Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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23 февраль - Ватанны саклаучылар көне!

Армия тормыш мәктәбе булып кала

Бу көнне билгеләү 1918
елның 23 нче февраленә – Петроград һәм Мәскәүдә булган
беренче урам җыеннарына
барып тоташа. 1922 елга кадәр
ул Кызыл Армия һәм Флот

көне буларак билгеләнә. 1949
елдан “Совет Армиясе һәм
Хәрби-диңгез флоты көне”
дип атала. 1995 елдан башлап
“Ватанны саклаучылар көне”
булып китә. Ә 2002 елда Дәүләт

думасы карары белән ул ял
көне дип игълан ителә. Халыкта
аны ир-егетләр көне дип тә атау
гадәте бар. Без әлеге бәйрәм
уңаеннан көзен генә хәрби
хезмәтләрен үтәп кайткан

23 февраля – День воинской славы России –
День защитника Отечества.
Дорогие ульяновцы!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества!
В этот день мы выражаем слова благодарности и признательности тем, кто всегда берег и
продолжает оберегать нашу Родину – ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым солдатам и офицерам запаса. Немало наших
граждан даже в этот праздничный день выполняют свой долг, обеспечивая безопасность России.
Есть и те, кто в скором времени только вступят в ряды Российской армии. Это ответственная и
почетная миссия – служить Отечеству, охранять границы своей страны.
Любовь к своей Родине, несокрушимое стремление защищать ее рубежи, вот что испокон
веков отличало наших отважных и сильных мужчин. Так будет и впредь. Они – наша гордость и
наши герои, пример для молодого поколения.
Дорогие земляки! Огромного вам счастья, здоровья, благополучия, стабильности и мирного
неба над головой!
Губернатор Ульяновской области

С.И. МОРОЗОВ.

Председатель Правительства
Ульяновской области				

А.А. СМЕКАЛИН.

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области

А.А. БАКАЕВ.

Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

В.П. КОЗИН.
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егетләр белән очраштык.
Илдус Исмәгыйл улы Рәхмәтуллин - Карамалы егете. 2015 елда Иске Кулаткы
дәүләт механика – технология
колледжын тәмамлап, хәр-

би хезмәткә киткән. Челәбе
шәһәрендәге хәрби өйрәнү
үзәгендә “БАЗ – 5921” автомашинасына механик – йөртүче һөнәрен үзләштергән. Бу
куәтле техника ракета установкасын йөртүче буларак
файдаланыла. Аннары Илдус
Омск шәһәренә күчерелә,
анда автоброне танк - инженер
институтында намус белән
хезмәтен ахырынача төгәлли.
Туган авылын, әти – әнисен
сагынып кайта. Әнисе - Нурия Әбдрәшитовна авылда
фельдшер – акушер пунктында
эшли, әтисе гомере буе күмәк
хуҗалыкта хезмәт итеп, инвалид булган. Бүген Илдус кайда
эшләргә, әти – әнисенә ничек
таяныч булырга дип баш вата.
Үзе информацион - технологияләр белгече, автомобиль
йөртү хокукы бар, тик икенче
ай инде эш таба алмый.
Ә менә Иршат Илдар улы
Ханбиковка уңыш елмайган,
ул кайткач ук район больницасына компьютерчы булып эшкә
урнашкан. Иске Кулаткы егете,
Мәскәү өлкәсенең өйрәнү –
сынау үзәгендә механик – радиотелефонист булып хезмәт
иткән. Владимирск өлкәсенең
Александров шәһәрендә укулар үткән. Анда бик ошаган
үзенә. "Әмма туган яктан да
кадерлерәк нәрсә юк. Кайда
тудың, шунда файдалы булы-

рга кирәк", - ди егет.
Раил Камил улы Сытдыков та шундый фикер белән
туган Карамалы авылына
кайткан. Ул Түбән Новгородта
өйрәнүләр үткән һәм Воронеж
шәһәрендәге хәрби частьтә мотострелковый пехота полкында
хәрби хезмәтен тәмамлаган.
“БМП- 2” маркалы хәрби техникада оператор – төз атучы
һөнәрен башкарган. Әнисе
Роза Абдулхаковна белән
әтисе Камил Кыямович өч
ул – өч Ватанны саклаучы
тәрбияләп үстергәннәр. Раил
- уртанчылары. Аның авылдан
читкә китәсе килми. Тик бүген
әле Раилгә эш урыны юк. Ул
автомашина йөртү хокукына
да ия. Менә шушы лачын кебек егетләребезне үзебезнең
районда калдырып, аларның
туган җирләрендә файдалы
булырга дигән теләкләрен
тормышка ашырырга ярдәм итә
алсак иде. Урындагы Хакимият, “Бердәм Россия” партиясе
әгъзалары, район депутатлары
яшь егетләребезне ярдәмсез
калдырмаслар, дип ышанасы
килә. Чөнки алар - безнең Ватанны саклаучылар, беренче
чакырудан ук хәрби киемнәрен
киеп, сафка басырга әзерләр.
Майзя МАСИЕВА.

Хөрмәтле сугыш ветераннары, Кораллы Көчләр сафларында булган
һәм бүген дә хезмәт итүче якташларыбыз, булачак ил саклаучылары!
23 февральдә илебез халкы Ватанны саклаучылар көнен билгели. Искекулаткылылар яу
кырында да сынатмадылар, аннары тыныч елларда да Ватаныбыз каршында үзләренең изге бурычларын намус белән үтәделәр. Кораллы Көчләр сафларындагы егетләребез “кайнар нокталар”
да һ.б. урыннарда батырлык үрнәге күрсәтеп, башкаларга үрнәк булып калалар.
Хөрмәтле ир – егетләребез! Сезне барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Һәрвакыт шат,
бәхетле булыгыз! Сезгә һәм гаиләләрегезгә тыныч күк йөзе, ныклы сәламәтлек, муллык, һәр
эшегездә уңышлар теләп калабыз
Э.Ә. ГАНЕЕВ,
Иске Кулаткы районы Башлыгы, “Бердәм Россия” партиясенең урындагы политсовет
Секретаре.
И.А. АБЛЯЗОВ,
Иске Кулаткы район администрациясе
Башлыгы.

Дорогие мужчины межмуниципального отдела
МВД России «Павловский»!

23 февраля народ России празднует День защитника Отечества. В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому званию, званию
единого для всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков,
к молодежи, которая только недавно надела военную форму. И этого не нарушат даже самые
большие изменения в современном мире. Мы были и являемся свидетелями радикальных изменений, которые происходят и у нас, и во всем мире. В других измерениях живет и наше общество.
Но нельзя забывать, отбрасывать все то, что этому предшествовало. Священной есть память о
нашей победе. Все те, кто носит почетное звание защитника Отечества, олицетворяют все этапы
развития нашего славного войска.
Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья, вдохновения и успехов в нелегком труде защитника Родины.
Женский состав МО МВД России «Павловский».
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ЯҢАЛЫКЛАР

23 февраль көнне район мәдәният йортының бию залында Хәрби Дан көне билгеләп үтеләчәк. Тантаналы
чара 9 сәгать 30 минутта башлана. Анда барлык учреждение, предприятие, оешма коллективлары, мәктәп
укучылары катнашачак.

Официальная информация
Водительские права можно обменять в МФЦ

Ро с с и я П р е з и д е н ты Владимир Путин РФ
Хөкүмәтенә ятим балаларны үзләре теләгән
җирдә торак белән тәэмин
итү мәсьәләсен карарга
боерды.

●

●

●

Россия Президенты
Владимир Путин РФ 2017
елга һәм 2018-2019 еллардагы план чорына федераль бюджеты турындагы
законны имзалады. Документ хокукый мәгълүматның рәсми порталында
басылды.

●

●

●

●

●

●

Россия Президенты
Владимир Путин совет
гаскәрләренең 1943 елда
Сталинград сугышында
җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итү турындагы указны
имзалады.
Россия Президенты Владимир Путин федераль
куркынычсызлык коллегиясендә чыгыш ясаганда
Ерак Көнчыгышта һәм
Арктика төбәгендә дәүләт
чиген ныгыту кирәклеге
турында белдерде дип
хәбәр итә "Дейта"нәшер
итү агентлыгы.

Ульяновск өлкәсендә
мөселман мәдәнияте музее
булдырылачак. 18 февраль
көнне Губернатор Сергей
Морозов һәм мөселманнарның баш имам-ахунд
Региональ Диния нәзарәте
рәисе Илдар хаҗи Сафиуллин белән рухи-мәгърифәтчелек эшчәнлеге һәм
традицион кыйммәтләрне
саклау мәсьәләләре буенча фикер алыштылар

●

●

●

18 февраль көнне өлкә
балалар һәм яшьләр иҗаты
сараенда интеллектуаль
олимпиадаларга нәтиҗә
ясалды һәм финал ярышлары үтте. Ябылу тантанасында Ульяновск өлкәсе
Губернаторы Сергей Морозов һәм РФ Президентының идел Буе Федераль
округында тулы вәкаләтле
ярдәмчесе Владимир Колчин катнаштылар.

●

●

●

17 февраль көнне Губернатор Сергей Морозов
Криуши суднолар төзү
һәм ремонтлау заводында
булды. Предприятие җитәкчесе Ринат Низамов белән
киләчәктәге перспективалар турында сөйләделәр.
Директор сүзләренә караганда, бүген предприятиедә продукцияне чит илгә
җибәрү буенча актив эш
алып барыла. Соңгы ун ел
эчендә Криушида төзелгән
18 судно экспортка озатылган.

С февраля 2017 года
в многофункциональных
центрах жителям региона
доступна услуга по приему
документов на выдачу национальных и международных водительских удостоверений. Новый документ
можно получить в случае
его утраты, окончания срока
действия или смены личных
данных заявителя.
По словам директора

Корпорации развития ИТ
Светланы Опенышевой,
данная услуга в настоящее
время предоставляется
в центрах госуслуг «Мои
документы» Заволжского
района города Ульяновска
и Барышского района Ульяновской области. «В скором
времени планируется выдача прав в МФЦ Инзенского района, - рассказала
Светлана Опенышева. -

Ограниченное количество
центров, предоставляющих
государственную услугу,
обусловлено требованиями
к хранению бланков водительских удостоверений
и наличию необходимого
оборудования».
Чтобы получить права в МФЦ, заявителю
необходимо заполнить
заявление, а также предоставить паспорт,
медицинскую справку,
национальное водительское удостоверение (при
его наличии) и оплатить
государственную пошлину.
Фотографирование заявителя проводится при
подаче заявления сотрудником многофункционального центра. Кроме того,
что центры госуслуг имеют
удобный график работы,
их специалисты проинформируют заявителя о
готовности прав и пригласят
на выдачу.

