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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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Уважаемые  жители  Ульяновской 
области, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 
величайшим праздником – 
Днём народного единства!  

Этот  самый  молодой  государственный 
праздник, едва перешагнувший десятую годовщину со 
дня учреждения, имеет огромное символическое значе-
ние. Ведь истинная сила России заключается именно в 
единстве всех ее граждан, дружбе и взаимной помощи 
народов нашей большой страны. На протяжении тыся-
челетней истории государства единство нации не раз 
подвергалось тяжелейшим испытаниям на прочность. 
Но  воспитывавшиеся  поколениями  духовные  скрепы, 
любовь к родной земле, готовность всем вместе и бок о 
бок отстаивать независимость своей Отчизны помогали 
разгромить любого, даже самого могущественного врага. 

Великие страницы нашей истории необходимо помнить 
всем, особенно идущим на смену молодым поколениям. 
Наш долг – сохранить величайшие традиции больших 
побед,  невиданного  мужества  и  самоотверженности 
героев  нашего  Отечества.  Поэтому  в  этот  историче-
ский день, 4 ноября, мы ежегодно собираемся вместе, 
чтобы увидеть глаза друг друга и ощутить родство душ, 
единство и сплоченность. Отрадно, что в Ульяновской 
области издавна сложились традиции добрососедских 
отношений  между  разными  народами,  населяющими 
территорию края. Нам всегда были присущи толерантное 
отношение, дружелюбие и уважение к представителям 
всех национальностей.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и 
большого счастья, благополучия и удачи во всем, любви 
близких, доверия, уважения и понимания окружающих! 
Искренне желаю каждой семье взаимопонимания и мира, 
ведь именно крепкие семьи являются основой единого 
народа и успешного государства. 
 
Губернатор 
Ульяновской области                               С.И. МОРОЗОВ.

Менә  берничә  ел  рәттән  
илебезнең тынычлыгын тәэмин 
итүче  ир-егетләребезне  олы-
лап,  районда  “Призывниклар 
көне”  үткәрү - матур традици-
ягә әверелде. 27 октябрь көнне 
әлеге чара балаларга өстәмә 
белем  бирү  үзәгендә  үтте. 
Бирегә тиздән хәрби хезмәткә 
китүче  егетләр  белән  бергә 
югары  сыйныф  укучылары, 
студентлар,  ата-аналар,  әф-
ганчылар, район җитәкчеләре 
килгән  иде.

Район а д м и н и с т р а -
ция    Башлыгының  социаль 
мәсьәләләр  буенча  урын-
басары  Ф.З.  Зайнетдинова 
тантананы ачып,  чараның узу 
тәртибе  белән  таныштырды 
һәм тиздән хәрби кием киячәк  
ир-егетләрне сәламләде. 

Новоспасск,  Радищево, 
Иске  Кулаткы  хәрби  комис-
сариатының  начальнигы  С.В. 
Фролов  армия  сафларын 
тулыландыручы  егетләргә  иң 
җылы  теләкләрен  җиткерде 
һәм хәзерге вакытта армиядә 
хезмәт  итү  өчен  тудырылган 
уңайлыклар турында сөйләде.

Район  администрация 
Башлыгы  вазифаларын  баш-
каручы  В.А. Деникаева булачак 
солдатларга матур теләкләрен  
юллады.

- Безнең искекулаткылылар 
беркайчан да район, илебез  йө-
зенә тап төшермәделәр, тугры 
хезмәт  иттеләр,  намус  белән 
бурычларын үтәделәр. Сезнең 
дә шулай булачагыгызга өмет 
итәбез.  Иң  мөһиме  -  туган 
ягыгызда  сезне  якыннары-
гыз, әти-әниләрегез көтәчәген 
онытмагыз,  имин йөреп, исән  
әйләнеп кайтыгыз, - диде ул.

Район  сугыш  һәм  хезмәт 
ветераннары  Советы  рәисе 
Җ.И. Юсупов та ватанны сакла-
учыларга үгет-нәсыйхәтләрен 
юллады.

Әфганчылар  исеменнән 
Ш.Р. Арифуллин чыгыш ясады, 
аның әйтер сүзләре күп иде.

- Тиздән  сезнең өчен яңа 
тормыш  башлана.  Хәрби 
хезмәтне  үтү  -  беркайчан  да 
җиңел булмады, ул хәзер дә шу-
лай. Әмма безнең район егет-
ләре  нинди  генә  гаскәрләрдә 
хезмәт итмәсен, алар турында 

без һәрчак мактау сүзләре генә 
ишетәбез.  Бигрәк  тә  сезне 
шушы яшькә кадәр  үстергән, 
тиешле  тәрбия  биргән    әти  - 
әниләрегезгә, мәктәп тәрбиясе 
биргән укытучыларыгызга зур 
рәхмәт. Сез алар турында бер-
кайчан да онытмагыз.

Изге  бурычын  үтәп  кай-
тучы,  хәзерге  вакытта  Иске 
Кулаткы механика-технология 
колледжында  педагог  булып 
хезмәт  итүче  Альберт  Буде-
леев  та  булачак  солдатлар-
га  мөрәҗәгать  итте.  Коман-
дирларны,  начальникларны 
тыңларга, йөкләнгән эшләрне 
җиренә җиткереп үтәргә, үрнәк, 
намуслы,  кыю  һәм  тәртипле 
булырга теләде.

Әлбәттә, әти-әни өчен бала 
һәрвакытта да бала булып кала 
инде ул. Солдатка китүче егет-
ләргә караганда да алар күбрәк 
борчыла. Булачак солдатлар-
ның  әти-әниләре  исеменнән 
егетләргә  хәер-фатиха  Р.Д. 
Мадьяров бирде. 

- Элек-электән илне, Ватан-
ны саклау - ир-егетләрнең мак-
таулы һәм изге бурычы булып 

саналган.    Тормышыбызның  
иминлеге    дә    алар  хезмә-
тенә  бәйле.  Уңышлы  хезмәт 
телибез,  үзегезнең  солдат 
булуыгыз белән горурланыгыз, 
ә иң мөһиме – гаиләләрегезгә 
исән-имин әйләнеп кайтыгыз. 
Хәерле юл сезгә!

Булачак  солдатларга 
һәм  ата-аналарга  истәлеккә 
бүләкләр  тапшырылды. Ә инде 
мәктәп укучылары, студентлар 
кунакларга  музыкаль  чыгыш-
лар бүләк иттеләр. 

Чара  азагында  бәйрәмгә 
килүчеләр  Бөек  Ватан  су-
гышында  һәлак  булган  як-
ташларыбызның  истәлегенә 
Җиңү  обелискына  чәчәкләр 
куйдылар.

Әйтергә кирәк,  чара күңел 
җылысы  аша  булачак  сол-
датларга  әйтелгән  киңәшләр 
кичәсен  дә    хәтерләтте.    Бу  
көннең   җылылыгы исә  хәрби 
хезмәткә  чакырылучыларның 
күңелләрендә  хезмәт итү ба-
рышында  озата барыр дигән 
теләктә калабыз.  

Әлфия ЯФАРОВА.

Имин йөреп, исән кайтыгыз!

“Күмәк  көч”кә  арзан 
хакка язылыгыз!

Хөрмәтле газета укучылар!
2017  елның  беренче  яртыеллыгына  район 

газетасына язылу дәвам итә. Ярты елга язылу 
бәясе  385сум  56  тиеннән  349  сум  26  тиенгә 
кимеде.  Бу  “Күмәк  көч”  редакциясенең  почта 
элемтәсе  белән  дустанә  мөнәсәбәттә  эшләү 
нәтиҗәсе.

“Күмәк  көч”кә  яшәгән  җирегездә  почта 
бүлекчәләренә,  хат  ташучыларга  мөрәҗәгать 
итеп язылырга мөмкин. 6 айга язылу бәясе – 
349 сум 26 тиен. 

Арзан  хакка  газетага язылырга 
ашыгыгыз!

4 ноябрь – Халык бердәмлеге көне
Хөрмәтле райондашлар!

Сезне Халык бердәмлеге көне уңаеннан чын 
күңелдән тәбрик итәбез. 4 ноябрь – безнең бо-

рынгы бабаларыбызның тарихи батырлыкларын хәтер итү көне 
буларак билгеләнеп үтелә. Бу Россия халкын берләштергән һәм 
илебезне таркалудан коткарып калган көн. Әлеге бәйрәм көне 
бердәмлек турында тагын бер кат искә төшерә, безнең ватан-
дашларыбыз өчен горурлык һәм патриотлык тойгылары уята.

Ульяновск өлкәсе җирендә төрле милләт вәкилләре дуслы-
кта һәм ризалыкта яшиләр. Ватаныбызның байлыгын арттыру, 
бер-беребезнең  дуслыгын  саклау,  киләчәк  буынга  лаеклы 
киләчәк төзеп калдыру – безнең төп бурычыбыз.

Районыбыз халкы киләчәктә дә бердәм булып, туган ягыбыз-
ның тынычлыкта, иминлектә, муллыкта яшәве, авылларыбызның 
чәчәк атуы өчен фидакарь хезмәт итәр, дип ышанабыз.

Бәйрәм уңаеннан барыгызга да нык сәламәтлек, гаилә бәхете, 
зур уңышлар телибез.

Э.Ә. ГАНЕЕВ,
Иске Кулаткы районы Башлыгы.

В.А. ДЕНИКАЕВА. 
Иске Кулаткы район 

администрациясе Башлыгы вазифаларын башкаручы.

7  ноября  —  День  воинской  славы 
России  –  День  проведения  военного 
парада на Красной площади в 1941 году 

Уважаемые земляки!
Седьмое ноября – один из самых значимых дней в 

политической и военной истории нашего государства. В 
этот день мы вместе вспоминаем те парады, тот героизм 
и беспримерное мужество фронтовиков и тех, кто ковал 
меч победы в симбирском тылу, бесперебойно снабжая 
войска всем необходимым. Каждый третий патрон уходил 
на войну с Нижней Террасы, с ульяновской Володарки. 

Мы должны отдать дань огромного уважения нашим 
землякам, сражавшимся на всех фронтах Великой От-
ечественной, дошагавшим до Берлина и Тихого океана. 
Многие из них участвовали уже в другом, победном, также 
легендарном  параде на Красной площади, 24 июня 1945 
года. Так замкнулось очередное кольцо истории войн и 
побед, великой дружбы и единения всех народов нашей 
страны  перед  лицом  страшной  нацистской  машины, 
поработившей тогда Европу и половину мира. 

Надо  быть  хорошими  учениками  и  помнить  уроки, 
преподанные нам историей человечества. Необходимо, 
забыв о разногласиях, держаться вместе, так же спло-
ченно, как 7 ноября 1941 года. 

