкрен генә елап җибәрде. 
күңелен курку биләп алды, 
кысып-кысып башы авыртты. 
Эчтән нәрсәдер этә, авыртуга 
түзә алмый кычкырасы килде. 
Иреннәрен тешләп ыңгы-
рашты, адым атларга куркып, 
ишек яңагын кочаклап, әкрен 
генә елады.

Шулвакыт капка төбенә 
тузаннар туздырып, йөк маши-
насы килеп туктады, капкадан 
Байрас килеп керде. сөмбелне 
күреп, башта сискәнеп китте, 
нәрсәдер сәер тоелды.

- сөмбел, нишләп торасың 
монда? әллә елыйсың инде?

- Байрас, үләм бит...
- әллә чирлисеңме?
- Иртәдән.
- өйдә кеше юкмыни?
үзе нишләргә дә белми, 

сөмбел тирәсендә бөтерелде.
- әйдә, ятып тор, хәзер мин 

берәр җиңел машина табам. 
Бераз түз инде, - дип, Байрас 
чыгып йөгерде.

Бераздан, ике йорт аша гына 
яшәүче күршеләрнең маши-
насын сорап, алып та чыкты. 
сөмбелне күтәреп, җайлап 
кына артка яткырды.

Байрас үзе машина куды, 
шул ук вакытта артка карашты-
ргаларга да өлгерде. сөмбел 
күзен йомган, иренен тешләгән, 
үзе ыңгыраша иде.

                     (Дәвамы бар).

в жаркие летние дни 
большинство мальчишек 
и девчонок просто не вы-
тащить из воды. Ребята с 
утра до вечера находятся на 
берегах рек, озер, прудов и 
карьеров, а некоторые дети 
совместно с родителями 
отправляются на отдых к 
морю. так или иначе, но 
находясь вблизи места для 
купания, следует соблю-
дать особую осторожность, 
ведь любой водоем являет-
ся источником повышенной 
опасности.

Для того чтобы игры 
и купание в воде не ста-
ли причиной несчастного 
случая, детям и взрослым 
необходимо строго соблю-
дать определенные реко-
мендации. в данной статье 
мы расскажем вам о том, 
как правильно провести со 
своим сыном или дочерью 
беседу о правилах безо-
пасного поведения на воде 
для детей, и на что следует 
обратить особое внимание.

Правила поведения на 
воде для детей летом  обя-
зательные к  исполнению 
обозначены в следующей 
памятке:

1.  купаться и даже про-

сто заходить в воду можно 
только в сопровождении и 
под присмотром взрослых. 
Плавать в незнакомом 
водоеме, особенно в от-
сутствии знакомых взрос-
лых людей, категорически 
запрещено!

2. нельзя играть и бало-
ваться, захватывать других 
детей и изображать уто-
пленников, находясь на по-
верхности воды. Более того, 
запрещается играть даже 
на берегу в том случае, если 
оттуда можно упасть в воду.

3.  Детям, которые не 
умеют плавать или не 
слишком хорошо плавают 
самостоятельно, необхо-
димо использовать плава-
тельные круги, нарукавни-
ки, матрасы или защитные 
жилеты.

4.  нельзя заходить 
слишком далеко от берега, 
даже в случае использова-
ния защитных приспосо-
блений.

5. нырять можно 
только в местах, которые 
специально для этого пред-
назначены и оборудованы 
соответствующим образом. 
категорически запрещается 
прыгать в воду с обрывов, 

мостов и любых других 
возвышений. кроме того, 
нырять в незнакомом месте 
также может быть очень 
опасно, поскольку на глу-
бине там могут оказаться 
коряги, крупные камни и так 
далее.

6. ни при каких обстоя-
тельствах нельзя заплывать 
за буйки, установленные в 
любом оборудованном для 
купания месте. Это правило 
распространяется даже на 
взрослых, поэтому именно 
на него следует обратить 
особенное внимание ре-
бенка.

7.  нельзя  приближаться 
к судну, находящемуся в 
движении, а также заплы-
вать на судовой ход.

8.  если на пляже уста-

новлена специальная та-
бличка «купаться запре-
щено», игнорировать ее 
категорически нельзя. в 
некоторых случаях подоб-
ную табличку заменяет 
флаг определенного цвета, 
например, красного.

9.  находясь вблизи ов-
рага или канала, следует 
соблюдать особую осто-
рожность. нельзя слишком 
близко подходить к такой 
выемке, поскольку на ее 
берегу может быть очень 
скользко.

10.  если на воде нео-
жиданно началось сильное 
течение, крайне не реко-
мендуется плыть против 
него. необходимо объ-
яснить ребенку, что в по-
добной ситуации следует 

направляться по течению, 
стараясь максимально при-
близиться к берегу. в про-
тивном случае он быстро 
растратит свои силы и не 
сможет выбраться из воды.

11. нельзя плавать, ку-
паться и просто входить в 
воду при наличии любых 
признаков заболевания, 
например, повышенной 
температуре тела, интен-
сивной боли или приступах 
тошноты.

12. нельзя купаться в 
воде, температура которой 
составляет менее 18 граду-
сов по шкале Цельсия.

13. наконец, нельзя 
слишком громко кричать и 
привлекать внимание окру-
жающих, подавая сигналы 
ложной тревоги. в против-
ном случае при возникно-
вении реальной опасности 
другие люди не придадут 
должного значения крикам 
ребенка, а это при небла-
гоприятном стечении об-
стоятельств может стоить 
ему жизни.

кроме того, абсолютно 
всем детям будет полезно 
знать правила оказания 
первой помощи утопающе-
му, а также необходимую 

тактику действий в случае 
возникновения судороги 
икроножных мышц. такая 
ситуация встречается до-
статочно часто, причем 
свести ногу у малыша может 
даже в довольно теплой 
воде.

Поскольку многие дети 
при судороге впадают в 
панику, родители должны 
обязательно объяснить сво-
ему отпрыску, что в такой 
ситуации нужно оставаться 
максимально спокойным, 
лечь на спину и плыть в сто-
рону берега, одновременно 
растирая мышцы рукой.

Помните, что любой во-
доём – зона повышенной 
опасности. И прежде чем 
сделать первый шаг в воду, 
вспомните (и выполняйте) 
общие правила купания в 
водоёмах.

Э.Р. ХАБИБУЛЛИНА, 
специалист 1 разряда 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при МО 

«Старокулаткинский 
район».

Правила поведения на воде

Кемнәргә бирелә?
Россия Пенсия фонды-

ның  аңлатуларынча, сүз 
2015 елга кадәр пенсиягә 
чыккан, балалары бул-
ган хатын-кызлар турында 
бара. 2015 елдан соң ла-
еклы ялга чыгучыларның 
пенсияләрен яңача исәп-
ли башладылар. "монда 
эш стажы, стажның коэф-
фициенты, балларга зур 
басым ясала. төгәлрәк 
аңлатканда, кешенең һәр ел 
хезмәт эшчәнлеге баллар, 
“еллык пенсия коэффици-
енты” белән билгеләнә", 
- диделәр. Баллар саны 
рәсми хезмәт хакына бәйле. 

хезмәт хакы никадәр югары 
булса, баллар саны да шул 
рәвешчә артачак. Пенсиягә 
чыкканда җыелган баллар 
саны Россия Федерациясе 
хөкүмәте билгеләгән пен-
сия коэффициентына тап-
кырланачак һәм ел саен ин-
дексацияләнәчәк. Билгеле 
булганча, хатын-кызларга 
яшь ярымга кадәр баласын 
тәрбияләгән декрет яллары 
өчен баллар каралган. Бе-
ренче бала белән декрет 
ялында утырган өчен елына 
1,8 балл, икенче балага 
елына 3,6 балл, өченче-
сенә һәм дүртенчесенә һәр 
ел өчен 5,4 балл өстәлә. 

Быел бер пенсия баллы 
78 сум 58 тиен тора. 2015 
елдан соң лаеклы ялга чы-
гучыларның пенсияләрен 
нәкъ менә шул яңа схема 
буенча исәпләделәр. хәзер 
моны истә тотып, 2015 елга 
кадәр ялга чыкканнарның 
да пенсияләрен кабат исә-
пләттерергә була.

Кем өчен файдалы?
Декрет ялларын бал-

ларга әйләндерү һәркем 
өчен дә отышлы булмаска 
мөмкин, дип кисәтә пенсия 
бүлеге хезмәткәрләре. Де-
крет отпускы өчен баллар 
өстәлсә, эш стажы өчен 
коэффициент билгеләнә. 

Декрет ялларын  баллага 
әйләндерү стаж коэффи-
циентын киметә, шуңа да 
кемнеңдер пенсиясе бер-
ничә йөз сумга, кемнекедер 
берничә тиенгә генә арты-
рга мөмкин. кыскасы, һәр-
кем өчен пенсия эшләгән 
елларындагы хезмәт хакы, 
стажы, шәхси исәп-хисап 
күрсәткечләренә бәйле 
рәвештә билгеләнә. вакы-
тыннан алда пенсиягә чы-
гучыларга, тиешле еллар 
эшләгән өчен (выслуга лет) 
акча алучыларга бу фай-
дага түгел, ди белгечләр. 
ләкин борчылырга сәбәп 
юк, закон нигезендә кеше-

гә отышлы булган пенсия 
түләнә. Шуңа да яңадан 
исәпләттергәннән соң, пен-
сиягез азрак килеп чыкты 
икән, гаризаны кире алып, 
алдагы сумманы калдыру-
ны сорарга була.

Кайда? Ничек?
 Пенсия күпмегә ар-

тачагын тикшереп карау 
бик гади. моның өчен ба-
лаларның туу турындагы 
таныклыкларын, үзеңнең 
паспортыңны, пенсия ими-
ниятләштерү таныклыгын 
(снИлс) теркәлү урыны 
буенча пенсия бүлегенә 
алып килергә һәм гариза 
тапшырырга кирәк. әлеге 

өлкәгә кагылышлы сорау-
ларны пенсия бүлегенең 
“кайнар элемтә” телефо-
ны – (8249)2-11-37, 2 - 11- 64  
номеры аша, ачыкларга 
була. Пенсияне кабат кай-
чан исәпләттерсәң дә була. 
Шунысы да бар, киләсе 
айдан яңача исәпләнгән 
пенсия акчасын алырга 
теләүчеләр, документлар-
ны бу айның 25 нче число-
сына кадәр тапшырырга 
тиешләр.

Балалары булганнарга пенсия арта
Балалары булганнарга пенсия арта дигән хәбәр күпләрдә кызыксыну уятты. Пенсионерлар дәррәү 
документ җыярга тотынды. Бу хакта төгәл генә белеп бетермәүчеләр, өстәмә акча күп  балалыларга 

гына арта дип уйлаучылар да бар.

Безнең Усть кулаткы 
авылында гомер итүче  
Шикур Рәшитович сөләй-
мановны белмәгән кеше 
юктыр. Ул олы яшьтә булуга 
карамастан, һәрвакыт ха-
лык турында кайгыртучан-
лык күреп яши. 

Шикур Рәшитович элек-
кеге “сельхозводстрой” 
Пмкасында 20 елга якын 
шофер булып хезмәт итте. 
Ул биредә ерак юлларга 

йөреп, төне-көне төрле 
йөкләр күчерде һәм әлеге 
коллективта үзенә карата 
зур  абруй  яулады. Бу оеш-
ма юкка  чыккач,  язмыш  аны  
Усть кулаткы авылының 
мәктәбенә алып килде һәм  
анда15 ел хуҗалык эшләре 
буенча мәктәп директо-
рының урынбасары булып 
хезмәт итте. Авылдашы-
быз үзенең эш сөючәнлеге 
белән һич сынатмады, 

балаларга белем алу өчен 
уңай шартлар тудыруда 
үзеннән зур өлеш кертте. 

Пенсиягә чыккач та Ши-
кур Рәшитович тынгылык 
белми яши һәм авылыбыз 
турында гел кайгырта. олы 
яшендә  булуга карамастан 
ул янгын сүндерү маши-
насын сафка бастырып, 8 
ел дәвамында утка каршы 
көрәшү буенча зур эш алып 
барды.

Аның  кулыннан  килмә-
гән эш юктыр.  2013   елда  
Шикур Рәшитович  Усть 
кулаткы авылы мәчете 
түбәсен  калай  белән ябуда, 
2015 елда - 800 метр озын-
лыкта зиратларыбызны  ти-
мер  конструкцияләр  белән  
урап  алуда  җитәкчелек 
итте. Бу  эшләр, билгеле, 
авыл халкының өмәләре 
белән башкарылды. 

Авыл халкы су  эчкән-

дә дә  аны  искә  ала. 
Чөнки  оста куллы мастер 
авылдашыбыз Р. А. сали-
хов  белән  суүткәргечне  
ремонтлауда   да зур эш 
башкарды. 

Шикур Рәшитовичның 
шәхси тормышы да башка-
ларга үрнәк  итеп сөйләр-
лек. Алар тормыш иптәше 
Зәйтүнә Исхаковна белән 
бергә тату яшәп, лачын 
кебек ике ул үстерделәр. 

Уллары Азат - запастагы 
офицер, Айрат - эшмәкәр. 

 Алар гаиләләре белән  
Ульяновск  шәһәрендә 
яшиләр. 

менә шундый кешеләр 
булганда, авылларыбызда 
тормышлар  тагын да  гөр-
ләп барыр һәм яшәргә дә 
бик ансат булыр иде. 

Зыят АЗИЗОВ.
Усть Кулаткы авылы. 

Авылыбызның тыйнак кешеләре

Кулларыннан алтын коела 
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Ихтирамга лаек шәхесләр

Югары Терешкада гомер итүче Гүзәлия Сабир кызы 
ЯКУПОВА 23 июльдә 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтә.