В Ульяновской области продолжается прием заявок на участие
в Проекте поддержки местных
инициатив-2017
На сегодняшний день в Минфин региона поступило
более 70 заявок из муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан.
«В 2017 году на реализацию «Проекта поддержки
местных инициатив» из областного бюджета выделено
более 100 млн рублей, что в полтора раза больше, чем
в прошлом году. А это значит, что мы сможем улучшить
качество жизни даже в самых отдаленных и небольших
селениях, главное, чтобы жители сами активнее включались в работу», - подчеркнул Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
В этом году проект поддержки местных инициатив
получил статус приоритетного. Ежемесячно проходят
заседания комитета под руководством Первого заместителя Губернатора области Александра Якунина, который
является куратором проекта. На данный момент к участию
в конкурсном отборе принято восемнадцать заявок.
«Большая часть представленных проектов направлена
на создание благоприятных условий для организации
культуры и досуга, а так же на улучшение благоустройства
территории поселения», - сообщила Министр финансов
Ульяновской области Екатерина Буцкая.
Напомним, прием заявок для участия в Проекте
поддержки местных инициатив-2017 стартовал 16
января и продлится до 1 марта 2017 года.

Какие перемены ждут
предпринимателей?
16 февраля в рамках
Года предпринимательства
в нашем районе прошел
семинар для предпринимателей района с участием
представителей налоговой
службы. Предприниматели
могли задавать вопросы по
налогообложению, сдаче
отчетности, по нововедениям в налоговом законодательстве.
3.07.2016 г. Президентом РФ В. В. Путиным был
подписан Федеральный
закон, вносящий изменения
в Федеральный закон № 54
от 22.05.2003 г. «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт».
Главное отличие новой
кассовой техники от той, что
используется в настоящее
время, будет заключаться
в ее технической составля-

ющей. ККТ нового образца
должна быть оснащена
возможностью подключения к сети Wi-fi- или GPRS
-устройством, с помощью
которого можно выполнить
выход в интернет. Новые аппараты не будут иметь электронной ленты – ей на смену
придет так называемый
фискальный накопитель, на
котором в зашифрованном
виде будет храниться вся
передаваемая оператору
информация.
Нововведение имеет

ряд преимуществ как для
предпринимателей, так и
для налоговой службы:
владельцы ККМ освобождаются от необходимости регулярного внесения
средств на счета центров
технического обслуживания; снижение количества
выездных проверок, проводимых сотрудниками ФНС,
и возможность выявления
зон риска, в которых нарушение законодательства
становится наиболее вероятным; хранение всей

информации о сделках на
едином сервере оператора
и возможность восстановления чеков, подтверждающих факт покупки;
отсутствие необходимости
в обучении кассиров работе
с новыми аппаратами, т.к.
принцип их использовании
останется прежним.
Сроки перехода на онлайн кассы зависят от
режима налогообложения
и направления деятельности. С 1 февраля 2017 года
полностью прекращается
регистрация в налоговых
инспекциях аппаратов старого образца. Период с
1 февраля и до 1 июля
2017 года – это переход
на онлайн-кассы для тех
продавцов, которые уже
работают с ККТ. То есть, с
лета следующего года касса
с ЭКЛЗ применяться уже
не может.
Продавцы на ЕНВД и

ПСН, а также те, кто оказывает услуги населению на
любом режиме налогообложения с выдачей типографского бланка строгой отчётности, должны применять
кассовый аппарат только
с 1 июля 2018 года. На них
требование установить
новые кассы с 2017 года не
распространяется.
За использование ККМ,
не соответствующей установленным законом нормативам, ч. 4 ст. 14.5 КоАП
РФ, устанавливает следующие виды наказания: для
должностных лиц – предупреждение или штраф в
размере от 1 500 до 3 000
рублей; для юридических
лиц – предупреждение или
штраф в размере от 5 000
до 10 000 рублей.
Розалия МАГДЕЕВА,
Директор «Центра
развития предпринимательства».

Юридическая консультация

Взыскание алиментов в судебном порядке
В случае неуплаты алиментов добровольно
и отсутствия нотариального соглашения алименты могут быть взысканы в судебном порядке.
В зависимости от требования алименты
взыскиваются в порядке приказного или искового производства. Так, в порядке приказного
производства рассматриваются требования
о взыскании алиментов, если они не связаны
с установлением отцовства, оспариванием
отцовства (материнства) или необходимостью
привлечения других заинтересованных лиц и
не превышают 500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 121, ст. ст.
122, 131 ГПК РФ).
При этом на основании судебного приказа не
могут быть взысканы алименты в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса
сопряжено с необходимостью проверки наличия
либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания. В
этом случае алименты взыскиваются в порядке
искового производства.
Обратите внимание!
Если требование о взыскании алиментов

подлежит рассмотрению в порядке приказного
производства, то исковое заявление, поданное с
нарушением этого порядка, возвращается судом
заявителю (п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
По общему правилу дела о взыскании алиментов рассматривают мировые судьи. Однако
если исковое заявление содержит, например,
требование об оспаривании отцовства (материнства), а также об установлении отцовства
либо о лишении родительских прав, то такое
дело рассматривает районный суд (ч. 1 ст. 23,
ст. 24 ГПК РФ; п. 3 разд. II Обзора судебной
практики, утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 13.05.2015).
Исковое заявление или заявление о вынесении судебного приказа можно подать мировому
судье по месту жительства ответчика (должника)
или по месту вашего жительства (ст. 28, ч. 3 ст.
29, ч. 1 ст. 123 ГПК РФ).
Если в суд подано заявление о вынесении
судебного приказа, оно будет рассмотрено
судьей в течение пяти дней без судебного разбирательства и вызова сторон (ст. 126 ГПК РФ).

Если в суд подано исковое заявление, лица,
участвующие в деле, извещаются о дате судебного заседания (ст. 153 ГПК РФ).
Судья отменит судебный приказ, если от
должника в установленный срок (10 дней со дня
получения им приказа) поступят возражения
относительно его исполнения. В этом случае
требование о взыскании алиментов может быть
заявлено в порядке искового производства (ст.
ст. 128, 129 ГПК РФ).
По общему правилу алименты будут назначены с момента обращения в суд. В некоторых
случаях при доказанности факта принятия заявителем мер по получению алиментов и уклонения другого родителя от их уплаты алименты
могут быть взысканы за прошедший период, но
не более чем за три года (п. 2 ст. 107 СК РФ).
Уплачивать госпошлину не нужно (пп. 2 п. 1
ст. 333.36 НК РФ).
Э.Х. ЯФАРОВА.

22 февраль көнне Иске Кулаткы район мәдәният йортының зур залында 23 февраль - Ватанны саклаучылар
көненә багышланган концерт - тамаша үтә. Ул 15 сәгатьтә башлана.

¹ 8, 22 февраль 2017 åë.
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Язгы чәчүгә әзерлек

Пайчылар җыелышында

Февраль ае керүгә Иске
Кулаткы районының авыл
производство коооперативларында, крестьян-фермерлык хуҗалыкларында,
пайчыларның җыелышлары башланды. 15 февраль көнне Урта Терешка
авылында ИП “Ягудин Р. Б.”
хуҗалыгында да шундый
очрашу булып үтте.

Әлеге җыелышта Иске
Кулаткы район администрациясенең экономик
мәсьәләләр буенча урынбасары И. Ш. Магдеев,
Иске Кулаткы район авыл
территорияләрен үстерү
идарәсенең начальнигы
И. К. Аделов, “Терешка”
авыл поселениесе администрациясенең Башлыгы

Р. Р. Тәминов, хуҗалык
җитәкчесе Р. Б. Ягудин һәм
Урта Терешка авылының
пайчылары катнаштылар.
Җыелышта хуҗалык
җитәкчесе Рәфать Бариевич Ягудин отчет ясады.
Аның чыгышыннан күренгәнчә, бу хуҗалыкның карамагында 2800 гектар җир
исәпләнә һәм 102 пай арендалана. 2016 елда чәчеп
үстерелгән культуралардан
ярыйсы гына уңыш җыеп
алынган һәм җирләрен
арендага бирүчеләргә 4
әр центнер иген бирелгән.
– Көнбагыштан да ярыйсы гына уңыш алдык. Тик
шунысы зур борчу тудыра,
көзен бу культураның бер
килограммы 25 сум иде, ә
хәзер ул 15,5 сумга төште,
дизель ягулыгының хакы
бер тиенгә дә кимемәде.
Билгеле, бу безгә зур зыян
китерде. Махсус грант-

Актуаль мәсьәлә

Су ташкыннарына каршы көрәшкә

Яз килүгә дә кыска вакыт
калды. Елның бу фасылы
һәрвакыт су ташкыннарының
булуы һәм алардан ничек
сакланырга кирәклеген ачыктан-ачык сөйли. Безнең Иске
Кулаткы районында һәр ел
эшчеләр поселогында, авылларда су ташкыннарына каршы
көрәш алып бару буенча махсус
комиссия төзелә.
Быел ул 23 кешедән булдырылды һән аның рәисе
итеп район администрациясе

Башлыгының урынбасары Р. Р.
Сөләйманов билгеләнде.
16 февраль көнне әлеге
комиссиянең махсус утырышы
булып үтте. Аның эшен Иске
Кулаткы район администрациясе Башлыгы И. А. Аблязов
алып барды. Бу чарага шулай
ук авыл поселениеләренең
администрация Башлыклары,
районыбызның оешма җитәкчеләре һәм җаваплы белгечләр
чакырылган иде.
Комиссия утырышында

Иске Кулаткы районының
гражданлык оборонасы һәм
гадәттән тыш ситуацияләр эше
буенча бүлек начальнигы М. А.
Хәйруллин чыгыш ясады. Ул
комиисия каршында су чыганакларының торышы, ташкыннарга каршы көрәш алып бару
турында аңлатмалар бирде.
Комиссия утырышында
шулай ук авыл администрацияләре Башлыкларының су
ташкыннарына каршы көрәш
алып бару буенча нинди эшләр
башкарылуы турында отчетлары тыңланды.
Иске Кулаткы район администрациясе Башлыгы И.
А. Аблязов утырышка йомгак
ясап, бу җаваплы чорда аеруча
тәүлек барышында дежурлык
оештыру кирәклеге турында
басым ясап сөйләде.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.

2017 ел - Ульяновск өлкәсендә Мәрхәмәтле эшләр елы

Мин ялгыз түгел икән
Кеше үз башына бәла
төшкәч кенә, яшәү мәгънәсен,
үзенең дәрәҗәсен аңлый
икән.
Декабрь аенда кан басымым күтәрелеп, башым әйләнүдән егылып, каты бәрелгәнмен. Шуннан оча сөягем
сынып хәрәкәтсез калганмын.
Күп катлы йортта яшәгәнгә,
аңыма килеп, ишекне таягым
белән шакыгач, үтеп баручы
күршем Рафаэль Абитов кереп
ярдәмгә ашыккан. Больницага
шалтыратып, ашыгыч ярдәм
службасын чакырткан, күрше
хатын – кызларын кычкырып,
диваныма күтәреп салганнар.
Район табибы – хирург С.В.
Тюхматьев, урынымнан кузгалырга ярамаганга, яныма
килеп дәвалап йөреде. Улым
белән киленем килгәнче, күршеләрем: Суфия Яфарова,
Нурия Богдалова, Нәзифә
Абәйдуллина үземне ашатып,
карап тордылар. Тәмле ризыкларын пешергәч үк, йөгереп керттеләр. Читтә яшәүче
киявем белән кызым Әлфия
кайткач та, бергә булдылар.