Дорогие земляки! Этот праздничный день - еще один 
замечательный повод поблагодарить наших тружеников, 
передовиков производства, всех вас за неоценимый вклад 
в развитие симбирской-ульяновской земли.  Желаю всем 
жителям региона здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Губернатор Ульяновской области      С.И. МОРОЗОВ.
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 Официальная информация

Благодаря существованию 
портала госуслуг вы сможете не 
только узнать о задолженности 
по налогам через интернет, но 
и оплатить налоги онлайн, не 
выходя  из  дома.  Но  следует 
обратить  внимание,  что  на 
Едином  порталегосуслуг(ЕП-
ГУ)  в  «Личном  кабинете»  вы 
увидите  информацию  толь-
ко  по  неуплаченным  в  срок 
налогам.  Суммы  налоговой 
задолженности  и  текущим 
начислениям  можно  узнать, 
используя  сервис  «Личный 
кабинет  налогоплательщика 
для физических лиц» - https://
lkfl.nalog.ru/lk/. Информация о 
наличии  или  отсутствии  нео-
плаченных налогов формиру-
ется автоматически, от вас не 
требуется вводить какие-либо 
данные,  при  условии,  что  вы 

указали  свой  ИНН  в  личном 
кабинете.

Для  оплаты  налоговых 
начислений  пользователю 
портала госуслуг необходимо 
отметить  необходимые  на-
логовые  платежи  и  выбрать 
способ  оплаты.  В  случае, 
если задолженность имеется, 
система  сформирует  список, 
где будет указанно: вид налога 
(транспортный налог, налог на 
имущество и т.д.), инспекция, 
куда будет отправлен платеж, 
тип платежа (это может быть 
сам налог и пени за несвоевре-
менную оплату) и дата начисле-
ния. После переадресации на 
платежную  страницу  необхо-
димо подтвердить оплату. При 
этом  в  форме,  размещенной 
на ЕПГУ, уже будут заполнены 
реквизиты налогового платежа. 

При  выборе  данного  способа 
оплаты  налогоплательщику 
гарантируется  закрытие  на-
числений в кратчайшие сроки. 

«На  портале  госуслуг  я 
зарегистрировался, когда вы-
ходил на пенсию  – поделился 
житель Ульяновска Александр 
Семенов. –И сразу на главной 
странице в «Личном кабинете» 
увидел надпись, что у меня долг 
по оплате налога. Квитанцию я 
не  получал,  поскольку  давно 
живу  по  другому  адресу.  Там 
же, на этом сайте, его и опла-
тил.  Выбрал способ оплаты с 
банковской карты, ввел рекви-
зиты, получил на телефон код. 
И теперь с уверенностью могу 
сказать: портал госуслуг – это 
удобно  и  просто  абсолютно 
для всех». 

На портале госуслуг можно 
погасить налоговую задолженность

Губернатор  Сергей  Мо-
розов  подписал  поста-
новление  о  продлении 
сроков  реализации  госу-
дарственной  программы 
«Обеспечение правопорядка 
и  безопасности  жизнедея-
тельности на территории 
Ульяновской  области»  до 
2020  года.  Документом 
предусмотрено выделение 
из регионального бюджета 
средств на создание пяти 
новых пожарных частей.

По информации специали-
стов управления по вопросам 
общественной  безопасности 
администрации  Губернатора, 
на  реализацию  мероприятий 
программы в 2016 году направ-
лено порядка 420 миллионов 

рублей. В 2017 году предусмо-
трено  выделение  более  470 
миллионов рублей.

«В следующем году плани-
руется закупить дополнитель-
ное  оборудование,  которое 
позволит  повысить  уровень 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий, в том 
числе  антитеррористическую 
защищенность.  В  основном 
это средства периметрального 
ограждения  и  металлодетек-
торы.  В  настоящее  время  в 
рамках  данной  госпрограм-
мы  проводятся  мероприятия 
по  закупке  дополнительных 
пожарных  автомобилей,  что 
позволит  еще  оперативнее 
реагировать на вызовы», - со-
общил начальник управления 

по  вопросам  общественной 
безопасности  администрации 
Губернатора  Ульяновской 
области Александр Мурашов.

Напомним,  профильная 
государственная  програм-
ма  действует  на  территории 
Ульяновской  области  с  2014 
года. В неё входят три блока: 
обеспечение  общественного 
порядка и профилактика право-
нарушений,  противодействие 
злоупотреблению  наркотиков 
и  борьба  с  их  незаконным 
оборотом,  а  также  снижение 
рисков  и  смягчение  послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного 
характера. 

В 2017 году планируется открыть пожарные 
части в пяти населенных пунктах 

Ульяновской области

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА 
ОРУЖИЯ ЗА ВОЗНАГРАЖДНИЕ

В Ульяновской области воз-
обновлена  выплата  вознаграж-
дений за добровольно сданное 
оружие, боеприпасы и взрывча-
тые вещества.

 Постановление Правительства 
Ульяновской области от 24 апреля 
2013 года № 149-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке выплаты 
денежного  вознаграждения  за 
добровольно  сданные  оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, Положения о 
комиссии Правительства Ульянов-
ской области по выплате денежного 
вознаграждения  за  добровольно 
сданные  оружие,  боеприпасы, 
взрывчатые  вещества,  взрывные 
устройства, состава комиссии Пра-
вительства  Ульяновской  области 
по выплате денежного вознаграж-
дения  за  добровольно  сданные 
оружие,  боеприпасы,  взрывчатые 
вещества, взрывные устройства».

Граждане  Российской  Феде-
рации,  достигшие  18-летнего 
возраста,  зарегистрированные  на 
территории  Ульяновской области, 

добровольно  сдавшие  оружие, 
боеприпасы,  взрывчатые  веще-
ства, взрывные устройства (далее 
— предметы вооружения), имеют 
право  на  получение  денежного 
вознаграждения.  Оружие  может 
быть  сдано  в  органы  внутренних 
дел  по  месту  жительства  либо 
по  месту  обнаружения  оружия  и 
боеприпасов.

Вознаграждение за доброволь-
но сданные предметы вооружения 
выплачивается финансовым отде-
лом департамента государственной 
и  муниципальной  службы  Пра-
вительства  Ульяновской  области 
в  безналичной  форме  путем 
перечисления денежных средств 
на счёт гражданина, открытый в 
кредитной организации.

Денежное  вознаграждение 
выплачивается  в  следующих  раз-
мерах:

за  единицу  боевого  ручного 
стрелкового оружия :

РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ- 15000 руб., 
ГРАНАТАМЕТ-10000 РУБ.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

– ( АВТОМАТ, ПИСТОЛЕТ, ПУЛЕ-
МЕТ)- 8000 РУБ.    

ВИНТОВКа,КАРАБИН-  7000 
РУБ.

ПИСТОЛЕТ, РЕВОЛЬВЕР- 5000 
РУБЛЕЙ.

за  единицу  огнестрельного 
длинноствольного  оружия с нарез-
ным стволом; – 6000 рублей;

за единицу огнестрельного ко-
роткоствольного оружия с нарезным 
стволом – 4000 рублей;

за  единицу  огнестр.  длинно-

ствольного    оружия  скомбиниро-
ванного - 4000 рублей;

за  единицу  самодельного  (ку-
старного  изготовления)  и  переде-
ланных  предметов  вооружения 
– 3000 рублей;

за  единицу  огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, 
газового оружия – 3000 рублей; 

за  единицу  взрывного  устрой-
ства-3000 рублей;

за  единицу  боевых  гранат  с 
запалом,  мин,  снарядов  –  4000 
рублей;

за  единицу  запала  к  боевым 
гранатам – 500 рублей;

за  100  граммов  взрывчатых 
веществ – 2500 рублей;

за  инициирующие  взрывчатые 
вещества и устройства детонаторы 
-1000 рублей; 

огнепроводные  и  детонирую-
щие шнуры-100 рублей за метр; 

за  единицу  боеприпасов  к 
боевому  ручному  стрелковому 
оружию-30 рублей;

за  единицу  патронов  к  огне-
стрельному  гладкоствольному 
длинноствольному  оружию  –  25 
рублей.

И.А. ЖАББАРОВА, 
Инспектор НЛРР
МО МВД России
 «Павловский»,

мл. лейтенант 
полиции.                                                                                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОКУЛАТКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      28 октября  2016 г.                                   р.п. Старая Кулатка                                                          №8/2

Об установлении ставки налога на имущество физических лиц
на 2017 год на  территории муниципального  образования «Старокулаткинское городское поселение»
 
                   В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество фи-
зических лиц,  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Старокулаткинское город-
ское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение» 
РЕШИЛ:
1. Установить ставки налога на имущество физических лиц на основе, умноженной на коэффициент-дефлятор 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственно-
сти налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 
объектов), расположенных в пределах границ МО «Старокулаткинское городское поселение» в следующих 
размерах:

Суммарная  инвентаризационная 
стоимость  объектов  налогообло-
жения,  умноженная  на  коэффи-
циент-дефлятор  (с  учетом  доли 
налогоплательщиков  в  праве 
общей собственности на каждый 
из таких объектов)

Ставка налога в процентах

Для жилых помещений и нежилых, 
используемых для хозяйственных 
нужд

Для помещений, используемых и 
предназначенных для использова-
ния в коммерческих целях

До 300 тысяч рублей включительно 0,08 0,10

Свыше 300 тыс.рублей до 500 тыс.
рублей включительно

0,11 0,30

Свыше 500 тысяч рублей 0,31 2,00
     
 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по  истечении   одного   месяца 
со дня официального опубликования.
     3. Со дня вступления в силу настоящего решения утрачивает силу решение Совета депутатов    МО      
«Старокулаткинское  городское    поселение»  от 06.11.2015г.  № 6/5 «Об установлении ставки налога  на 
имущество физических лиц  для налогообложения на 2016 год на  территории муниципального  образования  
«Старокулаткинское городское поселение».
       4.  Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального 
образования «Старокулаткинский район»

  Глава муниципального образования
«Старокулаткинское городское поселение»                                                                                     Р.А. ДЖАМЕТОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОКУЛАТКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

        28 октября 2016г                                                        р.п. Старая Кулатка                                                                          № 8/1  

О земельном налоге на территории муниципального образования
«Старокулаткинское городское поселение» на 2017 год
 
         В соответствии  с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Ста-
рокулаткинское городское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение» 
РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение» налоговые ставки зе-
мельного налога в следующих размерах:
1.1. 0,09% процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков для размещения домов многоэтажной 
жилой застройки;
1.2. 0,1% процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
-  для размещения домов индивидуальной жилой застройки;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства.
1.3. 0,3% процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах поселения и используемых для сельскохозяйственного производства;
-ограниченных  в  обороте  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  предоставленных  для  обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.
1.4. 0,8% процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания;
1.5. 1,1% процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности.
1.6.   1,5% от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков.
 2.    Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу: 
  2.1. Для налогоплательщиков-организаций, уплата налога производится авансовыми платежами в размере 1/4 соответствую-
щей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по истечении первого, второго и третьего 
квартала, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом. 
  2.2. Налог, подлежащий уплате по истечению налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями, не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
      
3.   Освобождаются от налогообложения:
3.1  Органы  местного  самоуправления,  расположенные  на  территории  муниципального  образования  «Старокулаткинское 
городское поселение»;
3.2  Организации и учреждения образования, расположенные на территории муниципального образования «Старокулаткинское 
городское поселение» – в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения  возложенных 
на эти организации и учреждения функции;
3.2 Собственники помещений многоквартирного дома, являющиеся членами товарищества собственников жилья.
4. Определить что, документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы и право на льготу в соответствии с 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящего решения представляются в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка:
4.1. Налогоплательщиками-организациями - в сроки, установленные для предоставления  налоговой декларации по налогу.
5. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплатель-
щиками представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его 
возникновения (утраты).
6. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального  опубликования. 
7. Со дня вступления в силу настоящего решения утрачивает силу решение Совета депутатов  МО «Старокулаткинское городское 
поселение»  от  06.11.2015 г. № 6/4  «О земельном налоге на территории муниципального образования  «Старокулаткинское 
городское  поселение» на 2016 год».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования «Старо-
кулаткинский район»
 

 Глава муниципального образования
«Старокулаткинское городское поселение»                                                                                                                         Р.А.ДЖАМЕТОВ.