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

Чын күңелебездән сине юбилейлы  туган көнең белән котлыйбыз 
һәм хәерле озын гомер, исәнлек-саулык, шатлык-сөенечләр, 
иман байлыгы, бәхетле, тыныч тормыш телибез. син - олы 
җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәш-
чебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез безнең. Барысы өчен 
дә мең-мең рәхмәтләр сиңа! 
Рәхмәт, әни, барысы өчен дә, 
Без бәхетле синең яныңда,
Син зур терәк безгә авыр чакта,
Тормыш ямьле тик син барында.
Яшәү маягы син безнең өчен,
Кешелегең белән үрнәк син,
Мең-мең рәхмәт изге эшләреңә
Безнең өчен һәрчак кирәк син.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Ринат, балаларың 
Раил-Римма, Илнар-Алинә, Ленар, оныкларың Элиночка 
һәм Леаночка.

Югары терешка – мәскәү – Ульяновск.

Хөрмәтле дустыбыз Гүзәлия Сабир кызы 
ЯКУПОВА!

Без сине җәй кояшына күмелеп килгән матур юбилеең – 
50 яшь тулу көнең белән кайнар котлыйбыз. Алдагы көн-
нәреңдә дә исәнлек-саулык, тыныч тормыш, шатлыкта, 
муллыкта, рәхәттә яшәвеңне телибез. Йомшак күңелле, 
олы йөрәкле, ярдәмчел булганың өчен рәхмәтебезне 
белдерәбез үзеңә. синең кебек дустыбыз булуга без 
бик куанабыз. Без сине чиксез хөрмәт итәбез.
Күңелеңә җыйган яхшылыклар
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Туар таңнар алып килсен сиңа
Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар.
Ихлас теләкләр белән якын дустың Гөлйөзем Ази-
зова гаиләсе белән.

Югары терешка.

 Аклимә  яхьевна Шәмио-
нова 1932 елнда Иске  кулаткы 
эшчеләр поселогының күп 
балалы гаиләсендә туа. Ул 10 
июльдә үзенең 85 яшьлек олы 
юбилеен билгеләп үтте. Аның 
биографиясендә тырышып 
хезмәт иткән еллар гына ча-
гыла. Юбиляр үзенең  элеккеге 
кичерешләре турында бүген 
газиз балалары, сөекле  оны-
клары, якын кешеләре белән 
рәхәтләнеп уртаклаша.

- әтием яхья сафарович, 
әнием Фатиха Исмаиловна 
эшчән кешеләр булганга, күңе-
лемдә авыл хезмәтенә мәхәб-
бәтне бик иртә уяттылар, - дип 
сөйли Аклимә яхьевна үзенең 
балачак елларын.

 – Безнең балачак авыр 
вакытка туры килде һәм аның 

бәхетле мизгелләрен Бөек ва-
тан сугышы урлады. 9 яшемдә 
мин өлкәннәр белән бергә 
булып колхоз кырында атлар 
белән иген чаптым, бакчада 
яшелчәләр үстердем. 

нинди генә авырлыклар 
булса да,  яшь кыз бала 
киртәләргә бирешмичә һәм 
аларны җиңеп буй кыз булып 
үсеп җитә. Аннан соң аны 
колхоз фермасына бозаулар 
үстерергә эшкә  алалар. Аның 
карамагында 35 бозау була 
һәм ул аларны вакытында 
тәрбияләп, зур  артымнар  
алуга ирешә. 

Фермада 10 ел хезмәт 
иткәннән соң ул Иске кулат-
кы промбыткомбинатының 
итекләр басу цехына эшкә керә. 

1956 елда алар Иске кулат-
кы егете Абдулла Усманович 
Шәмионов белән тату тормыш 

корып җибәрәләр. озак  та  үтми 
бу гаиләнең берсеннән-берсе 

чибәр булган Асия һәм суфия 
исемле кызлары туа.  Абдулла 
Усманович авыл хуҗалыгында 
терлекче булып хезмәт итә. 
тик кызганычка каршы, ул яшь  
килеш вафат була һәм хатыны  
тол калып, балаларын ялгыз 
тәрбияли. 

Аклимә яхьевна итек басу 
цехында эшләп,  пенсиягә чык-
са да, хезмәтен дәвам итеп, бу 
һөнәргә яшьләрне өйрәтеп, 64 
яшендә генә ялга китә.

Шундый авырлыкларга тап 
булып, ул ике кызын да тор-
мышка урнаштыра  һәм  биш 
оныгын да тәрбияләргә булы-
ша. Бүген инде аның сигез оны-
кчасы бар. Ул картлык көнендә  
хәленнән  килгән кадәр аларга 
да ярдәм итә. 

кадерле әниләрен, сөекле 

әбиләрен бүген кызлары да, 
оныклары да, оныкчалары да 
өзелеп яраталар.  Алар аны 
тәрбияләүдә үзләреннән зур 
өлеш кертәләр.  Аклимә  яхьев-
на үзенең тыныч картлык көн-
нәрен бик бәхетле итеп саный, 
чөнки аның сөекле кешеләре 
үзен бер дә ташламыйлар. 

- Балаларым, оныкларым - 
тормышымның төп мәгънәсе, 
- дип сүзен дәвам итә Аклимә 
яхьевна.

 –  Алар  булганда  миңа 
нинди дә  авырлыклар һәм 
киртәләр янамый. 

менә   шулай  Аклимә  
яхьевнага  тату  яшәп, юбилей-
ларын, якын кешеләре  белән   
һәрвакыт   бергә   уздырырга 
язсын. 

Рөстәм АРИфУЛЛИН. 

Балаларым тормыш мәгънәсе

Кеше... Ул  олуг,  мәртәбәле 
зат. Кеше бер генә тапкыр, 
үз язмышы белән аваз сала. 
Берәүләр сынауларны күтәрә 
алмый тормыш юлында  юга-
лып кала, икенчеләр башкалар-
га үрнәк булып яши.

1967 елның 23 июлендә 
карамалы авылында  яшәүче 
валиахметовлар гаиләсендә 
җиденче булып, кыз бала дө-
ньяга килә. әтисе сабир абый 
һәм әнисе мәфтүха апа иң төп-
чек кызларына Гүзәлия исеме 
кушалар. “Исеменә карата җи-
семе”, дип юкка гына әйтмиләр 

халык теләндә. Гүзәлия чибәр, 
акыллы, тырыш, тәртипле кыз 
булып үсә. әти белән әнисенә 
ярдәмчел, игътибарлы булып, 
беркайчан да битләренә “кы-
зыллык китерми”.  Алда язмыш 
аңа нәрсә әзерләгәнен үсеп 
җитә торган кыз бала белми 
дә, аның турында уйланырга 
вакыты да булмый. Бәхетле уку 
еллары, яшүсмер чак, якынна-
ры, дуслары янәшәсендә үткән 
вакыт – күңелендә онытылмас 
мизгелләр генә калдыра. Гүзә-
лия яраткан һөнәрен үзләште-
реп, эшкә урнаша. Ул кибеттә 

сатучы булып хезмәт итә 
башлый. Ачык йөзле, мөлаем 
кызның эше белән авыл халкы 
да канәгать була.

Җәйнең  матур  көннәрендә 
мәхәббәт фәрештәләре сылу 
кыз  Гүзәлияне күрше авыл 
егете Рәис белән очраштыра 
һәм кавыштыра. озак та үтми 
яшьләр гөрләтеп туй уйныйлар.  
мәхәббәт, яшьлек – бу иң бәхет-
ле чак, дип уйлый Гүзәлия. 
яшь гаиләне тулыландырып, 
ике арадагы мәхәббәтне тагын 
да ныгытып, уллары Раил туа. 
озакламый икенче уллары 
Рамис та дөньяга килә. Гүзә-
лия белән тормыш иптәшенә 
бәхетнең очы-кырые юк, кебек, 
тоела. ләкин гөрләп яши торган 
гаиләнең ишеген кайгы кага 
башлый. тормыш шулай матур 
гына дәвам иткәндә, дөнья 
күреп тә, “әни” сүзен әйтеп 
өлгермәгән кече уллары Рамис 
үлә. яшь гаиләгә, туганнарга 
нинди кайгы бу?! үз балаңны 
җирләү – ата-ана өчен иң зур 
хәсрәт. 

көннәр бара, яралар төзәл-
ми. Шул зур кайгыны җиңеп 
чыгарга көч бирер өчен, ходай 
тәгалә гаиләгә тагын бер ир 
бала – Илнарны бүләк итә. тор-
мыш яхшырып, яралар төзәлеп 
килә, күңелләр тынычлана. 
ләкин тормыш кабат сыный 
әлеге гаиләне. янгын бөтен 

җыйган тормышларын юк итә, 
бер әйберне дә калдырмый. 
ходай тәгалә ярдәме белән-
дер үзләре ут эченнән чыгып 
котылалар.

үзләрендә көч, сабырлык 
табып, гаилә  яшәвен  дәвам 
итә. Бергә җиңгән авырлыклар 
ике яшь арасындагы  мәхәббәт-
не, гаиләне ныгыта, ике арада 
ихтирамны арттыра.

кеше гомере – иң бөек 
китап. Аны үз теләгең белән 
ачып та, ябып та булмый. Ул 
китапта кайгы язган битләрне 
әйләндереп,  бәхет битләренә 
тукталырга  вакыт  җиткәндер  
бу сабыр, тыйнак гаиләгә. 
ләкин кайгы  бите  үтеп бетмә-
гән икән Гүзәлиянең.

язмыш кабат сыный аны. 
яраткан ире Рәис көтмәгәндә 
вафат була. Дөнья терәлде, 
вакыт туктады, кебек тоела бу 
минутларда Гүзәлиягә.

Фәнис яруллин әйткәнчә: 
“Утларга салса – үзең аннан 
да көчле ян, шул вакыт кызуын 
сизмәссең. ташлар белән ба-
стырса -  чишмәгә әверелеп, 
иреккә урыл. Җиргә күмсә – 
орлык шикелле тишелеп чык. 
нинди генә очракта булса да, 
җиңәргә өйрән. көчле рухлы 
гына  максатка  ирешә”.  яз-
мыш Гүзәлияне нишләмәде?! 
ләкин ул һәрвакыт көчле рухлы 
булырга тырышты. Җитәр инде, 

ходаем, бу сабыр холыклы 
ханымга хәсрәтләр күрергә!

әҗәлләргә дәва юк. Бу 
сынаулардан упкынга тә-
гәрәмәс өчен сабырлык, иман 
ныклыгы кирәк булды аңа. 
тормыш арбасыннан төшеп 
калмаска, гаиләне яшәтергә 
кирәк дип,  Гүзәлия ханым үзен-
дә көч тапты. кайгы дигән явыз 
аның саулыгына да хыянәт 
итеп карады, ләкин бирешмә-
де, көрәште. Ике баласы, ике 
канаты яшәргә, көч-куәт бирде. 

хәзерге тормыш китабының 
бәхет язган бите ачылгандыр 
инде. Гүзәлиянең уллары 
чибәр егетләр булып үстеләр. 
өлкән улы Раил гаиләсе 
белән мәскәү шәһәрендә яши. 
әниләренә ике кыз онык бүләк 
итеп өлгерделәр. кече улы 
Илнар Ульяновск шәһәрендә 
хезмәт итә. Бу көннәрдә генә: 
”әни, мин язмышымны таптым! 
Рөхсәт итсәң, өйләнәм”, дигән 
шатлыклы хәбәр турында 
әйтте. Балалар бәхетле булса, 
анага тагын ни кирәк?! 

Авыр вакытта ярдәмгә кил-
гән гаилә дусты, хәзер Гүзәли-
янең тормыш иптәше - Ринат 
сабирович белән тату яшәп, 
уллары ленарны үстерделәр. 
Ул мәктәптә IV сыйныфны 
тәмамлады. тырыш булганга, 
эш сөйгәнгә, тормышлары 
гөрләп бара. Югары терешка 

авылында кибет ачып, халык-
ны азык-төлек белән тәэмин 
итәләр. халыкның рәхмәтләре 
фәрештәләр, сыман, сезне 
сакласын.

Бәхеткә ирешер өчен Гүзә-
лиягә бик күп сынаулар аша 
үтәргә туры килде. әмма ул 
аларны җиңеп чыкты, сынатма-
ды, сыгылмады. язмыш биргән 
авырлыклар аны көчле булырга 
өйрәтте.

тиздән Гүзәлия сабировна 
якупованың истәлекле юби-
лее. Аңа 50 яшь тула. Бу көн 
юбилярыбыз өчен икеләтә 
бәйрәм, чөнки кече улы ленар-
ның да туган көне.  Америка 
язучысы Э. Бок әйтүенчә:“ке-
шенең тормышы 50 яшьтә генә 
башлана”. 50 ел дәвамында 
булган хәлләр турында зур 
роман язып була иде. ә менә 
алдагы еллар юбилярыбызга 
тик бәхет кенә китерсен иде. 
Ул аңа лаек. 

Гомер бәйрәме уңаеннан 
аны тәбрикләп, корычтай исән-
лек, күңел тынычлыгы, шатлы-
клы көннәр, гаилә иминлеге, 
илһам телибез. киләчәктә дә 
бүгенгедәй киң күңелле, ачык 
йөзле, олы йөрәкле, ярдәмчел 
булып кал, кадерлебез.

Роза АХМӘТҗАНОВА.
Ульяновск шәһәре.

