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13 январь - Россиядә Матбугат көне
Редактор сүзе

БЕЗНЕҢ ИЛ - САНДУГАЧ САЙРАР ҖИР

12 января - День работника
прокуратуры РФ
Уважаемые сотрудники прокуратуры
Ульяновской области,
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с
яртыеллыгына 2800 экземпляр газета яздырдык.
Дөрес, тираж җыюда авыр моментлар җитәрлек иде.
профессиональным праздником!
Әмма без югалып калмадык. Беренчедән, “Күмәк көч”кә
тугрылык саклаган, аны көтеп алып яратып укыган подписСегодня мы отмечаем 294-ую годовщину создачикларыбыз бар. Икенчедән, җирле хакимият белән без
ния органов прокуратуры России. На протяжении
бердәмлектә эшлибез – hәрвакыт аларның ярдәмен тоеп
почти трех столетий сотрудники службы стоят
яшибез. Өченчедән, даими ярдәмчебез, район Башлыгы
на страже интересов каждого законопослушного
Э.Ә. Ганеев ел саен мәчет-мәдрәсәләргә район газетасын
яздырып килә. Шулай ук ул үзенең хәлаль малына газе- гражданина нашей Родины. Благодаря своему
таны яратып укучы аз мөлкәтле райондашларына, ярдәм труду, ответственности и профессионализму они
итү йөзеннән 200 экземпляр дан да ким булмаган газета заслужили глубокое уважение всех россиян. Несорәсмиләштерә. Бу инде ничә еллар дәвам итә. Халык мненно, что работники прокуратуры Ульяновской
области достойно выполняют свои обязанности,
моны белә һәм олы рәхмәтләрен җиткерә.
Агымдагы яртыеллыкка да газетага язылган барлык рай-обеспечивая правопорядок и спокойствие на улицах
ондашларыбызга без олы рәхмәтлeребезне җиткерәбез. нашего региона.
Подписканы оештыруда зур булышлык күрсәткән өчен
Дорогие земляки! От всей души желаю вам усперайон Башлыгы Э.Ә. Ганеевка, район администрациясе
хов в вашем нелегком труде. Счастья, здоровья,
Башлыгы И. А. Аблязовка hәм адмнистрациянең барлык
удачи и благополучия вам и вашим близким!
Хөрмәтле газета укучыларыбыз!
хезмәткәрләренә, барлык мәктәпкәчә белем бирү учреждеМенә Маймыл елын да озатып җибәрдек. Вакыт тукниеләренә hәм мәктәпләргә, почта хезмәткәрләренә hәм
тап тормый, ул һаман алга бара. Маймыл үзе сугышчан
инде безнең өчен аеруча кадерле булган газета укучылахайван да түгел иде кебек, әмма 2016 ел дөньяда төрле
С.И. МОРОЗОВ,
рыбызга рәхмәтебез чиксез.
сугышлар, афәтләргә бай булды. Бигрәк тә елның соңГубернатор
Ульяновской
области.
Дистә еллар элекке массакүләм мәгълүмат чараларын
гы ае, декабрьдә илебезгә йөрәк әрнеткеч вакыйгалар
бүгенгесе белән чагыштырып та булмый. Санлы техника,
килеп чыкты. Самолет шартлап, бик зыялы, сәнгатьле,
Хөрмәтле журналистлар,
полиграфия бизәлеше елдан-ел камилләшә барган матбугомумән кадерле кешеләребезне югалттык. Сириядә
«Күмәк көч» газетасы
барган сугышта да байтак кына мәртәбәле шәхесләребез гат, Интернет, сайтлар, телевидение... Саный башласаң,
якты дөньядан китеп бардылар. Урыннары җәннәттә булсаискитәрлек! Тик һәрберсенең максаты бер – кешеләргә
редакциясе хезмәткәрләре, редакция hәм
иде. Бер минутлык тынлык белән искә алыйк аларны. 2017мәгълүмат ирештерү.
типографиянең хезмәт ветераннары!
Әнә шундый күптөрле чыганаклардан агылучы мәгъел - утлы Әтәч елы, азрак сабыр булыр дип өметләнәсе
Сезне hәммәгезне дә hөнәри бәйрәмегез - Россия
килә. Елның яңа хуҗасын акыллылык, сакчыллык, яшәеш лүмат ташкынына кереп батмас һәм үзеңнең кыйблаңны матбугаты көне уңаеннан тәбрикләргә рөхсәт итегез.
һәм яңарыш символы, диләр. Миңа калса, күп нәрсәләр саклап калу өчен матбугат чыганагын дөрес сайлау мөһим. Масса-күләм мәгълүмат чаралары, җәмгыятькә хезмәт
Хәзерге вакытта районыбызда дистәләп газета тараты- итү традициясенә тугрылык саклап, бүген дә илебез, өлкәбүгенге көндә үзебезгә дә бәйле. Тырышкан, хезмәт сөйгән кеше нинди генә социаль – экономик шартларда да
ла. Дөрес, шулардан татар телендә чыгучы иҗтимагый-сәя-без hәм районыбыз тормышында мөhим роль уйныйлар.
югалмас, тормышын уңай шартларда алып бара алыр, си газета бары тик «Күмәк көч”» кенә. Татарча сөйләшүче,
Районыбызда менә сигез дистә елдан артык чыгып
авырлыкларга каршы тора алыр.
килүче милли газетабыз "Күмәк көч" халкыбызның, гоаралашучы шәһәрдәшләребезгә, райондашларыбызга
2017 ел Президентыбыз В.В. Путин инициативасы бу- «Күмәк көч» газетасын сайлаудан да кулайрагы юктыр. Һәр-мумән, искекулаткылыларның горурлыгы булып тора. Ул
енча илебездә “Экологик культура һәм тирә-якны саклау бербезнең үз ана телебездәге газетаны алдыруы – табигыйүз юлыннан тайпылмыйча, халыкка мәгълүмат җиткерү
елы”, дип игълан ителде. Миңа калса, экологик культурасыкүренеш. Чөнки ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен белән бергә, хезмәт кешеләре, халкыбызның уңышлары,
булган кешенең генә күңеле дә экологик яктан чиста була, саклау, йолаларын үтәү турында сүз барганда, беренче
казанышлары турында яктыртып килә, укучыларын рухи
һәм, киресенчә, күңеле саф кеше үз янәшәсендә дә тик
урында телебезне саклау бурычы торырга тиештер. Моны яктан баетуда, шул ук вакытта яшь буынга рухи-әхлакый
матурлык кына тудыра, булганын әрәм итми саклый белә. һәрберебез аңлый булса кирәк. Шуңа күрә, хөрмәтле га- тәрбия бирүдә, телебезне, динебезне, традицияләреӘйдәгез әле, искекулаткылылар, урман-кырларыбызга, зета укучыларыбыз, киләчәктә дә бергә булыйк! Яраткан безне, мәдәниятебезне, гомумән, милләтебезне саклап
калуда еллар дәвамында зур эш башкара.
елга-чишмәләребезгә, авылларыбызга, яшәгән йортлагазетабыздан аерылмыйк!
Матбугат сүзе җәмгыятьтә hәрвакыт мөhим урын алып
рыбызга, торакларыбызга күз салыйк. Бар нәрсәбез тәрФорсаттан файдаланып, мин барлык коллегаларымторды. Бүген дә hәм киләчәктә дә безнең журналисттиптәме, авылларыбыз төзекме, чишмәләребез тибәме?
ны, ветеран журналистларны, полиграфистларны, авыл ларыбыз дөрес җәмәгать фикере тудыруга үзләренең
“Безнең җир – уйнар - көләр җир,
корреспондентларын Матбугат көне белән чын күңелдән үткен каләмнәрен җигeрләр, дип ышанабыз.
Безнең ил – сандугач сайрар җир”, – дип үтеп киткән
тәбрик итәм. Элеккечә әйтмешли, каләмнәребез үткен
Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, яңадан-яңа иҗат
2016 елда да моны дәлилли алдык бит инде. Гөрләтеп
булсын,
хакыйкатьтән
тайпылмыйча,
имин
тормышта,саууңышлары
телибез. Матбугат тармагында озак еллар
Бөтенроссия дәрәҗәсендә авыл сабантуен уздырып
җибәрдек. Тәҗрибәбез бар. Быел да сынатмабыз дип сәламәт яшик. Редакция коллективы сездән хатлар көтеп хезмәт куйган ветераннарыбызга фидакарь хезмәтләре
кала, без күреп, ишетеп өлгермәгән хәбәрләрне сездән
өчен олы рәхмәтләребезне юллыйбыз. Туган җиребез
ышанасы килә, иншаллах.
Чисталык, пөхтәлек, матурлык елы белән сезне, кадерлекөтәбез. Чөнки район газетасы - ул һәркайсыбызныкы hәм халкыбыз өчен сезнең хезмәтегез бик кирәк.
Э. Ә. ГАНЕЕВ,
газета укучыларыбыз, яраткан райондашларыбыз. Быелгы һәм һәркайсыбыз аның аша үзенең фикерен халыкка
Иске Кулаткы районы Башлыгы.
җиткерергә хаклы. Яңа елда яңа уңышлар юлдаш булсын
елны да бергә уздырырга язсын!
И. А. АБЛЯЗОВ,
“Күмәк көч” район газетабыз 86 елын тутырса да дәртле һәркайсыбызга!
Иске
Кулаткы
районы
Майзә МАСИЕВА,
ул, көчле ул әлегә. Чөнки аның яшь дәвамчылары бар,
администрациясе
Башлыгы.
яратып укыган газета укучылары күп. 2017 елның беренче
баш редактор.
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ЯҢАЛЫКЛАР

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА!

Декабрь ахырында РФ
Президенты Владимир Путин
Россиянең материк өлешеннән
ярымутрауның газ-транспорт
системасын Россия магистраль газүткәргеченә тоташтыру эшләре төгәлләнгәч
Кырымны газ белән тәэмин
итүгә старт бирде. Газ белән
тулысынча тәэмин ителеш
Россия техник күзәтчелеге тарафыннан күрсәтелгән кимчелекләрне төзүче компанияләр
бетергәч булачак.

●

●

●

В.В. Путин Россия Банкына
субъектлар өчен кредит ставкаларын киметүне йөкләде.
Президент шулай ук Хөкүмәткә федерация субъектларына
финанс ярдәменең яңа механизмын эшләүне йөкләде. Россия Федерациясе Президенты
Владимир Путин, төбәк бюджетлары дефицитын киметү
буенча күрелгән чаралар
нәтиҗәлелеге мәсьәләләре
буенча дәүләт башлыгы карарлары үтәлешен тикшергәннән
соң, йөкләмәләр исемлеген
имзалады, диелә Кремль
матбугат хезмәте хәбәрендә.

День работника прокуратуры
Российской Феде● ● ●
рации
отмечается с 1996
Россия Федерациясенең
югары уку йортлары интер- года по Указу Президента
нет аша студентларны укыту Российской Федерации
мөмкинлекләрен киңәйтәләр.
№ 1329 от 29 декаМоны илебез Башлыгы В.В.
Путин экономиканың югары
бря 1995 года «Об устауку мәктәпләре ректоры Яросновлении Дня работника
лав Кузьмин белән очрашкач
прокуратуры Российской
хуплаган. Дистанция белем
өчен киртә түгел, сәләт булу Федерации». В 2017 году
кирәк дигән фикер яңгыраган.
прокуратура Российской
Федерации отмечает 295летие со дня образования.
12 января 1722 года
Указом Петра Великого при
Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально
значилось: «Надлежит быть
при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору,
Губернатор С.И. Моро- а также во всякой Коллезов “Яхшылык бүләк ит”
гии по прокурору, которые
Фондының хәйриячелек
должны будут рапортовать
марафонында катнашты.
Генерал-прокурору». Также
Әлеге чарада җыелган акв Указе устанавливались
чалар ата-анасыз калучы основные обязанности и
балаларга ярдәм күрсәтүгә полномочия Генерал-прокуюнәлтеләчәк.
рора по надзору за Сенатом
и руководству подчиненны● ● ●
Ульяновск өлкәсенең иң
ми органами прокуратуры.
яхшы иҗади коллективлары
Через несколько дней при
үткән елның азагында авинадворных судах также
аһәлакәттә һәлак булучыларның якты истәлегенә багышбыли введены должности
ланган Ленин мемориалында
прокуроров.
үткәрелгән концертта катнаштылар. Әлеге чарада регион
Первым Генерал-прокуБашлыгы С.И. Морозов та
рором Сената император
катнашты.
назначил графа Павла
● ● ●
Ивановича Ягужинского.
Ульяновск шәһәрендә
Представляя сенаторам
Раштуа бәйрәменә багышГенерал-прокурора, Петр I
ланган традицион бәйрәм
оештырылды. Губернатор
сказал: "Вот око мое, коим
С.И. Морозов ульянлыларны
я буду все видеть".
Раштау белән котлады.
Эта же мысль нашла
Игътибарлы һәм сак
свое отражение и в Указе
булыгыз – түбәләрдән
от 27 апреля 1722 года "О
кар төшә!
должности Генерал-прокуКүпләп яуганнан соң
түбәдә тупланган кар, очрарора": «И понеже сей чин
клы узып баручыларның
- яко око наше и стряпчий
башларына төшеп, зыян
о делах государственных».
китерергә мөмкин.Ульяновск
өлкәсе Губернаторы С. И.
Указ также устанавливал
Морозов район администраосновные обязанности и
циясе Башлыкларына кешеләрнең иминлеге турында
полномочия Генерал-прокукайгыртырга һәм тиешле чарора по надзору за Сенатом
раларны вакытында күрергә
и руководству подчиненныбоерык бирде. Райондашларыбыздан да сак булуларын
ми органами прокуратуры.
һәм кар ишелеп төшү курС 1802 года институт прокынычы булган урыннарны
күргәч үк, моның турында 112 куратуры стал составной
телефонына шалтыратып
частью вновь образованнохәбәр итүегезне соралабыз.
го Министерства юстиции, а

Министр юстиции по должности стал Генерал-прокурором.
Судебная реформа 1864
года установила "Основные
начала судебных преобразований", которые в части,
касающейся судоустройства, определяли, что "при
судебных местах необходимы особые прокуроры,
которые по множеству и
трудности возлагаемых на
них занятий, должны иметь
товарищей", а также констатировали, что "власть
обвинительная отделяется
от судебной".
Во все времена прокуратура являлась едва ли
не единственным государственным органом, куда
граждане могут обратиться
с любыми своими бедами и
проблемами: от отключения
электроэнергии в квартире
до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид.
На сегодняшний день
Прокуратура Российской
Федерации — единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени
Российской Федерации
надзор за соблюдением
Конституции Российской
Федерации и исполнением
законов, действующих на
её территории. Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные
функции, установленные
федеральными законами.
Полномочия, организация
и порядок деятельности
прокуратуры Российской
Федерации определяются
федеральным законом «О
прокуратуре Российской
Федерации». Прокуратура
осуществляет свои полномочия независимо от
органов государственной
(законодательной, исполнительной, судебной) власти,
не относится ни к одной
из ветвей власти, хотя в
Конституции Российской

Федерации находится в
главе «Судебная власть».
В целях обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества
и государства прокуратура
Российской Федерации
осуществляет надзор:
• за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти (федеральными
министерствами, государственными комитетами,
федеральными службами
и др.), законодательными (представительными)
и исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля,
их должностными лицами,
органами управления и руководителями юридических
лиц, а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов (общий
надзор),
• за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина теми же органами
и должностными лицами,
• за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание
и предварительное следствие
• за исполнением законов администрациями
органов и учреждений,
исполняющих наказание и
применяющих меры принудительного характера,
назначенные судом, а также
администрациями мест
содержания задержанных
и заключённых под стражу.
Прокуратура района активно использует полномочия, предоставленные
Федеральным законом «О
прокуратуре Российской