Воспользоваться правом 
на  получение  единовре-
менной выплаты в размере 
25 тыс. рублей из средств 
материнского  капитала 
могут  все  семьи,  которые 
получили  право  на  мате-
ринский сертификат до 30 
сентября  2016  года  и  не 
использовали  всю  сумму 
материнского  капитала  на 
основные  направления. 
Заявление необходимо по-
дать не позднее 30 ноября 
2016 года.

Заявление можно подать 
как  в  клиентских  службах 
ПФР и МФЦ, так и в элек-
тронном виде через Личный 
кабинет  гражданина  на 
сайте Пенсионного фонда. 
Направлять  электронное 
заявление  надо  в  терри-

ториальный  орган  ПФР, 
который выдал сертификат. 
При  подаче  электронного 
заявления личное посеще-
ние клиентской службы не 
требуется.

В заявлении указывается 
серия и номер сертификата 
на материнский капитал и 
реквизиты  счета,  на  кото-
рый  в  двухмесячный  срок 
единым  платежом  будут 
перечислены  25  тыс.  ру-
блей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского 
капитала составляет менее 
25 тыс. рублей.

Пенсионный  фонд  про-
сит владельцев сертифика-
тов на материнский капитал 
внимательно  проверять 
правильность  заполнения 
банковских  реквизитов, 

куда должны быть перечис-

лены средства. Банковский 

счет должен принадлежать 

владельцу  материнского 

сертификата.

Напомним, все услуги и 

сервисы, предоставляемые 

ПФР  в  электронном  виде, 

объединены  в  один  пор-

тал на сайте Пенсионного 

фонда  –  es.pfrf.ru.  Чтобы 

получить услуги ПФР в элек-

тронном виде, необходимо 

иметь  подтвержденную 

учетную запись на едином 

портале  государственных 

услуг. Если гражданин уже 

зарегистрирован на порта-

ле,  необходимо  использо-

вать  логин  и  пароль,  ука-

занные при регистрации.

30 ноября – последний день для подачи за-
явления на получение единовременной вы-

платы из средств материнского капитала

Россия Президенты Владимир Путин "Россия милләте турындагы" закон булдырылу идеясен  хуплады. 
"Россия милләте турындагы" закон кабул итүне Владимир Путин "һичшиксез башкарыласы эш"  дип  бил-

гели. Аның сүзләренчә, моның өчен дәүләт милли сәясәт стратегиясен яңадан эшләргә кирәк.



¹ 44, 2 ноябрь 2016 åë.
3!

29 октябрь – Бөтендөнья 
инсультка каршы көрәш көне

 Агентство по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Улья-
новской  области  преду-
преждает  работодателей 
Ульяновской  области  о 
возможном  наступлении 
административной  ответ-
ственности  при  несоблю-
дении законодательства о 
занятости населения.

В частности, за наруше-
ние сроков представления 
информации в органы заня-
тости населения, установ-
ленных для работодателей:

-  пунктом  3  статьи  25 
Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в 
Российской Федерации», в 
части ежемесячного пред-
ставления работодателями 
в органы службы занятости 
информации  о  наличии 
свободных  рабочих  мест 
и  вакантных  должностей 
непредставление  или  не-
своевременное  представ-
ление,  представление  в 
неполном  объеме  или  в 
искаженном  виде  влечет 
в соответствии со статьей 
19.7  Кодекса  Российской 
Федерации об администра-
тивных  правонарушениях 
применение  администра-
тивной  ответственности  в 
виде предупреждения или 
наложение административ-
ного  штрафа  на  граждан 
в  размере  от  100  до  300 
рублей;  на  должностных 
лиц - от 300 до 500 рублей; 
на  юридических  лиц  -  от 

3000 до 5000 рублей.
-  пунктом  6  статьи  25 

Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в 
Российской  Федерации» 
законодатель  установил 
запрет  на  действия  ра-
ботодателей  по  распро-
странению  информации  о 
свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, 
содержащей сведения о ка-
ком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении 
прав или об установлении 
прямых или косвенных пре-
имуществ  в  зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, 
национальности,  языка, 
происхождения,  имуще-
ственного,  семейного,  со-
циального и должностного 
положения, возраста, места 
жительства,  отношения  к 
религии,  убеждений,  при-
надлежности  или  непри-
надлежности к обществен-
ным  объединениям  или 
каким-либо  социальным 
группам, а также других об-
стоятельств, не связанных 
с деловыми качествами ра-
ботников, за исключением 
случаев,  в  которых  право 
или  обязанность  устанав-
ливать  такие  ограничения 
или  преимущества  пред-
усмотрены федеральными 
законами  (информации  о 
свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, 
содержащей  ограничения 
дискриминационного  ха-
рактера).

Лица,  распространяю-
щие  информацию  о  сво-
бодных  рабочих  местах 
или вакантных должностях, 
содержащую  ограничения 
дискриминационного  ха-
рактера,  привлекаются  на 
основании  статьи  13.11.1. 
Кодекса  Российской  Фе-
дерации  об  администра-
тивных  правонарушениях 
к  штрафу  в  размере:  на 
граждан - от 500 до 1000 ру-
блей; на должностных лиц 
- от 3000 до 5000 рублей; на 
юридических лиц - от 10000 
до 15000 рублей.

-  при  выявлении  нару-
шений,  предусмотренных 
статьёй  25  Закона  Рос-
сийской  Федерации  от 
19.04.1991  года  №  1032-1 
«О занятости населения в 
Российской  Федерации», 
Агентством  по  развитию 
человеческого  потенциа-
ла  и  трудовых  ресурсов 
Ульяновской  области  на 
основании  статьи  28.3 
Кодекса Российской Феде-
рации  об  административ-
ных  правонарушениях  в 
отношении работодателей 
составляются  протоколы 
об административных пра-
вонарушениях  и  направ-
ляются  соответствующие 
материалы  в  суды  общей 
юрисдикции для рассмотре-
ния  и  установления  меры 
ответственности.

 Пресс – релиз

Информация для работодателей Ульяновской области 
о необходимости соблюдения Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской  Федерации»

С  1  января  2017  года 
вступает  в  силу  феде-
ральный  закон,  который 
предусматривает создание 
Единого реестра недвижи-
мости  и  единой  учетной 
регистрационной системы. 
В состав Единого реестра 
недвижимости войдут све-
дения, содержащиеся в на-
стоящее время в кадастре 
недвижимости  и  реестре 

прав. 
Данный закон был при-

нят для удобства граждан и 
повлечет за собой полезные 
изменения:

• создание Единого рее-
стра недвижимости позво-
лит  обеспечить  одновре-
менную  подачу  заявлений 
на  кадастровый  учет  и 
регистрацию прав, что сэ-
кономит  время  и  сделает 

операции с недвижимостью 
более удобными.

•  с  момента  вступле-
ния  закона  в  силу  можно 
будет  сдавать  документы 
на регистрацию прав и ка-
дастровый  учет  объектов 
недвижимости  в  любом 
офисе приема-выдачи доку-
ментов, вне зависимости от 
месторасположения Ваше-
го  объекта  недвижимости, 

что сэкономит временные и 
финансовые ресурсы.

• при отсутствии свобод-
ного  времени  для  получе-
ния документов о регистра-
ции  права  собственности, 
их могут доставить в любое 
удобное  для  Вас  время  и 
место  при  помощи  опции 
«курьерская  доставка» 
(услуга является платной).

Закон упростит процесс 

оформления документов и 
сэкономит  время  заявите-
ля, сведения из Единого ре-
естра недвижимости будут 
предоставляться  быстрее 
(получение в течение трех 
дней вместо пяти).

Также  повысится  на-
дежность  и  безопасность 
хранения  сведений,  так 
как вся информация будет 
вноситься  в  электронную 

базу данных и многократно 
копироваться  (резервное 
копирование).  Тем  самым 
будет  минимизирована 
угроза  мошенничества  и 
будет снижен риск операций 
на рынке недвижимости.

Информация 
предоставлена

Филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Улья-

новской области.

Новый закон «О государственной регистрации недвижимости»

  «Ульяновская  правда» 
уже  сообщала  о  начале 
формирования  нового  ка-
бинета министров. Первые 
кандидатуры были названы 
Губернатором Сергеем Мо-
розовым 24 октября.

Напомним,  что  в  рамках 
выполнения послания Губерна-
тора на инаугурации меняется 
и  корректируется  законода-
тельство: функции Губернатора 
области и председателя  Пра-
вительства вновь разделяются.

Третьим в истории региона 
главой  кабинета  министров 
может  стать  Александр  Сме-
калин.  Его  первыми  замести-
телями - Андрей Тюрин (зона 
ответственности  -  реальный 
сектор экономики) и Екатерина 
Уба (человеческий потенциал).  
Заместителями  -  Олег  Асмус 
(опережающее и индустриаль-
но-инновационное  развитие 

плюс блок реформ) и Татьяна 
Мурдасова (связь с федераль-
ным центром).

Ожидается,    что  мини-
стерство    промышленности,  
ЖКК и транспорта  возглавит  
Дмитрий    Вавилин,    мини-
стерство конкуренции - Алмаз 
Хакимов,  министерство  сель-
ского,    лесного  хозяйства  и 
природных ресурсов - Михаил 
Семенкин, министерство обра-
зования - Раис Загидуллин. За  
здравоохранение  продолжит 
отвечать  Павел  Дегтярь,  за 
финансы - Екатерина Буцкая. В 
зону ее ответственности также 
войдут вопросы министерства 
экономики. 

Александр  Чепухин,  кури-
ровавший  до  этого  реальный 
сектор  экономики,  переходит 
на  должность  заместителя 
Губернатора. 

Эксперты «УП» рассказали, 

удивили ли озвученные кадро-
вые  назначения  и  как  они  их 
оценивают.

Виктор Корнев, секретарь 
регионального  отделения 
партии «Единая Россия»:

- Новые назначения дадут 
нашему региону новые силы и  
новые  возможности. Вливание 
свежей  крови  всегда    добав-
ляет человеку жизненных сил. 
Так  же  и  с  нашим  регионом, 
«свежая  кровь»,  под  которой 
я подразумеваю новых людей 
в  областном  правительстве, 
позволят    Ульяновской  обла-
сти  все  свои  потенциальные 
возможности  превратить  в 
кинетику.