Ләйлә Маратовна Абдрәзәкова аптекадан кирәк – яракларны ташып торды.
Элеккеге хезмәттәшем Равил Кыямович Бикмаев төрле
күнегүләр ясатып, хәрәкәтләндерде, ә аякка баскач,
элеккеге фельдшер Рәшидә
Бикбаева тотынып йөрегечен
китерде. Мин үземне гел халык
игътибарында сиздем. Иске
Кулаткы беренче номерлы
урта мәктәбеннән көн дә диярлек укытучылар, укучылар
килеп йөрде. Ә инде хәлемнең нинди булуын ишеткәч
үк, район Башлыгы, “Бердәм
Россия” партиясенең урындагы
политсовет Секретаре Э.Ә.
Ганеев бик уңайлы таянып
йөрү җиһазы кайтартып бирде, район администрациясе
Башлыгының кеше потенциалын үстерү буенча урынбасары В. А. Деникаева килеп
хәлемне белде. Кыскасы, кем
ишеткән - барчасы да ярдәм
кулы сузарга ашыкты. Бигрәк
мәрхәмәтле икән безнең халык, кешене бәласы белән
берүзен калдырмыйлар. Хәзер

кызым соралуы буенча янымда
Найлә Мингалиева гел ярдәм
итеп, тәрбияләп тора үземне.
Ишегем бер дә ябылмый, хәл
белүчеләр гел килеп тора.
Үзең турында кайгыртучанлык, мәрхәмәтлелек сизсәң,
терелергә дә җиңел, яшәргә
дә уңайлы икән. Миңа ярдәм
иткән барлык кешеләргә: күршеләремә, туганнарыма, балаларыма, шәхсән Э.Ә. Ганеевка
олы рәхмәтемне җиткерәсем
килә. “Күмәк көч” район газетасын бүләк иткән өчен аңа
аерым рәхмәтемне әйтер идем.
Чөнки ансыз яшәп булмый,
район хәлләрен, тормышын
шуннан укып белеп торасың.
Губернаторыбыз С.И. Морозов
2017 елны Мәрхәмәтлек эшләр
елы итеп игълан иткән. Тик безнең халык нинди генә ел булса
да, кешегә гел ярдәмгә ашыга.
Шуңа күрә барчасына да баш
иеп, рәхмәтемне җиткерәм.
Аллаһы Тәгалә бер кемгә дә
бәла – казалар бирмәсен иде.
Хания Саттаровна
Исәнова,
хезмәт ветераны.

лар ярдәмендә терлекчелек тармагын да үстереп
җибәрер идек, тик билгесез сәбәпләр аркасында
грантларны алуга ирешә
алмыйбыз. Маллар үстергән очракта кыш көнендә дә
халык эшле булыр иде, - дип
сөйләде Р. Б. Ягудин.
Соңгы елларда ИП “Ягудин Р. Б.” хуҗалыгы үзенең
техника паркын яңартуда
зур эшләр башкарган һәм
яңа ике комбайн сатып
алган. Гомумән, башка
техникаларның да торышы
яхшы хәлдә һәм язгы кыр
эшләренә бары ике "Т-150"
тракторын гына ремонтлыйсы калган.
Чәчүне башкару өчен
хуҗалыкның планлаштырылган җирләре сөрелгән,
җитәрлек күләмдә ягулыкмайлау материаллары, 60
тонна минераль ашлама
кайтартылган.

Биредә эшләүчеләрнең
уртача хезмәт хакы 15 мең
сум тәшкил итә һәм аларга
өстәмә рәвештә ашлык,
терлек азыклары бирелә.
Җыелышта Иске Кулаткы район авыл территорияләрен үстерү идарәсенең
начальнигы И. К. Аделов чыгыш ясап ИП “Ягудин Р. Б."
хужалыгына терлекчелек
тармагын үстерү өчен мини
ферма төзеп эшне башларга кирәклеге турында сөйләде. Ул шулай ук район
халкына терлек азыкларын
табыштыру буенча махсус
штабның эшләве турында
һәм җитәкчеләргә аның
белән даими элемтәдә
торырга кирәклеге турында
әйтте.
- Гомумән әйткәндә,
бу мәсьәләне уңай якка
чишү максаты белән март
аенда авыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырылачак

һәм авыл халкы үзләренең
ихтыяҗларын канәгатьләндерерләр, - диде.
Бу авылда яшәүчеләрне
якын киләчәктә өйләргә табигый газ кертү мәсьәләсе
дә кызыксындырды.
Әлеге сорауга “Терешка”
авыл поселениесе администрациясе башлыгы Р. Р.
Тәминов җавап бирде:
- Газ кертү өчен иң беренче чиратта авылдагы
өйләрнең документларын
рәсмиләштерүне (приватизацияләү) төгәлләү кирәк,
–диде.
Шул ук көнне бу авылда
башка крестьян-фермерлык хуҗалыклары пайчыларының да җыелышлары
булды.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.
Автор фотосы.

Пенсионерларыбыз спорт
белән дус

10 февраль көнне Иске Кулаткы урындагы Пенсионерлар
Союзы бүлекчәсенең инициативасы һәм район Пенсия
фонды коллективы ярдәмендә
өлкәннәр өчен өстәл теннисы
буенча ярышлар оештырылды.
Спорт чарасын башлап, район
пенсия фонды идарәсе җитәкчесе Ш. С. Курамшин өлкәннәрне кайнар сәламләде һәм
ярышларда уңышлар теләде.
“Хәрәкәтлән күбрәк – яшәрсең озаграк” девизы астында
оештырылган бәйге район
пенсионерлар Союзы әгъзаларын берләштерде. Пенсионер

апа-абыйлар үзләрен өстәл
теннисы, шахмат уйнау кебек
бәйгеләрдә сынап карадылар.
Өлкәннәрнең активлыгы, ярышларда бик теләп катнашулары, бер-берсе өчен җан атып
торулары сокландырды.
Пенсионерларны бер дә
олыгайганнар инде диясе килми. Алар актив тормыш алып
баралар, район тормышында катнашалар, спортны да
яраталар. Ярышлар тәмамлану белән, жюри әгъзалары
иң-иңнәрне билгеләделәр.
Хатын – кызлар арасында
өстәл теннисы ярышларында

Расимә Магдеева – I, Марисә
Хаметова – II, Евгения Бахтиярова III урыннарны яуладылар.
Ирләр арасында Гаяз Мохаммедовка – I, Рушан Ханбиковка
– II һәм Мәүлет Бахтияровка
III урыннар бирелде. Җиңүчеләргә, тантаналы төстә, пенсионерлар Союзы тарафыннан
махсус медальләр һәм Почет
грамоталары тапшырылды.
“Безнең пенсионерлар булып
кына яшисебез килми. Безнең
тулы кыйммәтле, актив тормыш белән яшисебез килә.
Шуңа күрә ярышларны җиңү
өчен түгел, ә күпчелек очракта
аралашу өчен үткәрәбез. Мин
пенсионерларны ялгыз калып
үз эчләренә бикләнмәскә,
яңа мавыгулар, кызыксыну
табарга, яңача яшәргә өйрәнергә чакырам. Шул чагында
тормышлары ямьләнеп, тулыланып китәр. Үзебезнең
“Пенсионерлар берлеге“нә
килегез - без шат булачакбыз.
Тормыш 55 тән соң башлана
гына әле! - дип сөйли чараның
төп оештыручысы, урындагы
Пенсионерлар Союзы рәисе Р.
Я. Мусина. Чәй табыны янында
бергәләп шау-гөр килеп чәйләр
эчү ярышлар көнен төгәлләде.
Гөлназ КУЗӘЕВА.

“Бердәм Россия” ярдәм итә

Яңа нотариус кабул итте
Иске Кулаткы районында яңа нотариус эшли
башлады. Халыкка аның
кирәге гел чыгып торганга
күрә, алар чит районнарга
йөрергә мәҗбүр иделәр.
“Бердәм Россия” партиясенең урындагы политсоветы
халыкның мәнфәгатен
аңлап, күрше Радищево
районы нотариусы белән
килешеп, халыкны кабул
итүен оештырды һәм шартлар булдырды. 15 февраль
көнне, игълан ителгәнчә,
нотариус Альберт Ренатович Хәйруллин “Бердәм
Россия” партиясенең кабул
итү бүлмәсендә (ул элек-

кеге хәрби комиссариат
бинасы, Куйбышев урамы
22 йорт, икенче катта) халыкны кабул итте. Консультацияләр, киңәшләр бирүе
бушлай булды, ә документларны раслау - түләүле

иде. Нотариус хезмәтен
кирәксенгән кешеләргә үзенең телефон номерын да
калдырды: 8-909-356-40-40
шалтыратып, белешмәләр
ясарга мөмкин.
Майзә МАСИЕВА.
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24 февральдә Яңа Мостяк һәм Бахтеевка авылларында “Туган ягым – мәхәббәтем минем” иҗат фестиваленә
старт бирелә. Анда барлык һәвәскәрләр үзләренең сәнгатькә сәләтен күрсәтәчәк. Традицион фестиваль апрель
ахырына кадәр дәвам итәчәк.

ИХТИРАМГА ЛАЕК ШӘХЕСЛӘР

Сердце, отданное школе
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого человека хранится живой источник доброты, миросозерцания, душевной красоты,
откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, - наша дорогая и любимая школа. Школа - начало всему. Она формирует человека, учит его жить
в постоянно меняющемся мире. Огромная роль в этом процессе принадлежит учителю. Проучившись в педагогическом заведении и начав делать свои первые шаги на педагогическом поприще, чёрствые и бездушные уходят, остаются только те, кто жить не может без этих доверчивых, пытливых глаз, без
школьной сутолоки и шума, без таких привычных и простых слов: «Здравствуйте, дети! Сегодня на уроке…»
Человеком, достойным
этого гордого звания –
Учитель, - является Ольга
Абузяровна Бигеева, бывший директор Старокулаткинской средней школы
№1, наставник, опытный
педагог. Около сорока лет
своей жизни, благородного, вдохновенного труда
отдала Ольга Абузяровна
школе, из них 12 лет проработала директором школы.
21 февраля Заслуженный
учитель РФ отмечает свой
знаменательный 65 летний
юбилей.
Ольга Абузяровна - выпускница средней школы
№1. В 1969 году поступила
в УГПИ им.И.Н.Ульянова
на физико-математический
факультет, в 1973 году
успешно окончила и стала
учителем математики.
В Старокулаткинской
средней школе работала с
1973 года по 1981г.г. Затем
по семейным обстоятельствам была переведена в (с
1981 по 1986 годы) в Бахтеевскую среднюю школу, а с
1986 по 2010 гг. (до пенсии)
проработала в средней
школе №1. Сначала заместителем директора, затем
12 лет директором данной
школы.
Бигеева Ольга Абузяровна награждена грамотами
Министерства образования
РСФСР и СССР. Присвоены
звания «учитель-методист»
и «Соросовский учитель».
В 1996 году присвоено звание "Заслуженный учитель
РФ". В 2006 году признана
лауреатом Всероссийского
конкурса «Женщина - директор года». В 2010 году

занесена в Атлас «Золотой
Фонд Учителей России», в
2010 году стала участником
Всероссийского конкурса
«Директор школы-2010».
Занималась общественной работой, награждалась
грамотами Губернатора
Ульяновской области. Несколько созывов являлась
депутатом районного Совета. Член партии "Единая
Россия". С 1 сентября 2010
года находится на заслуженном отдыхе.
Ольга Абузяровна гордится тем, что посвятила
годы трудовой деятель-