Федерации» по надзору за представления об устранеисполнением законов на
нии нарушений закона, по
территории района.
результатам рассмотрения
Так, в течении 2016 года которых 26 должностных
прокуратурой района было лица привлечены к дисвыявлено около 1000 фак- циплинарной ответствентов нарушений законов.
ности, а 5 руководителей
За истекший год в суды
образовательных учрежбыло направлено 110 исков дений по постановлению
в интересах граждан и госупрокурора района привледарства на общую сумму
чены к административной
185 тыс. рублей, в том числе
ответственности, опротео взыскании задолженности
стовано 20 незаконных
по заработной платы на общую сумму 63 тыс. рублей. постановления органов
Указанная сумма взыскана местного самоуправления,
с работодателей в полном связанных с нарушением
прав несовершеннолетних.
объеме.
Также, прокуратура райТак, во исполнение трудового законодательства, она занимала принципив том числе в части своев- альную позицию по защите
ременной выплаты возна- прав и интересов инвалиграждения за труд за ис- дов и престарелых.
текший период 2016 года в
Так, прокуратурой райРадищевский районный суд она были подготовлены и
было направлено 13 исконаправлены в районный
вых заявлений на сумму 63 суд 8 исковых заявления
тыс. рублей, из них в части в интересах инвалидов и
своевременной выплаты
престарелых, об обязании
вознаграждения за труд
обеспечения техническими
12 исковых заявле6ний на
средствами реабилитации
сумму 63 тыс. рублей, все
инвалидов, которые рас13 исковых заявлений рассмотрены и удовлетворены.
смотрены и удовлетворены,
Прокуратура района не
а часть - прекращены за
оставалась
в стороне и от
добровольным удовлетвопроблем,
связанных
с оберением требований прокуспечением
прав
граждан
рора. Также, во исполнение
на нормальные условия
трудового законодательжизнедеятельности.
ства в адрес нерадивых
В связи с выявленныработодателей внесены 13
ми
нарушениями закона
представлений об устранев адрес руководителей
нии нарушений закона, по
результатам рассмотрения предприятий, учреждений
10 должностных лиц при- и организаций были вневлечены к дисциплинарной сены 238 представлений
ответственности, а также 11 об устранении нарушений
работодателей привлечены закона, по результатам
к административной ответ- рассмотрения которых к
ственности по ч.1 ст. 5.27 дисциплинарной ответКоАП РФ.
ственности привлечены 210
Также, прокуратура рай- должностных лица. Кроме
она отстаивала права ра- того, 48 должностных лица,
ботников на безопасные
допустивших нарушения
условия труда. В частности,
законов были привлечены
в 2016 г. прокуратурой
к административной ответрайона в Радищевский
районный суд было направ- ственности, 63 незаконных
нормативно-правовых аклено 1 исковое заявление
об обязании работодате- тов по протесту прокурора
района отменены, либо
лей провести специальную оценку условий труда, приведены в соответствие
с действующим законодакоторое рассмотрено и
тельством.
удовлетворено. Также, 3
Все вышеуказанные поработодателя привлечены
к административной ответ- казатели достигнуты на
ственности по постановле- основе ежедневного кронию прокурора района по потливого труда и.о. замест. 5.27 ч.3 КоАП РФ.
стителя прокурора района
Прокуратура района за- юриста 2 класса Абуталинимала особо принципипова Р.Ш., специалиста 1
альную позицию по защите категории Валеевой Н.А.
прав и интересов несоверПодытоживая сказанное
шеннолетних.
я хочу поздравить своих
Так, прокуратурой райколлег с профессиональона были подготовлены и
ным праздником – Днем
направлены в районный
прокуратуры Российской
суд 24 исковых заявления
Федерации и пожелать
в интересах несовершеннолетних, которые судами всем успехов в работе,
крепкого здоровья и всего
района рассмотрены и
удовлетворены в полном наилучшего.
объеме. Также, в связи с выявленными нарушениями
прав несовершеннолетних
в адрес руководителей
предприятий, учреждений
и организаций внесены 22

Ю.А. БЕРНИКОВ,
И.о. прокурора
Старокулаткинского
района советник
юстиции.
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ДИНИ УКУЛАРДА

ШӘҺРЕ БОЛГАРДА XV КУЛАТКЫ УКУЛАРЫ
Аллаһы риза булсын дисәң

24декабрьдә Шәһре
Болгарда дин әһелләре,
зыялылар, галимнәр катнашында хәнәфи мәзһәбе
елы кысаларында үткәрелә
торган XV Кулаткы укулары, “Аллаһы риза булсын
дисәң...” фәни-гамәли конференциясе һәм “Бәхет ул-

игелек эшләүдән тәм табу”
темасына “түгәрәк өстәл”
утырышы оештырылды.
Бу изге чарада 70 кә
якын дин әһелләре катнашты.
24 декабрьдә төнге бер
сәгатьтә Иске Кулаткы эшчеләр поселогыннан ике
куәтле автобус белән дин
кардәшләребез Шәһре
Болгарга таба юл алдылар.
Билгеле сәфәр катлаулы
һәм озын иде. Мәселманнар
үзара аралашып, вәгазьләр
сөйләп барганга күрә, ерак
араны үткәнне сизми дә
калдылар.
Ак мәчеткә хәер-сәдакаларыбызны тапшырып
иртәнге намаз укылганнан
соң мәчетнең баш имамы
Руслан хәзрәт Фәрхетдинов
тарафыннан Коръән уку
белән XV Кулаткы укулары
башланды. Бу изге чараны Ислам динен кабул
итүгә 1000 ел исемендәге
Казан югары мөселман
мәдрәсәсенең ректоры
Ильяс хәзрәт Җиһаншин
алып барды.
Ул үзенең чыгышында динебезнең үсешенә
хәзерге вакытта Шәһре

гулары югарыда әйткән йолаларны башкаруга
киртәләр ясый.
Алар белән еш кына
мәчетләрдә очрашсак,
авыл урамнарына чыгып,
Урам бәйрәмнәре, Күршеләр көне һәм башка
чаралар үткәрсәк, тәрбия
мәсьәләләрен уңай якка
чишүгә ирешер идек.
В. А. Деникаева шулай
ук районда булган демография хәлләрен аеруча
борчу белән сөйләде һәм
моның сәбәбен эчүчелектән була дип белдерде.
Дини укуларда ТатарБолгарда төзелеп торган
исменнән Рәхмәт хаты
белән бүләкләнде. Бу олы станның баш казые Җәлил
ислам Академиясенең зур
хәзрәт Фазлыев чыгыш
йогынты ясаячагын ассы- бүләкне район админиясап, Ислам динен кабул
зыклады.
страциясе Башлыгының
- Татарстан Президенты кеше потенциалын үстерү итүгә 1000 ел исемендәге
Казан югары мөселман
буенча урынбасары В.А.
Р. Н. Миңнеханов Рәсәй
мәдрәсәсе ректоры Ильяс
күләмендә әһәмиятле бул- Деникаевага Бөтендөнья
ган академия төзелешенең Татар конгрессы Башкар- хәзрәт Җиһаншинга шәбарышы буенча һәр атна ма комитетының беренче кертләргә 20 ел дини белем
урынбасары Данис Фәнис бирүдә тырышлык күрсәткәне өчен олы рәхмәтләрен
улы Шакиров тапшырды.
Аның кулыннан шулай ук әйтте.
- Бу мәдрәсә 25 ел
районыбызның ихтирамлы
эчендә
яшь буынга белем
дин кардәшләребез, имамнбирүдә
зур эш башкара
нар һәм мөгаллимәләр
дә Рәхмәт хатлары алуга һәм аларның күпчелеге
тәҗрибәле имамнар булуга
ирештеләр.
ирешеп, илебезнең төрле
В. А. Деникаева олы
төбәкләрендә, мәчетләренбүләкне алгач, аңа зур
рәхмәтләр белдерде һәм
чыгыш ясады.
- Мөхтәрәм
дин
кардәшләребез! Рөхсәт
итегез сезне Шәһре Болгар җирендә “XV Кулаткы
укулары” белән тәбрик
итәргә. Динебезгә карата
мәхәббәтне уятуны балалардан башларга кирәк.
Аларның күңелендә иман
нурларын кабызу үзебездән
киңәшмә үткәрелүе турын- тора. Балалар белән дини
да әйтте. Ильяс хәзрәт темага төрле викториналар
Җиһаншин төгәл бер ел
оештырсак, яшь буынны
дә динебезне таратуда зур
узуга, яисә 2017 елның 20
Мәүлет, Корбан айларына,
эш алып баралар, диде ул.
маенда ачылачак. Ә инде 1 гаетләргә кызыксындырШуның белән беррәттән
сентябрьдә биредә укулар сак җәмгыятебез тагында
Җәлил
хәзрәт татар халкыда башланыр.
мөселман дөньясына биреРоссия ислам институты леп яшәр. Гомумән әйткән- ның кимүе турында да борчу белән әйтте. – Сугыш елректоры, сәясәт фәннәре дә, Азан тавышы астында
ларын да аналар 6-7 бала
докторы Рафик хәзрәт
тәрбияләнгән бала тәүтапканнар. Хәзер бала
Мөхәммәтшин үзенең чыгышында әлеге мәсьәләне
ачыклап - Ислам Академиясе дини уку йортының иң
югары ноктасы булачак.
Биредә кемнәр укытыр,
кемнәр укыр? Бу җитди
проблема булып санала. Ә
инде белем алу өчен гарәп
телен белү мәҗбүри, – дип
ассызыклады.
Ул шулай ук Россиядәге
80 мөселман уку йортларының, Казан шәһәрендә
Мөхәммәдия мәдрәсәсенең һәм ислам институтының динебезне үстерүдә
зур эш алып баруларына
уңай бәя бирде.
табу өчен мөмкинлекләр
Шунысы куанычлы “XV фыйклы һәм итагатьле
бик күп һәм юк – бар нәрКулаткы укулары” уңаенбулыр.
сәләрдән зарлану килешнан безнең Иске Кулаткы
Тик кызганыч, балалармәс. Дөньядан канәгать
районы Бөтендөнья татар ның интернет
челтәрбулып шөкер итәргә кирәк,
конгрессы Башкарма коләрендә озак утырулары,
– дип төгәлләде үзенең
митеты рәисе Р. З. Закиров компьютер белән мавы-

чыгышын Җәлил хәзрәт.
башлыгы Фәрит Мифтахов,
“Бәхет
ул-игелек
КФУ ның татар журналистиэшләүдән тәм табу” текасы кафедрасы доценты
масына “түгәрәк өстәл”
Илһам Фәттахов, Россия
барышында ул шулай ук
ислам институты мөгалсорауларга җаваплар да
лиме Рамазан Курамшин,
кайтарды.
“Ак мәчет” тәге укуларда педагогика фәннәре канбезнең якташыбыз, галим, дидаты, мөнәҗәтче Ильяс
Татарстанның атказанган
Халиков һәм башкалар
мәдәният хезмәткәре Илдус катнаштылар.
Әмирхановның катнашуы
Безнең искекулаткылыискекулаткылыларны талар Шәһре Болгарда булып

гын да шатландырды. Ул
“Рухи җәмгыятьтә диннең,
милләтнең һәм дәүләтнең
тоткан урыны”, дигән теманы ачыклап эчтәлекле

үткән укулардан үзләренең
дини гыйлемнәрен күтәрделәр һәм әлеге чараны оештыруда Татарстан

итеп сөйләде. Без якташыбызның югары дәрәҗәле
булуына горурландык һәм
тәнәфес вакытында аның
белән аралашып, истәлекле фотоларга да төштек.
Бу мөһим чарада шулай
ук якташыбыз, Самара
шәһәренең Җәмигъ мәчетенең имам-хатыйбы Иршат
хәзрәт Сафин да катнашты. Ул “Ишан Хәбибулла
Хансәвәрнең тормышында
милли төсмерләр”, - дигән
теманы киң итеп яктыртты.
XV Кулаткы укуларында
Ульяновск өлкәсе мөселманнарының баш ахуныРегиональ Диния Нәзарәте рәисе Илдар хәзрәт
Сафиуллин тәбрикләү
сүзе белән чыгып, Ильяс
хәзрәт Җиһаншинны, Җәлил хәзрәт Фазлыевны,
Спас районы хакимияте
башлыгын Камил Әсхат улы
Нугаевны Региональ Диния
Нәзарәтенең медальләре
белән бүләкләде. Әлеге
мөһим чарада шулай ук
Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсе

җитәкчелегенә, Татарстан
мөселманнары Диния нәзарәтенә ихтирамнарын
белдерделәр.
Билгеле әлеге чара академик, Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма
комитеты әгъзасы, Иске
Кулаткы районы муниципаль берәмлеге Башлыгы
Эдуард Әнвәр улы Ганеев
иганәсендә узды. Укуларда катнашучылар аңа олы
рәхмәтләрен белдерделәр.
Соңыннан искекулаткылылар изге Шәхре Болгардагы тарихи урыннарда
экскурсиядә дә булдылар.
Бергә очрашып, дини укулардагы фикерләребезне
уртаклашып, без юлның
озынлыгына игътибар итмичә, шул ук төндә Иске
Кулаткыга кайтып җиктәнебезне дә сизмәдек.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.
Иске Кулаткы - Шәһре
Болгар.
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Үткән елларны искә алып

ИХТИРАМГА ЛАЕК УЛ

студентларга да ярдәмчел
иде.
Бәлки, шуңа күрә Ходай
Тәгалә безнең якташыбызга тормыш юлында
уңышлар бүләк итеп, аңа
зур дәрәҗәгә ирешергә
насыйп иткәндер.
Ульяновск дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетын тәмамлаганнан соң, ул
үзенең хезмәт юлын туган
якларында - Иске Кулаткы
районында башлап җибәрә
һәм Яңа Кулаткы авылы
Һәр кеше бу җирдә үзе калдырган кешеләрнең
мәктәбендә директор бутурында ниндидер бер
берсе булып санала.
лып хезмәт итә башлый.
тамга ясап калдырырга
Аның бу сыйфатлары
Аннан соң аның оештытырыша. Безнең якташы- турында мин Эдуард Ән- ру сәләтен исәпкә алып,
быз, Иске Кулаткы районы вәрович белән 1969-1973 район мәдәният бүлеген
Башлыгы, меценат Эдуард нче елларда Ульяновск
җитәкләргә чакыралар.
Әнвәрович Ганеев үзенең педагогия институтында
Биредә хезмәт иткәндә
гомер агышында халыкка укыганда һәм бергә тулай ул район үзәгендәге кульигелек башкарып, үзенең торак бүлмәсендә яшәгән- тура йортын төзүне алып
гомер юлында тирән эз
дә үк бик яхшы белдем. Ул баруда үзеннән зур өлеш

Это важно!
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

кертә. Мәдәният дөньясын
аңлаган тәҗрибәле җитәкче
район тарихында беренче
тапкыр үзешчән артистларны Казанда тегелгән затлы
милли киемнәр белән тәэмин итә һәм яңа музыка
кораллары кайтарта.
Районыбызның сәнгать
осталары бүген дә әле
аның эчкерсез ярдәмен
сизеп яшиләр. Хәер, безнең
төбәккә, безнең халыкка
күрсәткән изге эшләре санап бетергесез аның.
“Иске Кулаткы район”
муниципаль берәмлеге
Башлыгы буларак Эдуард
Әнвәрович Ганеев авыл
хуҗалыгы тармагына да
зур кайгыртучанлык күрсәтә. Аның тырышлыгы аркасында районның күп кенә
авылларында фермерлык хуҗалыклары оештырылып, ташланган җирләр

чәчелә башлады, халыкка
эш урыннары ачылды.
Бөтендөнья татар Конгрессы Башкарма Комитеты әгъзасы, танылган
дин эшлеклесе, Эдуард
Әнвәр улы Ганеевның
исеме татар илендә дә,
дин тормышы дөньясында да таныш. Ул, Россия
Федерациясе Президенты
җитәкчелегендә Россия
делегациясе составында, мөселман илләрендә
булып, эшлекле
миссияләрдә катнашкан кеше.
Татарстан республикасының беренче Президенты Минтимер
Шәймиев, бүгенгесе Рөстәм
Миңнеханов та, Сарытау,
Ульяновск, Самара, Төмән,
тагын дистәгә якын өлкә
Губернаторлары да аны
бик яхшы беләләр, эшчәнлегенә сокланып, рәхмәт

әйтәләр.
Аның ярдәме белән
Иске Кулаткы районында
Бөтенроссия авыл Сабан
туе уздырылды.
Гади халыкның рәхмәтле сүзләре бер китапка
да язып сыйдырмаслык.
Чөнки аны халык үз дип
кабул итә, аңа ышана, авыр
вакытында
аңа ярдәм,
киңәш сорап бара.
Шушы изгелекләре өчен
олы рәхмәтләр белдереп,
Эдуард Әнвәрович Ганеевның 65 яшьлек олы
юбилее белән чын күңелдән
кайнар тәбрик итәбез. Аңа
корычтай исәнлек, бәхет,
тормышында зур уңышлар
телибез.
Авылдашлар
исеменнән
дустың
Камил ЗАИТОВ.
Урта Терешка.