Көчле рухлы ханым

Урта Терешка  авылында  гомер итүче Кәррам Якубо-
вич ХАЙРОВКА 22 июльдә 70 яшь тула. Кадерле абыебыз!
сине ихлас күңелебездән матур юбилеең белән котлыйбыз һәм 
иң изге, иң саф  теләкләребезне юллыйбыз. Аллаһы тәгалә 
сиңа бәхетле озын гомер, шатлык-куанычлар, җан тынычлыгы, 
кайгы-хәсрәтсез көннәр, якыннарыңның җан җылысын тоеп, 
игелекләрен күреп яшәргә насыйп итсен. Һәр туар таң үзенең 
назлы җилләре белән сиңа куанычлы хәбәрләр генә алып 
килсен. тормышыңның бүгенгедән дә матур, ризыгың мул, 
дусларың күп булуын телибез. Без сине чиксез хөрмәт итәбез.
Юбилеең белән котлап,
Зур бәхетләр сиңа телибез.
Үзең кешелекле булган өчен,
Олылыйбыз бүген сине без.
Матур теләкләр белән энең Равил Якубович, тормыш 
иптәше Тәнзилә Юсуповна, балалары Венера-Александр, 
Марс-Гөлшат, оныкларың Илшат, Юлия, Алексей, Карина, 
Анжелла.

яңа терешка – волгоград – Димитровград.

сирия  җирендә үзенең хәрби хезмәтен үтәгәндә һәлак булган 
очучыга бюст авыл мәдәният йорты каршына куелды. Искә алу көненә 
Россия оборона министрлыгының вәкилләре, Р.м. хәбибуллинның 
хезмәттәшләре, сызран хәрби вертолет училищесының курсантлары 
һәм “Россия Дан Аллеясы”  проектының авторы м. л. сердюков һәм 
кореновск шәһәреннән бик күп кунаклар килде.

Һәйкәлне ачканннан соң вязовый Гай авылы өстеннән икешәр ми-8 
һәм ми-24 вертолетлары очты. ә иртән Герой күмелгән авыл зираты 
янына аның исеме белән аталган вертолет төште. “Рәфәгать хәбибул-
лин” вертолеты Россиядә беренче хәрби вертолетлардан санала. Ул  

краснодар краеннан бер мең километрдан артык араны  узып, вязовый 
Гай авылында хәтер көнендә Геройның батыр образын күрсәтте, сыман. 

якташыбызның  һәйкәлен  тантаналы төстә ачканнан соң аның янына 
Геройның яраткан савыр(туя)агачлары утыртылды.  хезмәттәшләре 
Геройның исемен  йөрткән  Иске кулаткы икенче номерлы урта мәк-
тәбенә  Р.м.  хәбибуллинның “ми-8 АмтШ” вертолеты фонындагы зур 
рәсемен бүләк иттеләр. Ул көнне шулай ук Р.м.  хәбибуллинның  уннан 
артык кечерәйтелгән һәйкәл копияләре дә Иске кулаткы районының 
мәктәплренә тапшырылды.

Аның исеме зәңгәр күкләрдә

Ул көнне  терешка елгасы буенда “Буыннар бәйләнеше” дип исемләнгән 
туристик слет та бик мавыктыргыч узды. Бу кызыклы чарада Иске кулаткы 
район администрацяисенең мәгариф  идарәсе командасы җиңү яулады  һәм 
күчмә кубок белән бүләкләнде. Башка призер командалар да грамоталар һәм 
медальләр белән бүләкләнделәр. 

якташыбыз, Россия Ге-
рое Рәфәгать хәбибул-
линны искә алу вязовый 
Гай авылы янындагы матур 
терешка елгасы буенда 
үтте. якташыбызның якты 
образын  хәтерләтеп, әйтер-
сең  табигать тә бу чарага 
үзенең     кояш нурларын 
сибеп, җылы көнен бүләк 
итте. Биредә, искитәрлек 
гүзәл  табигать почмагында, 
Геройның  истәлегенә  багы-
шланган  туристик  слет һәм  
спорт уеннары үткәрелде.

әлеге мөһим чарага 
авыл поселениеләре кол-
лективлары, районыбыз-
ның пенсионерлар союзы 
әгъзалары, оешмаларда 
хезмәт итүчеләр, төрле 

төбәкләрдән килгән спорт-
чылар зур теләк белдереп 
катнаштылар.

спортчыларның мини 
футбол уеннары ике  мәй-
данда оештырылды. Шу-
нысы үзенчәлекле әлеге 
бәйгедә Ангола, мали, 
тадҗикстан республикала-
рыннан,  сызран вертолет 
училищесында укучы хәр-
биләр дә  катнашты. 

Футбол кырында коре-
новск (краснодар крае), 
сызран шәһәрләреннән, 
Иске кулаткы, новоспасск, 
Павловка, Радищево рай-
оннарыннан спортчылар 
призлы урыннарны яулар  
өчен үзара көч сынадылар.  

Бу бәйгедә  вязовый  Гай 

авылының командасы -  бе-
ренче, Иске  кулаткы икенче 
номерлы урта мәктәбе ко-
мандасы  икенче урыннар-
ны  алдылар. ә  ике  өченче 
урынны  кореновск хәрби 
часте вәкилләре  һәм  Иске  
кулаткы  балалар спорт 
мәктәбе командалары яу-
ладылар. нәтиҗәдә, зур 
кубок вязовый Гай авылы 
командасына тапшырылды.  

мини футбол уеннары 
оешкан төстә узды. Анда 
һәр командадан да иң яхшы 
уйнаучы билгеләнде һәм 
алар мини кубоклар алуга 
лаек булдылар.

Р. АРИфУЛЛИН. 

Мини футбол уеннарында

Туристик слетта 

13 июльдә якташыбыз, Россия Герое Рәфәгать Хәбибуллинны искә алып аңа 
һәйкәл ачу тантанасына бер меңгә якын кеше җыелды. 

 Кадерле сеңелем, апа-
быз  Гүзәлия  Сабир 

кызы ЯКУПОВА!

Без сине гомер бәйрәмең 
-  50 яшьлек  юбилеең  
белән ихлас күңелдән кай-
нар котлыйбыз. сиңа озын 
гомер, бәхет-шатлыклар, 
җан тынычлыгы, тән сихә-
те, саулык-сәламәтлек 
телибез. кайгы-хәсрәткә 
бирешмичә, ярдәмчел, 
изге күңелле, пар канатлы 
булып, балаларыңның   
һәм оныкларыңның иге-
леген күреп, озак  яшәргә   

насыйп булсын. Рәхмәт-

ләргә  һәм рәхәтләргә 
төренеп яшә.
Тормыш юлың һәрчак бал-
кып  торсын,
Ягымлы, шат булсын 
                            күңелең.
Озын гомер, бәхет - 
                   шатлык  белән
Бер кайгысыз үтсен 
                                гомерең.
Зур бәхетләр юлдаш 
                           булсын сиңа,
Көннәреңне шатлык 
                                бизәсен.
Сәламәтлек — ярты              
                       бәхет, диләр,
Шушы бәхет читләп 
                                  үтмәсен.
Юбилеең белән котлап, 
Зайнетдиновлар һәм 
Насыровлар гаиләләре.

     Югара терешка-
тольятти.

Иске Атлаш авылында гомер итүче Роза Адельшевна 
ХӘБИБУЛЛИНА  16 июльдә 60 яшьлек юбилеен каршылады.
Кадерлебез! 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 
һәм дусларың арасында ихтирамга лаек. 
Сөйкемлелек балкый йөзеңдә,
Яшәү яме нурлы күзеңдә.
Хөрмәттә, муллыкта, шатлыкта,
Рәхәт үтсен гомерең дә.
җылы теләкләр белән каенатаң Якуб Абубәкәрович, 
каенанаң Бәян Абубәкәровна, балалары Расим-Наилә, 
Разия-җиһанша гаиләләре белән.

Иске Атлаш – самара – Ульяновск.
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Наши земляки в Саратове

в настоящем очерке мне хо-
телось бы рассказать о нашем 
земляке, главном враче государ-
ственного учреждения здравоох-
ранения «саратовская городская 
поликлиника №10» Ильдусе 
муратхановиче Иксанове. Уро-
женец села средняя терешка,  
И.м. Иксанов на протяжении 
последних шести лет руководит 
этим крупным государственным 
учреждением здравоохранения. 
И, надо сказать, руководит весьма 
успешно.

о масштабах и значении сде-
ланного им за эти годы говорят 
объективные факты. открытая в 
1961 году в одном из окраинных 
районов города, в Агафоновском 
поселке, поликлиника №10, пре-
вратилась к настоящему времени 
в крупнейшее медицинское уч-
реждение. она обслуживает бо-
лее 42 тысяч человек прикреплен-
ного населения. медицинскую 
помощь оказывают свыше 200 
человек медицинского персонала, 
распределенного по одиннадцати 
отделениям. все отделения воз-
главляют врачи высшей и первой 
категории, среди них есть и кан-
дидаты медицинских наук.

Поликлиника располагает хо-
рошей материальной базой. она 
размещена в комплексном семи-
этажном здании с трехэтажной 
пристройкой, имеет собственную 
котельную и хозяйственную служ-
бу. все это сложное хозяйство 
поддерживается в хорошем 
состоянии, постоянно обновля-
ется и совершенствуется: во всех 
кабинетах произведен ремонт, 
обновлена мебель, в поликлинике 
светло, тепло, чистота и порядок. 
И все это благодаря заботам и 
деловой хватке нашего земляка.

но Ильдуса муратхановича 
заботят не только стены, столы и 
стулья, а здоровье и настроение 
пациентов поликлиники. А это уже 

зависит в значительной степени от 
того оборудования, которым рас-
полагает медицинский персонал, 
от уровня технологии, профилак-
тики и лечения заболеваний.

к услугам пациентов кабине-
ты эндоскопии, реовазографии, 
доплерографии, компьютерной 
электрокардиографии, озоно-
терапии и другие, оснащенные 
современным медицинским обо-
рудованием. медицинский пер-
сонал постоянно учится, врачи 
и медсестры повышают свою 
квалификацию, осваивают новей-
шие лечебно – диагностические 
методики. Примером им в этом 
является главный врач. Ильдус 
муратханович имеет высшую 
квалификационную категорию 
по специальности «терапия». в 
2013 году он без отрыва от основ-
ной работы с отличием окончил 
саратовский государственный 
социально – экономический уни-
верситет, получив степень маги-
стра по направлению подготовки 
«Управление персоналом». в 
сентябре 2015 года И.м. Иксанов 
награжден высокой отраслевой 
наградой – нагрудным знаком 
«отличник здравоохранения» 
министерства здравоохранения 
РФ. При этом личные успехи 
главного врача сопряжены с 
успешной работой и достижени-
ями того коллектива, который он 
возглавляет.  ГУЗ «саратовская 
городская поликлиника №10» за 
большой вклад в социально – эко-
номическое развитие саратова 
награждена Почетной грамотой 
городской администрации.

сотрудники и пациенты поли-
клиники отмечают не только выда-
ющиеся организаторские способ-
ности Ильдуса муратхановича, 
но и его человеческие качества: 
бережное, внимательное отноше-
ние к людям, готовность прийти на 
помощь, доброту и милосердие. 

Эти замечательные качества, 
очевидно, идут от родителей: отца 
муратхана сабировича и матери 
халиды Исхаковны Иксановых. 
многое заложено в детские и 
юношеские годы, проведенные им 
в кругу родственников, соседей, 
друзей в родном селе средняя 
терешка. он родился здесь в 1963 
году, окончил среднюю школу, 
трудился в колхозе «Рассвет» 
(правда, недолго). Перед призы-
вом в Армию проходил обучение 
в автошколе ДосААФ в старой 
кулатке, получил водительское 
удостоверение категории «в» и 
«с». но служить ему не довелось.

летом 1981 года, успешно 
сдав вступительные экзамены, 
он стал студентом саратовского 
медицинского института. с тех пор 
его жизнь связана с этим прекрас-
ным волжским городом, который 
вплоть до 1928 года являлся 
для наших предков губернским 
центром.

Учился в институте с охотой, 
увлеченно, сочетая с 4 курса 
учебу с работой медбратом в 
травматологическом отделении 

медсанчасти крупного оборонного 
предприятия «Элмаш». Успешно 
окончил институт и ординатуру по 
специальности «терапия».  так 
исполнилось предсказание его 
любимой первой учительницы 
мирзаевой Райси насыбулловны, 
что этот вдумчивый, основатель-
ный и аккуратный во всем мальчик 
станет хорошим врачом. сам 
Ильдус муратханович рассказы-
вает, что загорелся идеей стать 
врачом, когда учеником 9 класса 
по болезни попал в старокулат-
кинскую районную больницу. 
выбранный тогда путь привел его 
к вершинам профессиональной 
деятельности и общественного 
признания. но произошло это от-
нюдь не автоматически и нелегко.

Ильдуса муратхановича Икса-
нова, как, пожалуй, всех выходцев 
из наших татарских сел, смело 
можно отнести к людям, которые 
«сами сделали себя». сегодня 
это вполне успешный, счаст-
ливый человек, пользующийся 
доверием, заботой, уважением 
и любовью окружающих: коллег, 
родственников, земляков.  У него 

прекрасная семья: жена наиля 
Ирфановна, дочь лилия, сын Ре-
нат. лилия пошла по стопам отца: 
в 2012 году окончила саратовский 
медицинский университет. А год 
назад в семье Иксановых произо-
шло радостное событие: любимая 
дочь родила сына. И теперь этот 
маленький человечек приносит 
деду массу приятных ощущений, 
чувство полноты жизни. 

в саратове обосновались и 
построили свою жизнь младшие 
братья Ирек и Фаиль. все трое 
братьев живут дружно, взаимно 
поддерживая друг друга. огром-
ную радость братьям Иксановым, 
их семьям доставляет возмож-
ность видеться и общаться с 
любимой мамой, получать от нее 
советы, заботится о ней. халидя 
Исхаковна живет в родном селе, 
имеет небольшое хозяйство. 
самой главной своей обязанно-
стью она, как истинная верующая 
мусульманка, считает распро-
странение религиозных знаний и 
нравственных ценностей среди 
местного населения. не случайно 
ее в селе уважительно называют 
«абыстай».