ности школе, где работает
стабильный педагогический коллектив, в котором
большое внимание уделяется повышению профессионального мастерства
педагогов, преемственности в обучении. Четко выстроена образовательная
система, ориентированная
на конкретный результат. За
годы своего существования
школа зарекомендовала
себя в районе и области как
образовательное учреждение, обеспечивающее качественные знания, высокий
процент поступающих в

вузы.
В настоящее время
школа имеет возможность
пополнять свою материально-техническую базу
благодаря существующим
грандам, победам во Всероссийских конкурсах. В
90-е годы задача директора
была немного иной – сохранить жизнь и здоровье
детей, помочь в выборе
профессии и самоопределении. С этой задачей
администрация школы 90-х
справилась на «отлично».
Большим подспорьем послужило тесное сотрудничество с УГСХА.
В Старокулаткинскую
среднюю школу №1 приезжали преподаватели,
здесь же проводились
вступительные экзамены.
Выпускники поступали в
академию, учительский
коллектив «сопровождал»
ребят до окончания вуза:
на имя директора школы
поступала информация об
успеваемости студентов.
Конечно, это дисциплинировало ребят, шла постоянная работа с родителями
по повышению качества
знаний ребят (уже студентов академии). Школу тех
лет тоже можно было бы
назвать центром, где решались судьбы детей и взрослых. Ребята могли считать
школу современной, потому
что благодаря директору
уже в то время был создан
компьютерный класс. На
начало второго полугодия
2009 – 2010 учебного года в
Старокулаткинской средней
школе №1 в образовательном процессе был задей-

Халкыма файда итеп

Яңа Яндука авылыннан
да аның өчен кадерле
төбәк юк. Ул биредә
һәр кешене бик яхшы
белә һәм авылдашлары
да аны тирән ихтирам
итәләр. Менә шулай
халык белән аралашып,
төрле урыннарда тырышып хезмәт итеп,
биредә яшәүче Шәфика
Харисовна Алтынбаева
үзенең 70 яшьлек олы
юбилеена җиткәнен сизми дә калган.
- Мин 1947 елның 20
февралендә Яңа Яндука
авылының гади крестьян
гаиләсендә беренче бала
булып, дөньяга аваз
салганмын, – дип сөйли
Шәфика Харисовна үзенең балачак елларын искә
төшереп.
- Гаиләдә биш бала арасында мин өлкәннәре буларак, әти-әниемнән авыл

хезмәтенә өйрәнеп, аларга ярдәмче булып үстем.
Халыкның эшчәнлегенә,
авылның табигатенә сокланып, сизелми дә еллар үтте
һәм 1965 елда мәктәпкә
укырга бардым.
Тырыш авыл кызы мәктәп укучылары арасында
бик активлардан санала
һәм "4" ле, "5" ле билгеләренә генә укый. Урта
белем алганнан соң, туган
авылы Яңа Яндукада калып, элеккеге Иске Кулаткы
совхозының өченче номерлы терлекчелек фермасына хисапчы булып эшкә
урнаша.
- Мәктәпне тәмамлагач,
читкә китеп укырга зур
теләгем бар иде, тик әти әниемә балаларны тәрбияләп үстерергә ярдәм итү
йөзеннән, авылда хезмәт
итәргә калдым. Ә шулай да
һөнәр үзләштерү хыялым
гел үзем белән булды һәм
мин, читтән торып, Жадовка-совхоз техникумына
укырга кердем.
Кулына диплом алгач,
яшь белгеч терлекчелектә
нәсел эше буенча зоотехник
булып хезмәт итә һәм бу
тармакта малларның саны
да күпкә арта. Ул елларда
Яңа Яндука авылының фермасында гына 1600-1700
баш мөгезле эре терлек
була һәм анда бихисап кеше
хезмәт итә.
Еллар әкрен генә алга

атлый. Шәфика ханым Яңа
Яндука авылында китапханәче булып хезмәт итә.
Кечкенә генә авыл булса
да, ул чорда халык, мәктәп
укучылары китапларны бик
яратып укыйлар, гомумән,
ул елларда китапханәләр
җәмгыятьне берләштерү
үзәге булып санала.
1968 елда яшьлекнең
бәхетле язмышы аны авылның уңган егете, мәдәният
өлкәсендә хезмәт итүче,
клуб мөдире Расим Алтынбаев белән кавыштыра һәм
алар бергә тату гомер итә
башлыйлар.
Расим Кәбирович Алтынбаев бу авылда киномеханик булып та эшли, авылның җәмәгать эшләрендә
дә актив катнаша. Ул авылның агитаторы да, сайлаулар комиссиясенең рәисе
дә, әгъзасы да була.
Менә шулай, кулга-кул
тотынышып, бер сукмактан
атлап, бу тату пар халык
өчен тырыша.
Тик шунысы кызганыч,
Расим абый Алтынбаев
иртә вафат булды. Бу
югалтуны Шәфика Харисовна, балалары, яңаяндукалылар авыр кичерделәр.
Аның исемен мәңгеләштерү
йөзеннән авылдашлары
халык җыенында Расим
Кәбирович Алтынбаевның
исемен Яңа Яндука авылының клубына бирергә
тәкъдим ясадылар.

- Авылыбызда клубны
сафка бастырып, аңа тормыш иптәшемнең исемен
биргән өчен, Иске Кулаткы
район район Башлыгы Э.
Ә. Ганеевка, авыл халкына,
Иске Кулаткы район пенсионерлар Союзына олы
рәхмәтләремне белдерәм,
- дип сүзен дәвам итә Шәфика Харисовна.
- Ходайга шөкер, Э. Ә.
Ганеевның кайгыртучанлыгы белән авылыбыз яңа
клублы булды һәм төрле
чаралар үткәрер өчен биредә барлык уңай шартлар
тудырылды.
Бу ана үзенең гаиләсе,
оныклары белән дә горурлана. Аның Раил исемле
оныгы Ростов таможня
академиясен тәмамлап,
Россия армиясендә хезмәт
итә, ә икенче оныгы Илнар
Ватан каршында изге бурычын үтәп, Иске Кулаткы
механика-технология колледжында укуын дәвам
итә.
Шәфика Харисовна зур
тормыш юлы кичеп, балалар үстереп, халыкка
хезмәт итеп, файдалы
эшләр кылуына шатланып
туя алмый, ул аларны
матур юбилееның олы
бүләге итеп кабул итә. Бу
шатлыклы мизгелләрен
уртаклашып, без дә аны
гомер бәйрәме белән чын
күңелдән котлыйбыз.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.

ствован 41 компьютер,
хотя в 2005 году в школе
было всего 6 компьютеров.
Материально-техническая
база школы пополнилась
за счёт благотворительного
подарка школе выпускника
1983 года Юсупова Рамиля
Фяритовича (подарил школе 11 компьютеров с мебелью). Потенциал учителей,
прошедших подготовку в
области ИКТ, составлял
85%. Школа шла в ногу со
временем.
Ольга Абузяровна ставила перед собой задачу
сохранить в столь трудное
время веру в хорошее будущее детей, также школьные
традиции. Она всячески помогала учителям-предметникам и школьным работникам в решении семейных
вопросов, поддерживала
дух сотрудничества. В настоящее время она – желанный гость в стенах родной
для неё школы, ветеран
педагогического труда.
Ольга Абузяровна –
счастливая женщина. У неё
дружная семья, где центром
является, конечно же, она.
Вместе с супругом Бигеевым Фяритом Хамзевичем
воспитали дочь Гульнару,
сына Рафаэля, дали им
хорошее воспитание и
образование. Также в настоящее время принимают
активное участие в судьбах
двух внучек и двух внуков,
они, в свою очередь, радуют
бабушку и дедушку своими
успехами. Альбина - окончила Российский химико-технологический университет
имени Д.И.Менделеева
(бакалавриат), в настоящее

время работает и одновременно учится в Московском
технологическом университете (магистратура - управление качеством), Регина
– студентка Московского Государственного университета управления (института
маркетинга), Айдар – ученик
кадетского 9 класса Московской гимназии №1476,
маленькому Ильмиру скоро
исполнится 5 лет. Семья
Бигеевых хлебосольная:
двери всегда открыты для
близких родственников,
друзей, коллег.
Несмотря на то, что Ольга Абузяровна находится
на заслуженном отдыхе,
она постоянно поддерживает связь со школой, является главным консультантом
и советником по многим
вопросам управленческой
деятельности школы, всегда приходит на помощь
школе, находится рядом и
в сложных, трудных ситуациях, праздниках и буднях.
Мы искренне и сердечно
поздравляем Вас, Ольга
Абузяровна, с юбилеем!
Пусть Ваши дни будут наполнены искристой радостью, счастьем, теплотой,
любовью и нежностью
родных и близких. Желаем
крепкого здоровья, благополучия, положительных
эмоций, мира и гармонии в
душе! Пусть день рождения прибавит Вам оптимизма и заряда бодрости
на долгие годы
Коллектив Старокулаткинской средней
школы№1.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер итүче
Равилә Яхьевна КӘРИМОВА 22 февральдә 80 яшьлек
юбилеен билгели. Кадерле, сөекле, газиз, яраткан әниебез,
әбекәебез, кодагыем!
Әниебез Иске Кулаткы беренче
номерлы урта мәктәбендә 40
елдан артык тарих укытучысы
булып хезмәт итте. Ул -гомерен
балаларга багышлаган, аларны
киләчәк тормышка әзерләүгә
алынган, шушы мактаулы эшкә
бар күңелен, йөрәк җылысын салган, тынгысыз, көчле рухлы кеше.
Әниебез авыр, җаваплы, ләкин
дөньядагы иң кирәкле хезмәтне
бар көчен куеп башкарды. Әлеге
һөнәр, беренче чиратта, сабырлык, түземлек сорый. Икенчедән
, балаларга карата олы мәхәббәт
таләп итә.Чыннан да, балаларны
чын күңелдән яраткан, аларга
ярдәм итәргә алынган нык ихтыярлы кеше генә укытучы булып
эшли. Карусыз хезмәте өчен ул “РФнең Атказанган укытучысы”
исеменә, күп төрле Рәхмәт хатларына, Почет грамоталарына
лаек булды. Әтиебезгә тормышта тугры хатын, олы терәк булды. Озак еллар түшәктә яткан әтиебезне тәрбияләп торды һәм
догалар белән соңгы юлга озатты.
Кадерле әниебез! Без барыбыз да үзебезнең зур хөрмәтебез,
рәхмәтебез белән сине ихлас күңелдән олы юбилеең белән
тәбрик итәбез. Авырмыйча, шатланып-сөенеп, балаларыңның,
оныкларыңның кадер хөрмәтен тоеп, тыныч, мул тормышта
хәерле озын гомер кичерсәң иде. Безнең өчен һәрчак олы җанлы,
киң күңелле кеше, киңәшчебез, сердәшчебез булганың, туган
нигезгә кайтканда, кочак җәеп каршы алуың өчен зур рәхмәт
сиңа, әни! Кешелекле, ачык күңелле, ярдәмчел булганың өчен
сине һәркем ярата, хөрмәт итә.
Гомер юлың синең озын булсын,
Матур тормыш аны бизәсен.
Яшәү дәверең бәхет белән үтсен,
Авырлыклар бер дә килмәсен.
Матур теләкләр белән улың Илдар Камилович, киленең
Гүзәл Рәхимҗановна, оныгың Илнур, тормыш иптәше
Динара, балалары Илсур, Айнур, оныгың Илгиз, тормыш
иптәше Юлия, уллары Тимур, кодагыең Роза Абубәкәровна.
Иске Кулаткы – Казан – Самара.