Горячая линия Росреестра в помощь гражданам по вопросам кадастрового
учета!

1. Какие изменения ждут наших льготников с 01 января 2017 года ?
Согласно требованиям Жилищного кодекса граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Жители Ульяновской
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предообласти могут получить некоторые услуги в сфере неставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКУ или при
движимости и проконсульзаключении и выполнении гражданами соглашений по её погашению.
тироваться по вопросам
До настоящего времени ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату
ЖКУ Выплачивались гражданами независимо от выполнения или невыполнения ими оформления земельных
участков и объектов капиобязательств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
тального строительства не
Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2016 № 546-П « О
только при личном посещевнесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульянов- нии филиала Кадастровой
ской области внесены изменения в Порядок предоставления ежемесячной денежной палаты по Ульяновской
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (отдельных области, но и позвонив на
видов коммунальных услуг) или заключение и (или) выполнение соглашения по её
горячую линию Всероссийпогашению.
ского центра телефонного
С января 2017 года ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ обслуживания Росреестра
предоставляется гражданину при отсутствии у него задолженности по оплате жилого (ВЦТО Росреестра – 8-80010-34-34), тем самым эконопомещения и коммунальных услуг (отдельных видов коммунальных услуг), взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за три месяца под- мя время и деньги.
В ЦТО предназначен
ряд или при заключении или выполнении гражданином соглашения по её погашению.
для
оперативного кон2. С какого времени начинает свое действие данный закон ?
С января 2017 года ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ сультирования граждан по
таким вопросам, как распопредоставляется гражданину при отсутствии у него задолженности по оплате жилого
ложение и режим работы
помещения и коммунальных услуг (отдельных видов коммунальных услуг) , взноса на территориальных органов
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за три месяца под- Росреестра и филиалов
ряд или при заключении и выполнении гражданином соглашения по её погашению.
ФГБУ «ФКП Росреестра»;
3. Будут ли возвращаться суммы компенсации за ЖКУ ,если человек произвел готовности заявления (заоплату за все коммунальные услуги , кроме капитального ремонта ?
проса) на предоставление
государственных услуг РоЕсли хотя бы за один вид услуги не была произведена оплата суммы ЕДК возвращаться не будут.
4. Потребуются ли какие то дополнительные документы при первичном обращении ?
При первичном обращении за назначением ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату ЖКУ граждане должны представлять документ, подтверждающий
отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или ,
при наличии задолженности соглашение по ее погашению. Это означает, если у гражданина , впервые обращающегося за назначением компенсации, есть задолженность по
оплате ЖКУ за три месяца подряд и им не представлено соглашение по ее погашению,
компенсация не назначается.
В случае неуплаты гражданином текущих платежей за жилое помещение и ( или )
коммунальные услуги (отдельные виды коммунальных услуг), взноса на капитальный
ремонт в течение трех месяцев подряд, невыполнения получателем условий соглашения по погашению задолженности, выплата компенсации будет приостановлена до
Декабрь аеның ахырынрешения вопроса о погашении задолженности.
да район мәдәният йортын5. Как будут органы социальной защиты населения осведомляться о имеюда төрле чаралар гөрләп
щейся задолженности у граждан ?
Управляющие компании , товарищества собственников жилья , ресурсоснабжающие үттеләр. Шуларның берсе
и другие жилищные организации будут ежемесячно представлять в органы социальной защиты населения информацию о льготниках, у которых имеется задолженность , в Рәхмәт хаты
свою очередь органы социальной защиты населения на основании этой информации
будут приостанавливать выплату компенсации должникам.
При наличии задолженности по оплате хотя бы одной услуги , выплата всей суммы
компенсации будет приостановлена. Выплата будет приостанавливаться для всех льготников , проживающих в одном жилом помещении , по которому имеется задолженность. Яңа ел бәйрәмен өлкән6. Что нужно гражданину чтобы вновь получить компенсацию ?
нәр дә, балалар да сагынып
Чтобы вновь получить ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату ЖКУкөтеп алалар. Ул бала чакгражданину будет необходимо погасить всю задолженность или заключить соглашение ны искә төшерә, ямь-яшел
о её погашении и выполнять его условия.Такое соглашение заключается с организациейбөдрә чыршы, кәгазьдән
ясалган кар бөртекләре, ялкоторой он вносит плату за жилищно-коммунальные услуги.
При погашении задолженности или при заключении и (или) выполнении гражданами тыравыклы шарлар белән
соглашений по её погашению выплата компенсации будет возобновлена с первого числахәтергә уелып калган. “Чишмесяца, следующего за месяцем , в котором произведено полное погашение задолжен-мә” балалар бакчасында
ности или заключено и (или) выполняется соглашение о погашении задолженности . да нәниләр өчен Яңа ел
иртәләре югары дәрәҗәдә
үткәрелде. Тәрбиячеләр
Получить разъяснения льготники могут в органе социальной защиты населения.нәниләребезгә, тылсымлы

среестра; записи на личный
прием в территориальные
органы Росреестра и филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра», записи на выездное
обслуживание; подготовки и
подачи пакета документов
для постановки на государственный кадастровый
учет/регистрации права
собственности и приема
жалоб, претензий и благодарностей.
Для повышения качества
оказания услуг Росреестр
постоянно развивает сеть
ведомственных колл-центров. За пять лет работы
В ЦТО Росреестра принял
более 17,6 млн. вызовов и
более 200 тыс. обращений.
В 2015 году Росреестр
провёл комплексную модернизацию центра телефонного обслуживания, что
привело к положительным
результатам: теперь заявители могут получить ответы
на вопросы оперативно

и в любое время суток.
По качеству телефонного обслуживания среди
номеров горячих линий
государственных органов и
организаций В ЦТО Росреестра занял 3 место. И это
не случайно, ведь за всё
время обслуживания В ЦТО
Росреестра имеет менее
1% пропущенных звонков, а
время ожидания оператора
на линии не превышает 5
секунд.
Для получения информации, входящей в
компетенцию филиала
«Кадастровой палаты по
Ульяновской области вы
всегда можете обратиться
по единому многоканальному номеру горячей линии
В ЦТО 8-800-100-34-34.
Звонок бесплатный.
Информация
предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Ульяновской области.

"КЫШКЫ БАЛ" КОНКУРСЫНДА
“Кышкы бал” конкурсы аеруча кызыклы иде.
Биредә 13 бию коллективы катнашты һәм алар
төрле номинацияләр буенча вальс башкардылар.
Анда Иске Кулаткы район больницасының табибы
Алсу Кафизова “Кышкы
бал” конкурсының королевасы, “Гөлчәчәк” балалар
бакчасының нәние Аяз
Музафаров короле дип
танылдылар.
Конкурста шулай ук

Иске Кулаткы беренче
һәм икенче номерлы урта
мәктәпләренең укучылары гран при оттылар һәм
Казанга экскурсиягә бару
путевкасы белән бүләкләнделәр.
Әлеге чараның барышын
бәяләргә Новоспасск һәм
Радищево эшчеләр поселогыннан мәдәни хезмәткәрләр жюри членнары
буларак катнаштылар.
Р. АРИФУЛЛИН.

Бүләкләрегез куандырды
әкият дөньясын бүләк иттеләр. Балаларга кунакка
Кыш бабай белән Кар
кызы һәм күптөрле әкият персонажлары килде.
Бергәләп күңел ачтылар,
уйнадылар, җырладылар
һәм биеделәр. Гадәттәгечә,
район Башлыгы Э. Ә. Ганеев быел да балаларыбызны
татлы бүләкләре белән
шатландырды. “Чишмә”
балалар бакчасы коллекти-

вы, нәниләре һәм барлык
ата-аналар исеменнән,
хөрмәтле Э. Ә. Ганеевны
Яңа ел бәйрәмнәре белән
тәбрик итәбез һәм безгә
карата күрсәткән кайгыртучанлыгы өчен изге рәхмәт
сүзләребезне җиткерәбез.
Саулык-сәламәтлек һәм
уңышлар Сезнең аерылгысыз юлдашыгыз булсын.
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Человек и закон

ЗАВЕРШИЛСЯ ЕЩЁ ОДИН НЕЛЁГКИЙ ГОД

На снимке:
Коллектив Новоспасского МСО СУ СК России по Ульяновской области всё в том же составе: Раиль Рахматуллин,
Андрей Карасёв, Анна Гурьянова, Александр Савельев,
Булат Садриев, Татьяна Асадуллина и Людмила Аракчеева.
Руководит МСО полковник юстиции Рякиб Абдулкадирович
Абдюшев.
Уже 6 лет 15 января, в
же обвиняются в совершении
День образования Следствен- ряда тяжких, особо тяжких
ного комитета Российской
преступлений и уголовное дело
Федерации, его сотрудники
рассматривается Ульяновским
повсеместно отмечают свой
областным судом.
профессиональный праздник.
В апреле 2016 жуткое пре«Отмечают», конечно, подво- ступление было совершено в
дя итоги работы очередного
Новоспасском районе, которое
нелёгкого года...
повергло в шок буквально всё
- За истёкший 2016 год нами его население. В лесополосе на
было получено 573 сообщения берегу р. Сызранка был обна(в 2015-м было 600) и возбуж- ружен труп девочки (2003 г.р.)
дено 103 уголовных дела (как
с признаками насильственной
и в 2015 году). 83 уголовных
смерти и изнасилования. Обдела направлено в суд с
винение в совершении данных
утверждённым обвинительпреступлений предъявлено
ным заключением, из них: 28
жителю Новоспасского района
– из категории тяжких и особо
М.1983 г.р. В настоящее время
тяжких, 10 - коррупционной на- уголовное дело рассматриваправленности, - подводит итог ется Ульяновским областным
работы Новоспасского МСО СУ судом.
СК России по Ульяновской обВ марте в р.п. Старая Куласти его руководитель Рякиб латка обнаружен труп граждаАбдюшев.
нина А. 1951 г.р., с признаками
Эти преступления вызва- насильственной смерти. За
ли особый резонанс
совершение данного убийства
Состояние преступности в 35-летний житель р.п. Новособслуживаемых пяти районах
пасское Я. 1980 г.р., ранее
Ульяновской области остаётся судимый за совершение тяжких
на прежнем уровне.
преступлений, приговорён к
Особую значимость и резо- 10 годам лишения свободы с
нанс среди населения имело отбыванием в колонии особого
убийство 42-летнего старорежима.
кулаткинца С., труп которого
Приговорён к 7 годам лиобнаружен в конце 2015 года
шения свободы с отбыванием
на свалке в 1,5 км от р.п.
в колонии строгого режима и
Старая Кулатка. В настоящее
житель Радищевского района
время собрано достаточно
Г. 1966 г.р., который в марте
доказательств по обвинению 2016 года совершил убийство
в совершённом убийстве, пре- гражданина Б. в селе Вязовка.
вышению полномочий и злоуСтолько же только в воспитапотреблению должностными
тельной колонии получил по
полномочиями действующим
решению суда несовершеннона тот момент участковым
летний житель села Топорниуполномоченным МО МВД
но Николаевского района С.
России «Павловский» (дис15-летний парень совершил
локация Ст. Кулатка) М. 1982
убийство, сопряжённое с разгода рождения и его тремя
боем, 51-летней женщины.
подельниками, жителями р.п.
Также уже состоялся суд
Старая Кулатка, которые такпо делу об убийстве жителя

Старой Кулатки У. 1980 г.р.
В 2016 году возбуждён,
Полностью доказана вина его
расследован и направлен в суд
ровесника М., ранее судимого. для рассмотрения ряд тяжких
Приговор - 9,6 года лишения уголовных дел, совершённых
свободы в колонии строгого
сотрудниками правоохранирежима.
тельных органов и депутатами
Также в конце 2015 года
муниципальных образований,
в р.п. Старая Кулатка был
в.т.ч. и коррупционной направобнаружен труп гражданина
ленности.
Г. 1972 г.р. За совершение
Так, бывший бухгалтер ГУЗ
данного убийства жительница «Новоспасская РБ» Д. пригор.п. Старая Кулатка А. 1987 г.р. ворена по ч.3 ст.159 УК РФ, к
приговорена к 8 годам колонии 2 годам 2 месяцам. лишения
строгого режима.
свободы условно с испытаСерьёзное наказание понёс тельным сроком на 3 года, с
и житель Радищевского района возмещением нанесённого
В.1986 г.р. Он приговорён к 8,1 ущерба государству в размере
года лишения свободы строгого 984 000 рублей.
режима за убийство своего
В Новоспасском районном
дедушки 1940 года рождения... суде находится на рассмотреК 9 годам лишения свободы нии уголовное дело в отношес отбыванием в колонии строго- нии бывшего начальника Ного режима приговорена житель- воспасского почтамта УФПС Р.,
ница Павловского района В. Её являвшегося депутатом Совета
вина - в убийсве гражданина Р. депутатов МО «Новоспасский
в с. Шиковка также полностью район», который с использовадоказана.
нием своего служебного полоОсобо тяжкий «бум»
жения на основании фиктивных
В конце 2016 года, как и в
документов произвёл действия
2015 году, произошёл всплеск по начислению неисполняющетяжких и особо тяжких престу- му трудовые обязанности Б.
плений.
денежного вознаграждения в
25 ноября в р.п. Павлов- размере 239 392 руб., которые
ка гражданином Республики
впоследствии присвоил.
Узбекистан, временно нахоЗавершено расследование
дящимся на заработках в г.
уголовного дела по факту
Ульяновске, с применением
растраты денежных средств
ножа совершено покушение
в сумме более 772 000 руна убийство павловчанки П. и
блей, принадлежащих ФГКУ
причинён тяжкий вред здоро- «Управление вневедомственвью её несовершеннолетней ной охраны УМВД РФ по Ульядочери 2001 г.р. Потерпевшая с новской области», в отношении
обвиняемым Б. познакомились бывшего начальника ОВО по
в одной из социальных сетей,
Николаевскому району – фив интернете и пригласила его
лиала ФГКУ УВО УМВД России
в гости домой. К сожалению, по Ульяновской области И.
встреча закончилась плачевно. и направлено прокурору для
Подозреваемый в совершении утверждения обвинительного
тяжких преступлений нахозаключения.
дится под стражей, ведётся
Завершено расследование
следствие.
уголовного дела по факту неА 28 ноября преступление
обоснованного списания ГСМ,
совершено в с. Новая Лебежай- выделенного для заправки
ка Старокулаткинского района. служебного автотранспорта деТяжкие телесные повреждения журной части ОМВД России по
с применением ножа нанесены Николаевскому району его согражданину Х.1988 г.р. Потер- трудниками с использованием
певший позднее скончался
своего служебного положения
в ГУЗ «Старокулаткинская
В их действиях предусматриРБ» жителем этого же села вается состав преступления,
Д.А.Г.,1961 г.р. Подозреваемый предусмотренный ч.3 ст.160
- ранее судимый за совершение УК РФ. Дело направлено
тяжких преступлений Д., нахо- прокурору для утверждения
дится под стражей, ведётся
обвинительного заключения.
следствие.
Направлено для дальнейВ этот же день в с. Репьёвка шего расследования в отдел по
Новоспасского района в над- расследованию особо важных
ворных постройках одного из дел следственного управледомов обнаружен труп Ф.1971 ния уголовное дело по факту
г.р. Подозреваемый Ж.1961г.р., покушения на посредничество
житель этого же села, ранее в передаче сотруднику МРЭО
судимый за совершение тяжких ГИБДД (дислокация в р.п.
преступлений, находится под Новоспасское) части взятки
стражей, ведётся следствие.
в размере 20000 рублей из
Должностные лица тоже согласованных 60000 рублей
нарушают закон
за совершение последним