в нашем большом и красивом 
волжском городе с приятным для 
уха всякого татарина названием, 
начиная со второй половины XIX 
века, сформировалось и суще-
ствует сегодня своеобразное зем-
лячество кулаткинских татар. все 
мы, живя в саратове, постоянно 
ощущаем свою кровную связь с 
родным краем и стараемся не 
уронить чести кулаткинской зем-
ли. среди нас много достойных 
уважения людей. 

одним из таких людей, являет-
ся замечательный врач Иксанов 
Ильдус муратханович.

фрид РАшИТОВ. 
г. Саратов.

 Достойный сын Кулаткинской земли
“Онытмыек авыл 
                          батырларын,
Кадерле һәм бөек һәркайсы”.

1941-1945 – Бөек ватан су-
гышы еллары. Ул еллар бүген 
дә кешеләрнең, халкыбызның 
җаннарын тетрәткән вакыт. совет 
Армиясенең, барлык халкыбыз-
ның фронтта һәм тылда күрсәткән 
батырлыкларын зур горурлык 
белән искә алабыз.

Алар каршында без үзебезне 
һәрчакта бурычлы санап, бөек 
хөрмәт йөзеннән башларыбызны 
иябез. 

вязовый Гай авылыннан 286 
кеше сугышка алынган, тик шулар-
ның 96 сы югалып,  үлеп калган-
нар. 39 авылдашыбыз хәбәрсез 
югалганнар.

Авылдан киткән сугышчылар 
Бөек ватан сугышы фронтла-
рының бик күп участокларында 
көрәшкәннәр. Аларның күбесе 
вязьма, Ржев җирләрендә су-
гышып, һәлак булганнар.  әлеге 
фронтта  Абдрязяков  Усман  Исхак 
улы, Шамуков садыйк минһач 
улы, хасанов мирза Юнес улы, 
салихов Зәкәрья Идрис улы, Ра-
фиков Исхак сираҗи улы һәлак 
булганнар. 

Авылдашларыбыз каюм Абу-
шаев, Фәсхи әминов 1941 елның 
4 -10 декабрендә мәскәүне 
яклау сугышында үлеп калалар. 
Шушы сугышта 1917 елда туган 
авылдашыбыз Зимнуров мәхмут 
садыйк улы  генерал  Доваторның 
атлы гаскәрендә сугышкан. 

1942 елда совет гаскәрләре 
авыр кичерешләр һәм зур сына-
улар үтә. Гитлер зур көчләрен 
сталинград, воронеж төбәгенә ту-
плый. монда көчле бәрелешләргә 
каршы тору белән бергә совет 
гаскәрләренә мәскәүне дә, ле-
нинградны да сакларга туры килә 
һәм алар күп югалтуларга дучар 
булалар. Ул елларда байтак кына 
сугышчылар яраланып, үзләре 
элек гомер кичергән төбәкләргә 
әйләнеп кайталар. 

минем бабамның энесе вәль-

шин  кәшаф сабир  улы 1905 елда 
туган, элек  вязовый  Гай  авылын-
да  “калинин”  исемендәге кол-
хозда партячейка секретаре бул-
ган. Райисполком  рәисе Абдулхак 
әсфән улы Абдрәзәков тәкъдиме 
белән райкомга күчерелгән. 
“күмәк көч” район газетасының 
редакторы Рязапов фронтка 
киткәч, кәшаф абыйны редактор 
итәләр. Ул  ватаныбызның патри-
оты   буларак, фронттагы авыр 
хәлләрне аңлап, гариза биреп 
сугышка китә.  воронеж  төбәген-
дә сугыша, батальонда комиссар 
була. 1943 елның 12 январенда 
батырларча  сугышып   һәлак  була. 
Шул сугышта авылдашларыбыз  
Бавиев   Абдулхалим  Илач улы, 
Богдалов Ибраһим мөбин улы, 
вәльшин Рәхимҗан Илач улы, 
Узбеков Абдрахман әбдрәшит 
улы һәлак булалар.   

сталинградны саклауда гене-
рал Чуйковның 62 армиясендә 
авылдашыбыз Иксанов каһир 
Шикур улы “мамай” тавын саклап 
сугышкан.

1942 елның көзендә совет 
армиясе резервларны җыеп, зур 
көчләр туплап, сталинград  белән 
Дон  арасын өзеп  сталинградтагы 
фельдмаршл Паулюсның армия-
сен чолганышта калдыра. Шул чак 
Гитлер башка фронттан Гудерман 
белән  манштейнның аерым танк 
полкларын сталинградка  Па-
улюска ярдәмгә  җибәрә.

Безнең авылдашыбыз Ибраһи-
мов Бари Азам улы танкистлар 
әзерләү  курслары узып, воронеж 
төбәгенә сугышка килә. Шул чак  
түбән тагилдан өр-яңа танклар 
бушатыла. совет гаскәрләренә 
бишенче  танк   армиясе  оеш-
тырыла, аның  җитәкчесе  итеп 
генерал катуковны билгелиләр.

яңа оештырылган танк армия-
сендә Бари абый танк  йөретүче 
булып  сугышка  керә. Дон  дала-
ларында фашистларның танкла-
рына  каршы чыгып,  аларны 
тар-мар итәләр.

сталинградчы  Паулюсның бер 
миллионга якын армиясеярдәм-

сез калып, коралсыз, азык- төлек-
сез хәлдә әсирлеккә бирелә. 

1941 елда сугыш башланганда 
минем бабам (әниемнең әтисе) 
гаиләсе белән Баку шәһәрендә 
яшәгән.

Иң беренче булып әниемнең 
1922 елда туган энесен Абитов 
ханәфи Аллям улын сугышка 
алалар. Ул диңгезче булып се-
вероморскида су көймәсендә 
хәрби хезмәтен башлый. Алар 
Англиядән килә торган кораблар-
ны саклап, каршы  алып, озатып  
конвой  булып сугышканнар. 
Ул кораблар мурманскига, Ар-
хангельскига корал, азык-төлек 
китереп шундый канлы сугышта 
илебезгә ярдәм иткәннәр. ханәфи 
абый сугыштан соң да хезмәтен 
су асты көймәсендә дәвам ит-
терде һәм хәрби булып капитан 
дәрәҗәсенә җитте. 

ханәфи абыйның сеңелесе 
Алимә Абитова 1924 елда ту-
ган, унсигез яшьлек кыз бала 
үзе теләп сугышка китә. сугыш 
елларында фронт сызыгыннан 
яралы сугышчыларны поездлар-
да саратов, куйбышев (самара) 
госпитальләренә китергәннәр. 
Алимә апа шәфкать туташы 
булып, табибларга ярдәм итеп 
сугышкан. 

1943 елның җәе, Гитлер бө-
тен европаның резервларын 
берләштереп, яңадан мәскәүгә 
хөҗүм ясарга җыена. курск җәя-
сенә меңләп танк, самолетлар 
һәм миллионга якын солдатлар 
туплый. Бу сугыш Бөек ватан 
сугышының иң зур югалтулар 
булган  утлы  сугышлардан санала. 
Безнең авыл ирләре каһир  Бик-
баев, Гафур Шабуров, сафиулла 
Шәфиев, тәүфыйк Шамуков, 
Ибраһим   масеев, Шиһап Усманов 
шул чолганышта һәлак булалар. 

курск җәясендәге сугышта 
совет армиясе  корал, сугышучы 
солдатлар ягыннан да Гитлер 
армиясеннән  өстен була. Шушы 
көчле  бәрелешләрдән соң Гер-
мания армиясе яңа  һөҗүмнәр 
ясамады, көнбатышка чигенә 

башлады, алда  әле  ике елга якын 
сугыш барды. 

ленинград бөтенләйгә калып 
өч ел дәвамында  үзен саклады, 
шушы фронтта    авылдашла-
рыбыз   әбдрәкыйп  мөбин улы 
Богдалов, сафа Арслан улы 
Байбиков, нурали камалетдин 
улы Бәширов һәлак булалар. 
Шушы елларда 20-30 градус 
суыкта ленинград шәһәрен, 
халкын үлемнән  коткарыр өчен 
ладога бозы аша ярдәм килә 
башлады. Безнең авылдашыбыз 
нәбиулла Исхак улы мортазин, 
Зирекле авылыннан камил абый 
сәйфуллин шушы  боз “Дорога 
жизни” юлыннан ленинградка 
азык-төлек ташыганнар. Алар 
яралы сугышчыларны, картлар-
ны, балаларны тыныч булган 
шәһәрләргә күчерешкәннәр һәм 
илебезнең  азатлыгы  өчен  аяусыз 
көрәшкәннәр. 

Шулай ук авылдашларыбыз 
Билал   Имат  улы  Деникаев, 
хияли насыйр  улы  Деникаев 
ленинград фронтында, армия 
разведкасында сугышчы булган-
нар. Алар фронт сызыгын ничә 
мәртәбәләр  узып  кирәкле “телне”, 
я кирәкле  хәбәрләрне  алып  килә  
булганнар. 

Украинаны азат итүдә совет 
Армиясе зур югалтулар аша 
узды. Днепрны кичүдә, киевны 
азат итүдә  авылдашларым  Ба-
гаветдин касыйм улы  Романов, 
хиали  камалетдин  улы  Бәширов, 
Исмаил Азам улы Рахматуллин, 
таһир хөсәен улы Измайлов, 
Абдулхай Шикур улы Иксанов   
сугыштылар.   Алар арасыннан 
Исхак сабир улы Аделов, сафа 
хөсәен улы  Усманов, Ибраһим 
садри улы Шабаев, тәүфыйк 
хөсәен улы Асанов Украина 
җирендә һәлак булып, ятып кал-
дылар. 

1944 елның апрель ае. совет га-
скәрләре  одессаны   азат  итәргә 
җыеналар. Башлап,  дошман око-
пларына  артиллерия ата, аннан  
самолетлар бомбалар ташлап 
дөмектерәләр. Шуннан  фронт 

сызыгында минерлар (миналарны 
юк итүчеләр) эшли.  минем әти-
емнең энесе мәхмүт сафа улы 
вәльшин минер була, ул отделе-
ние командиры, кырны тикшереп 
әләмнәр куеп кайтканда, окопта 
ян күршесе Алимҗан хөсәен улы 
масеевны очрата. Бу хәл 1944 
елның 10 апрель көнендә була. 

одессаны азат иткәндә авыл-
дашларыбыз сафа мостафа 
улы Аделов, мәхмүт Борһан улы 
Бәширов һәлак булалар.

Польша, Румыния, венгрия, 
Австрия, Пруссия җирләрен 
фашистлардан азат итүдә авыл-
дашларыбыз Шакир Алюк улы 
Алюшев, кадим Имат улы Бави-
ев, нурали Фәхри улы Аюкаев, 
Абдулхак һәм Гаяз  камалетдин 
уллары курамшиннар, Алимҗан 
сабир улы Рахматуллин, хөсәен 
һәм Абдрәхим  Фазыл уллары 
салиховлар батырларча һәлак 
булганнар. 

Шулай ук сабир вәльшин, 
Аләветдин Иксанов, Ибраһим 
Деникаев, Азам вәльшин, минһач 
Аделов, Ибраһим Аделов, Аб-
дулхай Измайлов европаны азат 
итүдә, солтан Айнетдин улы 
нәүмәтуллин, нәбиулла минһач 
улы масеев, садык сафа улы 
Ибраһимов “Берлин операция-
се” ндә сугышып, Бөек Җиңүне 
яулауда үзләреннән зур өлеш 
керткәннәр. 

европа илләрен азат итүдә 
авылдашларыбыз, сугышчы-
лар Зәкәрья   Җәмәлетдинов,  
Алимҗан  Шабаев яраланып, 
берәр кулларын  югалтып  кайтты-
лар.  Шушы сугышларда  әбдрә-
шит Богдалов, сафа  мостафин, 
Зыя   Богдалов,  халим  Абдрәза-
ков та катнаштылар.

Авылдашларыбыз таһир сә-
лимҗан  улы кадров, мәхмүт са-
бир  улы   Бәширов  Бөек  Җиңүне 
тиңдәшле рәвештә  венгриядә  
Балатон күле  янында  һәм Буда-
пешт шәһәрендә  каршы  алалар.

                           (Дәвамы бар).   
Мөнир ВӘЛьшИН.

Вязовый Гай авылы тарихы

Туган авылым - алтын  бишегем
(Унбишенче бүлек)

1987 ел. Печән өсте. мин әтиемнең 
бүләк иткән чалгысын суктым да, 
атыбызны җигеп, печән чабарга дип 
урманга киттем. Урман мине авыл 
халкының хезмәт шавы белән каршы 
алды. Гүя  кешеләр бирегә яшәргә күч-
кән диярсең. Бар да кызу эштә. кайсы 
печән чаба, кайсы тырмалый, кайсы 
чүмәләләр куя - гомумән, кырмыска-
лар кебек  мәш киләләр иде анда.

Аларның хезмәт иткәннәренә со-
кланып, урманда аулак урын табып, 
атымны туарып, чалгымны кайрап 
дигәндәй, мин дә печән чабарга ке-
рештем. үзем печән чабам, үзем шат 
күңелемне урман кочагына бушатып, 
җыр сузам.  Чалгымны селтәгән саен 
чапкан пакусларыма  сокланып  туя ал-
мый, дәртләнә генә барам, малайны.

Эх, мин әйтәм: “ну печәне!”, дигән-
дә генә, ниһаять куаклар арасыннан 
бер авыл агае килеп чыкты. миңа 
кырын карап: “Энекәш, ачуланма, 
бу безнең печәнлек, элек-электән 
безнең нәсел, әби-бабаларыбыз  бу  
урыннан  печән чапканнар, атыңны 
җик тә  моннан сызгырт”, - дип тупас 
кына кисәтү ясады.