Ильдар Сафиуллин, глав-
ный  имам-Ахунд,  предсе-
датель  централизованной 
религиозной  организации  
«Региональное    Духовное  
Управление мусульман Улья-

новской области»:
- Александр Смекалин сво-

ей работой в прежнем составе  
регионального  Правительства 
показал себя с самой лучшей 
стороны. Считаю, что он созрел 
для  работы    руководителем 
Правительства    Ульяновской 
области.

Я  уверен,  что  назначая 
Смекалина  и  других  членов 
Правительства  на  их  посты, 
Губернатор,  как  всегда  все 
тщательно взвесил, перед тем 
как принимать окончательные 
решения.  Губернатор Сергей  
Морозов    уже  не  первый  год 
грамотно  руководит    нашим 
регионом, и старается, чтобы 
его назначения не были оши-
бочными.

Надеюсь, что новое Прави-
тельство Ульяновской области  
плодотворно      поработает  на 
благо  нашего  региона.  А  мы, 

представители  общественно-
сти,  со  своей  стороны  также 
всегда будем делать все воз-
можное  для  прославления  
родной Ульяновской области. 

В. А. Деникаева, исполня-
ющая    обязанности  Главы 
администрации Старокулат-
кинского района:

-  Хочется  надеяться  на 
то,  что  новые  назначения 
пойдут  только  на  благо  на-
шего  региона.  На  должность 
председателя  правительства 
Губернатор  предложил  Алек-
сандра  Смекалина.  Он  явля-
ется  молодым  и  перспектив-
ным  руководителем,  который 
сможет  сплотить  вокруг  себя 
команду  единомышленников 
для    плодотворной  работы.  
Мы  также  возлагаем  на  них 
большие  надежды  и  надеем-
ся  на  тесное  сотрудничество 
и  плодотворную  работу  для 

улучшения    уровня  жизни  в  
нашем  районе.

Р.  М.  Байбикова,    дирек-
тор  Старокулаткинского 
районного    историко  -  кра-
еведческого    музея,  член  
общественной палаты УО:

  -  Мы  полностью  поддер-
живаем решение Губернатора 
Ульяновской  области  С.  И. 
Морозова об омоложение со-
става управленческой команды 
регионального  правитель-
ства.  Молодая  и  сплоченная 
команда  единомышленников 
поможет  подняться    нашему   
региону  на новый  уровень. А 
мы, в свою очередь, поддержим 
их и  будем  работать  вместе 
с ними  во  имя  процветания 
нашего района. 

Новый состав правительства: ожидания экспертов

Инсульт хакында 
 Кеше чирләп, хәле авыр 

булса,  еш  кына,  инсульт 
булган,  дигән  сүзләрне 
ишетергә  туры  килә.  Нәр-
сә  соң  ул  инсульт?  Әлеге 
авыру  хакында    район 
хастаханәсе  неврологы 
Алсу  Кафизова  белән 
сөйләшәбез.

–  Инсульт  –  җитлеккән 
һәм  өлкән  яшьтәгеләр 
арасында  киң  таралган 
баш мие авыруы ул. Соңгы 
елларда Россиядә ел саен 
400  меңгә  якын  инсульт 
теркәлә.

 – Әлеге авыру күбрәк 
ничә яшьлекләр арасын-
да очрый?

– 15-40 яшьлекләр бар-
лык  инсульт  кичерүчеләр-
нең  4  процентын  гына 
тәшкил итә. Балалар ара-
сында  бу  авыру  белән 
чирләүчеләр  бик  аз.  Бер 
елга  100  мең  балага  2.5 
очрак туры килә. Россиядә 
инсульт авыруы һәм аннан 
үлү очраклары дөньяда иң 
югарылардан  санала.  Ин-
сульт  булганда,  тәүлектән 
артыкка сузылган баш мие 
функциясе бозылу күзәтелә 
яки тиз үлемгә китерә.

 – Инсультның аерым 
төрләре буламы?

–  Аны  ишемик  һәм  ге-
моррагик  төрләргә  бүлеп 
йөртәләр. 

  –  Нинди  очракларда 
инсульт  булу  ихтималы 
зур?

–  Инсульт  булу  куркы-
нычының төп факторлары 
булып, өлкән яшь, артери-
аль  гипертензия,  гиперхо-
лестерин,  атеросклероз, 

тәмәке  тарту,  йөрәк  авы-
руы,  шикәр  авыруы,  баш 
миендәге  кан  тамырлары 
аневризмы тора. 

–  Инсультның    бил-
геләренә  дә  тукталыйк 
әле...

– Әгәр дә сөйләм бозыл-
са, хәрәкәтләнү авырлашса 
яисә паралич күзәтелсә, си-
земләү, тоемлау, күз күре-
ме  бозылса,  баш  бик  нык 
авыртса, кеше сөйләгәнне 
аңлап бетермәсә, башы әй-
ләнсә, кан басымы күтәрелү 
кебек  билгеләр  сизелсә, 
көзән  җыерса,  бу  инсульт 
булырга ихтимал. Мондый 
очракта кичекмәстән  меди-
цина ярдәменә мөрәҗәгать 
итәргә кирәк. 

 Инсультның кискен чо-
рыннан соң  авыруга махсус 
җайланмаларда  дәвалау 
гимнастикалары ясау, сөй-
ләм  бозылган  булса,  ло-
гопед  күнегүләре  уздыру, 
көнкүреш һәм социаль ре-
абилитация үткәрү - мөһим 
роль уйный. 

  –  Инсульттан  нинди 
дә  булса  профилактика 
чаралары бармы соң?

–  Әлеге  авырудан  про-
филактика чаралары риск 
факторларын  бетерүгә 
юнәлтелгән. Аларга тәмәке 
тартуга, югары кан басымы-
на, шикәр авыруына, йөрәк 
авыруына, дислипидемиягә 
каршы көрәш керә.

 – Ә бер тапкыр инсульт 
кичергән кешеләргә кабат 
инсульт  булмасын  өчен 
нишләргә кирәк?

– Аларга бер-ике ел яки 
даими  рәвештә  антиагре-
гантлар:  ацетилсалици-

ловая  кислота  (аспирин, 
тромбо  АСС,  кардиАСК), 
дипиридамол  (купантил), 
тиклопидин  (тиклид)  яки 
клопидогрель  (плавикс) 
кулланырга  кирәк.  Көнгә 
70  граммнан  артык  чиста 
этанол  куллану  инсульт 
булу куркынычын арттыра, 
ә  спиртлы  эчемлекләр 
куллануны  туктатсаң,  бу 
рискны  киметә.  Артери-
аль  гипертония  инсульт 
булу куркынычын арттыра. 
Әгәр югары  кан басымын 
терекөмеш  баганасының 
8-10миллиметры  кадәр 
төшерсәң,  инсульт  булу 
куркынычы  ике  тапкырга 
кадәр кими. 

– Югары кан басымлы 
һәм  шикәр  чире  белән 
авыручыларга  инсульт 
булмасын  өчен  ниләр 
эшләргә киңәш ителә?

–  Андыйларга  гәүдә 
авырлыгын  нормада  то-
тарга кушыла. Күп очракта, 
тукланганда  гомуми  кало-
рияне киметү таләп ителә. 
Артык    5-10  килограмм 
гәүдә  авырлыгын  киметү 
дә  югары  кан  басымының 
нормальләшүенә китерер-
гә мөмкин. Диетадан кала 
физик күнегүләр дә мөһим 
роль уйный. 

  Тәмәке  тарту  инсульт 
булу  куркынычын  40  про-
центка,  хатын-кызларда 
60 процентка кадәр артты-
ра.  Тәмәкедән  баш  тарту 
әлеге куркынычны киметә. 
Сәламәт булыгыз. 

Губернатор Сергей Морозов Ульяновск өлкәсендә хокук тәртибе мәсьәләләре буенча иҗтимагый уполномоченныйлары-

ның институтын булдыру турында йөкләмә бирде. Иҗтимагый уполномоченныйларының вазифалары - хокукны саклау 

органнары хезмәткәрләренә тәртип бозуны профилактикалауда ярдәм итүгә юнәлтеләчәк.

  Важно!

 Сәламәтлек
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Шатлык  һәм  көенечләр, 
уңышлар  һәм  уңышсызлы-
клар,  җиңү  һәм  җиңелүләр 
белән тулы гомер!  Кочак–
кочак  дәфтәрләр,  дәрес 
планнары,  укылган  әдәби, 
фәнни, методик китаплар, 
квалификацияне күтәрү кур-
слары,  аттестацияләр... 
Мәктәптә эшләгән һәр укы-
тучыга  әлеге  төшенчәләр 
бик таныш. Йокысыз төн-
нәр,  борчулы  көннәр,  әмма 
укучыларының кечкенә генә 
җиңүе өчен дә чын күңелдән 
сөенүләр  аңа    алдагы  эш 
өчен этәргеч булып тора.

Зирекле  авылында  туып-
үскән,  аны  чын  күңелдән 
яраткан,  тормышын  авылын-
нан  башка  күз  алдына  да 
китермәгән Роза Кәшаф кызы 
Абәйдуллинаның бөтен гомере 
туган җире белән бәйле. Кеч-
кенәдән үк белемгә омтылучан, 
кечерәк буйлы бөтерчек кебек 
кыз һәрвакыт авылдашлары күз 
алдында. Мәктәптә бик яхшы 
укыган Роза, укуын тәмамлагач, 
Сенгилей педагогия училище-
сына укырга керә, башлангыч 
сыйныфлар укытучысы белгеч-
леге алып чыга. Дипломлы яшь 
кызны Иске Зеленай мәктәбенә 
эшкә  җибәрәләр.  Ул  анда 
балаларга белем бирү эшенә 
ныклап  керешә.  Тиз  арада 
ата-аналар  һәм  педагоглар 
коллективында  абруй  казана. 
Озак та үтми, шәхси тормышын-
да  яшь  егет  барлыкка  килә. 
Армиядән  солдат  хезмәтен 
үтәп кайткан авылдашы Әсгать 
эшне  кызу  тота  һәм  яшь  кыз 
Абәйдуллиннарның  гаиләсенә 
килен  булып  төшә.  Яңа  бар-

лыкка  килгән  гаилә  туган 
авылларында ук яши башлый. 
Роза Кәшафовна хезмәт юлын 
Зирекле  авылы  мәктәбендә 
дәвам иттерә, ә Әсгать - кол-
хозда, кырчылык һәм игенчелек 
тармагында намус хезмәт куя. 
Бу елларда аларның мәхәббәт 
җимешләре  дә  дөньяга  килә. 
Кызлары Гөлнара һәм уллары 
Илнур  гаиләне  тулыланды-
ралар,  ямь  өстиләр.  Тырыш 
гаилә йортлары тулы мал-туар 
асрыйлар,  бакчада  яшелчә 
үстерәләр.  Роза  Кәшафовна 
хатын-кыз буларак гаилә уча-
гын  саклаучы,  көләч,  уңган, 
акыллы,  ышанычлы,  яраткан 
тормыш иптәше, кадерле әни 
дә,  әти-әнисенең  терәге  дә, 
укучыларының  яраткан  мө-
галлимәсе  дә  булу  бәхетенә 
ирешә. Мөлаемлелек, аз сүзле-
лек, төплелек, зирәклек – аның 
төп  сыйфатлары.  Бар  эшне 
дә  җайлап,  киңәшләр  биреп, 
бәхәсле хәлләр тудырмыйча, 
җаваплылык  белән  тырышып 
төгәл башкара Роза ханым.