незаконных действий.
Уголовное дело в отношении бывшего начальника
ОМВД России по Николаевскому району Н. прекращено
27.06.2016 по п.3 ч.1 ст.27
УПК РФ (вследствие Акта об
амнистии), который подозревался в передаче информации
о планируемых следственных
действиях обвиняемым по уголовному делу, возбужденному
СУ УМВД России по Ульяновской области по факту хищения
нефти, принадлежащей АО
«Транснефть-Дружба», то есть
использовании своих должностных полномочий вопреки
интересам службы.
Находится в стадии предварительного расследования
уголовное дело по факту
присвоения с использованием
служебного положения бывшими сотрудниками ОГИБДД
МО МВД России «Павловский»
транспортного средства, принадлежащего жителю Старокулаткинского района Х.
Также в производстве следователей Новоспасского межрайонного следственного
отдела находится уголовное
дело по факту совершения
дорожно-транспортного происшествия в октябре в р.п. Новоспасское, под управлением
сотрудника МО МВД России
«Новоспасский» Б.1990 г.р.,
в результате которого пассажирка авто скончалась в ГУЗ
«Новоспасская РБ».
«Дела давно минувших
дней»
В январе 2016 года в производстве Новоспасского межрайонного следственного
отдела находилось уголовное
дело №150900265 по факту
совершения незаконного проникновения в жилище К. в с.
Канадей Николаевского района, против воли проживающего
в нём лица, в начале сентября
2015 года гражданином Г.
В ходе расследования данного уголовного дела, следователем Новоспасского МСО
были получены данные о
совершении Г. в 2015 году преступления, предусмотренного
п. «а», ч.3 ст.158 УК РФ.
Так, в ходе следствия было
установлено, что преступник
из квартиры потерпевшего
совершил кражу 32000 рублей
и электрической машинки для
стрижки волос. В ходе допроса
Г. чистосердечно признался
в совершении данного преступления, вследствие чего
была отобрана от него явка с
повинной.
Угол о в н о е
д ел о
№150900219, возбужденное
сотрудниками ОМВД России по

Николаевскому району в сентябре 2015 года по заявлению К.
о краже было приостановлено
в связи «с не установлением
лица, совершившего данное
преступление». Следователям
МСО удалось довести расследование до конца. Более того,
в феврале это дело было объединено в одно производство с
другим - по факту оскорбления
гражданином К. сотрудников
ОМВД России по Николаевскому району. В последствии данные уголовные дела окончены
производством и виновные понесли заслуженные наказания.
Есть над чем работать
Несмотря на то, что у сотрудников Новоспасского межрайонного следственного
отдела налажено конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами,
в части расследования так
называемых дел прошлых лет,
полицейские следователям не
помощники. В отделах МВД
очень слабо организована работа по раскрываемости «старых» тяжких и особо тяжких
преступлений. Помогли только
сотрудники ОМВД России «Николаевский» в расследовании
вышеописанных преступлений.
«Негромкая дата»
15 января исполняется
6 лет со дня вступления в
силу Федерального закона «О
Следственном комитете РФ».
Всё это время основными
задачами для следователей
были и остаются своевременной раскрытие и качественное
расследование тяжких и особо
тяжких преступлений против
личности, противодействие
коррупционной преступности,
уголовно-правовая защита
интересов несовершеннолетних, а также прав граждан на
безопасный труд и его оплату
в строгом соблюдении норма
закона.
С жалобами на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, с
фактами совершения преступных деяний граждане должны
обращаться в Новоспасский
МСО СУ СК РФ по Ульяновской
области по телефонам:
- в р.п. Новоспасское:
8 (84238) 2-32-84, 2-30-59;
- в р.п. Николаевка: 8
(84247) 2-12-43;
- в р.п. Павловка: 8
(84248) 2-10-34.

Бәйрәм кайтавазы

БИЕП, ҖЫРЛАП КҮҢЕЛ АЧТЫК
рылган кунакларны Яңа
ел белән тәбрикләделәр,
ихлас күңелләреннән исәнлек-саулык, һәрвакыт яхшы
кәефтә булуларын теләделәр. Кыш бабай, Кар
кызы һәм башка төрле
персонажлар рольләрен
уйнап сәхнәләштергән
күренеш куйдылар. Төрле
конкурслар, ярышлар,
уеннар үткәрделәр. Өлкәннәр яшьлек елларындагы
җырларны башкардылар.
Тәмле чәй өстәлләре арЯңа ел бәйрәмнәренгражданнар өчен бәйрәм
тында утырып аралаштыдә Иске Кулаткы “Парус
тамашасы үткәрелде. Үзәк
лар. Әлеге чара һәммәсенә
Надежды” социаль-реаби- җитәкчесе Зөлфия Аксенодә зур канәгатьлек хисләре
литацияләү үзәгендә дә
ва, белгечләр Фирүзә Биме- һәм позитив кичерешләр
мөмкинлекләре чикләнгән ева, Динара Сабитова һәм бүләк итте.
балалар һәм өлкән яшьтәге Гүзәл Исмаилова чакыГөлназ КУЗӘЕВА.

ӘКИЯТ ИЛЕНДӘ КУНАКТА
Яңа ел алдыннан Иске
Кулаткы балаларга өстәмә
белем бирү үзәге чын мәгънәсендә серле әкияткә әверелде. Бәйрәмчә
бизәлгән бүлмәләр, зал
уртасында урнаштырылган
чыршы балаларга бәйрәм
кәефе бүләк итте. Әкият
персонажларына киенгән
педагоглар төрле яшьтәге
балалар өчен көн саен бәйрәм иртәләре үткәрделәр.
Әлеге үзәктә шөгыльләнүче
балаларның да “кул кушырып” утырырга вакытлары
булмады. Алар Яңа ел
тамашасында катнашып,
төрле әкият персонажларын уйнадылар. Шулай ук
үз куллары белән курчаклар
ясадылар, аннары үзләре

үк “артист” булып, спектакльләр куйдылар, аларны Иске Кулаткы балалар
бакчаларында күрсәттеләр.
Курчак театры бәләкәчләргә тиңдәшсез бәхет, шатлык
хисе бүләк итте. Балалар
курчаклар чакырган саен
йөгерә-йөгерә чыгып биеп,
җырлап, уйнап кәефләрен

күтәрделәр, бәйрәм белән
котлап, алкышлар җыйдылар. Бәйрәмнәрдә алган уңай тәэсирләр, күңел
күтәренкелеге һәм позитив
кәеф балаларыбызның
күңелләрендә озакка саклансын иде.
Гөлназ БАГАПОВА.
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Хезмәт бизи кешене

ТОРМЫШЫ СОКЛАНЫРЛЫК АНЫҢ
Бу дөньяга һәркем үз язмышы белән килә. Берәүләр сынауларны күтәрә алмый, авырлыкларга бирешеп югалып кала, икенчеләр башкаларга үрнәк булып
яши белә. Югары Терешкада гомер итүче апабыз Найлә Сабировна Зәйнетдинова да гомере буе башкаларга сокланырлык итеп тормыш алып бара.
Найлә апабыз гаиләдә
иң өлкән бала булганга,
яшьли тормыш арбасына
җигелә, әти-әнигә хуҗалыктагы, өйдәге эшләрне
башкарырга ярдәм итеп,
безне, эне-сеңелләрен,
тәрбияләшә.
Авыл мәктәбен уңышлы
тәмамлап, һөнәр үзләштетергә хыяллана ул. Ләкин
әлеге хыяллар тормышка
ашмый, гаиләдә сигез бала
булганга, читкә китеп укырга мөмкинлек булмый.
Апабыз авыл кибетенә
эшкә керә һәм гомер буе
Апабыз 1952 елның
ча илебез азатлыгы өчен сәүдә эшендә намуслы
январь аенда Карамалы
көрәште. Гомере буе авыл хезмәт итеп, алдынгыавылында, әниебез Мәфту- тормышы, авыл халкы өчен ларның берсе була, аны
һәрвакыт башкаларга үрха һәм әтиебез Сабирның
янып яшәде, хәзер инде ул
нәк куялар. Ә бит моның
беренче баласы булып туа. мәрхүм. Әниебез, Аллага
өчен үз эшеңне белү, ихлас
Әти-әниебез тырыш, гади шөкер, бүген яныбызда
күңелдән ярату, тырышып
кешеләр булалар, хезмәт яшәп, тормышыбызның хезмәт итү, кешеләр белән
итеп көн күрәләр. Әтиебез зур өлгесе, һәрберебезнең җылы мөнәсәбәттә булу
Бөек Ватан сугышында
- нык терәге булган кадерле таләп ителә. Карусыз
катнашып, үзен аямыйкешебез.
хезмәте белән сәүдә эшен
Хөрмәтле Сабира Әдиповна АБИТОВА!
“Күмәк көч” район газетасы редакциясе коллективы Сезне матур бәйрәмегез – юбилейлы туган көнегез белән
чын күңелдән тәбрик итә. Киләчәк гомерегез якты,
кояшлы көн кебек, ямьләргә төренеп, чиксез бәхеттә,
ныклы сәламәтлектә, тыныч тормышта гына үтсен. Күңел
күгегез һәрчак аяз булсын, куанычлар Сезне беркайчан да ташламасыннар. Бәхеткә төренеп, озак яшәгез,
якыннарыгызның ихтирамы гел юлдаш булсын. Киң
күңелле, ярдәмчел, мәрхәмәтле булганыгыз өчен олы
рәхмәт Сезгә.
Алыгыз Сез бездән тәбрик сүзен,
Шушы булсын олы бүләкләр.
Тыныч күңел белән матур тормыш,
Озын гомер безнең теләкләр.
Кадерле, хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
“Иске Кулаткы районы” муниципаль берәмлеге һәм
район администрациясе Башлыгы И.А. Аблязов Сезне
кояш нурлары ак карларны, пакь җаннарны җылыткан
көндә, якты дөньяга килгән иң олуг бәйрәмегез, туган
көнегез белән тәбриклиләр. 65 ел дәвамында Ходай
биргән гомерегездә күпме авырлыклар күтәреп узгансыз,
газаплар кичергәнсез, сынмагансыз, сыгылмагансыз,
ә халыкка бик күп игелекле эшләр башкаргансыз hәм
бүген дә башкарып торасыз. Иске Кулаткы район администрациясенең эшен нәтиҗәле, халык өчен файдалы
итеп алып барырга дөрес юнәлешләр бирәсез, акыллы
киңәшләрегез белән зур файда китерәсез. Без Сезгә бик
тә рәхмәтле, олы хөрмәтебезне белдерәбез.
Гади, сабыр, олы җанлы да Сез,
Кылганнарыгыз бары изгелек.
Кайгыларсыз үтсен hәрбер көнегез,
Бәхетләрегез булсын гомерлек.

үстерүгә ул зур көч куя һәм
әлеге өлкәдә бай тәҗрибә
туплый.
Мөлаем, изге күңелле,
һәркемгә җан җылысын бирергә әзер торучы Найлә
апабыз үз эшенең остасы
була, олысына да, кечесенә
дә игътибарлы булып, һәрберсенең күңелен күреп,
җылы сүз белән каршы
алып, файдалы хезмәт күрсәтә. Сатып алучыларны
җитезлеге, мөлаемлыгы,
аралашучанлыгы белән
җәлеп итә.
Эшендәге уңышлары күп
санлы Мактау хатлары, медальләр белән билгеләнә.
Бүгенге көндә ул Россия
Федерациясенең «Хезмәт
ветераны” исемен лаеклы
йөртә.
40 ел элек Найлә
апабыз Югары Терешка
авылы егете Рафаэль Сабир улы белән гаилә корып
җибәрәләр һәм бүгенге

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
“Иске Кулаткы районы” муниципаль берәмлегенең депутатлар Советы Сезне ихлас күңелдән гомер бәйрәмегез белән
тәбрик итә. Сезгә корычтай нык сәламәтлек, җан тынычлыгы,
имин, тигез тормыш, ак бәхетләр тели. Бүген безнең район
белән өлкә күләмендә дә санлашалар, барлык тармакларга да
диярлек Сезнең игътибарыгыз hәм зур ярдәмегез тия, hәркем
Сезнең кайгыртучанлыгыгызны тоя. Киләчәктә дә бу юнәлештә
бергәләп эшләрбез, безгә халык белдергән ышанычны Сезнең
даими ярдәмегез белән акларбыз, дип өметләнәбез. Бергә
булганда бернинди авырлыклар да, киртәләр дә куркыныч
түгел. Җаваплы эшегездә уңышлар, бетмәс-төкәнмәс көч-дәрт,
һәрбер изге уйларыгызның гамәлгә ашуын теләп калабыз.
Кyңел күгегез hәрчак аяз булсын,
Читләп үтсен сагыш-борчулар.
Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын,
Аннан кадерлерәк нәрсә бар.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Кулаткы балаларга өстәмә белем бирү үзәгенең тулаем
коллективы, директоры Р. Н. Кузәев hәм ата-аналар Сезне
юбилеегыз уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәләр hәм иң
изге, якты, матур теләкләрен җиткерәләр. Көчле рухлы hәм
кешелекле, юмарт hәм ярдәмчел, бәхетле hәм сәламәт булыгыз! Уй-теләкләрегез тиң, туар таңнарыгыз тыныч, саулыгыгыз
ныклы, гомерегез бәхетле булсын! Авырмый, кайгы-хәсрәт
күрми, озын гомер итүегезне, гаилә шатлыгы, балаларыгызның,
якыннарыгызның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай Тәгалә!
Хезмәт уңышлары, яңа башлангычлар, райондашлар хөрмәте,
саулык-сәламәтлек телибез. Барлык ярдәмегез, кылган гамәлләрегез өчен рәхмәтебезне белдерәбез hәм хөрмәт итәбез.
Сезне җиргә кышлар алып килгән,
Ак бәхетләр теләп гомергә.
Насыйп итсен Ходай гомер буе,
Тик шатлыклар гына күрергә.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
“Җәмигъ» мәчете мәхәлләсе картлары Сезне истәлекле гомер
Олы хөрмәткә лаек булган Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ! бәйрәмегез белән ихлас күңелдән котлыйлар. Сезгә исәнлек-саулык, озын гомер, тыныч тормыш телибез. Ходай Тәгалә
Без Сезне күркәм бәйрәмегез – истәлекле туган көнегез белән
Сезне кайгы-хәсрәттән сакласын, кылган эшләрегез үзегезгә
котлыйбыз. Аллаһының бар рәхмәте яусын йөрегән юлыгызга,
меңләтә игелекләр булып әйләнеп кайтсын, киләсе көннәрегез
тормышыгызда Ходай Тәгаләнең рәхмәт фәрештәләре якты
якты, кояшлы булсын. Районыбызда мөселман динен күтәрүгә,
нурларын сипсеннәр. Озын, тыныч, тату тормыш, корычтай
гореф-гадәтләребезне саклап калуга зур өлеш кертәсез. Олы
исәнлек, эшегездә зур уңышлар телибез.Безне игътибардан
рәхмәтләребезне һәм иң изге теләкләребезне кабул итегез.
төшермичә, гел ярдәм итеп торуыгыз өчен олы рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Зур бәхетләр юлдаш булсын Сезгә,
Киң күңелле, юмартлыгыгыз өчен,
Көннәрегезне шатлык бизәсен.
Кояш белән Сезне тиңлибез.
Сәламәтлек – ярты бәхет диләр,
Шатлык тулы тыныч, бәхетле
Шушы бәхет читләп үтмәсен.
Озын гомер Сезгә телибез.
Иң изге теләкләр белән Кирюшкино мәчете
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
картлары һәм имам-хатыйбы Зөфәр хаҗи Нарбиков.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
Мосеевка авылы мәчете мәхәлләсе картлары Сезне ихлас күңелдән күркәм юбилеегыз белән тәбрик
итәләр. Йөрәктәге иң җылы теләкләрне җиткерәләр.
Һәрвакытта да бyгенгедәй олы җанлы, киң күңелле,
мәрхәмәтле, ачык йөзле булып калыгыз. Күрсәткән
ярдәмегез, игелекле эшләрегез өчен рәхмәт Сезгә.
Озын гомер, саулык, гаилә иминлеге, балаларыгызның
hәм якыннарыгызның шатлыкларын, игелекләрен күреп
яшәргә язсын Ходай Тәгалe Сезгә.
Якты көннең hәрбер иртәләре,
Килсен Сезгә кояш, нур булып.
Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.