- Ай-яй, агай урманмы тар үзеңә,- 

дип әйттем дә, бәхәс куптармый гына 
китеп бардым мин моннан.

... Бу хәлгә тәгаен 30 ел вакыт үткән. 
мин  олыгаеп барсам да,  ат асрап 
һаман бу урманнан печән чабам һәм 
узганда теге агайның печәнлегенә 
күз салам. Аның  печәнлеген ничә 
еллар чүп үләннәр, кирәкмәгән  ку-
аклар басканын күрәм дә, башкаема 
төрле уйлар йөгерә: нәрсә соң ул 
агайның нәсел җепләре корыганмы? 
үзе картаеп, бабай булып печән чаба 
алмаса, улларын яисә оныкларын  
печәнлекләренә  җибәрергә иде. әллә 
инде бу агай өйләнмәгән? әллә инде 
өйләнеп тә балалары да булмаган?  
Алла белсен! Печәнлекләре бар, ә 
үзләре юк - дим дә һәм:

-  "Юк бар белән башыңны катты-
рма әле. на, малкай, без  печәннән   
кайтабыз!", - дип көлеп куям.

 Рөстәм АРИфУЛЛИН.
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Без печәннән кайтабыз
(парча)

сегодня модно говорить о 
патриотизме. от него зависит 
счастье целой страны. я думаю, 
чтобы быть патриотом, нужно, 
прежде всего, любить свою Роди-
ну, защищать, уважать ее. Патриот 
должен быть храбрым, мудрым, 
умным, хитрым, сильным, смелым 
и, конечно, мужественным.

хабибуллин Газинур Абдулха-
кович  является патриотом своей 
страны. он родился 8  октября 
1981 года. в 1998 году Газинур 
Абдулхакович окончил  среднюю 
общеобразовательную школу 
города сызрани  самарской 
области.  в 2003 году окончил 
военное училище  с отличием и 
присвоением воинского  звания 
лейтенант. По окончанию учили-
ща был направлен на службу в 
344 Центр Боевого Применения 
и Переучивания  летного состава 
города торжок тверской области. 
в 2010 году  поступил  в Центр 
Подготовки  летчиков-Испытате-
лей в городе Ахтубинск Астрахан-
ской области, который окончил в 
2012 году. Затем  был направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы в 929 Государственный 
летно-испытательный Центр  име-
ни в.П. Чкалова, расположенный  
в поселке Чкаловский московской 

области, где и  проходит  в на-
стоящее время службу в звании 
подполковника. 

За годы военной службы Гази-
нур Абдулхакович неоднократно 
принимал участие в боевых дей-
ствиях на территории Чеченской 
республики и сирийско-Арабской 
республики. За мужество  и геро-
изм, проявленный при защите  ин-
тересов Российской Федерации, 
указом Президента от 2017 года 
подполковник хабибуллин Гази-
нур Абдулхакович был награжден 
медалью «За отвагу». 

Женат, двое детей - сын и дочь.
  мы гордимся им.  он истинный 

патриот своей Родины. с таких 
патриотов нужно брать пример, 
стараться походить на них. 

Нажия 
ЧАМКАЕВА,

Глава МО «Атлашское 
сельское поселение».

Патриот своей страны
Борын тыгылу, күзләр яшьләнү 

һәм кызару, тын юллары томалану, 
тиредә тимгелләр барлыкка килү, 
йөткертү – болар барысы да им-
мун система эшчәнлеге бозылу 
нәтиҗәсендә барлыкка килгән 
аллергия симптомнары. кеше 
организмы витаминнар җитмәгән 
очракта аллергиягә тиз бирешә. 
Башка чорга караганда, җәй көне 
аллергия көчлерәк була. моның 
төп факторы – озакка сузылган 
чәчәк ату чоры. үз гомерендә бер 
тапкыр да бу авыруга бирешмәгән 
кешедә дә бу чорда аллергия 
барлыкка килергә мөмкин.
кайберәүләргә дару эчү дә 
булыша. әгәр моның белән 
генә котылып булмаса, табибка 
мөрәҗәгать итегез.
Аллергиядән  саклану  өчен 
кайбер кагыйдәләрне үтәргә 
тырышыгыз.
* спорт белән иртән иртүк шө-
гыльләнегез. Бу вакытта һавада 
серкәләр аз була. ә иң яхшысы 
– ябык бинада шөгыльләнү.
* Урамда саклагыч күзлек яки 
кепка киеп йөрегез.
* Урамда йөргән киемнәрегезне 

өйгә керүгә салып куегыз. Иң 
мөһиме – ул киемнәрне йокы 
бүлмәсендә тотмагыз.
* өйгә керүгә кулларны, битне 
аллергиягә каршы сабын белән 
юыгыз. Йокларга ятар алдыннан 
душ керү киңәш ителә.
* машинада йөргәндә, өйдә 
тәрәзәләрне ачарга тырышмагыз.
* Җиләк-җимешне, яшелчәне 
яхшылап юып ашагыз. тамакта 
һәм авыз куышлыгында әчеттерү 
тойсагыз, димәк, андый ризык-
тан баш тартырга кирәк. Чөнки 
поллиноз (“сезонлы аллергия”) 
белән авыручының 1/3е азыктан 
аллергия белән интегә.
нинди генә ел фасылы булса 
да, йөзләрдән елмаю беркайчан 
китмәсен!

Аллергиядән качып 
буламы?

Шәһәр җиреннән аермалы бу-
ларак, авылда фельдшер булып 
эшләү икеләтә зур җаваплылык 
сорый торган һөнәрләрнең берсе. 
Чөнки, сер түгел, бер үк вакытта 
аларга педиатр да, күз врачы да, 
хирург та булырга туры килә. тик, 
авылдашлар арасында абруй ка-
заныр өчен, белемле булу өстенә 
ачык йөзле, тәмле телле булу да 
бик мөһим. Шөкер, безнең яңа 
Зеленай авылы да  фельдшердан 
бик уңган. Фәридә Абдрәүфовна 
вагапованың  авылыбызда меди-
цина хезмәте күрсәтә башлавына 
инде 40 елдан артык. яшь кыз 
медицина училищесын тәмам-
лагач, яңа Зеленай авылында 
фельдшер булып хезмәт биогра-
фиясен башлап җибәрә һәм шушы 
авылда ук гомерлек мәхәббәтен 
дә очрата. тормыш иптәше Иршат 
Ризванович белән ике бала тәрби-
яләп үстерделәр. кызлары лилия 
әнисе кебек медицина белгечле-
ген үзләштергән. Бүгенге көндә 
мәскәү шәһәрендәге склифосов-
ский институтында эшли.  Уллары 
Раил   әстерхан  шәһәрендә  хәрби 
булып хезмәт итә.  

Фәридә Абдрәүфовна авылы-
бызда яшәүче һәрбер кешегә 

хезмәт күрсәтә. Авылыбыз фер-
меры Юнес Ибраев ФАПка ремонт 
ясады һәм халкыбыз өчен өстәмә 
уңайлыклар тудырды. медпун-
ктан кеше бервакытта да өзелеп 
тормый. кан басымы уйнаганнан 
интегүчеләр дә байтак.  әле 
тегесе, әле монысы, дигәндәй, 
авыру чыгып кына тора.   Җәй 
көне, умарта кортлары кадап, ал-
лергия реакцияләре белән байтак 
кеше мөрәҗәгать итә. Гомер үтә, 
ләкин ул бушка узмаган. хезмәт  
дәверендә Фәридә ханым  үзенең 
төпле белеме, диагноз куя белүе, 
авыруларга игътибарлылыгы 
белән авыл халкының ихтирамын, 
үзенә ышанычын яулады. еш кына 
аңа, бигрәк тә өлкән яшьтәге апа-
лар: “Безне районга җибәрмә, үзең 
генә дәвала. син бит врачлардан 
ким түгел, без сиңа ышанабыз”, - 
диләр. Бу ярдәмчел, кече күңелле, 
туры сүзле, дөреслекне яратучы 
ханым эшен намус белән башка-
ра. Ул, бернәрсәгә карамастан, 
көнме-төнме, яңгырмы-буранмы, 
авыруларга ярдәмгә ашыга, кирәк 
булса, авыру янында төн буе 
утырып чыга. Фәридә Абдрәүф 
кызын үз эшенә җаваплы караучы, 
бик таләпчән, хезмәтен яратып 

башкаручы авыл врачы дип әйтә 
алабыз. Ул авылга читтән килгән 
бала-чагаларны, олыларны да 
карый, бервакытта да кире как-
мый, булдыра алганча   ярдәм  
итә.  Эш сәгате  тәмамланса  да, 
авыл фельдшерының  эше төгәл-
ләнми әле – өйгә дә  киләләр. ә  
вагаповларның  капкасы  ябылып  
тормый дисәң дә була. Фәридә 
ханым көн дими, төн дими, һәрбер 
авыруны, шифалы кулы белән 
генә түгел, дөрес киңәше, тәмле 
сүзе белән дә дәваларга тырыша.  
Шуның өчен барлык авылдашла-
рыбыз да аны ихтирам итә. 21 
июль көнне Фәридә Абдрәүф кызы 
үзенең туган көнен каршы ала, аңа 
64 яшь тула. туган көне уңаеннан 
яраткан фельдшерыбызга газета 
аша үзебезнең чиксез рәхмәт-
ләребезне, күңелебездә булган 
теләкләребезне җиткерәбез. 
үзенә, гаиләсенә исәнлек-саулык, 
иминлек телибез.

Разия САНАТУЛЛИНА.
 Яңа Зеленай авылы.

Безнең фельдшерыбыз сәгатькә 
карамый
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№ 29, 19 июль 2017 ел. По 30 ИЮля 2017 ГоДАтелеПРоГРАммА с 24 ИЮля    время
 местное!

 24 Понедельник

июля   25    июля  26 среда
  июля   июля  28 Пятница

июля   29     июля   30   июля
Четверг суббота воскресеньевторник   27 25   26    27  28  29   30  24

   июль
Дүшәмбе сишәмбе Чәршәмбе Пәнҗешәмбе Җомга Шимбә якшәмбе

июль июль июль июль июль июль

Эчәк инфекциясе 
– ашказаны-эчәк трак-
тын зарарлаучы тулы 
бер авырулар төр-
кеме. Аларны төрле 
вирус һәм бактерияләр 
барлыкка китерә. Ин-
фекция зарарланган 
ризыклар һәм су кул-
ланганда организмга 
керә. күп очракта авы-
руларда диарея, косу, 
организм агулану (тем-
пература күтәрелү, 
хәлсезлек) билгеләре 
күзәтелә. кайчакта 
бернинди билгеләрсез 
була, ягъни кеше бу 
возбудительне йөртүче 
була. Эчәк инфекциясе 
төркеменә дизентерия, 
сальмонеллез, гастро-
энтеритлар, лабора-
торик расланган һәм 
ачыкланмаган этиоло-
гияләр керә. Шулардан 

кискен эчәк авырулары 
иң таралган төре булып 
тора.

А в ы р у  й ө р т ү -
челәрдән инфекция 
тышкы тирәлеккә 
тизәк, косык аша чыга. 
Барлык эчәк инфекци-
ясе возбудительләре 
дә диярлек яшәргә 
сәләтле. Алар туфрак-
та, суда, хәтта төрле 
предметларда озак 
яши. мәсәлән, кашык, 
тәлинкә, ишек тотка-
сы һәм мебельдә. Бу 
микроблар салкыннан 
курыкмый, ләкин җылы 
һәм дымлы урында 
яшәүне өстенрәк күрә. 
Бигрәк тә алар сөт ри-
зыклары, йомырка, ит 
һәм балык фаршында, 
койка, кесәл, суда (би-
грәк тә җәй айларында) 
тиз үрчиләр.

сәламәт кеше орга-
низмына эчәк инфекци-
ясе возбудительләре 
авыз аша ризык, су 
яки пычрак куллардан 
эләгә. Эчәк таякчыгын 
(кишечная палочка) 
сыйфатлы булмаган 
кефир, йогырт һәм 
башка ризыклар аша 
“эләктерергә” мөмкин. 
стафилококк инфек-
циясе кремле кондитер 
эшләнмәләрендә була. 
сальмонеллез тавык 
ите һәм йомыркасы, 
казылык, начар юылган 
яшелчәдән йога.

Эчәк инфекциясе 
шулай ук ачык сулы-
кларда була. Шуңа күрә 
махсус билгеләнгән 
урыннарда гына су 
коенырга ярый. Ачык 
сулыклардан су эчү 
һәм аларда яшелчә, 

җ и л ә к - җ и м е ш  ю у 
киңәш ителми. Чөнки 
А гепатиты су юлы 
белән йога.

микроблар авыз 
аша ашказанына, ан-
нан эчәклеккә эләгә, 
алар анда күпләп үрчү-
гә керешә. микроблар 
организмга эләккәннән 
соң бернинди бил-
геләрсез инкубация 
периоды башлана, ул 
6-48 сәгать дәвам итә. 
Авыру симптомнарын 
микроблар һәм алар-
дан бүленеп чыгучы 
токсиннар барлыкка 
китерә. Аларның иң 
куркынычы – косу яки 
эч китү нәтиҗәсендә 
организмның сусызла-
нуы. Бу авыру аеруча 
яшь балалар һәм өлкән 
яшьтәге кешеләрдә 
авыр формада уза.