Роза  Кәшафовна  олы 
йөрәкле кеше. Бик авыр югал-
ту  кичерергә  дә  туры  килде 
аңа.  Аяз  көндә  яшен  суккан-
дай, яраткан тормыш иптәше, 
гомерлек  мәхәббәте,  балала-
рының  кайгыртучан  әтиләре 
вакытсыз якты дөньядан китеп 
барды. 

Абәйдуллиннарның 
гаиләсендә  һәрвакыт  җан 
тынычлыгы,  муллык,  үзара 
ихтирам итешү, үстергән әти- 
әниләрен хөрмәт итү, бер-бер-
сен  яратып,  саклап  яшәү, 
балаларын назлап-сөеп үстерү 
атмосферасы  хөкем  сөрде. 

Шуңа да, иң якын кешеләрен 
вакытсыз  югалту  -  алар  өчен 
зур хәсрәт булды. Барлык йөрәк 
җылысын ике баласына биреп, 
яраткан эшендә юаныч табып, 
Роза ханым тормыш йөген тар-
туын дәвам итә. 

Бүгенге  көндә  Роза  Кә-
шафовна  Иске  Зеленай  урта 
мәктәбендә  татар  теле  һәм 

әдәбияты  укытучысы  булып 
хезмәт итә. Балалары да үсеп 
җитте,  кызы  Гөлнара  Сама-
ра  шәһәрендә  яши,  тормыш 
иптәше  белән  бер  кыз  һәм 
ул  үстерәләр.  Ә  инде  Илнур, 
вахта  ысулы  белән  хезмәт 
итә,  әнисенең  терәге  булып, 
янәшәсендә  яши.  Тәҗрибәле 
укытучы  буларак  Роза  ханым 

заман белән бергә атлый. Аның 
һәр дәресе яңалык, һәр дәресе 
ачыш. Алар тирән эчтәлекле, 
мавыктыргыч.  Мөгаллимә 
һәрвакыт белемен арттыруда: 
эзләнә, таба, яңа алымнарны 
дәресләрендә  куллана.  Һәр 
укучыга  шәхси  якын  килә 
белә, аларны аңлый, мөмкин-
лекләрен  исәпкә  алып  эшли 
һәм, ниһаять, монысы иң мөһи-
ме,  аларның  һәрберсен  чын 
йөрәге белән ярата. Шуңа күрә 
дә укучылар аның дәресләренә 
бик теләп йөриләр. Балаларга 
бар  күңел  җылысын  биреп 
эшләгәнгәдер,  укучылары 
да  гел  аның  янәшәсендә  бө-
терелә,  яраткан  апаларына 
серләрен сөйлиләр, киңәшләр 
сорыйлар.  Балаларның  гына 
түгел, әти-әниләрнең дә дусты 
әле ул. Тәрбия чараларының 
һәрберсенә  ул  ата-аналарны 
чакыра,  аралаша,  проблема-
ларны уртага салып сөйләшә. 
Моның  өчен  әти-әниләр  укы-
тучыга аеруча рәхмәтле.

Роза Кәшафовна укучылар-
ның фәнни-тикшеренү юнәле-
шендәге  эшчәнлекләренә 
дә  зур  игътибар  бирә.  Аның 
укучылары  татар  язучылары, 
шагыйрьләре иҗатының үзен-
чәлекләрен өйрәнәләр, эзләнү 
эшләре алып баралар. Үзе дә 
еллар дәвамында бәйгеләрдә 
катнашып килә һәм алар аңа 
җиңү китерә. Ул – иҗади шәхес. 
Аның  педагогик  эшчәнлеге 
төрле дәрәҗәдәге дипломнар 
һәм  Рәхмәт  хатлары  белән 
бәяләнеп  тора.  Укытучының 
үзенең  дә,  укучыларының  да 
уңышларын санап бетерерлек 
түгел.  Алар  барысы  да  уртак 

эш нәтиҗәсе. Роза Кәшафов-
на  кешелекле  һәм  игелекле, 
абруйлы, үз эшен бик яратып 
башкаручы  тирән  белемле 
укытучы.  Аны  укучылары  да, 
хезмәттәшләре дә, авыл халкы 
да  ихтирам  итәләр.  Зеленай 
авыл  Советы  депутаты  була-
рак та, Роза ханым поселение 
тормышында  актив  катнаша. 
Авылда үткәрелгән бер бәйрәм 
чарасы да, аның катнашыннан 
башка  үтми.  Моңлы  җырлар 
башкаруда  да,  шигырьләр 
укуда да аңа тиңнәр юк. 

2  ноябрь  көнне,  хөрмәтле 
коллегабыз үзенең алтын юби-
леен  каршы  ала,  аңа  50  яшь 
тула. Роза Кәшафовна, алдагы 
гомерегезне  дә  шулай  матур 
үткәрегез! Хезмәттәшләрегез, 
укучыларыгыз исеменнән Сез-
не  чын  күңелдән  котлыйбыз 
һәм  иң  изге  теләкләребезне 
җиткерәбез. 
Котлы булсын синең туган 
                                      көнең, 
Шатлык белән үтсен 
                                  һәр   көнең, 
Корычныкы булсын 
                            тазалыгың, 
Кояшныкы булсын гомерең. 
Озын гомер бирсен 
                           Ходай   Тәгалә,
Тыныч булсын һәрчак 
                                җаннарың.
Кочак-кочак бетмәс 
                             куанычлар 
Төяп килсен туар 
                                 таңнарың.

                                                                                              
Гөлшат БАЙГУЗИНА,

         Иске Зеленай урта 
мәктәбе укытучысы.

Һәрчак ачык йөзле
Ихтирамга лаек шәхес

Ульяновск  өлкәсе  Гу-
бернаторы  С.  И.  Моро-
зовның  боерыгы  буенча 
регионыбызда  ел  саен 
Халыкара сукырлар көненә 
багышланган “Ак кул таягы“ 
айлыгы  үткәрелә.  “Ак  кул 
таягы“  –  күзләре  күрмәү-
челәрнең  эмблемасы  ул.  
21  октябрь  көнне  “Парус 

Надеҗды”  инвалидларны 
реабилитацияләү  үзәге 
һәм  сәламәтлек  саклау, 
гаилә һәм социаль иминлек 
Департаменты  Министр-
лыгы  белгечләре  матур 
очрашу кичәсе үткәрделәр. 
Ярдәмгә мохтаҗ булган рай-
ондашларыбыз  бер-берсе 
белән  аралаштылар,  “ма-

стер-класс”  дәресләрендә 
куллары  белән  кәрзиннәр 
үрергә өйрәнделәр. Әлеге 
чарада  балалар  да  кат-
нашты.  Реабилитацияләү 
үзәге  белгечләре  төрле  
мавыктыргыч  конкурлар 
үткәрделәр һәм уеннар аша 
балаларны  якыннарына 
карата игътибарлы булырга 
өйрәттеләр.    Янәшәбездә 
яшәүче  сәламәтлекләре 
какшаган гражданнарга, ак-
ция барышында гына түгел, 
ә һәрвакытта да игътибарлы 
булырга тырышыйк. Урамда 
сукыр  кеше  күрсәгез,  ва-
емсыз гына узып китмәгез. 
“Сезгә булышырга кирәкми-
ме?“, - дип сорагыз. Юл аша 
чыгарга ярдәм итегез, юлны 
өйрәтеп җибәрегез. 

Зөлфия УСМАНОВА.

Алар безнең ярдәмгә мохтаҗ

Шушы  көннәрдә  Иске 
Кулаткы беренче номерлы 
урта  мәктәбендә  башлан-
гыч сыйныф укучылары кат-
нашында  “Көз  бүләкләре” 
дигән  бәйрәм  үтте.  Әлеге 
бәйрәмне С. М. Атауллина 

җитәкчелегендә III «Б» сый-
ныф укучылары хәзерләде. 
Укучылар табигать нигъмәт-
ләре, көзге муллыктан күр-
гәзмә  ясаганнар,  яшелчә, 
җиләк-җимешләрнең  фай-
далы  үзенчәлекләре  ту-

рында  сөйләделәр.  Матур 
җырлар, шигырьләр белән 
үрелеп  барган  кичәдә  ба-
лалар  көзгә  багышланган 
табышмакларга  жаваплар 
эзләделәр,  халык  сына-
мышлары белән танышты-
лар,  төрле  конкурсларда 
катнашып,  күңел  ачтылар. 
Кызлар  яшелчәләрне  кул-
ланып,  тәмле  ризыклар 
пешерергә дә өйрәнделәр. 
Бәйрәм  ахырында  укучы-
лар тәм-томнар белән чәй 
эчтеләр. Әлеге кичә бала-
ларның  белемнәрен  үсте-
рергә  һәм  үзара  дуслык 
мөнәсәбәтләрен ныгытырга 
да ярдәм итте. 

                                                                                                              
Гөлназ КУЗӘЕВА.