Иске Мостяк урта мәктәбе дирекциясе, укытучылар,
укучылар hәм ата-аналар исеменнән Сезне гомер
бәйрәмегез уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәләр.
Алдагы көннәрдә дә сау-исән булып, тыныч тормышта,
шатлык-куанычларга гына төренеп яшәгез. Гомерегез
якты кояш кебек, дөнья иминлеге белән тулып торсын.
Дөньядагы hәрбер яхшылык аерылмас юлдашыгыз
булсын. Көчле рухлы hәм кешелекле булуыгыз өчен
тирән ихтирамыбызны белдерәбез. Безне игътибардан
төшермичә, гел ярдәм итеп торуыгыз өчен олы рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Матур тормыш, сәламәтлек теләп,
Туган көнегез белән котлыйбыз.
Шатлык, бәхет, озын гомер теләп,
Яшәвегезне генә телибез.

көнгә гаилә учагын саклап,
дус-тату яшиләр. Үз көчләре
белән тормыш итәләр.
Ике арада булган кайнар
хисләрне тагын да ныгытып,
гаиләдә бер кыз һәм ул туа.
Найлә апа һәм Рафаэль
абый балаларына ныклы
тәрбия биреп, олы тормыш
юлына бастыралар. Гөлнара гаиләсе белән әлеге
авылда яши. Ә инде Радик
гаиләсе белән Тольятти
шәһәрендә тормыш итә.
Хәзерге вакытта Найлә
апабыз лаеклы ялда булып, бала-оныкларының
күңел җылысын тоеп, тормышларына куанып яши.
Апабыз беркайчан да тик
тормый. Хуҗалыкта кошкорт асрый, бакчада искиткеч матур чәчәкләр үстерә.
Безне, якыннарын,
һәрвакыт ачык йөз, җылы
сүз белән каршы алып, тәмле ризыклар белән сыйлый,
кыен чакларда юата белә.

Найлә апабызның тормышның һәр көненә куанып
яшәве - безне һәрвакыт
сокландыра.
Уңган, кешелекле, сабыр, киң күңелле, ярдәмчел
булганы өчен аны якыннары да, күршеләре дә,
дуслары да хөрмәт итәләр.
Бала- оныклары, якыннары
өчен тормышта нык терәк
булучы апабыз - барыбыз
өчен дә син терәк.
16 январьда Найлә
апабыз үзенең гомер бәйрәмен – 65 яшьлек юбилеен
билгели. Без, барча туганнары, аны күркәм юбилее
белән котлап, нык сәламәтлек, бәрәкәтле, озын гомер,
җан тынычлыгы, бәхетле
көннәр телибез.
Барча туганнарыбыз
исеменнән кече
сеңелең
Гүзәлия ЯКУПОВА.
Югары Терешка
авылы.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович!
“Күмәк көч” район газетасы редакциясе коллективы Сезне
олылый hәм бик ихтирам итә. Чөнки Сез матбугатның асылын,
нечкәлекләрен, авырлыкларын аңлыйсыз. Шуңа да гел ярдәм
кулы сузасыз. Районда газетаны күбрәк таратуга саллы өлешегезне кертәсез. Мәчетләр, мәктәпләргә, балалар бакчаларына
хәләл малыгызга газетаны яздырып бирәсез. Газетаның эше
белән даими кызыксынып торасыз, подписка рәсмиләштерүдә
ярдәм итәсез. Коллективыбыз Cезгә бик тә рәхмәтле. Алда да
шулай аңлашып, бер-беребезгә ярдәмләшеп эшлик hәм районыбызның елъязмасын киләчәк буыннарга җиткерик. Сезгә
саулыклы озын гомер телибез. Сезнең белән бер дәвердә
эшләвебез белән горурланабыз.
Тусагыз да Сез гыйнварда,
Кышкы суык бер көндә.
Ләкин Сездән кешеләргә
Һәрчак җылы бөркелә.
Изгелек ул җирдә ятмый,
Булмый аны онытып.
Гомер буе яшәгез шулай
Кешеләрне җылытып.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Кулаткы “Яңа дулкын” телевидениесе коллективы
Сезне ихластан туган көнегез-юбилеегыз белән тәбрик
итәләр. Энҗедәй ак карларга төренеп килгән кыш аенда
Сез гүзәл туган көнегезне каршылыйсыз. Бу олы шатлыклы көндә Сезнең тарафка нинди генә изге теләкләр
яңгыраса да, аларны hәммәсен бергә җыйганда да
күңелләрдә булган чиксез рәхмәтләрне, изге теләкләрне
җиткерү өчен бу бик аз. Чөнки Сез кылган яхшылык,
изгелек дөньяда бернәрсә белән чагыштыра алмаслык
дәрәҗәдән олы. Район халкы үз телебездә тапшырулар карасын, район яңалыклары белән танышсын,
татарлар тормышыннан хәбәрдар булсын өчен җирле
телевидениенең берөзлексез эшләвен тәэмин итәсез,
материаль-техник базасын баетасыз, яңа җиhазлар,
заманча техника кайтарып торасыз. Барысы өчен дә
рәхмәт Сезгә!
Шатлык тулы якты көннәр
Сезгә гел юлдаш булсын.
Бүгенге матур мизгелләр
Гел кабатланып торсын.
Күңелегез изгелектә,
Сокланып hич туймыйбыз.
Туган көн бәйрәме белән
Чын күңелдән котлыйбыз.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
Олуг бәйрәмегез - туган көнегез уңаеннан ихлас күңелдән
тәбрикләүләр кабул итегез. Сезгә гаилә бәхете, эшегездә
уңышлар, якты hәм бәхетле көннәр, нык сәламәтлек
hәм бары тик яхшылыклар телибез. Бәхеткә төренеп
озак яшәгез, якыннарыгызның ихтирамы гел юлдаш
булсын. Кылган изгелекләрегез, ярдәмегез өчен олы
рәхмәт Сезгә. Көчле рухлы hәм кешелекле булуыгыз
өчен тирән ихтирамыбызны белдерәбез.
Бүләгебез - саф теләкләр,
Чын күңелдән кабул итегез!
Игелектә, иминлектә,
Исәнлектә гомер итегез.
Изге теләкләр белән Мостяк авыл поселениесе
Башлыгы М.М. Нугаев һәм депутатлар Советы.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Ихтирамга лаек шәхес

РУХИ МИРАСНЫ САКЛАУЧЫ ЗАМАНА КЕШЕСЕ
Мохтаҗларга, ятимнәргә, авыр хәлдә калганнарга ярдәм итү – безнең
халыкның элек-электән
килгән матур гадәте.
Изге гамәлләрне, яхшы
эшләрне кеше үзе булдыра. Изгелек эштә генә
түгел, уйда да, фикердә
дә, күңелдә дә яшәргә
тиеш.
Иске Кулаткы районы
Башлыгы, Саратов «ГЭКСАР» электротехник заводының генераль директоры,
Сарытау өлкәсе Төбәк татар милли-мәдәни мөхтариятенең Башкарма комитеты әгъзасы, Бөтендөнья
татар конгрессы Башкарма
комитетының Бюро әгъзасы, академик Эдуард Әнвәр улы Ганеев нәкъ менә
шундый изгелек кылучы
кешеләрнең берседер. Ул
1952 елның 15 январенда
Ульяновск өлкәсенең Иске
Кулаткы районы Иске Мостяк авылында туа.
Бала чактан ук аның
әнисе Сафия апа улына:
“Балакаем, яхшылык – кешенең рухи халәте, эчке
тойгысы. Ул аны сүзләре,
кылган гамәлләре белән
тирә-ягындагыларга күрсәтә ала. Кеше яхшы икән,
ул башкаларга шатлык
һәм бәхет кенә китерә. Андый кешеләр туганнарына
гына түгел, һәр кешегә дә
яхшы мөнәсәбәттә булалар: кечкенәләргә ярдәм
күрсәтәләр, үз тиңнәре
белән дус һәм тату яшиләр,
өлкәннәрне хөрмәт итәләр.
Алар табигатькә карата
да сакчыл: җәнлекләрне
яраталар, агачларны сындырмыйлар, тирәлекне
пычратмыйлар...” бүген дә

мәктәп директоры вазифаларын үти башлый.
Ганеевлар гаиләсендә
ислам дине тормыш сулышының нәзәкате булгандыр инде. Алар Ходай
Тәгаләгә ышанып, Алла
ризалыгы белән гомердән
гомергә яшәгәннәр.
Эдуард хаҗи Ганеевны
ислам динен өйрәнүдә һәм
аның кануннарын халыкка
җиткерүдә бүгенге заман
галиме дип әйтсәк тә, бер
дә ялгыш булмас. Бу турында Бөтендөнья Ислам
лигасы Генераль секретаре Абдалла бен-Абдулла
Мөхсин ат-Түрки,Россия
мөселманнарының Үзәк
диния нәзарәте башлыгы
Тәлгать Таҗетдин, Россия
мөфтиләр советы рәисе
Равил Гайнетдин, Ульяновск өлкәсе мөселманнарының региональ дини
идарәсе рәисе Сәүбән
хәзрәт Сөләйманов һәм
башкалар очрашуларда,
күрешүләрдә бу турыда
аерым билгеләп үттеләр.
Саратов шәһәрендә
аның күңелендә яши. Нинди
Мәшһүр милләтәшебез- лар, күп еллар дәвамында күренекле милләттәшебез
генә олуг шәхес булуына нең фидакарь тырышлыгы- уңышлы эшләп, илебезгә, генераль директоры булкарамастан әнисенең бала на Хөкүмәт һәм җәмәгать
халкыбызга күп файда
ган “ГЭКСАР” электротехчакта күңеленә сеңдергән оешмалары да югары бәя китергән өчен "Россиянең ника заводының да даны
сүзләрен онытмый.
биргән. Намуслы хезмәте Мактаулы гражданины"
бездә генә түгел, Европа
Эдуард Әнвәр улы фән-һәм меценатлык эшчәнлеге исемле югары орден белән илләренә дә таралган.
ни эшчәнлек белән дә җит- өчен ул Почет ордены- бүләкләнде.
Заводның, гомумән,тарихы
ди рәвештә шөгыльләнә.
на, ЮНЕСКОның “МенедУл Иске Кулаткы
да мавыктыргыч.1895 елда
Ул-электротехник фәннәр жментта югары һөнәрилек
районында укытучылар
Саратов телеграф ремонтдокторы, энергомәгьлүмати өчен” орденына,”Миротво- гаиләсендә дөньяга килә. лау службалары барлыкка
фәннәр Халыкара акаде- рец” йолдызына, ”Россия- Урта мәктәпне көмеш ме- килгәч, аларны берләштерү
миясе академигы, реаль
нең иң яхшы эш бирүчесе” дальгә тәмамлагач, Ульнигезендә менә шушы заикътисадның Халыкара
Мактау билгесенә, Россия новск педагогика институ- вод функцияли башлый.
академиясе академигы.
Президенты В.В. Путин
тының физика-математика Аның продукциясе бездә
Шулай ук ”Мактаулы матарафыннан имзаланган
факультетына укырга керә. генә түгел башка илләрдә
шина төзүче” һәм “Россия кул сәгатенә һәм башка
Аны тәмамлагач, Яңа Кудә билгеле булган, ә менә
Федерациясенең мактаулы бүләкләргә лаек. Шушы
латкы авылына укытучы
1937 елда Парижда дан
машина төзүчесе” дигән көннәрдә генә федераль
итеп җибәрелә. Бернитоткан изделияләре өчен
Почетлы исемнәр йөртә.
дәрәҗәдә үткәрелгән чара- кадәр вакыттан инде ул иң югары бүләк ”Гран-при”

Минем өчен хөрмәтле һәм якын дин кардәшем,
кадерле дустым Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
Мин сезне чын күңелемнән истәлекле матур юбилеегыз
65 яшь тулу уңаеннан кайнар тәбрик итәм. Киләчәктә
тормыш күгегез аяз, гомерегез озын булсын. Аллаһы
тәгалә Сезгә нык исәнлек, җан тынычлыгы, хәерле озын
гомер, чиксез шатлыклар һәм иман байлыгы насыйп
итсен. Гомер юлыгыз якты кояш кебек булсын, һәрбер
көнегез куаныч, дөнья иминлеге белән тулып торсын.
Районыбызда дин тормышыбызны күтәреп, мәчетләребезне сафка бастырган өчен, һәммәбездән дә олы
рәхмәтләр белдерәбез.
Котлыйм Сезне чын күңелдән
Шатлыкка төренегез.
Рәхмәт Сезгә һәрвакытта
Киң ачык күңелегез.
Олыларга, кечеләргә
Сәлам биреп үтәсез.
Рәхмәт сезгә һәммәсенә
Һәрчак ярдәм итәсез.
Изге теләкләр белән Югары Терешка авылында
гомер итүче хаҗи Таһир Һади улы Хәбибуллин.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Район мәдәният идарәсе hәм йорты коллективы,
үзәкләштерелгән китапханәләр челтәре Сезне истәлекле бәйрәмегез уңаеннан чын күңелдән тәбрик итә hәм
иң изге теләкләрне юллый. Алдагы тормыш юлыгыз гел
матур булсын, туачак таңнарыгыз hәрвакыт саф, якты
нурларга төренсен, эшегездәге уңышлар hәрчак юлдаш
булып торсыннар. Тормышыгыз тату, күркәм булсын.
Сезгe корычтай, нык сәламәтлек, тыныч, бәхетле тормыш hәм шатлык-куанычлар телибез. Барлык кылган
изге эшләрегез өчен ихлас күңелдән рәхмәт белдерәбез.
Гомер юлыгыз озын-озак булсын,
Тигез тормыш аны бизәсен.
Гомерләрегез бәхет белән үтсен,
Авырлыклар бер дә килмәсен.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Зеленай урта мәктәбе коллективы Сезне юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән котлый. Сәламәт булыгыз,
кайгы-хәсрәт күрмәгез, тормышыгыз имин, эшегездә
гел уңышлар юлдаш булсын. Ходай Тәгалә Сезне
бәла-казалардан, кайгы-хәсрәттән сакласын, киләсе
көннәрегез якты, кояшлы булсын. Күрсәткән ярдәмегез,
кылган гамәлләрегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
Теләкләрнең телибез изгеләрен,
Шатлыкларның иң-иң зурысын.
Бәхетләрнең көтмәгәндә генә
Килә торганнарын – нурлысын.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
Югары Терешка авылы мәчете мәхәлләсе картлары
Сезне кыш аенда килгән истәлекле матур юбилеегыз
уңаеннан чын күңелдән тәбрик итәләр һәм исәнлек-саулык, озын гомер, күңел тынычлыгы, зур уңышлар телиләр. Күрсәткән игелекләрегез, киң күңелегез, гадел
һәм юмарт булуыгыз өчен олы рәхмәт белдерәбез һәм
хөрмәт итәбез. Дөньядагы һәрбер яхшылык аерылмас
юлдашыгыз булсын.
Якты көннең һәрбер иртәләре,
Килсен Сезгә кояш, нур булып.
Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.
Изге теләкләр белән Югары Терешка авылы мәчете
мөселманнары исеменнән имам Ринат Хәсәнов.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Бахтеевка авылы мәчете мәхәлләсе картлары һәм мәчет имамы Дамир Мостафин Сезне кыш аенда килгән
истәлекле бәйрәмегез - юбилеегыз уңаеннан ихлас
күңелдән тәбрик итәләр hәм исәнлек-саулык, озын
гомер, күңел тынычлыгы, эшегездә яңадан-яңа уңышлар телиләр. Динебезне үстерүдә барлык көчен куючы
якташыбыз булуы белән горурланабыз. Барлык кылган
изге эшләрегез өчен ихлас күңелдән олы рәхмәт Сезгә.
Озын булсын Сезнең гомерегез,
Тыныч булсын hәрчак күңелегез.
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,
Зур шатлыклар белән таң атсын.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Кулаткы икенче номерлы урта мәктәбенең тулаем
коллективы, директоры Л. Р. Альбикова, укучылар hәм
ата-аналар Сезне истәлекле юбилеегыз уңаеннан чын
күңелдән тәбрик итәләр. Сезгә саулык-сәламәтлек,
озын гомер, күп шатлыклар, эшегездә уңышлар телиләр.
Алдагы гомерегезне дә гаиләгез белән бәхеттә, шатлыкта, куанычта яшәргә язсын. Күрсәткән игелекләрегез,
киң күңелегез, гадел hәм юмарт булганыгыз өчен рәхмәт
белдерәбез hәм хөрмәт итәбез.
Туган көнегез котлы булсын,
Алып килсен шатлыклар.
Кылган барча изге гамәләрегез,
Рәхмәт булып кайтсыннар.