26 февраль көнне Чуваш Кулаткы һәм Зирекле авылларында Масленица бәйрәме үтә. Анда коймак пешереп сыйлану белән бергә җыр – бию, күңел ачу һәм карачкы яндырып кышны озату, язны каршы алу йоласы башкарылачак.

¹ 8, 22 февраль 2017 åë.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

55 ел бергә тормыш юлыннан

Озак еллар бергә тату
тормыш кичерүне өлкәннәр
элек-электән диңгез кичүгә
тиңләгәннәр. Киң дәрьяда
җил- давыллар булмый
калмый. Аларга каршы торырлык, ныклы ир канаты,
ә аның янәшәсендә акыллы, сабыр холык белән эш
йөрткән хатын-кыз булса,
гаиләгә бернинди куркыныч
янамый. Һичшиксез андый
парлар янәшәбездә шактый
күп. Шундыйларның берсе
– Яңа Зимница авылында
яшәүче Сания Сәитовна
һәм Нәҗип Халилович
Ибраһимовлар. 55 ел элек
кабызган гаилә учагын
сүндермичә, бер сукмактан
атлап, бер-берсенә терәк
булып, матур итеп яшиләр
алар.
Аларның туу урыннары
гына түгел, язмышлары
да уртак, бер төрле–сугыш
чоры балалары. Сугыштан
соңгы елларның бар авырлыкларын үз җилкәләрендә
татып үсәләр алар.
Нәҗип абый 1939 елның
12 июнендә Яңа Зимница
авылында икенче бала булып дөньяга аваз сала. Аңа
яшь ярым булганда, әнисе
Аббәсә апа яшьли якты дөнья белән хушлаша. Халил
абый әлеге югалтуны бик
авыр кичерә. Тик тормышны

дәвам итәр өчен һәм балаларны үстерер өчен әни
кирәк. Аларны әниләренең
бертуган сеңеле Гөлҗиһан
апа үз балаларыдай тәрбияли.
Бер телем ипинең кадерен белү, хезмәткә зур
җаваплылык белән карау,
тырыш, эшчән, кешегә ихтирамлы булу сыйфатлары
Нәҗип абыйгагаиләдән
килә.
Нәҗип абый авыл мәктәбендә җиде сыйныф белем
алгач, олылар белән бергә

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә яшәүче Ольга
Абузәр кызы БИГЕЕВА 21 февраль көнне 65 яшьлек олуг
юбилеен каршы алды. Хөрмәтле тормыш иптәшем, кадерле
апабыз, яраткан әниебез, сөекле әбиебез!
Сине чын күңелдән матур бәйрәмең белән котлыйбыз, кадерлебез! Син – безнең таянычыбыз, киңәшчебез, олы терәгебез,
әнкәй. Без шундый көчле рухлы, тынгысыз җанлы, бик тә
ярдәмчел, алтын куллы әниебез белән горурланабыз һәм сиңа
бәхетле озын гомер телибез. Авырмыйча, шатланып-сөенеп,
балаларың һәм оныкларыңның игелеген күреп яшәсәң иде.
“Балаларым“ дип өзелеп яшәгәнең, ярдәмнәрең өчен зур рәхмәт, әнкәй. Олы йөрәкле, киң күңелле апабыз! Син туганлыкның
кадерен белеп яшисең, гомер буе сеңелләрең һәм аларның
гаиләләре өчен олы киңәшче дә, терәк тә, ярдәмче дә булдың.
Еллар арты еллар узса да, синең әле дә матур булып яшәвеңә
сокланабыз, һәрчак шулай сөйкемле, ягымлы булып калуыңны
телибез. Балаларыңның рәхәтен күр, аларның уңышларына
сөен. Сәламәтлек, бәхет-шатлыклар телибез үзеңә. Рәхмәт, апа,
һәрчак ачык йөзле, шат күңелле, олы йөрәкле булганың өчен!
Котлы булсын, әнкәй, туган көнең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Сәламәт бул гомер-гомергә.
Бәйрәмнәрең кабатланып торсын
Сүтелгәндә гомер йомгагы.
Туганлыкны саклап бергә-бергә
Каршылыйк без килер елларны.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәрит Хамзевич,
улың Рафаэль, кызың Гөлнара, киленең Эльмира, киявең
Фәһим, оныкларың Альбина, Регина, Айдар, Илмир,
сеңелләрең Римма, Наҗия, Гүзәл – Рушан, барчасы да
бала-оныклары белән.
Иске Кулаткы – Мәскәү – Екатеринбург - Казан – Санкт Петербург – Ульяновск.
Хөрмәтле Ольга Абузәровна БИГЕЕВА !
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм
Иске Кулаткы беренче номерлы урта мәктәбе коллективы Сезне
истәлекле юбилеегыз – 65 яшь тулу көнегез белән чын күңелдән
тәбрик итәләр. Җаныгыздагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелегездәге яшәүнең алкышын киметмичә, сәламәтлек
дәрьясында коенып яшәвегезне телибез. Сез гомерегезне иң
фидакарь хезмәткә – балалар укытуга багышладыгыз. Йөрәк
җылыгызны биреп, балаларга ныклы тәрбия һәм белем бирдегез. Эшегездә һөнәри осталык үрнәге күрсәттегез. Фидакарь
хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә!
Теләкләрнең кайсын теләсәк тә,
Аз булыр күк Сезнең хөрмәткә.
Аяз булсын мәңге күңел күгегез
Без калабыз шушы теләктә.
Хөрмәтле Шәфика Харисовна АЛТЫНБАЕВА,Ольга
Абузәровна БИГЕЕВА һәм Энна Абиновна УЛЮКАЕВА!
РФ Пенсия фондының Иске Кулаткы район идарәсе коллективы
һәм пенсионерлар Союзы әгъзалары ихлас күңелдән Сезне
юбилейларыгыз белән кайнар котлыйлар. Сезгә булган рәхмәтләребезне, күңелләрдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп
бирергә мөмкин түгел, алар иксез-чиксез. Без һәрвакыт Сездән
үрнәк алып, акыллы киңәшләрегез белән файдаланабыз.
Озын булсын Сезнең гомерләрегез,
Тыныч булсын һәрчак күңелләрегез.
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,
Зур шатлыклар белән таңнарыгыз атсын.

колхоз эшләренә йөреп,
хезмәт чыныгуы ала. Ул
елларда барысы да кул
хезмәте белән башкарыла
булган. Яшьләрне авылда
калдыру сәясәте көчле
була. Нәҗип абый ил алдындагы изге бурычын намуслы үтәп, авылга кайта.
Яшь егетне колхозга эшкә
билгелиләр. Район үзәгендә тракторчылар курсын
уңышлы тәмамлап, трактор
иярләп, механизатор вазифаларын башкара. Тырыш,
җаваплы хезмәткәр үзен

уңай яктан гына күрсәтә.
1962 елда Нәҗип абый
авыл кызы Сания белән
гаилә коралар.Сания апаның да гомер юлы илдәге
иң дәhшәтле елларга туры
килә - ачлык- ялангачлык,
колхозлашу, Бөек Ватан
сугышы, илне торгызу. Ул
күп балалы гаиләдә дөньяга
туа. Әти-әнисе Сәит абый
һәм Тәскирә апа сабыр холыклы, эш сөючән булалар.
Ләкин авыл халкының гади
тормышын дәhшәтле сугыш
бөтенләйгә үзгәртеп куя.
Гаилә башлыгы - Сәит абый
сугышка алына.Сугыш үзенекен итә: Бөек Җиңүне
яулап кайтуга әтиләре
вафат була. Шулай итеп,
Сания апа ятимлекнең бар
авырлыгын татып үсә. Яшь
кыз авыл мәктәбендә белем
алып, авыл фермасында хезмәт биографиясен
башлап җибәрә һәм гомере
буе терлекчелектә карусыз
хезмәт куя. Үзенең эшен
пөхтә итеп үтәп, һәр нәрсәне күңелен биреп эшли.
Нәҗип абый да гомерен
авыл колхозы белән бәйли.
Үз эшен намуслы башкаруы
–якыннары, авылдашлары
өчен үрнәк. Хезмәтендәге күп төрле уңышларын
бәяләп, аңа Мактау хатлары, медальләр тапшырыла.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер итүче Расим
Ахатович АБӘЙДУЛЛИН 27 февральдә 85 яшьлек юбилеен каршылый. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел,
кадерледән-кадерле әтиебез, бабакаебыз!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең
көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Син бит
безнең өчен иң якын кешебез. Син
булмасаң без оясыз кош, моңсыз
җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр
идек, тормышыбызның яме дә,
тәме дә булмас иде. Безнең өчен
һәрчак олы җанлы, киң күңелле
булып калуың өчен мең рәхмәт
сиңа. Без синең белән горурланабыз. Син гомер буе безнең өчен
тырыштың, безне кеше итү өчен
китте бөтен көчең, шуңа да без сиңа
рәхмәтлебез. Ходай сине бездән,
безне синнән аермасын. Һәрвакыт ярдәмчел, аңлаучан, тырыш
булганың өчен Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Без сине
бик-бик яратабыз!
Әле һаман без дип яшисең син,
Күптән инде зурлар булсак та.
Аз булыр күк, әткәй, синең өчен
Нинди изгелекләр кылсак та.
Кояш җылысына җыелгандай,
Сыенабыз әти яныңа.
Тормыш ямен, матурлыгын тоеп,
Яшә, әти, яшә тагын да.
Иң изге теләкләр белән кызларың Гөлфия, Наилә, Фәридә,
улың Фәрит, кияүләрең Мәсүт, Марс, оныкларың Рафаэль-Руфия, Ләйсән-Николай, Руслан-Әлфия, Әлфия, Рамил,
оныкчаларың Эльнара, Никита, Рената, Рәсүл.
Иске Кулаткы – Тольятти.

Иске Атлаш авылында гомер итүче Камилә
Үмәровна ХӨСНЕТДИНОВА 60 яшьлек юбилеен билгеләде. Кадерле тормыш иптәшем, газиз әниебез,
яраткан әбекәебез!
Әниебез олы йөрәкле, сабыр, ярдәмчел, киң күңелле,
ачык йөзле кеше. Туган авылыбызда да аны һәркем бик
ярата һәм хөрмәт итә. Безнең өчен үрнәк һәм бик зур
терәк ул. Өебезнең нуры, тормышыбызның зур өлгесе,
һәрберебезнең ныклы терәге булган кадерлебез безнең. Ихлас күңелдән сине әлеге матур юбилеең белән
котлыйбыз. Син янәшәбездә булганда күңелебез тыныч,
тормышыбыз имин безнең. Безгә күрсәткән игелекләрең,
безгә биргән йөрәк җылың өчен алдыңа килеп, баш иеп,
рәхмәт белдерәбез, кадерлебез.
Тормышта гел ярдәм итеп тора
Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең.
Иркәлисең, яратасың, юатасың,
Тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең.
Матур теләкләр белән тормыш иптәшең Дәүләтша
Җиһаншевич, улларың Рамил, Илгиз, киленнәрең
Лилия, Римма, оныкларың Наилә, Марат, Булат,
кода-кодагыйларың Равил-Алия, Сафия.
Иске Атлаш - Тольятти – Жигулевск – Самара.