Көз бүләкләреВетераннарны котлыйбыз!
2016 елның ноябрь аенда районыбызда 
гомер  кичерүче  Бөек    Ватан  сугышы 
ветераны  Җиһанша  Алимҗанович 
Усманов  (  Иске  Кулаткы)  һәм  соңгы 
чакырылыш  солдаты  Мөнир  Хөсәи-
нович Измайлов ( Иске Кулаткы) туган 
көннәрен  билгелиләр.  Район  ветеран-
нар  Советы  Сезне  истәлекле  туган 
көннәрегез белән тәбрик итә. Илебез 
азатлыгы өчен күрсәткән батырлыгы-
гыз  алдында  баш  иеп,  Бөек  Җиңүне 
яулап  кайтканыгыз  өчен  Сезгә  олы 
рәхмәт белдерәбез. Исәнлек-саулык, 
гаиләгезгә  иминлек,  тынычлык  һәм 
якты көннәр телибез. Якыннарыгызны 
шатландырып, озак яшәгез! Район ве-
тераннар Советы  Бөек Ватан сугышының 
тыл хезмәтчәннәре Зәйтүнә Исхаковна 
Богдалова (Вязовый Гай), Сания Мәх-
мүтовна Симерханова (Иске Кулаткы), 
Акилә Шәрәфетдиновна Хәбибуллина 
(Яңа Зимница), Кәшифә Абүбәкәровна 
Музюкова (Мосеевка), Таһирә Якубов-
на Нургалиева (Иске Мостяк), Маһирә 
Азамовна  Хәсәнова  (Вязовый  Гай), 
Ханифә  Хөсәиновна  Разакова  (  Иске 
Кулаткы), Мария Трофимовна Казакова 
(Иске  Кулаткы),  Рәхимә  Солтановна 
Яхина (Иске Кулаткы), Роза Биляловна 
Рафикова (Иске Кулаткы), Рөкия Яхьев-
на Сатдарова ( Яңа Зимница), Байян 
Абүбәкәровна Хәбибуллина (Иске Ат-
лаш), Гөлҗиһан Ильясовна Насырова 
(Карамалы),  Нурҗиһан  Ахметшовна 
Арсланова (Мосеевка), Бөек Ватан су-
гышы елларында туган балалар статусын 
йөртүче  һәм  ноябрь  аенда  үзләренең 
олы юбилейларын билгеләп үтүче Гайяс 
Исмәгыйлевич Абәйдуллин (Иске Зе-
ленай), Каюм Шакирович Абитов (Иске 
Атлаш),  Зәйтүнә Закировна Арсланова 
(Иске  Кулаткы),  Рафат  Ибрагимович 

Ахмеров  (Иске  Зеленай),  Җәннәтхан 
Ибраевич  Ахтәмов  (Иске  Кулаткы), 
Фәһимә Ризвановна Ахтәмова (Мосе-
евка),  Нурлаен  Биляловна  Батраева 
(Урта  Терешка),  Мәрүфән  Азамовна 
Батршина  (Яңа  Мостяк),  Тәүхидә  За-
кировна  Батыршина  (Иске  Кулаткы), 
Рәхимҗан  Абдулхакович  Җаббаров 
(Яңа Зимница), Әнвәр Изәтович Дивеев 
(Иске Кулаткы), Мияссәр Абдулхакович 
Насыров (Усть Кулаткы), Рәшидә Ах-
метшовна  Насырова  (Урта  Терешка), 
Рауза Сибгатевна Салихова (Иске Зеле-
най), Рәисә Арифовна Тәминова ( Урта 
Терешка), Рәшидә Юсуповна Усманова 
(Иске Кулаткы), Хамзә Айсович Ханби-
ков (Иске Кулаткы),  Фәрит Садыйкович 
Шәфиев (Иске Мостяк), Әббәсә Асвә-
новна Юсупованы (Иске Кулаткы) чын 
күңелдән олы бәйрәмнәре белән тәбрик 
итә. Дәһшәтле сугыш елларында дөнья-
га  килеп,  шатлыклы,  борчу-хәсрәтсез, 
михнәтсез балачактан мәхрүм булдыгыз. 
Әмма сугыштан соңгы елларда илебезне 
торгызуда, халкыбыз, киләчәк буын рәхәт 
тормышта яшәсен өчен, гомер барышын-
да күп тырыштыгыз, үзегездән өлеш керт-
тегез.  Сезгә  саулык-сәламәтлек,  гаилә 
бәхете, җан тынычлыгы телибез. Киләчәк 
тормышыгызда да саулыкта, муллыкта, 
якыннарыгызның игътибарын, җылысын 
тоеп яшәргә насыйп итсен.

Хөрмәтле юбилярлар!
Сезнең  тормыш юлы – матур тарих,
Күпләр өчен үрнәк булырлык.
Рәхмәт, дибез, Сезгә чын 
                              йөрәктән 
Сезнең гомер – безнең 
                                    горурлык.

Үткән атнада Иске Кулаткы механика-технология коллледжында  район мәгариф идарәсе тарафыннан IX – XI cыйныф 
укучылары  һәм    ата-аналар  өчен  “Туган  җиребездә  яшәргә,  укырга  һәм  эшләргә”  дип  исемләнгән  файдалы  очрашу 
оештырылды.    Әлеге  очрашуда  район  администрациясе  Башлыгы  вазифаларын  башкаручы  В.  А.  Деникаева,  район 
мәгариф идарәсе белгечләре, Ульяновск дәүләт университеты һәм Ульяновск  дәүләт техник университетыннан килгән 
укытучылар эчтәлекле чыгышлар ясадылар һәм БДИ бирүдә булган үзгәрешләр, югары уку йортларына укырга керү 

шартлары белән таныштырдылар.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Иске  Мостяк  авылында  яшәүче    Илдар  Шәүкәтович 

АББЯСОВ  6  ноябрьдә  60  яшьлек  юбилеен  билгели.  Иң 
кадерле кешебез –  хөрмәтле тормыш иптәшем,  сөекле,  

газиз әтиебез,  яраткан бабакаебыз!
Без сине матур юбилеең белән тәбрик итеп, иң изге, иң якты 
теләкләребезне  юллыйбыз.  Әниебез  белән  безне  кадерләп 
үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып-сөеп, 
аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт 
сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык, 
сезнең йөзгә кызыллык китермәскә торыштык. Син, әти, безнең 
өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ыша-
нычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү 
өлгебез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне 
сүз  белән  әйтеп  бетергесез  түгел,  алар  иксез-чиксез.  Сиңа 
гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң 
олысын телибез. Синдәй якын кеше булганга, без бик бәхетле.
Котлы булсын, әткәй, юбилеең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен мәңге кадерле син,
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Син бит безнең өчен якты кояш
Синнән нурлар алып яшибез.
Озак яшә, мәңге яшь бул,
Иң кадерле якын кешебез.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Сурия Мәхмүтов-
на, кызларың Илмира, Гөлнара, кияүләрең Ирек, Руслан, 
оныкларың Рамил, Марат, Алисә, Диана.

Иске Мостяк – Ульяновск – Сызран.

Урта Терешка авылында гомер итүче  Нурлаен  
Биляловна БАТРАЕВАГА 7 ноябрьдә 75 яшь тула.

Иң газиз кешебез - сөекле әниебез, яраткан әбекәебез!
Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән-ка-
дерле  кешебезне  75  яшьлек  юбилее  белән    кайнар 
тәбриклибез һәм котлауларның иң кайнарын, теләкләр-
нең иң изгесен, рәхмәтләребезнең иң олысын кабул ит 
бездән.  Син безнең таяныч та, киңәшче дә, сердәшче 
дә, ышаныч та. Безгә күрсәткән игелекләрең уйлап та, 
әйтеп тә бетерерлек түгел. Барысы өчен дә зур рәхмәт 
сиңа.  Алдагы  көндә  дә  туган  йортыбызның  җылысын 
саклап, безнең шатлыкларга сөенеп яшә. Ходай Тәгалә 
кылган  изгелекләреңне  күреп,  сиңа  нык  исәнлек,  җан 
тынычлыгы, чиксез шатлыклар насыйп итсен.
Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен!
Рәхмәт сиңа, безне яшәткәнең өчен!
Балам диеп, күз нурларын кызганмыйча,
Кайткан саен назлап сөйгәнең өчен.
Иң җылы теләкләр белән кызларың Фәүзия, Руфия, 
Фирюзә,  улың  Тәфик,  кияүләрең    Шамил,  Гаяз, 
Рөстәм, оныкларың  Лилия-Наил, Илнар-Гүзәл, Юлия, 
Эльвир, Гөлшат, Гөлнара, Тимур, Рамил, Лилия-Илья, 
оныкчаларың Ленар, Илдар, Аня.

Урта Терешка – Яңа Терешка – Ульяновск – Сызран – 
Мәскәү.

Мин  авыл  кызы,  Яңа 
Зеленай  авылында  туып 
үстем.  Сигез  сыйныфны 
туган авылымда, ә унынчы 
сыйныфны  Иске  Зеленай 
урта  мәктәбендә  укып  бе-
тердем.  Шуннан  авылга 
кайтып сыер савучы булып 
эшемне башлап  җибәрдем. 
Ел  чамасы  вакыт  үткәч, 
әнием җитди сүз башлады: 
“Балам  мәктәпне  гел  "5" 
генә бетердең, читтә укып 
үзеңә  берәр  һөнәр  ала 
аласың,  ә  сыерлар  кайда 
да качмый, теләсәң кайчан 
килеп  эшли  аласың.  Яшь 
чакта укырга кирәк. Тик мин 
сиңа күп ярдәм итә алмам, 
бер ялгызыма - сез  дүртәү”, 
- диде. 

Мин  башта  бухгалтер 
һөнәрен үзләштердем, ан-
нары  укуымны  Ульяновск 
авыл  хуҗалыгы  институ-
тында дәвам иттердем һәм 
югары белемле экономист 
дипломына  ия  булдым. 
Тормыш барышында  про-
фсоюзларның югары мәктә-

бендә, юридик факультетта 
да  укыдым.    22  яшемдә 
профсоюзлар  өлкә  коми-
тетында эшли  башладым. 
Авыл  балалары  тырыш, 
хезмәткә омтылучан була. 
Шуңа да җитәкчеләремнән 
еш  кына  мактау  сүзләре 
ишетә  идем.  Аннары  10 
ел автозавод та эшләдем. 
Шул  тармакта  пенсиягә 
чыкканчы  хезмәт  иттем. 
Авылдашларыма,  район-
дашларыма хәлемнән кил-
гән  кадәр  ярдәм  итәргә 
тырыштым,  алар  белән 
аралашып  яшәдем.  Бүген 
дә тик утырырга вакыт юк 
әле.

Үзем  пенсиядә    булсам 
да, җәмәгать  эшеннән бер 
дә туктаганым юк. “Засвия-
жец” исемле ТОС әгъзасы 
буларак  яшәгән  җиребез-
дә  балаларга  уңай  шарт-
лар булдырырга, чәчкәләр 
утырту,  яшелләндерү,  тө-
зекләндерү  эшләрен  оеш-
тырга  тырышам.  Өлкән  
яшьтәге кешеләрне дә хөр-

мәт итәбез, аларгә  яшәргә 
уңай  булсын  дип,    урамга 
чыгып  күңел  ачу  аралашу 
мөмкинлеге  булдырабыз. 
Сайлаулар  вакытында  
“Бердәм Россия”  партиясе 
әгъзалары  өчен  агитация 
алып  баруны,  депутатлар 
А.М. Сатдретдиновага, Р.Х. 
Сеюковка  ярдәм  итүне- 
үземнең  бурычым,  дип 
саныйм. 

Павловка  районы  Ев-
лейка  авылы  егете  Наил 
Равил улы Назыров белән 
гаилә  корып,  менә  34  ел 
инде тату яшибез. Ике кыз 
тудырып үстердек, аларны 
укытып, олы тормыш  юлы-
на  чыгардык.    Хәзер  алар 
гаиләләре  белән    яшәп,  
оныклар белән  куандыра-
лар, өч оныгыбызга шатла-
нып яшибез.