дипломы бирелгән. 1993 елдан, моңа кадәр биредә үк
тугыз ел буена коммерция
директоры вазифаларын
башкарган Эдуард Әнвәр
улы Ганеев бу эре заводның
генераль директоры итеп
сайлана.
Юкка гына түгел, заводның уңышлары Россия
хөкүмәте тарафыннан “Иң
яхшы бизнес-технология”
һәм “Социаль эффективлык” өчен программалары
буенча Мактау грамоталары белән бүләкләнде.
Предприятие арсеналында
ЮНЕСКО тарафыннан үткәрелгән “Югары сыйфат
өчен” халыкара конкурсының Призы һәм шулай ук
чит ил күргәзмәләренең
күп санлы бүләкләре бар.
Эдуард Әнвәрович татар буларак татарның иң
асыл сыйфатларын, күркәм
йола-гадәтләрен саклап,
балаларына-оныкларына тапшырып бара алган
тирән хәтерле халыкның
киләчәге дә якты өметләр
тудыра. Аның кебек Идел
буе болгарлары булган
борынгы бабаларыбыз
мирас итеп калдырган бу
изге җиребездә милләтебезнең искиткеч матур һәм
тирән эчтәлекле йолалары,
гореф-гадәтләре белән кызыксыну хисе уятып, аның
сәнгати кыйммәтен аңларга өйрәтүче булганда, рухи
дөньябыз яшәр генә түгел
хәтта баеганнан баер әле!
Бу эштә,
милләттәшләрем, сезнең һәм
безнең уртак теләктәшлегебез кирәк.
Майзә МАСИЕВА.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Кулаткы “Чишмә” балалар бакчасының тулаем
коллективы һәм җитәкчесе Г.И. Аблязова Сезне истәлекле туган көнегез уңаеннан ихлас күңелдән кайнар
тәбрик итәләр. Сезгe нык сәламәтлек, тыныч тормыш,
бәхет-шатлыклар белән тулы озын, бәрәкәтле гомерләр,
гаилә иминлеге телиләр. Бәхеткә төренеп озак яшәгез,
якыннарыгызның ихтирамы гел юлдаш булсын. Кылган
изгелекләрегез өчен зур рәхмәт Сезгә.
Күпме булса җирдә изге теләк,
Без телибез Сезгә барысын да.
Ак чәчәкләр кебек бәхет яусын
Туар көннең hәрбер таңында.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Кулаткы “Гөлчәчәк” балалар бакчасының тулаем
коллективы һәм җитәкчесе Л.Ф. Богданова Сезне
күркәм бәйрәмегез – матур юбилеегыз уңаеннан чын
күңелдән котлыйлар. Киләчәк гомерегез якты, кояшлы
көн кебек, ямьләргә төренеп, чиксез бәхеттә, ныклы
сәламәтлектә, тыныч тормышта гына үтсен. Күңел күгегез һәрчак аяз булсын, куанычлар Сезне беркайчан
да ташламасыннар. Барлык кылган изге гамәлләрегез
өчен олы рәхмәт Сезгә.
Шатлык тулы якты көннәр
Сезгә гел юлдаш булсын.
Бүгенге матур мизгелләр
Гел кабатланып торсын!
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Кулаткы беренче номерлы урта мәктәбенең тулаем
коллективы, директоры Г. В. Бәширова, укучылар hәм
ата-аналар Сезне юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән котлыйлар. Киләчәктә дөньядагы барлык якты
теләкләребез гомерлек юлдашыгыз булсын. Беркайчан
да авырмагыз, саулык-исәнлек белән озак яшәгез.
Сезгә булган чиксез хөрмәтебез йөрәгегез түрендә
урын алсын, кайгы-борчулар читләп үтсеннәр, ә туар
таңнар бәхет-шатлыклар гына бүләк итсеннәр. Барлык
кылган игелекләрегез, ярдәмегез өчен олы рәхмәтебезне
белдерәбез.
Кояш Сезгә назлап нурын сипсен,
Таң җилләре назлап сөйcеннәр.
Бәхет, шатлык, зур уңышлар
Сезнең юлларыгызда йөрсеннәр.
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Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
“Мостяк” авыл поселениесе администрациясе Башлыгы Ө.
Ф. Резванов һәм тулаем коллективы Сезне гүзәл юбилеегыз
уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәләр. Алдагы көннәрдә дә
сау-исән булып, тыныч тормышта, шатлык-куанычларга гына
төренеп яшәгез. Гомерегез якты кояш кебек, дөнья иминлеге
белән тулып торсын. Якыннарыгызның, туганнарыгызның
ихтирамын hәм игътибарын тоеп яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен. Күрсәткән ярдәмегез, игелекле эшләрегез өчен
рәхмәт Сезгә.
Дөньядагы hәрбер яхшылыктан
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
Без телибез Сезгә ак бәхетләр,
Шатлыкларга илткән юл гына.

Мөхтәрәм дин кардәшебез Эдуард Әнвәр улы
ГАНЕЕВ!
Без, Карамалы авылы мәхәллә картлары, Сезне туган
көнегез белән кайнар котлыйбыз. Сезгә бәрәкәтле
озын гомер, саулык-сәламәтлек, гаилә иминлеге, бала оныклар шатлыгы, күпкырлы, катлаулы һәм мәшәкатьле
хезмәтләрегездә бары уңышлар, канәгатьләнерлек
нәтиҗәләр генә телибез. Сезнең кылган изге һәм саваплы
гамәлләрегезне санап бетереп булмый. Барысы өчен
дә куанабыз һәм рәхмәтләребезне укыйбыз. Аллаһы
Тәгаләнең сәлам-рәхмәтләре һәрдаим үзегезгә ирешеп
торсын дип, догалар кылабыз.
Теләкләрнең телибез изгесен,
Бәхетләрнең телибез олысын.
Гомерләрнең якты кояш кебек
Мәңге балкып торганын, нурлысын.
Мәхәллә картлары исеменнән имам-хатыйб Расим
хаҗи Шаяхметов.
Олы йөрәкле, киң күңелле, мәрхәмәтле һәм
мәртәбәле Эдуард Әнвәрович!
Сине юбилейлы туган көнең уңаеннан ихлас күңелдән
котлыйбыз һәм чиксез ихтирамыбызны, олы рәхмәтебезне һәм хәер-догаларыбызны да ирештерергә тырышабыз. Гомерең буе “ туган халкым өчен” дип, үзеңне
намуслы, фидакарь хезмәткә багышладың. Алдагы
гомер юлларыңны да иминлектә, саулык-сәламәтлектә, бәхет-шатлыкларга күмелеп, хатының, балаларың,
оныкларың белән Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына,
рәхмәтләренә һәм ярдәменә ирешеп, күпкырлы һәм
җаваплы вазифаларыңны башкаруда зурдан-зур уңышлар, яңадан-яңа үрләр яулап баруыңны телибез. Һәр
туачак көнеңне яшәү яме, көтелмәгән куанычлар, изге
гамәлләр бизәсен. Изгелекнең саф чишмәсе булып,
матур итеп, горур яшә, Эдуард кардәш!
Ямьле еллар, ямьле көннәр
Телибез чын йөрәктән.
Һич кичекми тормышка ашсын
Без теләгән теләкләр.
Флюра Шикуровна һәм Расим Кавиевич
Шаяхметовлар.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы Ганеев!
“Гани” мәчете имам хатыйбы Рәхимҗан Бахит улы
Фәйзуллин, мәхәллә мөселманнары, мәчеткә йөреп
гыйбәдәттә булучы әби-бабаларыбыз, апа-сеңелләребез, абый-энеләребез йөрәкләребездән чыккан матур
теләкләребезне Сезгә юллыйбыз. Аңа үзенә, балаларына һәм оныкларына, барча туганнарына исәнлек-саулык
телибез. Кылган изгелекләре өчен АллаҺы Тәгалә аны
һәрдаим рәхмәтеннән аермасын. Исәнлектә-саулыкта
Аллаһы Тәгалә биргән гомерен, изге ислам дине юлында армый-талмый эшләп, динебезнең алга баруын һәм
тагын да күәтләвен телибез.
Күпме булса җирдә изге теләк,
Без телибез Сезгә барысын да.
Ап-ак карлар кебек бәхет яусын,
Яңа көннең һәрбер таңында.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
РФ Пенсия фондының Иске Кулаткы район идарәсе
коллективы hәм Иске Кулаткы районының пенсионерлар Союзы әгъзалары Сезне истәлекле туган көнегез
уңаеннан чын күңелдән котлыйлар. Сезгә хәерле озын
гомер, саулык-сәламәтлек, гаилә бәхете, зурдан-зур
уңышлар, шатлык-сөенечләр генә юлдаш булсын. Якты
көннәр, аяз таңнар гына тормышыгызны бизәп торсын.
Киләчәк көннәрегез өметле булсын, зур шатлыклар гына
көтсен Сезне.
Гомерләрне еллар билгеләми,
Яшәү дәрте булсын күңелегездә.
Сәламәтлек, бәхет-куанычлар
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Сезне онытылмас бәйрәмегез – истәлекле юбилеегыз уңаеннан тәбрик итәбез. Сезгә гoмернең озынын,
мал-мөлкәт бәрәкате hәм ике дөнья сәламәтлеге сорыйбыз. Барлык кылган игелекләрегез, ярдәмегез өчен олы
рәхмәтебезне белдерәбез. Бәхетле көннәр, исәнлек-саулык, җан тынычлыгы, иман байлыгы телибез. Киләчәктә
дә кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, бала-оныкларыгыз белән
шатлыкта гына яшәргә насыйп булсын. Туган көнегезгә
зур бүләгебез - күңел җылыбыз, хөрмәтебез.
Котлы булсын Сезнең туган көнегез,
Шатлык белән үтсен hәр көнегез.
Корыч кебек булсын исәнлегегез,
Кояш кебек булсын гомерегез.
Изге теләкләр белән Иске Кулаткы "Сафия" мәчете мәхәлләсе картлары исеменнән Ренат хәзрәт
Бәширов.

ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович Ганеев!
Иске Атлаш урта мәктәбенең тулаем коллективы, директоры Н.Л. Ямашева, укучылар һәм ата-аналар Сезне
юбилеегыз белән кайнар котлыйлар. Сезгә озын гомер,
саулык-сәламәтлек, гаилә иминлеге, җан тынычлыгы,
бәхетле көннәр, бала-оныклар шатлыгы, мәшәкатьле,
катлаулы хезмәтегездә бары уңышлар телибез. Киң
күңелле, мәрхәмәтле булуыгыз өчен тирән ихтирамыбызны белдерәбез. Кайгыртучанлыгыгыз өчен олы
рәхмәт Сезгә.
Матур тормыш, сәламәтлек теләп,
Юбилеегыз белән котлыйбыз.
Шатлык белән, озын гомер белән
Яшәвегезне телибез.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Сезне ихлас күңелдән истәлекле юбилеегыз уңаеннан тәбрик
итәбез. Сезгә исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, шатлыклы
көннәр, якыннарыгызның, туганнарыгызның ихтирамын hәм
игътибарын тоеп яшәвегезне телибез. Көчле рухлы heм кешелекле булуыгыз өчен тирән ихтирамыбызны белдерәбез.
Барлык башкарган эшләрегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
Туган көнегез - бәйрәмегез белән,
Чын күңелдән Сезне котлыйбыз.
Сәламәтлек, шатлык-куанычлар,
Күңел тынычлыгы юллыйбыз.
Изге теләкләр белән район Советы депутатларының
аппарат хезмәткәрләре.
Кадерле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ !
Истәлекле туган көнегез, матур юбилеегыз уңаеннан иң изге
теләкләребезне кабул итегез. Киләчәк көннәрегезне саулыкта,
барлыкта, рәхәттә яшәргә насыйп итсен. Мәрхәмәтле, йомшак күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булуыгыз өчен Ходай
Тәгаләнең рәхмәте яусын сезгә. Кайгы-хәсрәтләр күрмичә,
гаиләгезнең, якыннарыгызның җан җылысын тоеп, озын-озак
яшәвегезне телибез.
Күңелегезгә җыйган яхшылыклар,
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Туар таңнар алып килсен Сезгә,
Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар.
Изге теләкләр белән Урта Терешка авылы мәчете мөселманнары исеменнән имам Шамил Шәрюков.
Кадерле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Сезне йөрәктәге иң кадерле, иң гүзәл хисләр белән чын күңелебездән туган көнегез уңаеннан кайнар котлыйбыз hәм җылы
теләкләребезне җиткерәбез. Ходай Тәгалә Сезгә исәнлек- саулык, озын гомер, гаилә бәхете, эшегездә яңадан-яңа уңышлар
насыйп итсен. Күрсәткән игелекләрегез, киң күңелегез, гадел
hәм юмарт булуыгыз өчен олы рәхмәт белдерәбез hәм хөрмәт
итәбез. Якыннарыгызның, туганнарыгызның ихтирамын hәм
игътибарын тоеп яшәгез.
Күңелегезгә җыйган яхшылыклар,
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Туар таңнар алып килсен Сезгә,
Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар.
Изге теләкләр белән Яңа Мостяк мәчете мәхәлләсе картлары исеменнән Равил хәзрәт Аксянов.