әлеге авырулар ел 
әйләнә теркәлә, әмма 
аларга сезонлылык 
хас, бигрәк тә җәен һәм 
көзен еш була. Агымда-
гы елның 5 аенда муни-
ципаль районда эчәк 
инфекциясенең 163 
очрагы теркәлде, шу-
ның 70 проценты – 14 
яшькәчә балаларда. 
Авыручыларның күп 
өлеше моның сәбәбе 
итеп юылмаган яки на-
чар юылган җиләк-җи-
меш, шәхси гигиена 
кагыйдәләрен үтәмәү-
не әйтә.

әгәр дә сездә эчәк 
инфекциясе билгеләре 
сизелсә, үз белдегегез 
белән дәваланмагыз. 
Авыру катлауланма-
сын өчен вакытында 
табибка мөрәҗәгать 
итегез.

Авыруны кисәтү 
өчен түбәндәге кагы-
йдәләрне үтәү кирәк:

• ашар һәм ашарга 
пешерер алдыннан, 
бәдрәфтән соң кулла-
рыгызны юыгыз;

• азык-төлек өчен 
файдаланылучы кухня 
кирәк-ярагын чиста 
тотыгыз;

•  чи ит, тавык ите һәм 
диңгез ризыкларын 
башка ашамлыклардан 
аерым саклагыз;

• ризыкларны, би-
грәк тә ит, йомырка һәм 
диңгез продуктларын 
яхшылап пешерегез 
һәм кыздырыгыз;

•  әзер ризыкны бүл-
мә температурасында 
2 сәгатьтән артыкка 
калдырмагыз;

•  чиста судан фай-
даланыгыз яки аны 

кайнатып кына кулла-

ныгыз;

•  срогы чыккан 

азык-төлекне куллан-

магыз;

• ризыкны озак са-

кламагыз (хәтта суыт-

кычта);

• тазә һәм бозыл-

маган азык-төлек кенә 

сатып алыгыз;

•  я ш елч ә  һ ә м 

җиләк-җимешне чиста 

суда яхшылап юыгыз.

фәүзия 
БАХТИЯРОВА,

Иске Кулаткы рай-
он больницасының 

табиб -
 ифекционисты.

Эчәк инфекциясен кисәтү

06:00 "ман-
зара". 6+
08:05 "әдәби 
хәзинә" 
0 8 : 3 0 

"яшәсен театр!" 0+
09:00 "яңалыклар" 
09:20 "яланаяклы кыз". 
10:05 "кайнар хит" 
11:00 "татарлар" 12+
11:30 "татар халык җы-
рлары" 0+
12:00 "яңалыклар" 12+
12:20 "үч". телесериал 
13:10 "караоке татар-
ча" 0+
13:25 "Без тарихта эзле-
без" 0+
13:35 "мырау батыр". 0+  
14:30 "Переведи! татар-
ча өйрәнәбез" 0+
15:00 "яңалыклар" 12+
15:15 "күчтәнәч" 0+
15:30 "тамчы-шоу" 0+
16:00 "үткәннәр сагын-
дыра" 0+
16:10 "манзара". 6+
18:00 "яңалыклар" 12+ 
18:20 "үч". телесериал 
19:10 "халкым минем" 
19:40 "татар халык җы-
рлары" 0+
20:05 "татарлар" 12+
20:30 "таяну ноктасы" 
21:00 "яңалыклар" 12+
21:20 "күчтәнәч" 0+
21:40 "караоке татар-
ча" 0+
21:55 "оныта алмыйм". 
22:45 "яланаяклы кыз". 
23:35 "яшәсен театр!" 
00:00 "яңалыклар" 12+          

06:00 "манза-
ра". 6+
08:05 "Без та-
рихта эзлебез" 
08:30 "яшәсен 

театр!" 0+
09:00 "яңалыклар" 12+
09:20 "яланаяклы кыз". 
10:10 "Җырлыйк әле!" 6+   
11:05 "татарлар" 12+ 
11:30 "халкым минем" 12+
12:00 "яңалыклар" 12+
12:20 "үч". телесериал 
13:10 "караоке татарча" 
13:25 "әдәби хәзинә" 12+
14:00 "мырау батыр". 0+  
14:30 "Переведи! татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "яңалыклар" 12+
15:15 "күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да, 
биибез" 0+
16:00 "үткәннәр сагын-
дыра" 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" 
21:55 "оныта алмыйм". 0+
22:45 "яланаяклы кыз". 
23:35 "яшәсен театр!" 0+
00:00 "яңалыклар" 12+

06:00 "манза-
ра". 6+
08:05 "әдәби 
хәзинә" 12+

08:30 "яшәсен театр!" 0+
09:00 "яңалыклар" 12+
09:20 "яланаяклы кыз". 
10:15 "Башваткыч" 6+
11:05 "татарлар" 12+ 
11:30 "татар халык җыр-
лары" 0+
12:00 "яңалыклар" 12+
12:20 "үч". телесериал 
13:10 "караоке татарча" 
13:25 "Без тарихта эзле-
без" 0+
14:00 "мырау батыр". 0+  
14:30  "Переведи! татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "яңалыклар" 12+
15:15 "күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да, 
биибез" 0+
16:00 "үткәннәр сагын-
дыра" 0+
16:10 "манзара". 6+
18:00 "яңалыклар" 12+
18:20 "үч". телесериал 
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" 
21:55 "оныта алмыйм". 0+
22:45 "яланаяклы кыз". 
23:35 "яшәсен театр!" 0+
00:00 "яңалыклар" 12+

06:00 "манза-
ра". 6+
08:05 "Без та-
рихта эзлебез" 
08:30 "яшәсен 

театр!" 0+
09:00 "яңалыклар" 12+
09:20 "яланаяклы кыз". 
11:20 "татарлар" 12+
11:45 "Ач, шигърият сер-
ләреңне" 6+
12:00 "яңалыклар" 12+
12:20 "үч". телесериал 
13:10 "караоке татарча" 
13:25 "әдәби хәзинә" 12+
14:00 "мырау батыр". 0+  
14:30 "Переведи! татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "яңалыклар" 12+
15:15 "күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да, 
биибез" 0+
16:00 "үткәннәр сагын-
дыра" 0+   
16:10 "манзара". 6+

ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль  котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль  сәхифә 
20:30 "мин китәм... 6+ 
21:00 "яңалыклар" 12+
21:20 "күчтәнәч" 0+
21:40 "караоке татарча" 
21:55 "күңелдә назлар". 
22:45 "яланаяклы кыз". 
23:35 "яшәсен театр!" 0+
00:00 "яңалыклар" 12+          
00:15 "яшьләр тукта-
лышы" 12+
00:40 "татарлар" 12+

06:00 "манзара". 
0 8 : 0 5  " н ә -
сыйхәт" 6+
08:30 "яшәсен 

театр!" 0+
09:00 "яңалыклар" 12+ 
09:20 "музыкаль каймак" 
10:10 "ком сәгате" 12+                   
11:05 "татарлар" 12+
11:30 "кичке аш" 6+
12:00 "яңалыклар" 12+
12:20 "үч". телесериал
13:10 "караоке татарча" 
13:25 "нәсыйхәт" 6+
14:00 "мырау батыр". 0+  
14:30 "Переведи! татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "яңалыклар" 12+
15:15 "күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да, 
биибез" 0+
16:00 "үткәннәр сагын-
дыра" 0+   
16:10 "манзара". 6+
18:00 "яңалыклар" 12+
18:20 "үч". телесериал 
19:10 "нечкә билле 
Зиләйлүкнең җырлары". 
20:05 "татарлар" 12+
20:30 "ватандашлар" 6+
21:00 "яңалыклар" 12+
21:20 "күчтәнәч" 0+
21:40 "караоке татарча" 
21:55 "музыкаль каймак" 
22:40 "яланаяклы кыз". 12
00:00 "яңалыклар" 12+

06:00 "әйдә, 
дустым, уйнат 
гармуныңны". 6+

07:00 "Sиңа Mиннән 
Sәлам" 6+
09:30 "Шаян хәлләр" 16+
10:00 "кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:45 Аманулла."моңлы 
ядкәрь". 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 "Җырларымда мин 
бәхетле". 6+   
22:25 Р.киньябаев. "Гүргә 
керер сер иде..." Уфа 
"нур" татар дәүләт драма 
театры спектакле 12+
00:55 Аманулла."моңлы 
ядкәрь". 12+  

06:00 "яшьле-
гем сукмагы". 6+
07:30 "Җырла-
рымны сезгә 

юлладым". 6+
09:25 "яшьләр тукта-
лышы" 12+
09:55 "тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:30  "Җырлыйбыз да, 
биибез" 0+
10:45 Г.Зәйнашева. "И, 
кызык Шүрәле!". 0+
11:30 "халкым минем" 
12:00 "мин китәм... 6+ 
12:30 "татарлар" 12+
13:00 "нәсыйхәт" 6+
13:30 "Йөрәктә йөрткән 
сүзләр". 6+  
15:15 "тутык кыңгырау". 
16:30 "музыкаль кай-
мак" 12+
17:20 "әдәби хәзинә" 6+
17:50 "Без тарихта эзле-
без" 0+  
18:20 "нечкә билле 
Зиләйлүкнең җырла-
ры". 6+          
19:10 "ком сәгате". ха-
рис салихҗан 12+
20:05 "япь-яшь килеш 
әле хисләрем...". 6+
21:55 "Бөркетләр". теле-
фильм 12+     
2 3 : 2 0 " х а л -
к ы м  м и н е м "  1 2 +                                                                                                                                              
23:45 "ком сәгате" 12+
00:40 "Tатарлар" 12+

0 5 : 0 0 
«Җырлыйк 
әле!» 6+
05:50 та-
т а р с т а н 

хәбәрләре  12+
06:00 "манзара". 6+
08:00 новости татар-
стана 12+
08:10 “народный бу-
дильник”  12+
09:00  «Последний яны-
чар» .  12+
10:00 «үч». телесериал 
10:50 «оныта ал-
мыйм...». 0+
11:30  “секреты татар-
ской кухни”  12+
12:00  «Дом образцо-
вого содержания”.  16+
13:00 Документальный 
фильм 12+
14:00 “Закон. Парла-
мент. общество”  
14:30 новости татар-
стана 12+
14:45 "хочу мульт-
фильм!" 0+ 
15:00 "күчтәнәч" 0+
15:15  «Без тарихта 
эзлебез»  6+
15:40  «мастера» 6+ 
16:00 “ кафе “Парадиз ”. 
17:00 «үч».  телесери-
ал 12+
18:00  «татарлар» 12+
18:30 татарстан хәбәр-
ләре  12+ 
19:00   “таяну ноктасы” 
19:30 новости татар-
стана 12+
20:00  “вызов 112”   16+
20:10  “тукай урамын-
да”  0+
20:15 "күчтәнәч" 0+
20:30 татарстан хәбәр-
ләре  12+
21:00  “Чёрное озеро”  
21:30 новости татар-
стана 12+ 

05:00   "музы-
каль каймак" 
05:50 татар-
стан хәбәр-
ләре 12+

06:00 "манзара". 6+
08:00 новости татарста-
на 12+
08:10  «народный будиль-
ник»  12+
09:00 «Последний яны-
чар». телесериал  12+ 
10:00 «үч». телесериал 
10:50 «Родная земля” 12+
11:30  “секреты татарской 
кухни”  12+
12:00   “Дом образцового 
содержания».  16 +
13:00 «Путь» 12+
13:15  “Фолиант в столет-
нем переплете” 12+
13:30 «не от мира сего...» 
13:45  «я обнимаю гло-
бус….» 12+
14:00  «если хочешь быть 
здоровым» 12+
14:15  «Дорога без опас-
ности» 12+  
14:30 новости татарста-
на 12+
14:45 "хочу мультфильм!" 
15:00 "күчтәнәч" 0+
15:15 «әдәби хәзинә»  
15:40 мультфильмы 0+
16:00  “кафе “Парадиз”. 6+
17:00 «үч». телесериал 
18:00  “татарлар” 12+ 
18:30 татарстан хәбәр-
ләре  12+
19:00  “таяну ноктасы” 16+ 
19:30 новости татарста-
на   12+
20:00  “вызов 112”   16+
20:10  “тукай урамын-
да”  0+
20:15 "күчтәнәч" 0+
20:30    татарстан хәбәр-
ләре  12+
21:00    “Чёрное озеро”  16+
21:30 новости татарста-
на 12+

05:00   «Җыр-
лыйк әле!» 6+
05:50   татар-
стан хәбәр-
ләре 12+ 

06:00 "манзара". 6+       
08:00 новости татарста-
на  12+
08:10 «народный будиль-
ник»  12+
09:00 «Последний яны-
чар». телесериал  12+
10:00 «үч». телесериал 
10:50 «ватандашлар» 
11:30  “секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Дом образцового 
содержания». 16+
13:00 «каравай» 6+
13:30 Документальный 
фильм 12+ 
14:30 новости татарста-
на  12+
14:45 "хочу мультфильм!" 
15:00 "күчтәнәч" 0+
15:15  “яшьләр тукта-
лышы” 12+ 
15:40 мультфильмы  0+
16:00  “кафе “Парадиз”. 
17:00   «үч». телесериал 
18:00    “татарлар” 12+
18:30 татарстан хәбәр-
ләре 12+
19:00 “таяну ноктасы” 16+
19:30 новости татарста-
на  12+
20:00  “вызов 112”   16+
20:10  “тукай урамында” 
20:15 "күчтәнәч" 0+
20:30 татарстан хәбәр-
ләре 12+
21:00    “Чёрное озеро”  16+
21:30 новости татарста-
на  12+
22:00    “вызов 112”   16+
2 2 : 1 0  « в е ч е р н я я 
игра»”12+
23:00    «Последний яны-
чар». 12+
00:00    "видеоспорт" 12+