Тормышым  белән  бик 
канәгать,  чөнки  юлымда 
бик  күп  яхшы  кешеләр 
белән очраштым, бүген дә 
аралашып  яшим.  Үземнең 
ирешкәннәремне мин яхшы 

укытучы,  тормышны  өй-
рәтүчеләр  булганга  уңыш-
лы дип саныйм.  Элеккеге 
КПСС райкомының беренче 
секретаре Ә.М. Санҗапов, 
“Иске  Кулаткы”  совхозы 
директоры  К.Я.  Кәримов, 
район  авыл    хуҗалыгы 
идарәсе начальнигы, “Сель-
хозхимия” директоры  С.А. 
Курамшин минем укытучы-
ларым иде дисәм дә ялгыш 
булмас.  Акыллы  сүзләре, 
төпле киңәшләре белән гел 
ярдәм итеп тордылар.  Го-
мере буе аралашып яшәдек 
(урыннары  җәннәтләрдә 
булса иде).

Алар һәрвакыт: “Кызым, 
сиңа  таш  белән  бәрсәләр 
дә, син аш белән бәр”, - дия 
иделәр.  Әле  дә  кайткан 
саен  Рәйсә  апа  Курамши-
на белән күрешеп, хәлләр 
белешәбез. Ул да озак ел-
лар район авыл  хуҗалыгы 
идарәсендә экономист бу-
лып эшләде. Каберлекләр-
гә барып,  үземнең  укытучы-
ларымның  рухларына  укып, 

тере    чәчәкләр  куйдым. 
Иске  Кулаткы  бистәсенең  
үзәгендә ачылган мемори-
аль үзәкне, Дан аллеясын 
күреп  шатландым.  Димәк, 
якташларым  үзләренең 
тарихын белә һәм онытмый. 
Бөек  Ватан  сугышында 
һәлак булганнарга,  район 
үсешендә  күп  көч  куйган 
якташларына  һәйкәлләр 
куйганнар. Район үзәге шун-
дый матур, төзек булуы да 
бик шатландырды.  Димәк,  
әлеге буын  кешеләре дә  үт-
кәннәрен  саклый, киләчәк 
өчен яңасын төзи белә. Бү-
ген  район  Башлыгы булган  
Э.Ә.  Ганеевның  үз  –  үзен  
аямыйча,  туган  районы 
өчен  эшләве  аеруча  мак-
тауга лаек. Яшьләргә үрнәк 
шәхес ул. Шулай ук район 
администрациясе  Башлы-
гының  кеше потенциалын 
үстерү  буенча    беренче 
урынбасары    В.А.  Дени-
каева  кешеләргә  булган 
кайгыртучанлыгы  белән, 
бүген дә “Вязовый Гай” коо-

перативын  саклап эшләүче 
Ф.А. Курмакаев белән, Рос-
сия Пенсия фондының Иске 
Кулаткы идарәсе  начальни-
гы, район Советы депутаты 
Ш.С.  Курамшин  белән, 
фермер  И.Ш.  Аввясовның  
уңышлары,  һ.б.    белән  
горурланырга  була.  Алар,  
Иске  Кулаткы  районының 
терәге,    элеккеге  тырыш 
буынның    дәвамчылары.  
Әти  –  әниләрнең  дөрес 
тәрбия бирүе, туган җиргә 
мәхәббәт, ихтирам  салуы 
нәтиҗәседер  бу.  Мин бү-
ген Иске Кулаткыма килеп, 
аның  яшәвенә  шатланып 
китәм.  Бик  зур  рәхмәт  ул 
ата  –  аналарга,  шундый 
дәвамчылар  булганда,  ту-
ган төбәгебез мәңге яшәр, 
дип ышанасы килә. 

Суфия НАЗЫРОВА.
 Ульяновск шәһәре.

Туган җирем - иркә  гөлем

Дәвамчылар  бар

Иске Мостяк авылында гомер итүче Илвира 
Гайсовна КУРТЯКОВАГА 5 ноябрьдә 50 яшь тула. 

Газиз кешебез - кадерле тормыш иптәшем, сөекле әниебез, 
яраткан әбекәебез!

Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнеңдә  без сиңа  ихлас 
котлауларыбызны юллыйбыз. Безгә һәркөнне күңел җылыңны 
бирүче, киләчәккә өмет, көч бирүче, таяныч булучы, үрнәк – ул 
син.  Һәрвакыт  нурлы,  ачык  йөзең  белән  каршы  алып,  кыен 
чакта  юатканың,  дөрес  киңәшләрең  өчен  Аллаһының  мең 
рәхмәте яусын сиңа, кадерлебез! Сиңа булган теләкләрнең иң 
мөһиме – алдагы гомер елларыңда тормыш юлың иминлектә, 
сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә, шатлык белән үтәргә 
язсын. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш - 
туганнарыңның шәфкатьлелеген, игътибарын һәм ихтирамын 
тоеп, әтиебез белән татулыкта гомер ит.
Син бит, әни, кояш безнең өчен,
Синнән нурлар алып яшибез.
Аруны белмә, кайгы-хәсрәт күрмә,
Иң кадерле якын кешебез.
Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рифат Туктарович, 
улларың Илшат, Илнур, Руслан, киленнәрең Наилә, Венера, 
оныкларың  Даниил,  Динар,  кода-кодагыйларың,  барча 
туганнарың һәм күршеләрең.

Иске Мостяк – Мәскәү – Дмитров – Балашиха – 
Королев.

Корбан гаете – исламда-
гы  иң  зур  бәйрәмнәрнең 
берсе. Корбан бәйрәмендә 
мәчетләргә  читтә  яшәүче 
якташларыбыз,  кунаклар 
да  күп  кайткан  иде.  Без-
нең  Яңа  Мостяк  авылы 
мәчетенә  дә  50  гә  якын 
авылдашларыбыз җыелды. 
Алар үзләренең хәер-сәда-
каларын  бирделәр,  хөтбә, 
вәгазьләр  тыңладылар 
һәм  гает  намазын  укыды-
лар.  Намаздан  соң  вафат 
булган  әти-әниләребез-
нең, әби-бабаларыбызның 
каберләренә  зиярәт  кыл-
дылар.  Бәйрәм  көннәрен-
дә  авылыбызда  27  сарык 
корбанга  чалынды,  матур 
итеп мәҗлесләр үткәрелде. 
Авылыбыз  мәчетендә  дә 
корбан  мәҗлесе  үткәрел-
де.  Анда  авыл  картлары, 
мәктәп  укучылары  һәм 
укытучылары (барлыгы 45 
кеше)  катнашты.  Корбан-
лык тәкәне һәм мәҗлеснең 
барлык чыгымнарын район 
Башлыгы  Э.  Ә.  Ганеев  үз 
өстенә алды. Корбан ите ае-
руча тәмле, хуш исле була. 
Табындагы башка ризыклар 
да  күңел  җылысын  кушып 

әзерләнде.  Дини мәҗлесне 
оештыручыларга,  аны  уз-
дыруга өлеш кертүчеләргә 
бик  зур  рәхмәт.  Бу  көн-
нәрдә  мондый  саваплы 
мәҗлесләр  башка  мәхәл-
ләләрдә дә уздырылып, бик 
күп  кардәшләребез  күңел 
тынычлыгына ирешкәндер. 

Мәҗлестә  катнашкан  
барлык  авылдашларым 
исеменнән  изге  җанлы  
Эдуард хаҗига олы рәхмәт 
сүзләребезне  җиткерәбез. 
Районыбыз  Башлыгы  Э. 
Ә.  Ганеевның  без  даими 
рәвештә кайгыртучанлыгын 
сизеп  яшибез.    Ходай  Тә-
галә аны барлык начарлык- 
лардан    сакласын,  тәненә 
сихәт,  җанына  тынычлык, 
малларына бәрәкәт биреп, 
барлык эшләрен дә уңышлы 
итсен. Хәләл кәсеп вә изге 
гамәлләр  кылып,  Хак  Тә-
галәнең  ризалыгына  ирешү 
насыйп булсын.

Равил АКСӘНОВ,
Яңа Мостяк авылы 

мәчете имамы.

Кайгыртучанлыгын 
сизеп яшибез

  Рәхмәт хаты

Без  сине  чын  күңелдән 
юбилеең  белән  котлый-
быз. Алдагы тормышыңда 
да  нык  исәнлек,  күңел 
тынычлыгы,  гаилә  имин-
леге, ак бәхетләр телибез. 
Безнең  өчен  һәрчак  олы 
җанлы, киң күңелле булып 
калуың өчен рәхмәт сиңа. 
Без  синең  белән  горур-
ланабыз.  Син  гомер  буе 
безнең  өчен  тырыштың, 
безне кеше итү өчен китте 
бөтен көчең, шуңа да без 
сиңа  рәхмәтлебез.  Алда-
гы гомер юлларыңны пар 
канатлы  яшәп,  кайгы-хә-
срәтсез,  бәхет-шатлыкта 
үткәр. Ходай сине бездән, 
безне синнән аермасын.
Кешелекле бит син, олы 
                                 җанлы,
Ярдәмле син дуска, 
                               туганга.

Синнән газиз кеше, 
                 белмибез бармы,
Без бәхетле тик син 
                               булганга.
Ак бәхетләр юлдаш 
                            булсын сиңа,
Көннәреңне шатлык 
                                бизәсен.
Сәламәтлек сиңа, олы 
                                       бәхет,
Ходай шуннан мәхрүм 
                                 итмәсен.
Иң матур теләкләр белән 
тормыш иптәшең Рамил, 
әтиең  Гыйльман  Хаби-
буллович, хатыны Наилә 
Исмәгыйлевна,  кызың 
Эльвира,  киявең  Ренат, 
улың Радик, оныкларың 
Алмаз,  Илназ,  Руслан, 
әлеге  теләкләргә  Яку-
повлар,  Алтынбаевлар, 
Сафаровлар,  Сәйфет-
диновлар, Мифтәевлар, 
Бахитовлар  гаиләләре  
дә кушылалар.

Яңа Терешка – Сызран 
– Новоспасск – Сверд-

ловск – Ульяновск – Иске 
Кулаткы – Иске Атлаш - 

Самара.

  Памятная дата

75-летие проведения пара-
да на Красной площади 

(7 ноября 1941 года)
Знаменитый парад 1941 

года  в  Москве  стал  пово-
ротным моментом в битве 
за город. Советские войска 
уже несколько месяцев от-
ступали к столице, и поло-
жение стало критическим. 
Для армии и всего народа, 
трудившегося в тылу, был 
необходим духоподъемный 
праздник.  Москва  осенью 
1941  года  День  7  ноября 
был  выбран  неслучайно. 
Именно эта дата является 
годовщиной  Октябрьской 
революции  –  главного 
праздника всего Советского 
Союза.  В  1941  году  была 
24-я  годовщина  событий 
в  Петрограде,  когда  под 
залп Авроры взяли Зимний 
дворец. И в прошлые мир-
ные годы государственные 
мероприятия,  посвящен-
ные этому событию, были 
наполнены идеологией. 

 7 ноября является Днём 
воинской  славы  России 
— День проведения воен-
ного  парада  на  Красной 
площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать 
четвёртой  годовщины  Ве-
ликой  Октябрьской  соци-
алистической  революции 
(1941 год).