Кадерле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Вязовый Гай авылы мәчете мәхәлләсе картлары
Сезне шатлыклы бәйрәмегез - туган көнегез уңаеннан
ихлас күңелдән тәбрик итәләр. Ходай Тәгалә Сезгә
исәнлек-саулык, озын гомер, гаилә бәхете, эшегездә
яңадан-яңа уңышлар телиләр. Киләчәгегез, кышкы кар
кебек, ак, якты hәм шатлык-куанычлар белән тулып
торсын. Барлык кылган изге эшләрегез өчен ихлас
күңелдән олы рәхмәт сезгә. Җан тынычлыгы, иман
байлыгы белән яшәгез.
Бигрәк тә олы җанлы бит Сез,
Изгелекләр белән тулы кyңелегез.
Бәхет, шатлыкларга гына күмелеп,
Yтсен иде Сезнең гомерегез.
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Мосеевка авылы мәктәбенең тулаем коллективы, җитәкчеләре
Р. И. Азизов, укучылар hәм ата-аналар Сезне матур юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән тәбрик итәләр. Сезгә озын гомер,
саулык-сәламәтлек, гаилә иминлеге, бала-оныклар шатлыгы,
күпкырлы, катлаулы hәм мәшәкатьле хезмәтегездә бары уңышлар телибез. Киң күңелле, мәрхәмәтле булуыгыз өчен, тирән
ихтирамыбызны белдерәбез. Күрсәткән ярдәмегез, кылган
гамәлләрегез өчен олы рәхмәтебезне юллыйбыз.
Тормыш юлыгыз hәрчак балкып торсын,
Нурлы булсын Сезнең күңелегез.
Сәламәт булыгыз, ак бәхетләр белән
Гел шатлыкта үтсен hәр көнегез.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
Сезне истәлекле юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән
котлыйбыз. Киләчәктә тормыш күгегез hәрчак аяз, гомерегез озын булсын. Аллаhы Тәгалә Сезгә нык исәнлек,
күңел тынычлыгы hәм эшегездә уңышлар насыйп итсен.
Юлларда йөргәндә бәла-казалардан Ходай Тәгалә
үзе сакласын. Һәрвакытта да бүгенгедәй олы җанлы,
киң күңелле, мәрхәмәтле, ачык йөзле булып калыгыз.
Барлык кылган яхшылыкларыгыз, булышлыгыгыз өчен
олы рәхмәт Сезгә.
Туган җанлы, игътибарлы hәрчак,
Һәр кешегә ярдәм итәсез.
Игелекле эшләр эшли-эшли,
Гомер йомгакларын сүтәсез.
Изге теләкләр белән Иске Мостяк авылының "Түбән
оч" мәчете мәхәлләсе картлары hәм "Җомга көн"
мәктәбе мөгаллимәләре, шәкертләре.

Вязовый Гай авылында яшәүче Мөнир Борһанович ВӘЛЬШИН шушы көннәрдә үзенең туган көнен
билгеләп үтте. Хөрмәтле Мөнир Борһанович!
“Күмәк көч” район газетасы редакциясе коллективы һәм
район ветераннар Советы Сезне олы туган көнегез
белән чын күңелдән кайнар тәбрик итәләр!
Туар таңннарыгыз өметле, киләчәк һәм бүгенге көннәрегез тыныч, гомер юлыгыз якты булсын. Кайгы –хәсрәт
күрмичә калган гомерегезне дә тыныч картлыкта, олы
шатлыкта гаиләгез белән бергә үткәрергә насыйп итсен.
Туган көнегез котлы булсын,
Бәхет алып килсен көнегез.
Гомер үтә диеп сүрелмәгез,
Кояшныкы булсын гомерегез.
Хөрмәтле Мөнирә Яхъевна КУЗӘЕВА!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы
һәм “Гөлчәчәк” балалар бакчасы коллективы Сезне
истәлекле юбилеегыз – 55 яшь тулу көнегез белән чын
күңелдән тәбрик итәләр. Җаныгыздагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелегездәге яшәүнең алкышын
киметмичә, сәламәтлек дәрьясында коенып яшәвегезне
телибез. Фидакарь хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә!
Олы җанлы, киң күңелле булуыгыз өчен
Рәхмәт ява Сезгә һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч, тигез тормыш –
Шул теләкләрне кабул итегез бездән.
Урта Терешка авылында гомер итүче Фәрдәнә
Абдулхаковна ФАТХУЛЛИНА 8 январьда 55 яшьлек
юбилеен билгеләде. Яраткан тормыш иптәшем,
кадерле киленем, сөекле әниебез һәм әбекәебез!
Әниебез олы йөрәкле, сабыр, ярдәмчел, киң күңелле,
ачык йөзле, кеше. Безнең өчен үрнәк һәм бик зур терәк ул.
Өебезнең – нуры, тормышыбызның – зур өлгесе, һәрберебезнең ныклы терәге булган кадерлебез безнең. Ихлас
күңелдән сине әлеге туган көнең белән котлыйбыз. Син
янәшәбездә булганда, күңелебез тыныч, тормышыбыз
имин безнең. Яныбызда синдәй игелекле, сабыр, төпле
киңәшләре белән ярдәм итәрлек кешебез барында без
чиксез бәхетле. Безгә биргән яхшы тәрбияң, акыллы
киңәшләрең өчен бик зур рәхмәт сиңа, әни.
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.
Җылы теләкләр белән тормыш иптәшең Илдар Исхакович, каенанаң Сәббиха Мостафовна, кызларың
Розалия, Илмира, киявең Юрий, оныкларың Карина,
Динис, Тимур.
Урта Терешка – Сызран.
Иске Атлаш авылында гомер кичерүче Фәрит
Мөнирович АБИТОВ 13 январьда 55 яшьлек юбилеен каршылый. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле,
ярдәмчел, кадерледән-кадерле улым, тормыш
иптәшем, әтиебез!
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.
Матур таңнар атсын синең өчен,
Тормыш дәртең бер дә сүнмәсен.
Һәр яңа көн сиңа нык исәнлек
Һәм гомерлек бәхет өстәсен.
Котлы булсын синең юбилеең,
Сәламәтлек – бездән шул теләк.
Саулык булса, җирдә бар да була,
Бу дөньяда тагын ни кирәк?!
Матур теләкләр белән әниең Алимә Мостафовна,
тормыш иптәшең Назия Расимхановна, улларың
Илнур, Айрат.
Иске Атлаш.
Югары Терешка авылында гомер итүче, авылның элеккеге баш имамы, хаҗи Таһир Һади улы
ХӘБИБУЛЛИН 11 январьда үзенең олы туган көнен
билгеләп үтә. Хөрмәтле әтиебез, сөекле
бабакаебыз!
Без сине истәлекле туган көнең белән чын күңелдән
котлыйбыз. Алдагы тормышыңда да нык исәнлек, күңел
тынычлыгы, ак бәхетләр телибез. Безнең өчен һәрчак
олы җанлы, киң күңелле булып калуың өчен рәхмәт сиңа.
Без синең белән горурланабыз. Син гомер буе безнең
өчен тырыштың, безне кеше итү өчен китте бөтен көчең,
шуңа да без сиңа рәхмәтлебез. Алдагы көннәреңне дә
кайгы-хәсрәтсез, бәхет-шатлыкта үткәр, Ходай сине
бездән, безне синнән аермасын.
Туган көнең котлы булсын
Бәхет алып килсен һәр көнең.
Гомер үтә диеп син сүрелмә,
Кояшныкы булсын гомерең.
Авырлыклар бердә кичермә син,
Кыенлыклар бердә килмәсен.
Йөзләреңдә һәрчак шатлык нуры
Балкып торсын мәңге сүнмәсен.
Улың Рафик, кызларың Зәкия, Галия, Фәүзия, кияүләрең Радик, Расим, оныкларың Розалия, Эльнара, Гүзәлия, Гөлнара, Рамазан-Олеся һәм барча
туганнарың.
Югары Терешка - Сызран - Карамалы - Уфа.
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ÊӨÒÅÏ ÓÇÃÀÍ ÃÎÌÅÐ
Повесть
анда эше юк.
нәрсәгәдер өметләнеп, икенче
- Син шундый чибәрсең,
- Ярый, Анна, мин сиңа
каттагы тәрәзәгә күтәрелеп
Рая, мин кайдан тотынырга да
ышанам. Иртәгә минем шофер карады, тәрәзә төбе буш иде.
белмим.
китереп китәр. Тизрәк булса, Рушания машинага кереп
- Кайдан да булса тотын
яхшы булыр иде, балалар уку- утырды, тик аның өйгә кайтаинде, мин сиңа ышанам.
ларын ташлап куймагайлары.
сы килмәде. Үзенә текәлгән
- Яхшы, борчылма, барысы
Бер атна дигәндә Анна
Саматның сораулы карашына да яхшы булыр.
Рушаниягә шалтыратты. Аны
баш кына селкеде. «Шул бала
Анна йомшак кына итеп Рукөтеп үзе уйга калды. Теге көнне минем белән сөйләшсә, әллә
шаниянең баш тирәли уралган
Жанна бик белдекле булып бик җаныма тынгылык урнашыр
чәченә кагылды, бермәлгә тынкүп нәрсәләр сөйләп чыгып
иде, бу авыр йөкне үзем белән сыз калды, аннан аны акрын
китте: «Син беләсеңме соң, бу алып китәрмен микәнни?»
гына сүтә башлады. Шундый
бит Захаровның хатыны. Бик -диде әллә Саматка, әллә
калын, авыр, шундый тере
чибәр, бай ир. Рая һәрвакыт үз-үзенә. Ә бит нинди өмет- чәч толымнары сүтелә-сүтелә,
борын чөеп яшәде, әле күрәм, ләр белән килгәң иде бүген, дулкын-дулкын булып идәнгә үк
борыны әзрәк төшә төшкән.
булмады, кичермәделәр. Эх, төшеп яттылар. Анна шаклар
Минем исем китә - нәрсә таба Хәлимә дустым, кайдан очракатып чәчтән күзен ала алмабезнең урыс ирләре шул кара
дың миңа син? Бер Ходай белә ды, кабат-кабат буйдан-буйга
татар хатыннарында? Беткән- ни кылганын, ә аның белән сүз сыйпап карады.
ме үзебезнең урыс кызлары, көрәштермиләр. Тик шулай
- Ничек күтәреп йөрисең син
тоталар да шул татаркага
кирәк булган икән, ник соң бабу толымнарны, бик авыр бит
өйләнәләр, һич аңламыйм. Ә
лалар аңларга теләмиләр? Я
болар? - диде аптырап. - Бәлки
хәзер, беләсеңме, аның ире
Ходаем, шул кыска гына вакыт яртысын булса да кисәргәдер?
курчак кебек безнең рус кызы
эчендә күпме табыш һәм күпме
- Юк, мин беркайчан да
Алар шулай тыныч кына сөй- белән йөри. Анысы әллә улын- югалтулар, тигезме икән соң кискәнем юк, - диде Рушания
нан да яшь. Үзем күрдем, бер
үлчәүләрең?
күзләрен ачмый гына. Бермәлләшә - сөйләшә чәй эчтеләр,
ресторанда төшке ашны ашап
Самат берсүзсез акрын гына гә Анна бу чәчләрнең бөртеге
акрынлап Анна Рушанияне
кузгалып китте, кайда илтергә
дә калмыйча коелып бетәсен
ачыктан-ачык сөйләшү юлына утыралар иде. Менә хәзер
күрербез инде, борынын чөеп
дип тә сорамады, акрын гына
күз алдына китерде дә, тәне
борды. Рушаниянең эч-серен
йөри
алмас.
Алайса,
кешедән
көзге
шәһәр
урамы
буйлап
калтыранып куйды, күзенә яшь
бушатырдай туганы да, якын
аерылып,
мин-мин
килеп
йөри
барды
да,
барды.
Рушания
дә
килеп тулды. Анна тиз генә үзен
дусты да юк иде шул, алар
иде, озакка бармас, җиткерер- тәрәзәдән күзен алмады. Көз
кулга алды.
аралашкан зур-зур кешеләр
ләр. Алайса, безнең ирләр, Ра- шундый матур иде, чын-чынлап
- Яхшы-яхшы, менә чигә
арасында да, бай-бай ханымечка ангел-ангел дигән булып, алтын диярсең, күк йөзе дә чалт чәчләрең агара башлаган,
нар арасында да ул үзенә
аяз, кояш та әле һаман шул шуларны гына төзәтим.
якын сердәш, дус таба алмады, авыз суларын корыталар иде.
Әле ябыгып киткән кебек тоел- алтын яфраклар белән шаяра,
Анна бик озак җәфаланды
шуңамы, ул үз түгәрәгендә
озын чәчләр белән, алар ни
серле ханым булып кала бирде. ды, бәлки җиткергәннәрдер дә, йомшак җылы җил дә коелгаң
юып, ни җыеп бетерерлек түРушаниянең кем белән дә бул- нәрсәседер барыбер үзгәргән». яфракларны тегеләй- болай
Анна көч-хәл тыңлап утыркуалап уйный. Ә алар нидер гел иде. Юеш чәч бөртекләре
са эче бушаганчы сөйләшәсе
ды, кеше кайгысыннан тәм тап- шыбырдашалар, чәчкәләр җәй бөдрәләнә үк башлады, шулай
килә, шеш тулыша-тулыша
кан кешене күргәне юк иде әле. көне дә болай ук матур түгелләр да ничек итсә итте, калын чәчне
бер тишелә ди, шуның кебек,
Алай дисәң, бардыр, аның ирен иде бугай, ә хәзер менә барлык үреп кенә куя алды. Калын кара
аның да күңеле тулган иде.
төсләре дә ут янып торалар. кашларга күчкәч:
Ул Аннаның яшел күзләренә дә шулай сөенә-сөенә тартып
алдылар, кечкенә балаларын Әйтерсең, санаулы гына калган
- Раечка, түз инде, менә бу
ышандымы, икесе дә бер
да жәлләмәделәр, аның елап
көннәрен искитмәле матур,
кашларыңны әзрәк төзәтим,
юлдан атлаган юлчылардай
онытылмаслык итеп истә калы- болай йөртергә ярамый, әзрәк
хис иттеме? Акрын гына матур ялваруын да ишетмәделәр.
Химия алганнан соң чәче
рга телиләр. Рушания сискәнеп алыйк, җыйнак булып калыр,
күкрәк тавышы белән соңгы
коелып
бетеп,
ап-ак
чырайлы
куйды, табигать үзе җавап
- диде.
вакытта килеп туган авыр хәлАнна тагын әллә ниләр
ләр, үзен борчыган көндәлек мәрмәр таш сынга охшап кал- бирде: бирешмә-бирешмә, син
ган хатынын күргәч, чирканып
көзге чәчкә, бар көчеңне биреп кыландырды, сылады-сыйпатормыш, ятим калган Хәлимә
балалары турында авыр көр- карап торган йөзе хәзер дә хә- яшәп кал, күргәннәр ах итсен- ды. Рушания тыныч кына ята
терендә. Бәлки Рая хаклыдыр нәр, элекке кебек борылып
бирде. Эш беткәч, Анна аны
сенеп, тыныч кына сөйләшеп
да, көчле кешеләр кызганыч карап калсыннар.
торгызып утыртты.
утырдылар.
буласылары
килми
шул.
НиСамат,
борыл,
киттек
Ан- Син әллә иннек тә кулланТик иренең хыянәте турында гына сөйләргә ашыкмады, ул чек бу мөлаем, сабыр хатынга нага. Без дә йөрик кеше йөргән мыйсың? Әз гына кирәк булыр
моны берничек тә аңлата алмас булышырга соң? Кыяр-кыймас җиргә, җитәр урман карчыгы киләчәктә, кичәләргә барганда.
булып ятарга.
- Мин буяна белмим шул.
иде. Тик шулай да, килүенең кына ишек шакыдылар.
- Керегез, кер, - дип каршы
- Әйдә соң, анда нишләмәк-Яхшы, бүгенгә җитеп тосәбәбен аңлатып бирә алды.
торып
басты.
Ишектә
таныш
че
буласың?
Миңа
калса,
сиңа
рыр,
ә кирәк булса, кая килергә
- Анна, миңа булышсаң,
йөзне күреп, елмаеп иңеннән
анда йөрүнең кирәге юк, син хәзер беләсең.
син генә булыша аласың,
кочып алды. - Раечка, исәнме, болай да чибәр.
Рушания торып көзге карминем бер тунны гына сатып
хәлең ничек?
- Кеше белми йөрмидер
шысына килеп басты, бераз
бирче. Минем моның белән
- Ярыйсы, Аннушка, син
әле, без дә барып карыйк, - карап торгач, бик канәгать
беркайчан шөгыльләнгәнем
дип Рушания нәрсәгәдер бик булып елмайды:
юк, аннан, мине бу шәһәрдә шалтыраткач, бик сөендем.
Утыр,
чәй
эчәбез,
сал
канәгать елмайды, күзләрендә
- Миңа ошый, бик рәхәт
яхшы беләләр. Үзең аңлыйсың,
ниндидер чаткылар уйнады.
булды, кешеләр белми йөрхәерче ала алмый, ә байлар өстеңне.
- Юк-юк, синең эшең күп,
- Артык буяп бозып куймамиләр икән шул. Рушания
мине яхшы белә. Өйдәгеләр дә
син үзең миңа кунакка кил,
гайлары гына, дим.
үзендә ниндидер күтәренкелек
белмәсен, бөтен өмет синдә.
тынычлап сөйләшә-сөйләшә
Ишектә дулкынланган Ру- сизде, ул күптән инде мондый
- Яхшы, Раечка монда бай
чәй эчәрбез, мунча әзерләп
шанияне күргәч, Анна аяк өсте күңел күтәренкелеге тойганын
хатыннар күп йөри, сатарбыз,
юрып басты, аның бит очлары хәтерләми, соңгы айлар чир
борчылма, китер. Чир басса, куярмын.
- Ярый алайса. Менә туның- алсуланган.
һәм югалтулардан гына тордустым, бернинди кием дә
- Рая, ни булды?
ды шул. Әлеге мизгелдә аңа
сөендерә алмый шул. Ә ятим- ның акчасы. Мин сиңа әйттем
- Аннушка, минем дә чибәр бик тә рәхәт иде, ул Саматка
нәргә Ходай үзе кушкан ярдәм бит шул Жаннага сатам дип. Ул,
мескен, син алыр дип курыкты, буласым килә, миңа да берәр
шалтыратып та тормыйча,
итәргә.
көзге шәһәр урамы буйлап
Шулчак кемдер ишек шакы- янды-көйде, тәки акча табып нәрсә яса.
килеп алды. Санап ал.
Анна бераз карап торды да, атлады. Ул үзен элеккеге кебек
ды да, ишекне ачып җибәрде.
- Юк-юк, санамыйм, мин
елмаеп куйды.
сау-сәламәт итеп тойды, ул
- Аннушка, синең янга керер- Раечка, менә болай син әллә нинди уй-хисләргә бирегә ярыймы? Тик ул чакырганны аның күпме торганын да белмиңа ныграк ошыйсың. Чәчлеп, үзалдына елмая биреп,
да көтеп тормыйча килеп тә мим.
- Күпме булса да рәхмәт
кәләр дә су сипкәнне, назлаган- каядыр атлады. Мөһим түгел
керде. Өстәл артында утырган
Рушанияне күреп: - Ой, Раечка, сиңа, сине дә Ходай рәхмәтен- ны ярата, - дип килеп кочаклап иде кая барасы, аның шулай
нән ташламасын. Тизрәк барып алды. - Сал өстеңне. Анна аны атлыйсы да, атлыйсы килде.
син дә монда йөрисеңмени,
балаларны сөендерим.
җитәкләп дигәндәй кечкенә бер Үткән - сүткәнгә дә игътибар
белмәдем, исәнме, дустым,
Рушания Хәлимәләрнең
бүлмәгә алып керде, кулына итмәде. Аяк астына түшәлеп
исәнме, - дип май кояшыдай
ишек төбенә килеп туктагач, халат тоттырды, аннан җайлы яткан сары яфраклар, кызарып
ялтырады.
икеләнеп калды. Әгәр тагын
креслога китереп утыртты, аңа пешкән баланнар - барлык
Дөресен генә әйткәндә,
дөнья алтын көзгә төренгән.
Рушания бу ханымны бик өнәп Лилия киреләнсә, акчаны алма- җентекләп карап торды. - Син
хәзер бер нәрсә турында да Рушания юлны аркылы чыкты,
тә бетерми иде. Гомумән, төче са? Шулай да керергә булды,
уйлама, җаның - тәнең белән
җәяүлеләр йөри торган юлның
телле кешеләрне бик яратып кыяр-кыймас кына төймәгә
басты. Ишекне бу юлы Лилия
ял ит.
буеннан буена кыргый вак
бетерми ул. Кешенең эч-баРушания утырган кресло
алмалар кызарып өлгергән.
вырына кереп бара, кешенең үзе ачты, ахрысы, ашарга әзерләп йөри иде. Рушания белән
акрын гына артка төшеп су- Рушания туктап шул алмаэч - серен суырып алырга
бераз
бер-берсенә
берсүзсез
зылып
ятты.
Анна
күзләрен
ларга карап торды, балачагы
теләгәндәй, күзеңә кереп килә,
карашып тордылар. Лилия
йомган Рушаниянең йөзенә
исенә төшеп, авызында вак
шуңа да ул аны бик өнәп беберсүзсез борылды да кереп сокланып карап торды: әйе,
алма ачысы тоеп, үрелеп бертерми. Бигрәк тә монда бүген
китте, Рушания акрын гына
табигать нык тырышкан, бер ничә вак алма өзеп капты. Ул
беркемне дә күрәсе килеп
аңа иярде. Лилия арты белән
генә оста хирург та болай
шундый әчкелт тәмле тоелды,
тормый иде, ул хәтта югалып
хәтта күзләрен йомды. Күптән
калды. Аның хәлен Анна бер кәстрүлләренә борылып басты. оста итеп матурлый алмый
- Исәнме, Лилия, менә хәле- кешене. Аңа караган саен
онытылган әчкелт тәм белән
карауда аңлап алды.
бергә ниндидер хатирәләр дә
- Жанночка, исәнмесез, рә- гезне белим дип килдем, ничек карыйсы, сокланасы килә,
хим итегез. Сезнең вакытыгыз яшисез, укулар ничек бара?
беркайчан кул тиелмәгән куе ашыгып-ашыгып күз алдыннан
җиткән, узыгыз, хәзер сезгә
Лилия эндәшмәде. - Син инде, кыйгач кашлар, беркайчан буяу үтте. Кабат-кабат ачы алмаларискитмәле массаж ясыйбыз.
балам, миңа рәнҗемә, авыр
күрмәгән, өскә бөкләнеп торган ны өзеп капты, тик җепнең очы
Бүген сезнең бәхеткә Мишень- икәнен аңлыйм, хәлемнән кил- куе керфекләр, аның астына ялганып китә алмады. Ул шулай
ка ясый, - дип алып чыгып
гәнчә ярдәм итәсем килә. Син яшеренгән серле матур көрән
уйлана- уйлана каядыр атлады,
китәргә ашыкты.
укуыңны бетер, энеләреңне дә күзләр. Анна да үз эшенең
тагын юлны чыкты, унике катлы
- Раечка, сез һәрвакыт чибәр, укыт, укуларыгызны ташласа- остасы, Рушаниянең күзләре йорт каршысындагы матур чәчмин сезгә карап һәрвакыт согыз, әниең мәңге риза булмас. йомыклыктан файдаланып,
кәләр клумбасына килеп, тагын
кланам. Очрашканга тиклем,
Лилия һаман да эндәшмәгәч,
аның чибәрлегенә сокланды. туктап калды. Кинәт нидер
- дип бармак болгады Жанна.
Рушания акрын гына килеп
Анда чибәрлектән бигрәк нин- исенә төшеп артына өйләнеп
Рушания да, теләмәсә дә, аның аркасыннан сыйпады. - дидер серлелек яшеренгән иде, карады. Ачы алмалар аның
елмайгандай итте. Анна ЖанАңларсың син мине бервакыт, менә шушы серлелек Жанна туган йортында тәрәзә каршынаны озатып кергәч, бераз
аңларсың, тик хәзер аңласаң кебекләргә тынгылык бирми
сында үсәләр иде бит, көзен
Рушаниянең борчулы йөзенә иде шул. Син дә бит миңа бик
дә инде. Кызларныкы кебек
алар пешеп йомшара, тәмләнә.
карап торды.
кирәк, эх, бала-бала, аңларга
матур, кызыллыгын җуймаган
Кайдандыр хәтта әнисенең
- Борчылма, син бәлки миңа теләмисең шул.
иреннәр, матур чокыраеп тор- тавышы ишетелгәндәй булды:
ачылуыңнан куркасыңдыр,
Рушания конверт белән
ган ияк, әле аның бер җирендә «Алмалар йомшарган, җыярга
кирәкмәс, дустым. Безнең үз акчаны өстәлгә салды да,
дә дип әйтерлек җыерчык та кирәк, балам». Рушания беркайгыбыз, аның үз кайгысы.
ашыкмыйча гына өйдән чыгып юк. Рушания кинәт күзен ачып мәлгә тынсыз калып басып
Китер туныңны, әнә шуңа сатып китте. Лилия урыныннан кузгал- карады, үзенә текәлгән Аннаторды, йөрәкне ачыттырып,
җибәрербез. Бик көнчел ул, аңа мады да. Бу юлы да сөйләшә, ның күзләре белән очрашкач,
шул балачакка кайтасы килде
һәрвакыт кешенекеннән артык аңлаша алмау йөрәкне талады. яшь кызлардай бит очлары
аның. Күңеле Урал таулары
булсын, килешәме- юкмы — Урамга чыккач, тагын бер кат
кызарып чыкты.
өстеннән Инзир буйларына