Әлеге бүләкләрне Нәҗип
абый бүген дә саклый. Аны
тырыш, эш сөючән булганы
өчен hәр җирдә дә хөрмәт
итәләр.
Тату, тигез гаиләдә барысы да матур гына гөрләп
бара. Сания апа һәм Нәҗип
абый үз көчләре, тырышлыклары белән өй торгызалар, хуҗалыкта мал-туар
асрыйлар. Өч балаларына
гомер бүләк итәләр. Алар
да хезмәт белән чыныгып
үсәләр, төрле һөнәрләр
үзләштереп, үз гаиләләрен
коралар. Кызлары Адлия
һәм уллары Адельхан әлеге
авылда тормыш итәләр.
Ә Кадрияләре Югары Терешкада яши. Сания апа
һәм Нәҗип абыйның дүрт
оныклары һәм алты оныкчыклары бар. Ял, бәйрәм
көннәрендә алар барысы
бергә җыелып, өйне шат
авазларга күмәләр.
- Әти-әниебезнең шундый олы күңелле булулары - безнең өчен зур байлык. Гомере буе дус-тату
яшәүләре, намуслы хезмәт
итүләре – безнең өчен үрнәк,- диләр балалары.
Нәҗип абый лаеклы ялга
чыккач та тынгы белми,
бөтен ихтыяр көчен дини
кануннары белән яшәүгә
юнәлтә. 2012 елда аны

авыл имамы итеп билгелиләр. Ул авыл халкына
дини тәрбия бирергә омтыла, олы яшьтәге абыйларны
да мәчеткә йөрергә җәлеп
итә. Мәҗелесләр алып
бару, мәетне җирләү, балага
исем кушу - аңа йөкләнә.
Ул кешеләргә игелекле
гамәлләр кылуыннан үзен
бәхетле итеп тоя.
Нәҗип Халилович һәм
Сания Сәитовна үзләрен
бәхетле итеп саныйлар.
Алар шатлыкта да, кайгыда
да бер-берсенә терәк була
беләләр. 23 февральдә
Ибраһимовлар гаиләсе
бергә гомер итүләренең 55
еллыгын билгелиләр.
Зөбәрҗәт туй – еллар
сынавына бирешмәгән олы
мәхәббәтнең чагылышы,
диләр. Сания апа һәм
Нәҗип абый исә 55 ел
бергә яшәү өчен сабырлык, бер-береңнең күңел
халәтен тоеп, бер күз карашыннан аңлашып, үзара ихтирам итешеп яшәү,
өмет-ышаныч кына түгел,
ә олы йөрәкле булу кирәклеген дә үз үрнәкләрендә
күрсәтәләр.
Кояш
чыкканны
күрүләрен дә бәхеткә санаган әлеге күркәм гаиләдән
үрнәк алыйк!
Әлфия ЯФАРОВА.

Хөрмәтле Ринат Якубович ҮМӘРОВ!
Сезне чын күңелдән күркәм юбилеегыз белән тәбриклибез!
Киләчәктә Сезгә тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, куанычлы
көннәр телибез. Тырышлыгыгыз, киң күңелле, башкаларга
мәрхәмәтле, ярдәмчел булуыгыз белән халык арасында зур
хөрмәт казандыгыз. Киләчәктә дә шундый күркәм сыйфатларыгызга тугрылык саклап, хезмәт уңышлары, райондашлар
ихтирамы, яңа башлангычлар, саулык-сәламәтлек телибез.
Олуг юбилеегыз мөбарәк, ризык тулы өстәлегез түгәрәк, гомер
юлыгыз сикәлтәле һәм куанычлы булсын. Олы рәхмәтләребезне
һәм иң изге теләкләребезне кабул итегез.
Бүләгебез – саф теләкләр,
Чын күңелдән кабул итегез!
Игелектә, иминлектә,
Исәнлектә гомер итегез.
Матур теләкләр белән Иске Кулаткы дәүләт механика-технология колледжының тулаем коллективы, студентлары
һәм ата-аналары.
Яңа Зимница авылында гомер итүче дөньядагы иң
кадерле, иң газиз кешеләребез Сания Сәитовна һәм Нәҗип
Халилович ИБРАҺИМОВЛАР 23 февральдә зөбәрҗат туйларын – 55 ел тату гомер итү көннәрен билгелиләр.
Яратканнарыбыз! Сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы,
кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр телибез. Алга таба да
шулай куандырып, без, балаларыгызның, оныкларыгызның
җан җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бергә-бергә озын гомер
кичерергә язсын Ходай. Барлык ярдәмегез, изгелекләрегез, балаларыбыз дип өзелеп яшәгәнегез өчен тирән рәхмәтләребезне
белдерәбез. Матур итеп киләчәктә дә шулай бергә-бергә тигез
гомер кичерегез, үрнәк бит сез безгә һәр эштә.
Мәңге-мәңге шулай тәрәзәләрдә
Балкып торса иде утыбыз.
Һәрчак безне каршы алса иде
Әти-әни, җылы йортыбыз.
Ихлас күңелдән кызларыгыз Адлия, Кадрия, улыгыз
Адельхан, кияүләрегез Рөстәм, Фәрит, киленегез Суфия,
оныкларыгыз Раил, Иршат, Галия, Юлия гаиләләре белән
һәм 6 оныкчагыз.
Яңа Зимница – Югары Терешка – Иске Кулаткы – Новоспасск
– Ульяновск.
Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер кичерүче Роза
Үмәровна АЛЬКАЕВАГА 26 февральдә 75 яшь тула. Сөекле
кызым, яраткан апабыз!
Сине бүген гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлап, иң изге
теләкләребезне, йөрәктәге иң җылы хисләребезне җиткерәсебез
килә. Һәр туар таң үзенең назлы җилләре белән сиңа куанычлы
хәбәрләр генә алып килсен. Кайгы-хәсрәт йортыңның капкасын
беркайчан да какмасын. Ходай сине сәламәтлегеңнән, күңел
тынычлыгыннан аермасын. Тормышыңның бүгенгедән дә матур,
ризыгың мул, дусларың күп булуын телибез. Гомер буе шулай
бергә-бергә тынычлыкта, тигезлектә, муллыкта, рәхәттә яшәргә
язсын. Без сине чиксез хөрмәт итәбез.
Тормыш юлың һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелең.
Озын гомер, бәхет-шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерең.
Саулык, муллык бәйрәмеңдә
Телибез ихлас күңелдән.
Бәхетләре килер көннәреңнең
Яхшы чагы булсын бүгеннән.
Иң җылы теләкләр белән әниең Зөләйха Изәтовна, энеләрең
Хәйдәр, Адельхан, Җәннәтхан, Абдуллаҗан, сеңелләрең
Разия, Гөлсем, барчасы да гаиләләре белән
Иске Кулаткы .
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 ФЕВРАЛЯ

¹8, 22 февраль 2017 åë.

Дүшәмбе
27 февраль

1
28 Сишәмбе
февраль

Чәршәмбе
март

2

Пәнҗешәмбе

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

3

Җомга
март

театр!"
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм".
10:05 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Татарлар" 12+
11:30 "Татар халык җырлары" 0+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Тамчы-шоу" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Халкым минем"
19:40 "Родная земля"
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Ак кәгазьдә шагыйрь җаны сыза... ". 6+

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

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм".
10:20 "Башваткыч" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Родная земля" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". Телесериал 12+
19:10 Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм
Миңнехановның әйдәп
баручы телекомпания
җитәкчеләре белән очрашуы 0+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+

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

06:00 "Манзара".
08:05 "Нәсыйхәт"
08:30 "Яшәсен
театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Музыкаль каймак"
10:00 "Караоке татарча" 0+
10:15 "Ком сәгате" 12+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Бар фасылга – бер
асыл". 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Музыкаль каймак"
22:45 "Бар фасылга – бер
асыл". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

05:00 “Җырлыйк әле!”
05:50 Татарстан хәбәр-

ләре
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Когда её совсем не
ждёшь...»
10:00 Икенче туй».
10:50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «На пути к сердцу».
13:00 “Семь дней”.
14:00 “Закон. Парламент.
Общество”
14:30 Новости Татарстана
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта эзлебез» 6+
15:40 Мультфильмы
16:00 “ Проделки Софи ”.
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй».
18:30 Татарстан хәбәрләре
19:00 “Прямая связь”
19:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
“Динамо-Казань” – “Протон”(Саратовская область).
Трансляция из Казани 6+
21:30 Новости Татарстана

05:00 "Музыкаль
каймак"
05:50 Татарстан
хәбәрләре 12+
06:00"Манзара".
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10«Народный будильник»
09:00 «Когда её совсем не
ждёшь...» . 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 «Родная земля” 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «На пути к сердцу». 16+
13:00 Документальные фильмы 12+
13:45 «Путь» 12+
14:00«По росчерку пера…»
14:15«Дорога без опасности»
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 Мультфильмы 0+
15:50 “Проделки Софи”. 0+
16:45 Хоккей. Кубок Гагарина.
“Салават Юлаев” – “Ак Барс”.
Трансляция из Уфы 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра”12+
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 «Грани «Рубина» 12+
00:00 «На пути к сердцу». 16+

05:00
«Таяну
ноктасы» 16+
05:50 Татарстан
хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара".
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник”
09:00 «Когда её совсем не
ждёшь...» . 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 "Ватандашлар". 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «На пути к сердцу». 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30
Документальные
фильмы 12+
14:00 “Среда обитания” 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Яшьләр тукталышы"
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Проделки Софи”. 0+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30
“Трибуна “Нового
Века” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
19:00 Встреча Президента
РТ Рустама Минниханова
с руководителями ведущих
телекомпаний республики 0+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре
21:00 «Минниханов. Жизнь как
инновация». 0+
21:30 Новости Татарстана
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10«Вечерняя игра» с Андреем Поведским” 12+
23:00 “Чёрное озеро” 16+

05:00 "Башваткыч” 6+
05:50 Татарстан
хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара".
08:00 Новости Татарстана
08:10 “Народный будильник”
09:00 «Когда её совсем не
ждёшь...» . 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 "Оныта алмыйм...". 0+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «На пути к сердцу». 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Документальный фильм
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Әдәби хәзинә" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Проделки Софи”. 0+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй». 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
18:50 Хоккей. Кубок Гагарина. 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с Хафизом Миргалимовым” 12+
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Автомобиль" 12+
00:00 “ТНВ: территория ночного вещания” 12+

05:00 "Халкым
минем..." 12+
05:25 "Нәсыйхәт"
05:50 Татарстан
хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник ”
09:00 «Когда её совсем не
ждёшь...» . 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 "Нәсыйхәт" 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «На пути к сердцу». 16+
13:00 «Таяну ноктасы» 16+
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Все суры Корана” 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Тамчы-шоу" 0+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Проделки Софи”. 0+
16:25 “Игры победителей” 6+
17:00 “Туган җир” 12+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй». 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
19:00 "Белем дөньясы" 6+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10 “Большая игра”. 16+
00:10 «На пути к сердцу». 16+