Вопреки  традиции  про-
ведения парада, речь про-
изнёс  не  принимающий 
парад, а сам Сталин. В этот 
день  он  сказал:  «Война, 
которую  вы  ведёте,  есть 
война  освободительная, 
война справедливая. Пусть 
вдохновляет  вас  в  этой 
войне мужественный образ 
наших великих предков — 
Александра Невского, Дми-
трия Донского, Кузьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, 
Александра  Суворова, 
Михаила  Кутузова!  Пусть 
осенит  вас  победоносное 
знамя великого Ленина!..»

29  октябрьдә  Бөтенсоюз  коммунистик  яшьләр  Союзы  төзелүгә  98  ел  тулды.  Шушы  көн  уңаеннан  Иске 
Кулаткы тарихын өйрәнү музеенда комсомол әгъзасы булган, аның таркалуының да шаһиты - ветераннар 
белән очрашу үткәрелде. Музей директоры Р.М. Байбикова, хезмәт ветераны Х.А. Насыйров хәзерге буын 

яшүсмерләренә  комсомол турында сөйләделәр.

Яңа Терешка авылында гомер кичерүче  Әлфия 
Гыйльмановна АЛТЫНБАЕВАГА 31 октябрьдә 50 яшь 
тулды.  Яраткан    тормыш  иптәшем,  газиз  әниебез, 
әбекәебез,  кадерле  кызыбыз,  апабыз,  сеңелебез, 

киленебез!



8
¹ 44, 2 ноябрь 2016 åë.
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Организация 
реализует 

кур-несушек. 
Бесплатная доставка по 

району. 
  89604468553.

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.

Рассрочка и 
скидки!!!

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

Телефоны:  88422(651832), 
89041823507, 89374550649.

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

Телефоннар:
Индекс 54505.
Газетаны басарга кул кую вакыты:
график буенча - 16.00
фактта  -  16.00
Тираж 2600
Заказ № 13/44
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.

9 ноября с 10 до 11 час. 
в РДК-ул. Куйбышева,20

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

Усилители  до  5500  р,  заушные  от 
6900 р

цифровые и сверхмощные от 14000 р
Дания, Германия 15500 - 17000р
Акция! Сдай старый аппарат-

получи скидку на новый до 2500р!
Выезд по райну и условия акции по 

телефону 
тел. 8-922-503-63-15

(звонить предворительно, в рабочее время) 
имеются противопоказания.

необходима консультация специалиста
Св №305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

Принимается  на  работу  во-
дитель  автобуса  со  стажем 
работы  по  перевозке  пас-
сажиров  для  выполнения 
рейсов по маршруту Старая 
Кулатка  –  Ульяновск,  Ста-
рая  Кулатка  –  Москва.  Тел.: 
89372149386.

Организация  реализует  кур-не-
сушек с доставкой на дом. Тел.: 
89298156785.

Бригада из трех человек осуществляет рытье колодцев, кана-
лизаций. 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 проводятся круглого-
дично. Быстрота и качество работ гарантируется. Телефоны: 
89273924449 – Вильдан; 89374098746 – Ринат; 89521971142.  

В р.п. Старая Кулатка по ул. Мусы 
Джалиля, д. 30 продается двух-
комнатная  квартира  с  индиви-
дуальным газовым отоплением. 
Телефон: 89277562985.

 7 ноября в РДК с 8.00 до 17.00 часов   
                   РАСПРОДАЖА
Ярмарка пятигорские меха

Короткие мутоновые шубы от 5000 тыс. рублей. 
Длинные мутоновые шубы от 10000 тыс.рублей.

Жилетки мутоновые от 3000 тыс.рублей.
Так же меняем старые шубы на новые. 

                  Оформляем кредит. 
В наличии имеются другие меха.

Только один день – не пропустите!

Безнең өчен иң кадерле, иң якын кешебез, тормыш иптәшем, әти-
ебез, бабакаебыз, абыебыз, энебез, кодабыз Расим Шикурович
  ГАФУРОВНЫ  хөрмәтләп,  соңгы  юлына  озатуда  катнашкан, 
ярдәмләшкән,  кайгыбызны  уртаклашкан  өчен  район  Башлыгы 
Э.  Ә.  Ганеевка,  район  администрациясе  Башлыгы  вазифаларын 
башкаручы В. А. Деникаевага, Рамазан хәзрәт Юмангуловка, Р. Ф. 
Абитова җитәкчелегендә  35 номерлы муниципаль аптека коллек-
тивына,  Л. Р. Амирова  җитәкчелегендә балалар сәнгать мәктәбе 
коллективына, мәчет картларына, төн кунучы әбиләргә, барча ту-
ганнарга, кодаларыбызга, дусларга, кардәшләргә, тирә-күршеләргә, 
авылдашларыбызга олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә 
беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен. Гафуровлар, Антоновлар, 
Узбековлар, Әбдрәшитовлар, Алькаевлар, Сәләевлар, Булатов-
лар, Мүрсәевлар, Улюкаевлар,  Аюповлар гаиләләре. 

Иске Кулаткы - Сызран - Самара - Урта Терешка - Новоспасск - 
Ульяновск.

Ф.Б. СӘЙФУЛЛИНА
2016 елның 29 октябрендә өлкә-

безнең Почетлы гражданины, “Россия 
Федерациясенең атказанган мәдәни-
ят  хезмәткәре”,  “Мәгариф  отлични-
гы”Фәһимә Биляловна Сәйфуллина 
арабыздан бакыйлыкка күчте.

Ул  1935  елның  13    ноябрендә 
Иске Мостяк авылында күп балалы 
колхозчы  гаиләсендә  якты  дөньяга 
туган. V сыйныфны тәмамлаганнан 
соң, Урта Азия тарафларында  әти-
сенең  сеңелендә яшәп, урта белем 
алган.  Аннары    Пенза    шәһәренең 
Сосновоборск    педагогия  училище-
сын тәмамлаган.

1957  елда  Иске  Зеленай  мәктә-
бендә хезмәт биографиясен башлап 
җибәргән.

1966  елга  кадәр  Бахтеевка 
авылында балаларга белем биргән. 
Берүк  вакытта  Пенза  педагогия 
институтының география факульте-
тында  читтән  торып  укыган.  КПСС  
райкомында  инструктор,  Мосеевка 
авылында мәктәп директоры, парто-
ешма секретаре вазифаларын үтәгән. 
Җиде ел дәвамында район партиясе 
секретаре  булып  эшләве  -биогра-
фиясенең  аерылгысыз  бер  өлеше. 
Шушы чорда тәрбия бирү  мәсьәләсе  
игътибар үзәгендә  булган, Фәһимә 

Биляловна  идеология  эшләрен 
алып  баручы  буларак,  халыкның 
мәдәниятен,  белемен  күтәрүгә  күп 
көч куйган.Районда “Татар әдәбияты 
һәм мәдәнияте” декадалары  үткәреп, 
авылларда очрашулар оештыру - ха-
лыкта  җылы  истәлекләр  калдырды. 
Милли  бәйрәмнәребезне  Сабантуй, 
“Урак” ны үткәрү - гади хезмәт кеше-
сен  хөрмәтләү  иде.  Иске  Кулаткы 
беренче  номерлы  урта  мәктәбендә 

Ульяновск педагогия училищесының 
филиалын ачып, байтак укытучылар 
хәзерләүдә, районда мәдәният йорт-
ларын күтәрүдә  аның өлеше зур була.  

1979 елдан 1995 елга кадәр өлкә 
мәдәният  һәм  сәнгать  идарәсе  на-
чальнигының  беренче  урынбасары 
булып эшли. Татар мәдәни үзәген ачу, 
“Сембер җыры”, “Сембер кыңгырау-
лары”  фестивальләрен  традициягә 
кертүдә аның өлеше бик зур иде.  Та-
тар автономиясенең  мәдәният  сән-
гать үзәген җитәкли, өлкә татарлары 
өчен байтак уңай гамәлләр башкара. 
Бар эшен әдәпле, төрле яктан үскән, 
мәдәниятлы,  динле  татар  кешесен 
тәрбияләүгә омтылуы гомере буе оза-
тып барды. Ахыргы сулышына кадәр 
туган  районын,  авылын  кайгыртып, 
ярдәм итеп яшәде. Татарның чын - 
чынлап  зыялысы  ягъни интелегенты 
иде.  Шул  ук    вакытта  үзенең  дин 
кануннарын үтәп, намазларын укып, 
уразаларын тотып яшәде.

Фәһимә  Биляловна  Сәйфулли-
наның  якты истәлеге безнең күңел-
ләрдә мәңге сакланачак.

Э.Ә. Ганеев, И.А. Аблязов, В.А. 
Деникаева,  Р.М.  Байбикова,  Х.С. 
Аввясова, Ш.М. Аввясов, Р.А. Мәг-
диева, К.М. Ахтәмов, Ф.А. Юсупов, 
Ф.Я.  Юртаев,  Р.Х.  Аввясов,  Х.А. 
Насыйров,  Н.И.  Азизова,    Ө.Ф.  
Ризванов һ.б.

Район  үзәкләштерелгән  ки-
тапханә  хезмәткәрләренең 
профсоюз  оешмасы,  апасы 
Фәһимә Биляловна СӘЙФУЛ-
ЛИНАНЫҢ вафат булуы сәбә-
пле, элеккеге хезмәткәр  Гөлсем  
Рамазановна    Нәүмәтуллина-
ның тирән кайгысын уртаклаша.

      7 ноября  в РДК 

 с 9.00 до 14.00 часов                                    

состоится  ярмарка- 

продажа обуви из 

натуральной кожи

  г.  Ульяновска,  Казани 

и  Белоруссии, 

а  также  трико-

тажных  изде-

лий  фабрики 

«Русь».

Министерство искусства и куль-
турной  политики  Ульяновской 
области под руководством Т.А. 
Ившиной выражает искренние 
соболезнования  родным  и 
близким. Заслуженного работ-
ника  культуры  РСФСР,  Почет-
ного  гражданина  Ульяновской 
области  Фагими  Билаловны 
САЙФУЛЛИНОЙ.

Мәгариф  хезмәткәрләренең  рай-
он  профсоюз  оешмасы  һәм  Иске 
Кулаткы икенче номерлы урта мәк-
тәбе коллективы элеккеге укытучы  
Мәсхүдә   Фәтхулловна  АБУЗЯ-
РОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле, 
якыннарының, туганнарының тирән 
кайгысын уртаклашалар.

Губернатор  Ульяновской  области 
Сергей  Морозов  и  члены  регио-
нального Правительства выражают 
соболезнования родным и близким 
Почетного гражданина Ульяновской 
области Фагими САЙФУЛЛИНОЙ.

Иске Атлашта гомер итүче Ха-
тимә  Сәитовна һәм Шәүкәт Мө-
бинович Аввясовлар дуслары, 

Фәһимә Биляловна 
СӘЙФУЛЛИНАНЫҢ

 вафат булуы сәбәпле туган – 
кардәшләренең тирән кайгысын 
уртаклашалар.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Производство и установка пластиковых окон. 

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

Наше качество и доступные цены 
порадуют вас! Пенсионерам – допол-

нительная скидка!

20% скидка

  Телефон: 8-937-278-05-55. 
Павловка.