0 5 : 0 0   
“Башваткыч” 
05:50 татар-
стан хәбәр-
ләре 12+

06:00   "манзара". 6+
08:00 новости татарста-
на 12+
08:10  “народный будиль-
ник”  12+
09:00 «Последний яны-
чар». 12+
10:00 «үч». телесериал 
10:50 «оныта алмыйм...». 
11:30   “секреты татарской 
кухни”  12+
12:00    «Дом образцового 
содержания».  16+
13:00    “каравай”  6+
13:30    “Фолиант в столет-
нем переплете” 12+
13:45    «не от мира 
сего…» 12+
14:00    Документальный 
фильм 12+
14:30    новости татар-
стана 12+
14:45    «хочу мульт-
фильм!» 0+
15:00    «күчтәнәч» 0+
15:15  “әдәби хәзинә” 12+
15:40 мультфильмы 0+
16:00  “кафе “Парадиз”. 6+
17:00    «үч». 12+
18:00 «татарлар» 12+   
18:30 татарстан хәбәр-
ләре 12+ 
19:00    “таяну ноктасы” 
19:30    новости татар-
стана 12+
20:00  “вызов 112”  16+
20:10  “тукай урамын-
да”  0+
20:15 "күчтәнәч" 0+
20:30    татарстан хәбәр-
ләре 12+
21:00    “мин китәм... 
Җырларым, моңнарым 
кала...”. 6+
21:30     новости татар-
стана 12+
22:00    “вызов 112”  16+

05:00  "хал-
кым минем..." 
0 5 : 2 5  " н ә -
сыйхәт" 6+
05:50 татар-

стан хәбәрләре 12+
06:00 "манзара". 6+
08:00 новости татарста-
на 12+
08:10  «народный будиль-
ник ”  12+
09:00  «Последний яны-
чар».  12+
10:00 «үч». телесериал 
10:50 «нәсыйхәт» 6+
11:30  “секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Дом образцового 
содержания».  16+
13:00  “Башваткыч” 6+
14:00 "Актуальный ис-
лам" 6+
14:15   “все суры кора-
на” 6+   
14:30 новости татарста-
на 12+
14:45 «хочу мульт-
фильм!» 0+
15:00 «күчтәнәч» 0+
15:15  “тамчы-шоу” 0+
15:40 мультфильмы  0+
16:00  “кафе “Парадиз”. 6+
17:00 «Уч». телесериал 
18:00    “туган җир” 12+
18:30    татарстан хәбәр-
ләре 12+
19:00 «таяну нокта-
сы»16+
19:30 новости татарста-
на 12+    
20:00 "вызов 112" 16+
20:10  “тукай урамын-
да”  0+
20:15 "күчтәнәч" 0+
20:30 татарстан хәбәр-
ләре 12+
21:00  “Дк”  12+ 
21:15  “если хочешь быть 
здоровым...” 12+
21:30 новости татарста-
на 12+

05:00   концерт 
07:00   "Sиңа 
Mиннән Sәлам" 

09:30   "Автомобиль" 12+
10:00   “кайнар хит”  12+
11:00   “халкым минем...” 
11:30  “секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 "каравай" 6+
12:30 "видеоспорт"  12+
13:00  “олы юл”. кон-
церт 0+
13:30  л. янсуар. “Ишек”. 
15:00  “Йөрәктән - йөрәк-
кә».  6+ 
16:00 «нәсыйхәт» 6+
16:30 «татарлар» 12+
17:00  “Без тарихта эзле-
без” 6+
17:30 Футбол. Чемпионат 
России. 6+
19:30 новости в субботу  
20:00 телефильм 12+ 
20:30   “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 новости в субботу 
22:00 «красавица из тру-
щоб”. 16+
00:00   “Железнодорож-
ный роман”. 18+

05:00  “краса-
вица из тру-
щоб”. 16+

07:00 концерт 6+
09:00    “Дк” 12+
09:15 Документальный 
фильм 12+
09:45    “тамчы-шоу”  
10:15    "яшьләр тукта-
лышы" 12+
10:45  “музыкаль кай-
мак”  12+
11:30  “секреты татар-
ской кухни”  12+
12:00  “каравай” 6+
12:30 Документальный 
фильм 12+
13:30 концерт государ-
ственного академиче-
ского симфонического   
15:00  “ком сәгате”  
16:00  “Җырлыйк әле!” 
17:00   “видеоспорт” 12+
17:30  “әдәби хәзинә” 
18:00  “Башваткыч” 6+
18:55   телефильм 12+
19:15  “Профсоюз – союз 
сильных” 12+
19:30  “мои звёзды пре-
красны”. 16+
21:00 концерт 6+
22:00  “Прощай, Париж!”. 
23:45  “кияү-балакай”. 

6.00 т/с «ПРестУПле-
нИе БУДет РАскРЫ-
то» (16+)
6.10, 7.05 т/с «тАк-
сИсткА» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «сегодня»
8.00 «Деловое утро 
нтв»
10.00, 11.20 т/с «воЗ-
вРАЩенИе мУхтАРА» 
12.15 т/с «коДекс 
ЧестИ» (16+)
14.25, 19.30 «обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00, 17.30 т/с «ПАУ-
тИнА» (16+)
20.40 т/с «моРскИе 
ДьяволЫ. смеРЧ» 
1.35 «Футбольная сто-
лица»
2.10 т/с «свИДетелИ» 
3.00 т/с «ПоПЫткА к 
БеГствУ» (16+)
3.55 «суд присяжных» 
5.15 «лолита» (16+)

6.10, 7.05 т/с «тАксИст-
кА» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «сегодня»
8.00 «Деловое утро нтв» 
10.00, 11.20 т/с «воЗвРА-
ЩенИе мУхтАРА» (16+)
12.15 т/с «коДекс Че-
стИ» (16+)
14.25, 19.30 «обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
15.00, 17.30 т/с «ПАУтИ-
нА» (16+)
20.40 т/с «моРскИе 
ДьяволЫ. смеРЧ» (16+)
1.35 т/с «свИДетелИ» 
2.25 т/с «ПоПЫткА к 
БеГствУ» (16+)
3.20 «суд присяжных» 
4.40 «лолита» (16+)
5.25 т/с «ПРестУПле-
нИе БУДет РАскРЫто»

6.10, 7.05 т/с «тАксИст-
кА» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «сегодня»
8.00 «Деловое утро нтв» 
10.00, 11.20 т/с «воЗвРА-
ЩенИе мУхтАРА» (16+)
12.15 т/с «коДекс Че-
стИ» (16+)
14.25, 19.30 «обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
15.00, 17.30 т/с «ПАУтИ-
нА» (16+)
20.40 т/с «моРскИе 
ДьяволЫ. смеРЧ» (16+)
1.35 т/с «свИДетелИ» 
2.25 т/с «ПоПЫткА к 
БеГствУ» (16+)
3.25 «суд присяжных» 
4.40 «лолита» (16+)
5.25 т/с «ПРестУПле-
нИе БУДет РАскРЫто» 

6.10, 7.05 т/с «тАксИст-
кА» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «сегодня»
8.00 «Деловое утро нтв» 
10.00, 11.20 т/с «воЗвРА-
ЩенИе мУхтАРА» (16+)
12.15 т/с «коДекс Че-
стИ» (16+)
14.25, 19.30 «обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
15.00, 17.30 т/с «ПАУтИ-
нА» (16+)
20.40 т/с «моРскИе 
ДьяволЫ. смеРЧ» (16+)
1.35 т/с «свИДетелИ» 
2.25 т/с «ПоПЫткА к 
БеГствУ» (16+)
3.20 «суд присяжных» 
4.40 «лолита» (16+)
5.25 т/с «ПРестУПле-
нИе БУДет РАскРЫто»

6.10, 7.05 т/с «тАксИст-
кА» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «сегодня»
8.00 «Деловое утро нтв» 
10.00, 11.20 т/с «воЗвРА-
ЩенИе мУхтАРА» (16+)
12.15 т/с «коДекс Че-
стИ» (16+)
14.25, 19.30 «обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
15.00, 17.30 т/с «ПАУтИ-
нА» (16+)
20.40 т/с «моРскИе 
ДьяволЫ. сУДьБЫ» 
2.35 «мы и наука. наука 
и мы» (12+)
3.25 «суд присяжных» 
4.40 «лолита» (16+)
5.20 т/с «ПРестУПле-
нИе БУДет РАскРЫто» 

6.10 т/с «2, 5 ЧеловекА» 
6.50 «ты супер!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«сегодня»
9.20 «Устами младенца» 
10.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.25 «Умный дом» (0+)
11.20 «Главная дорога» 
12.00 «еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.50 «квартирный во-
прос» (0+)
13.55 «нашПотребнад-
зор»
15.05 «красота по-рус-
ски» (16+)
16.05 «своя игра»
17.20 «однажды...» (16+)
18.00 «секрет на милли-
он». Алексей нилов (16+)
20.25 т/с «ментовскИе 
воЙнЫ» (16+)
0.10 «ты не поверишь!»

6.10 т/с «2, 5 Челове-
кА» (16+)
6.50 «ты супер!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«сегодня»
9.20 лотерея «счастли-
вое утро» (0+)
10.25 «едим дома» 
11.20 «Первая переда-
ча» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
12.55 «Дачный ответ» 
14.05 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
15.00 т/с «УлИЦЫ РАЗ-
БИтЫх ФонАРеЙ» 
17 .20  «следствие 
вели...» (16+)
19.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
20.25 т/с «ментов-
скИе воЙнЫ» (16+)
0.10 «ты не поверишь!» 
0.55 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
2.25 т/с «ППс» (16+)
4.00 Д/ф «тропою тигра» 
4.50 «лолита» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 4.00 «новости»
10.20 «контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «модный при-
говор»
13.15, 4.50 «наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 
«время покажет» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
19.45 «Первая студия» 
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «время»
22.35 т/с «вАнГелИя» 
0.40 т/с «веРсАль» 
2.55 х/ф «ослеПлЁн-
нЫЙ ЖелАнИямИ» 

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
4.00 «новости»
10.20 «контрольная за-
купка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «модный приговор»
13.15, 4.50 «наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «вре-
мя покажет» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
19.45 «Первая студия» 
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «время»
22.35 т/с «вАнГелИя» 
0.40 т/с «веРсАль» (16+)
2.55, 4.05 х/ф «Боль-
ШАя БелАя нАДеЖДА»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 4.00 «новости»
10.20, 5.10 «контроль-
ная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «модный при-
говор»
13.15 «наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 
«время покажет» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
19.45 «Первая студия» 
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «время»
22.35 т/с «вАнГелИя» 
0.40 т/с «веРсАль» 
2.50, 4.05 х/ф «воЖДь 
кРАснокоЖИх И 
ДРУГИе» (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
4.00 «новости»
10.20, 5.10 «контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «модный приговор»
13.15 «наедине со все-
ми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «вре-
мя покажет» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
19.45 «Первая студия» 
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «время»
22.35 т/с «вАнГелИя» 
0.40 т/с «веРсАль» (16+)
2.50, 4.05 х/ф «смеР-
тельное ПАДенИе» 

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«новости»
10.20 «контрольная за-
купка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55, 5.30 «модный при-
говор»
13.15 «наедине со все-
ми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «вре-
мя покажет» (16+)
17.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
19.45 «Первая студия» 
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «время»
22.35 «Победитель»
0.00 т/с «веРсАль» (16+)
2.15 х/ф «БИБлИя» (16+)

6.40, 7.10 «Россия от края 
до края»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
«новости»
7.40 «трембита»
9.35 «смешарики. новые 
приключения»
9.45 «смешарики. Пин-
код»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «слово пастыря»
11.15 «Айвазовский. на 
гребне волны»
12.20 «смак» (12+)
13.15 «Идеальный ре-
монт»
14.15 «трын-трава» (16+)
16.00 «наедине со всеми» 
17.55 «ванга»
19.20 «максиммаксим!» 
20.20 «кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «время»
22.20 «сегодня вечером» 
0.00 «клуб весёлых и 
находчивых» (16+)

6.00, 7.10 х/ф «комАн-
ДИР сЧАстлИвоЙ 
«ЩУкИ» (12+)
7.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«новости»
8.00 «День военно-мор-
ского флота РФ. Празд-
ничный канал»
11.00 «торжественный 
парад к Дню воен-
но-морского флота РФ»
12.30, 13.15 Д/ф «Цари 
океанов»
13.50, 16.15 х/ф «БИт-
вА ЗА севАстоПоль»
17.45, 19.15 «Юбилей 
николая Расторгуева»
19.55 «три аккорда» 
22.00 «время»
22.30 «клуб весёлых и 
находчивых» (16+)
1.00 х/ф «немноЖко 
ЖенАтЫ» (16+)
3.25 х/ф «тРИ БАлБе-
сА» (16+)
5.05 «наедине со все-
ми» (16+)

6.00, 10.15 «Утро 
России»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 вести
11.00 «о самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 местное вре-
мя. вести
12.55 т/с «По ГоРя-
ЧИм слеДАм» (12+)
15.55 т/с «тАЙнЫ 
слеДствИя» (12+)
1 8 . 4 0  « П р я м о й 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут» 
22.00 т/с «ПРестУ-
ПленИе» (16+)
1.50 т/с «ПоИскИ 
УлИк» (12+)
3.35 т/с «нАслеД-
нИкИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 вести
11.00 «о самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 местное время. 
вести
12.55 т/с «По ГоРя-
ЧИм слеДАм» (12+)
15.55 т/с «тАЙнЫ 
слеДствИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 т/с «ПРестУ-
ПленИе» (16+)
1.50 т/с «ПоИскИ 
УлИк» (12+)
3.35 т/с «нАслеДнИ-
кИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 вести
11.00 «о самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 местное время. 
вести
12.55 т/с «По ГоРя-
ЧИм слеДАм» (12+)
15.55 т/с «тАЙнЫ 
слеДствИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 т/с «ПРестУ-
ПленИе» (16+)
1.50 т/с «ПоИскИ 
УлИк» (12+)
3.35 т/с «нАслеДнИ-
кИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 вести
11.00 «о самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 местное время. 
вести
12.55 т/с «По ГоРя-
ЧИм слеДАм» (12+)
15.55 т/с «тАЙнЫ 
слеДствИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 т/с «ПРестУ-
ПленИе» (16+)
1.50 т/с «ПоИскИ 
УлИк» (12+)
3.35 т/с «нАслеДнИ-
кИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 вести
11.00 «о самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 местное время. 
вести
12.55 т/с «По ГоРя-
ЧИм слеДАм» (12+)
15.55 т/с «тАЙнЫ 
слеДствИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 т/с «ПРестУ-
ПленИе» (16+)
1.50 т/с «ПоИскИ 
УлИк» (12+)
3.35 т/с «нАслеДнИ-
кИ» (12+)