6.10 Т/с «АДВОКАТ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная
Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
0.35 Д/ф «Революция
live» (12+)
1.30 «Место встречи»
3.10 «Живые легенды»
3.55 «Судебный детектив» (16+)
4.55 «Авиаторы» (12+)
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
0.35 Д/ф «Революция live»
1.30 «Место встречи»
3.10 «Квартирный вопрос»
4.05 «Судебный детектив»
5.05 «Авиаторы» (12+)
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
0.35 Д/ф «Революция
live» (12+)
1.30 «Место встречи»
3.15 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Судебный детектив»
5.05 «Авиаторы» (12+)
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
0.35 Д/ф «Революция live»
1.30 «Место встречи»
3.15 «Наталья Крачковская» (16+)
4.00 «Судебный детектив»
5.00 «Авиаторы» (12+)
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 ЧП. Расследование
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Д/ф «Революция
live» (12+)
1.45 «Место встречи»
3.25 «Судебный детектив»
4.25 «Запах боли» (18+)
5.15 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

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

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

4

Шимбә
март

06:00 "Яшик әле!"
07:00 "Sиңа Mиннән Sәлам" 6+
09:00 "Шаян хәлләр" 16+
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:40 "Тукран тәүбәсе".
14:05 "Мәхәббәт чишмәләре". 6+
14:30 "Канун. Парламент.
Җәмгыять". 12+
15:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
17:00 "Кайнар хит" 12+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
120:10 "Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Адымнар" 12+
21:30 "Оч, син, җырым...".
23:15 И.Франко. "Урланган
бәхет 12+
01:25 "Җырлар һәм чорлар". 6+
05:00 Концерт 6+

5

Якшәмбе
март

06:00 "Ак юл
сиңа!". 6+
07:00 "Язмышларым сиңа
бәйләнгән...". 6+
09:25 "Яшьләр тукталышы" 12+
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим татарский язык" 0+
10:30 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
11:00 "Белем дөньясы"
11:30 "Халкым минем"
12:00 "Халык җырлары" 0+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Якты бер моң". 6+
16:05 "Super tatar". 6+
16:30 "Музыкаль каймак" 12+
17:20 "Әдәби хәзинә" 6+
17:50 "Без тарихта эзлебез" 0+
18:20 "Болгар радиосы"
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05 "Җырым булсын
бүләгем". 6+
22:40 "Идрис Газиев
тәкъдим итә. Минем
йөрәк сиңа эндәшә. Мансур Мозаффаров" 6+
23:45 "Ком сәгате" 12+
00:35 "Tатарлар" 12+
01:00 "Манзара". 6+

23:30 “Дикие травы”. 12+

05:00 Концерт
08:00 “Адымнар”
0 8 : 3 0 М у л ьт фильмы
09:00 “ДК” 12+
09:15 Документальный
фильм 12+
09:45 “Тамчы-шоу” 0+
10:15 "Яшьләр тукталышы"
10:45 “Музыкаль каймак”
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 “Среда обитания” 12+
12:30 “Каравай” 0+
13:00 “Закон. Парламент.
Общество” 12+
13:30 “Адымнар” 12+
14:00 “Язмыш”. Әзһәр Шакиров 6+
14:30“Ачытау”. Зөһрә Шәрифуллина концерты 0+
15:00 “Ком сәгате”
16:00 “Таяну ноктасы” 16+
17:00 “Видеоспорт”
17:30 “Әдәби хәзинә”
18:00 “Башваткыч” 6+
19:00 Телефильм 12+
19:30 “Семь дней”.
20:30 “Болгар радиосы” 6+
21:30 “Кичке аш” 6+
22:00 “Семь дней”.
23:00 “Человек и его собака”. 16+
00:45 “Якты бер моң...” 6+

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

6.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
8.00 «Центральное телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.05 «Чудо техники»
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие
вели..» (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.30 Х/ф «КУРКУЛЬ»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
1.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
4.45 «Судебный детектив» (16+)
5.45 «Авиаторы»

07:00 "Sиңа Mиннән Sәлам" 6+
09:00 "Автомобиль" 12+
09:30 "ДК" 12+
09:45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» 6+
10:00 “Кайнар хит” 12+
11:00 “Халкым минем...” 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 “Каравай” 0+
12:30 "Видеоспорт" 12+
13:00

“Канун. Парламент.

Җәмгыять”. 12+
13:30 “Якты бер моң...”. 6+
16:00 “Брелок.” 6+
16:30 “Татарлар” 12+
17:00 “Без тарихта эзлебез” 6+
17:30 “Әдәби хәзинә” 12+
18:00 “КВН РТ-2017” 12+
19:00 “Среда обитания” 12+
19:30 Новости в субботу 12+
20:00 “Адымнар” 12+
20:30 “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу 12+
22:00 “Развод по-французски”. 12+
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Понедельник

февраля

28 февраля
Вторник

1

Среда
марта

2

Четверг
марта

3

Время
местное!

Пятница
марта

¹ 8, 22 февраль 2017 åë.

4

Суббота
марта

7

5 Воскресенье
марта

6.00, 10.20 «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.50 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ШТРАФНИК»
0.40 «Вечерний Ургант»
1.15 «Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2017» (16+)
3.00, 4.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В МИРЕ»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.30 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ШТРАФНИК»
0.40 «Вечерний Ургант»
1.15 Х/ф «НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (16+)
2.40, 4.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)
5.25 «Контрольная закупка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» )
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.30 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ШТРАФНИК»
0.40 «Вечерний Ургант»
1.15 «Григорович. Юрий
Грозный» (12+)
2.20, 4.05 Х/ф «ОСАДА»
5.25 «Контрольная закупка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.35 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ШТРАФНИК»
0.40 «Вечерний Ургант»
1.15 «На ночь глядя» (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ
УМА ОТ МЭРИ» (16+)
5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый
сезон»
0.15 «Вечерний Ургант»
1.00 «The Beatles против
The Rolling Stones» (16+)
2.05 «Значит, война!» (16+)
3.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ»

6.00 «Контрольная закупка»
6.45, 7.10 Т/с «АННА»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной
крыше» (12+)
12.15 «Смак» (12+)
13.15 «Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное
приключение» (12+)
14.15 «Идеальный ремонт»
15.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
17.15 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 Х/ф «БЁРДМЭН»
2.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» (12+)
5.05 «Модный приговор»

6.05, 5.25 «Контрольная
закупка»
6.50, 7.10 Т/с «АННА»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
9.15 «Смешарики. ПИНкод»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «Я всегда смотрю
на звезды» К юбилею
Валентины Терешковой» (12+)
14.10 «Открытие Китая»
14.40 «Теория заговора» (16+)
15.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное
«Время»
23.30 «Сноуден» (16+)
2.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
4.25 «Модный приговор»

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

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

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

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

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
0.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК» (12+)
2.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ
АНГЕЛ» (12+)
4.25 Т/с «ДАР» (12+)

6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Местное
время. Вести
9.20 Россия. Местное
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский
парк» (16+)
15.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
1.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»
3.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

6 . 0 5 Х / ф « К О ГД А
ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
8.00 М/ф «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
17.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
1.55 «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб»
2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «АФЕРА»
14.40 Д/ф «Властелины
кольца. История создания синхрофазотрона»
15.05 «Линия жизни.
Николай Дроздов»
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МАГНАТ» (16+)
18.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди»
18.45 Д/ф «Дорога без
конца...»
19.30 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница»
19.45 Д/ф «Временный
комитет у руля революции»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Метроном.
История Парижа»
23.55 «Кинескоп»
0.55 «Худсовет»
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА»
2.20 «Пьесы для виолончели с оркестром»
3.40 «К.Сен-Санс. «Муза
и поэт»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
13.25 Д/ф «Борис Черток.
100 лет: тангаж в норме»
14.05, 21.45 «Правила
жизни»
14.35 «Пятое измерение»
15.00 «Пушкин и его окружение»
16.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА»
17.40, 23.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.30 «Мемориальный
музей-квартира В.В. Набокова»
18.45 «Танго сенсаций»
19.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи»
19.45 Д/ф «Заключенный
камеры N207»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный
отбор»
22.15 «Игра в бисер»
23.50 Д/ф «Пространство
Юрия Лотмана»
0.55 «Худсовет»
1.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА
В СЕДЛЕ»
2.35 «Играет Фредерик
Кемпф»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ»
13.35 Д/ф «Надежда
Казанцева. Парадоксы
судьбы»
14.05, 21.45 «Правила
жизни»
14.35 «Пешком...». Москва
русскостильная»
15.00 «Пушкин и его окружение»
16.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
17.50, 23.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.45 Концерт Гидона
Кремера и Марты Аргерих
19.45, 2.20 Д/ф «Исайя
Берлин. Гость из будущего»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Февральская революция»
23.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
0.55 «Худсовет»
1.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
2.45 «Цвет времени. Уильям Тёрнер»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
13.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер»
14.05, 21.45 «Правила
жизни»
14.35 «Россия, любовь
моя!. «Обычаи и традиции
эрзи»
15.00 «Пушкин и его окружение»
16.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.35, 23.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.30 «Музей-усадьба
И.Е.Репина «Пенаты»
18.45 Концерт Гидона Кремера и Ансамбля солистов
Московской государственной филармонии
19.45 Д/ф «Высота»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.15 «Культурная революция»
23.55 «Юрий Богатырёв.
Острова»
0.55 «Худсовет»
1.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ
РОМАН»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.20 Х/ф «ЖИТИЕ И
ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ
БРАТЧИКА»
12.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева»
13.20 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провинции. Город Большой Камень. Приморский край»
15.00 «Пушкин и его окружение»
16.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ
РОМАН»
18.15 Д/с «Метроном.
История Парижа»
19.10 «Цвет времени.
Караваджо»
19.25 «Сергей Прокофьев.
«Египетские ночи»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «Легенда Гремячей башни»
22.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
23.35 «Линия жизни. Гедиминас Таранда»
0.55 «Худсовет»
1.00 «Мой серебряный
шар. Марлен Дитрих»
1.45 Марлен Дитрих. Концерт
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.35 «Больше, чем любовь. Евгений Урбанский»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция Тура
Хейердала»
14.50 «Мой серебряный
шар. Марлен Дитрих»
15.35 Марлен Дитрих.
Концерт
16.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН»
17.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
18.00 «Новости культуры»
18.30, 2.55 Д/с «История
моды»
19.30 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА»
21.40 «Вечер в честь
открытия новой сцены
Московского театра О.Табакова»
23.55 «Белая студия»
0.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
2.25 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА»
12.50 «Легенды кино.
Александр Демьяненко»
13.20 «Россия, любовь
моя!. «Тайны Унэнэн»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Крылатые
рыбаки»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи.
Василий Мишин»
16.20 «Парад трубачей.
Тимофею Докшицеру
посвящается...»
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 М/ф «Остров сокровищ»
19.30 «Пешком...». Боровск старообрядческий»
20.00, 2.55 «Тайна горного аэродрома»
20.50 «Т.Васильева.
Линия жизни»
21.40 Х/ф «ДАМСКИЙ
ПОРТНОЙ»
23.10 «Kremlin Gala 2016 г.»
1.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН»
2.25 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в
камне»
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Иске Мостяк авылында яшәүче Дамирә Кәшаф кызы
КУРТЯКОВА 26 февральдә 65 яшьлек юбилеен каршы ала.
Гаиләбезнең яме булган, изге күңелле, көчле рухлы тормыш
иптәшем, әниебез, әбекәебез!
Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлап, йөрәк түребездәге иң ихлас теләкләребезне юллыйбыз. Әни – син безнең өчен
олы таянычыбыз, киңәшчебез, яшәү үрнәгебез, дөньяның барлык
яхшы сыйфатларын сыйдыргансың. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле,
ярдәмчел булуың белән һәркайсыбызны сокландырып яшисең. Син
безнең өчен тормышыбызның яме, яныбызда син булганда, таңнар
да нурлырак, көннәр дә яктырак. Алдагы гомер елларыңда да һәр
туар көнгә сөенеп, кадерле әтиебез белән пар канатлар булып,
бер-берегезнең күңел җылысын тоеп, бәхетле, тигез мул тормышта
гомер итегез. Яшәештән ямь табарга, гаделлеккә, эш сөяргә өйрәттегез. "Балалар”, - дип өзелеп торуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә.
Әниебез – безнең кадерлебез
Без бәхетле җирдә син барга.
Бәхет-шатлык, куанычлар белән,
Сөенеп яшә һәр туар таңга.
Әти белән бик күп еллар тигезлектә
Матур парлар булып яшәгез.
Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын,
Балкып торсын тормыш чәчкәгез.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Хәсән Зәкиевич,
улың Илнур, киленең Сафура, кызың Гөлфия, киявең Илдус,
оныкларың Эльвина, Марат, Булат, апаң Дания гаиләсе белән
Иске Мостяк – Тольятти – Яр Чаллы.
23 февраль көнне Усть Кулаткы авылында яшәүче, гомерен
балалар тәрбияләүгә багышлаган сабыр холыклы ханым –
Нурия Абдулловна ИКСАНОВА истәлекле 65 яшьлек юбилеен
каршы ала.
Нурия Абдулловна! Гомер бәйрәмең – юбилеең белән чын күңелдән котлыйм. Телим иң кадерлесен – саулык, озын гомер. Алдагы
көннәреңдә бәхеттә, җан тынычлыгында, иман байлыгында, бала –
оныкларың белән гел шатланып яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен.
Район хатын – кызларыбыз сәламәтлеге сагында торучы, алтын
куллы табиб – Эльвира Абдулшикуровнаны тәрбияләп үстергәнең
өчен олы рәхмәт сиңа.
Котлы булсын туган көнең синең,
Зур бәйрәмнәр җирдә аз була.
Синең кебек уңган хатын-кызлар,
Җир шарында, ышан, аз туа.
Авырлыклар сынып төшермәсен,
Кайгы – хәсрәт сиңа килмәсен.
Йөзләреңдә синең шатлык нуры
Балкып торсын, мәңге сүнмәсен.
Сине ихтирам итеп, Кирюшкино авылыннан элеккеге коллегаң
- Расимә Сөләймановна Хабиева.

Март аена намаз уку вакытлары
Көн Сәхәр Иртәнге Кояш Зәвәль Өйлә И к е н д е Ахшам
тәмам намаз чыга тәмам намазы намазы намазы

Ястү
намазы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

20:02
20:04
20:06
20:07
20:09
20:11
20:13
20:15
20:17
20:19
20:21
20:22
20:24
20:26
20:28
20:30
20:32
20:34
20:36
20:38
20:40
20:42
20:44
20:46
20:48
20:50
20:53
20:55
20:57
20:59
21:01

05:32
05:30
05:27
05:25
05:23
05:20
05:18
05:16
05:13
05:11
05:08
05:06
05:03
05:01
04:58
04:55
04:53
04:50
04:47
04:45
04:42
04:39
04:37
04:34
04:31
04:28
04:25
04:23
04:20
04:17
04:14

05:42
05:40
05:37
05:35
05:33
05:30
05:28
05:26
05:23
05:21
05:18
05:16
05:13
05:11
05:08
05:05
05:03
05:00
04:57
04:55
04:52
04:49
04:47
04:44
04:41
04:38
04:35
04:33
04:30
04:27
04:24

07:36
07:33
07:31
07:29
07:27
07:24
07:22
07:20
07:17
07:15
07:13
07:10
07:08
07:06
07:03
07:01
06:59
06:56
06:54
06:52
06:49
06:47
06:44
06:42
06:40
06:37
06:35
06:33
06:30
06:28
06:25

13:01
13:01
13:01
13:01
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
12:59
12:59
12:59
12:58
12:58
12:58
12:58
12:57
12:57
12:57
12:56
12:56
12:56
12:56
12:55
12:55
12:55
12:54
12:54
12:54
12:53
12:53

13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15

16:34
16:36
16:37
16:39
16:41
16:42
16:44
16:45
16:47
16:48
16:50
16:51
16:53
16:54
16:56
16:57
16:59
17:00
17:02
17:03
17:04
17:06
17:07
17:09
17:10
17:11
17:13
17:14
17:15
17:17
17:18

18:28
18:30
18:32
18:33
18:35
18:37
18:39
18:41
18:43
18:44
18:46
18:48
18:50
18:52
18:53
18:55
18:57
18:59
19:01
19:02
19:04
19:06
19:08
19:10
19:11
19:13
19:15
19:17
19:18
19:20
19:22

Әлеге график Имам Абу-Ханифы хокук мәктәбенең нигезендә
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БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

Иске Зеленай һәм Яңа Яндука авылларында гомер итүче дусларыбыз Сания Рамазановна Сафарова һәм Шәфика
Харисовна Алтынбаева февраль аенда гомер бәйрәмнәрен
билгеләделәр. Кадерлеләребез безнең!
Сезне ихлас күңелдән олы юбилейларыгыз белән котлап, изге
теләкләребезне юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек күңел тынычлыгы,
гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, бала-оныкларыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын
гомер кичерүегезне телибез. Һәрвакыт ачык йөзле, киң күңелле, олы
йөрәкле, мәрхәмәтле булуыгыз өчен рәхмәтебезне белдерәбез.
Гади, сабыр олы җанлы да Сез,
Кылганнарыгыз бары изгелек.
Кайгыларсыз үтсен һәрбер көнегез,
Бәхетләрегез булсын гомерлек.
Изге теләкләр белән сыйныфташларыгыз Нурия Абитова, Рәисә
Корбаналиева, Расимә Назырова.
Иске Зеленай – Иске Кулаткы – Яңа Яндука – Сызран.

В СПК «Вязово-Гайский» требуются трактористы
- машинисты широкого профиля на постоянную и
сезонную работы. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет. Заработная плата сдельно-премиальная – от 20000 руб. и выше. Предоставляется общежитие. Трехразовое горячее питание по льготной
цене. Лиц, злоупотребляющих алкоголем, просьба не
беспокоить. Телефон: 8 (84249)44147. Правление СПК.

Скорая компьютерная помощь

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

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

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

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

Район мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы һәм
Урта Терешка урта мәктәбе
коллективы, элеккеге укытучы
Камил Мирзаевич ХАМЗИННЫҢ вафат булуы сәбәпле
тормыш иптәше Акилә Сафовна
Хамзинаның, балаларының һәм
туганнарының тирән кайгыларын уртаклаша.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Производство и установка пластиковых окон.
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно!
Замер, доставка – бесплатно.

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

20% скидка
 Телефон: 8-937-278-05-55. Павловка.
Район мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы һәм Урта
Терешка урта мәктәбе коллективы, элеккеге укытучы Камил Мирзаевич ХАМЗИННЫҢ вафат булуы сәбәпле тормыш иптәше Акилә
Сафовна Хамзинаның, балаларының һәм туганнарының тирән
кайгыларын уртаклаша.
Индекс 54505.
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Продаются дрова. Цена договорная. Телефон: 89084870405.
В р.п. Старая Кулатка по ул.
Пионерская, д. 42 продается
квартира со всеми удобствами,
общей площадью 43, 4 кв.м., на 2
этаже. Цена договорная. Телефон:
89271052284.
В р.п. Радищево ИП «Рамаев Д.А.»
принимает заявки на суточных
и подрощенных бройлеров, индюшат, гусят, утят и мулардов на
март, апрель и май. Телефоны:
89278035043, 884239 22-6-16.
Продается здание магазина м земельный участок по адресу: р.п.
Старая Кулатка, ул. Советская 52,
(стеллажи, холодильники, кондиционер). Цена договорная.
Так же продается киоск утепленный, стационарный изготовлен
из железной плиты, размер 2х3,5.
Цена 35000 рублей (торг). Телефон: 8927 8010116. Звонить с 8.00
до 17.00 часов.
Продается стационарный вагончик, размер 9х3. Оборудован под
магазин. Цена 45000 рублей (торг).
Телефон: 8927 8010116. Звонить с
8.00 до 17.00 часов.
Продается сено в тюках. 120 рублей – за тюк. С доставкой по 75
штук. Телефон: 89084775163.
Продается автомобиль «ВАЗ
- 2114», 2008 года выпуска. Пробег - 67 тысяч км. Один хозяин.
Также недорого б/у авторезина
175/14 4 штуки. Пробег - 7 тысяч
км.Телефон: 89297918704.
“Күмәк көч” район газетасы коллективы, тормыш иптәше Сәлимҗан
Хәйдәрович КУЗАХМЕТОВНЫҢ
вафат булуы сәбәпле,тормыш
иптәше, элеккеге хезмәткәр Румия Икрамовна Кузахметованың,
балаларының тирән кайгыларын
уртаклаша.
Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан
"сугыш елы баласы", хезмәт ветераны Сәлимҗан Хәйдәрович
КУЗАХМЕТОВНЫҢ вафат булуы
сәбәпле, якыннарының, туганнарының тирән кайгысын уртаклаша.
Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Зеленайдан сугыш
ветеранының тол хатыны, укытучы
Клавдия Дмитриевна БИКБАЕВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле,
якыннарының, туганнарының тирән
кайгысын уртаклаша.
Район мәгариф хезмәткәрләренең
профсоюз оешмасы һәм Иске Зеленай урта мәктәбе коллективы,
элеккеге укытучы Клавдия Дмитриевна БИКБАЕВАНЫҢ вафат
булуы сәбәпле, якыннарының һәм
туганнарының тирән кайгыларын
уртаклаша.

Зирекле авылы халкы һәм мәчет картлары, элеккеге имам
Махмудов Рәҗәп ХӘСӘНОВИЧНЫҢ вафат булуы сәбәпле, якыннарының һәм туганнарының тирән кайгыларын
уртаклашалар.
Яңа Терешка авылы “Ишан” мәчете
мәхәлләсенең барлык мөселманнары, Урта Терешка авылы “Рәшит”
мәчетнең элеккеге хөрмәтле имамы Камил Мирза улы ХАМЗИННЫҢ вафат булуын белдерәләр
һәм мәрхүмнең гаиләсенең, якын
туганнарының, дусларының тирән
кайгыларын уртаклашалар
Урта Терешка авылы “Рәшит”
мәчете мәхәлләсенең барлык
мөселманнары, мәчетнең элеккеге
хөрмәтле имамы Камил Мирза
улы ХАМЗИННЫҢ вафат булуын белдерәләр һәм мәрхүмнең
гаиләсенең, якын туганнарының,
дусларының тирән кайгыларын
уртаклашалар.

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