6.00, 5.50 т/с «БеЗ 
слеДА» (16+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 местное 
время. вести
9.20 Россия. местное 
время (12+)
10.20 «сто к одному»
11.10 «Пятеро на од-
ного»
12.00, 15.00, 21.00 
вести
12.40, 15.20 х/ф «У 
РекИ ДвА БеРеГА» 
21.50 х/ф «невА-
ляШкА» (12+)
1.45 «танцуют все!»
3.40 т/с «мАРШ тУ-
РеЦкоГо-3» (12+)

8.00 м/ф «маша и 
медведь»
8.30 «сам себе ре-
жиссёр»
9.20, 4.40 «смехо-
панорама евгения 
Петросяна»
9.50 «Утренняя по-
чта»
10.30 «сто к одному»
11.20 местное вре-
мя. вести. неделя в 
городе
12.00, 15.00, 21.00 
вести
12.20 «смеяться раз-
решается»
14.00, 15.20 х/ф «Пе-
нелоПА» (12+)
22.45 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.15 «Эдита Пьеха. 
Русский акцент» 2.15 
х/ф «ДевоЧкА» 



12
№ 29, 19 июль 2017 ел.

БЕЛДЕРүЛӘРРЕКЛАМАЛАР КАЙГЫ УРТАКЛАшУ

Телефоннар: Индекс 54505.
Газетаны басарга кул кую вакыты:
график буенча - 16.00
фактта  -  16.00
Тираж 2400
Заказ № 13/29
Распространяется по подписке.

Газета отпечатана с готового оригинала-макета
в ООО «Принт Хаус»
432071, г. Ульяновск, ул. федерации, 15.

Адрес редакции, издателя:
433940
р.п. старая кулатка
Ульяновской области,
ул. куйбышева, 22.
оАУ  Редакция газеты
"кумяк кюч".

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

Элемтә һәм масса - күләм коммуникацияләр сфера-
сында күзәтү буенча федераль службаның Ульяновск 
өлкә идарәсе 2014 елның 21 ноябрендә ПИ №ТУ73-00388 
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. Безнең сайт  интернетта 
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Рассрочка и 
скидки!!!

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 подарок
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)

Продаются железо-бетонные 
кольца всех размеров. Доставка, 
монтаж. Телефон: 89371747498.

Продаются пологи (баннер) из 
ПВХ. Водо-мороз- солнце стойкие, 
3х6 метров и других размеров – от 
800 рублей.  Доставка  бесплатная. 
Обращаться по телефону: 
       8 - 987 – 520 – 74 - 41.

Натяжные потолки
«җиде һава»

Недорого.
 89021273125.

Продаются овцы, бараны 
(аш, акыйка, нәзер, курбан).
Также срубы, доски (де-
ловой лес) .Телефон: 
89021273125.

Только 27 июля с 8-17 ч. 
в СОш № 2 (ул . Куйбышева 9) 

ТД  "Элегант" проводит ярмарку 
школьной формы и 

сопутствующих  товаров 
по низким ценам.

Такси «Лидер»
В Старой Кулатке осуществляет 
набор пассажиров по маршруту 
Старая Кулатка- Ульяновск и 
также обратно. Имеются билеты 
(автобусные). Все официально и 
законно!!! Поездки по Кулатке – от 
70 руб. Заказные по району, по 
области и на дальние расстояния. 
Звоните и уточняйте цены! Не-
дорого! Телефоны: 89297940945, 
89041910840.
Бригада из трех человек осущест-
вляет рытье колодцев, канализа-
ций. Ремонт колодцев, установку 
ж/б колец. Доставка ж/б колец, 
а/м “КамАз” – кран-балка, кольца 
внутренним диаметром 1 м, 80 см, 
70 см, высота 90 см. Работы прово-
дятся круглогодично. Быстрота и 
качество работ гарантируется. Те-
лефоны: 89273924449 – Вильдан; 
89374098746 – Ринат; 89521971142.  

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; КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕфОНЫ: 
8 (84 - 249) 2 – 14 - 39; 8 – 927 – 27 – 14 – 600, 8 - 927 - 980 - 59 - 59, 
8 - 908 – 490 - 09 – 19.

          С ЗАБОТОЙ О ВАС,
 МАГАЗИН “УНИВЕРСАЛ” 
расположенный по адресу:    р.п. Павловка 
Ульяновской области,  ул. Совет-

ская, площадь 4. 
Энергосберегающий пакет 
на каждое окно – в подарок!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Замер, доставка – бесплатно. Пенсионерам, ветеранам предо-

ставляется дополнительные скидки. Также имеются в продаже 
ПРОфТРУБА, 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

Закупка мяса коров, телок, быков. 
Вынужденный забой.  Телефон: 
89371787013, 89270039587.
Продаем  гаражи  металлические 
(пеналы) новые и б/у. Разме-
ры любые. Доставка бесплат-
ная. Цена от 26 тыс. руб. Тел.: 
89063969864; 88007009091.
В р.п. Старая Кулатка , по ул. 
Северная 26 «А» продается зе-
мельный участок, 10 соток, для 
строительства индивидуаль-
ного жилого дома и надворных 
строений. Имеется гараж, сарай. 
Газопровод - на участке, водо-
провод проходит по улице. Элек-
тричество подведено к гаражу, 
зарегистрирован электронный 
счетчик, асфальт до участка. 
Телефон: 89278150912.
Продается телка на племя, крас-
но-белой породы. Телефон: 
884(249)38 - 5- 70.

Район сугыш һәм  хезмәт ветеран-
нары советы,  Иске кулаткыдан тыл 
хезмәтчәне Бибинур Инсафовна 
САЛИХОВАНЫң вафат булуы сәбә-
пле, якыннарының, туганнарының 
тирән кайгысын уртаклаша.

Район сугыш һәм  хезмәт ветеран-
нары советы,  Иске кулаткыдан 
тыл хезмәтчәне, хезмәт ветераны 
Мәүҗүдә Зарифовна БОГДАНО-
ВАНЫң вафат булуы сәбәпле, 
якыннарының, туганнарының тирән 
кайгысын уртаклаша.

Район сугыш һәм  хезмәт вете-
раннары советы,  Иске мостяктан  
Мөнирә Якубовна ГАНЕЕВАНЫң 
вафат булуы сәбәпле, якыннары-
ның, туганнарының тирән кайгысын 
уртаклаша.

Продается автомобиль «ВАЗ-2110», 
инжектор, 2001 года выпуска. Цена 
договорная. Также продается старый, 
деревянный дом под разборку. Телефо-
ны: 89278064030, 89372778020.

В ОПС Старая Кулатка срочно тре-
буются почтальоны. Обращаться 
по телефону: 2-15-99.

Тәбрикләүләр кабул итегез!
Иске Кулаткыда туып үскән һәм хәзер дә шунда гомер итүче Римма 

Кәшаф кызы АВВЯСОВА 20 июль көнне үзенең 70 яшьлек юбилеен бил-
геләп үтә. Яраткан тормыш иптәшем, кадерле әниебез, сөекле әбекәебез!
Без сине чын күңелебездән юбилейлы 
туган көнең белән котлыйбыз. кадер-
лебез,  син - ирең өчен тугрылыклы 
хатын, балаларыңа – мәрхәмәтле әни, 
оныкларыңа – киң күңелле әбекәй, 
туганнарың, дусларың өчен ярдәмчел, 
ачык йөзле кеше. хезмәт сөючәнлегең, 
тырыш, намуслы булуың өчен без сине 
хөрмәт итәбез һәм бик яратабыз. синең 
белән һәрвакыт  горурланабыз. Аллаһы 
тәгалә киләчәктә дә кайгы-хәсрәт күр-
мичә, картаюны сизмичә, яшәү дәртеңне 
сүндермичә, исәнлектә, шатлыкта, 
балаларыбызның уңышларына сөенеп, 
бәхетле көннәр, иман байлыгы, тагын озак еллар безне шатландырып, хәерле, 
озын гомер кичерергә насыйп итсен.
70 яшьлегең белән котлап,
Зур бәхетләр сиңа телибез.
Үзең кешелекле булган өчен,
Олылыйбыз бүген сине без.
Котлы булсын, кадерлем, туган көнең
Озак яшә, бул син бәхетле.
Янымда син булганда гына,
Табып була олы бәхетне.
Әниебез, әбекәебез – безнең кадерлебез
Без бәхетле җирдә син барга.
Киңәшчебез, терәгебез булып,
Озак яшә безнең арада.
Иң изге, иң җылы теләкләр юллап, сине яратып тормыш иптәшең Рәшит 
Хөсәенович, улың Илдар, кызың Гөлнара, киявең Рамил, оныкларың 
Диана, Артур, кодагыең Хатирә җәмалиевна.

Иске кулаткы – мурманск.

Якын кешебез, кадерле туганы-
быз Римма Кәшафовна 

АВВЯСОВА!

Шушындый зур һәм күркәм бәй-
рәмең көнендә без сине ихлас 
күңелдән тәбрик итәбез. көннәрең 

өметле, төннәрең айлы, гомерең 
озын, сәламәтлегең нык булсын. 
Һәрвакытта да шулай матур, көләч 
йөзле, киң күңелле, сабыр, ярдәмчел 
һәм мәрхәмәтле булып кал. Алдагы 
көннәреңдә дә балалар-оныклар 
шатлыгына сөенеп, туганнарың 
белән матур, мул тормышта яшәргә 
насыйп булсын. Барысы өчен дә мең 
рәхмәт сиңа.
Бәхеткә, шатлыкка күмелеп,
Һәрвакыт елмаеп һәм көлеп.
Кадергә, хөрмәткә төренеп,
Яшә син мәңгелек нур булып.
җылы теләкләр белән  килендә-
шең фәридә Таһировна, балала-
ры Гүзәл, Наилә, Асия, Виктор, 
оныклары Рамил, Эльнара-Артур, 
Әлфия-Александр, оныкчасы 
Кристина.

Хөрмәтле Рәисә Солтан кызы 
шАБАКАЕВА 20 июль көнне үзе-
нең 65 яшьлек гомер бәйрәмен 
– юбилеен билгеләп үтә. Кадерле 
җиңгиебез, киленебез, туганыбыз!
сине җәйнең иң матур, чәчәккә 
күмелгән аенда килгән туган көнең 
белән ихлас күңелебездән котлый-
быз. телибез иң зур байлык – саулык, 
җан тынычлыгы, пар канатың – Равил 
абый белән шатлыкта, муллыкта, 
бала-оныкларыгызның рәхәтен күреп 
яшәргә Аллаһы тәгалә насыйп ит-
сен. кешелеклелегең, гаделлелегең 
һәрвакытта да юлдаш булсын. Бала-
ларыңа, оныкларыңа, туганнарыңа 
үрнәк булдың. күп еллар медицина 
өлкәсендә эшләп, елшанка авылы 
халкының  ихтирамын яуладың. 8 
июль көнне сезнең гаиләгез саратов 
өлкәсе Губернаторы Радаев в.в. 
исеменнән “тугрылык һәм мәхәббәт” 
өчен медале белән бүләкләнде. 
Рәисә апа, алдагы көннәрең дә якты 
кояш кебек балкып торсын. 
Таң җилләрен кушып моңлы җырга

Кояш нурын төреп чәчәккә.

Күңелдәге рәхмәт хисебезне
Багышладык сиңа теләккә.

Бәйрәмең белән котлап, Расим, 
фатих-Адилә, Раимә-Равил, Румия, 
Рафаэль-Гөлфия, Диләрә-Игорь, 
Дина-Хельги, барчасы да бала-о-
ныклары белән.

елшанка –хвалынск – карамалы 
– кирюшкино – мәскәү – санкт-Пе-

тербург, норвегия-осло.

В р.п. Старая Кулатка по ул. 
Пионерская 42, продается трех-
комнатная квартира. По всем во-
просам обращаться по телефону: 
89278344778.

Яңа Мостяк  авылында  гомер итүче  Әнвәр  Әдһәм улы ТУКТАРОВКА 
20 июльдә 85 яшь тула.  Хөрмәтле авылдашыбыз!

сезне күркәм бәйрәмегез – олы юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән котлый-
быз. киләчәк гомерегез якты, кояшлы көн кебек, ямьләргә төренеп, чиксез 
бәхеттә, тыныч тормышта гына үтсен. күңел күгегез һәрчак аяз булсын, 
куанычлар сезне беркайчан да ташламасыннар.Без һәрвакыт сездән үрнәк 
алып, акыллы киңәшләрегез белән файдаланабыз. тирән ихтирамыбызны 
һәм олы рәхмәтебезне белдерәбез. Озын булсын Сезнең гомерегез,
Тыныч булсын һәрчак күңелегез!
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,
Зур шатлыклар белән таңнарыгыз атсын.
җылы теләкләр белән Яңа Мостяк авылы мәчете картлары һәм авыл 

сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы.