Зифа Кадырова
ашкынып очты.
- Рушания, нишләп торасың
монда, мин сиңа эндәшәм- эндәшәм - ишетмисең дә, нишләп
йөрисең монда?
Рушания үз уйларыннан тиз
генә аерыла алмады, янына
килеп баскан Саматка беренче
күргәндәй карап торды.
-Кайтырга кирәк, кайтырга,
- дип куйды.
- Узып барам, күземә
күренәсеңме әллә, дип торам.
Әйдә, кайтарып куям.
Рушания берсүзсез Саматка
иярде. Үтеп барышлый бер скамейкада утырган яшь парларга
игътибар итте. Бу-Толик үзенең
улы белән, янында утырган яшь
хатын бик тә Любага охшаган,
тик бу сәламәт, май кояшы
кебек елмаеп кына тора. Рушания, бәхет сезгә балалар, дип
куйды эчтән генә.
Рушания өйгә кайткач,
башында мең төрле планнар
кайнады, хәзерге хәленнән
чыгу юлын табарга тырышты.
Бүген ул ниндидер башка кеше
иде. Элекке хәленә кайтып,
өс киемнәрен алыштырды,
кабат-кабат көзгегә күз төшерде, өй күлмәген киеп ашарга
әзерләде. Кичен, хәзер инде
үзе урнаштырган кагыйдәләрне
бозып, кайчан теләсә, шулай
кайта башлаган ирен дә, балаларын да элекке кебек матур
итеп каршы алырга, караңгы уйларны бер читкә куеп, элеккечә
елмаерга, күптән кул тимәгән
өйне дә җыештырырга тотынды. Кич эштән кайткан гаиләсен
элеккечә елмаеп каршы алды.
Өй эченә таралган тәмле
өчпочмак исе борыннарны
кытыклады. Әниләренең күңел
күтәренкелеге калганнарга да
күчте. Бүген Саша да улы белән
вакытында кайткан. Иң соңгы
булып кызы Алеся кайтты. Ул
бәхетле иде, әйтерсең, йөзенә
йолдызлар кунган, күзләре ялтырый. Рушания элекке кебек:
- Әтисе, карале, кызыбыз
бик серле күренә, - диде. Бөтенесе Алесяга борылып карады.
Әтиләре дә елмаеп, кызының
кулын сөеп куйды.
- Әйдә, сөйлә әле, нинди
серең бар?
Алеся кызарып елмаеп
куйды.
- Берни дә юк, мин бүген бик
бәхетле. Айрат миңа бүген яратам, диде, һәм тәкъдим ясады.
Рушания дә җанланып
китте.
- Котлыйм, балам, сине
яратмый мөмкин түгел, алайса
туйга әзерләнергә кирәк.
- Юк, әни, хәзер түгел,
киләсе көзгә.
- Ник киләсе көзне көтәргә
инде, бәлки хәзер үк ясарбыз,
тизрәк оныклар сөясе килә
бит, - диде елмаеп, кызы өчен
шатланып.
- Айрат үзе акча эшләп, туйны да үзе ясыйсы килә.
Сүзгә катышмый тыңлап
утырган әтисе:
- Сүз акчада гына торса,
бернинди каршылык та күрмим.
- Әти, син аны белмисең,
ул да мине күптән яраткан, тик
мин бай кызы булганга гына
якын килергә курыккан. Син
туйны үзем түлим дисәң, ул бик
хурланачак.
- Чын ир кеше, хуплыйм, мин
дә шулай эшләр идем. Әйбәт
егет, алабыз үзебезнең гаиләгә,
- дип куйды абыйсы.
Рушания эчтән генә уйлап
куйды: кызганыч, күрерме
икән соң ул бу көнне? Ямьле
генә башланган кичне бүлеп,
Сашаның кесә телефоны шалтырады. Ул телефонга җавап
бирмәде, бөтенләй сүндереп
үк куйды. Күпмедер вакыттан
соң өй телефоны шалтырарга
тотынды. Рушания янында
яткан трубканы алды:
- Алло, кем кирәк? - диде.
Рушаниянең йөзе тартылып
агарды, шулай да үзен тыныч
тотып калырга тырышты, трубканы берсүзсез иренә сузды.
Ире трубкадагы тавышны
ишетүгә, торып икенче бүлмәгә
үк чыгып китте. Өстәл артында
тынлык урнашты, ямьле кичнең
яме китте. Александр Иванович
ашыгып-тузынып өйдән чыгып
китте. Йортта машина кабызган
тавыш ишетелде. Рушания
кесәсеннән алып сиздерми
генә дару кабып куйды.
Яңа ел алдыннан Рушанияләрнең иң якын гаилә дуслары
үзләренең илле яшьлек юбилейларына чакырып киттеләр.

Соңгы вакытларда Саша еш
кына кунарга кайтмый башлады, улы белән дә араларында
ниндидер киеренкелек сизелә
иде. Тик шулай да Рушания
белмәмешкә салышты, җиткән егет ипнең кая барганын
яхшы чамалый иде, ахрысы.
Юбилей көне килеп җитәрәк,
дуслары тагын шалтыратып
исенә төшерделәр, Раечка,
килми калма, үпкәлибез, дип.
Тик Саша шалтыратмады,
башка вакыттагы кебек, «җыен,
матурым, йолдыз булып балкы,
синнән чибәр беркем юк анда»,
димәде. Рушания бераз уйланып утыргач, бәлки соңгы чыгуы
булыр, бәлки барыргадыр, дип,
Аннага шалтыратты. Илья
Ильич белән дә киңәшләште.
Рушания хәлсезләнеп егылудан курка иде, бигрәк тә аның
ташландык хатын икәнен бар
халык беләдер кебек тоелды.
Әгәр үз-үзен тота алмаса,
берәрсе килеп йөзенә бәреп
әйтсә? Саша соңгы ике кич
инде өйдә кунганы юк, балалар
да пошынып йөриләр, әллә
ничек әниләренең йөзенә
күтәрелеп карарга куркалар
кебек. Рушания, ярар, ни булса
шул булыр, дип кичәгә җыена
башлады. Кичке якта Анна үзе
килеп җитте.
- Анна, минем чирле икәнне
бер генә җан иясе дә сизәргә
тиеш түгел, бәлки мондый җирләргә мин бүтән йөри дә алмам.
Анна йомшак кына итеп
Рушанияне иңнәреннән кочаклап алды.
- Аңлыйм, дустым, ышан,
без җиңәчәкбез.
Ул аның белән бик озак
кайнашты, нәрсәдер сөртте, буяды, йолыкты. Рушания күзен
дә ачмады, ничек кушса, шулай
тыныч кына ята бирде. Шулай
да, ире әле шалтыратыр,
исенә төшерер, дип һәрбер
телефон тавышына сискәнеп
куйды. Юк, шалтыратмады,
чакырмады. Аның аннан башка
беркая да йөргәне юк, бүген
ул улы белән генә бара. Анна
Рушанияне көзге каршысына
китереп бастырды. Рушания
үзен көзгедән күреп елмаеп куйды. Чия кызылга буялган ирен,
чак кына буялган керфекләр,
кыйгачлап тигезләнгән кашлар,
хәтта күз төбендә күгәреп торган түгәрәкләр дә тигезләнгән.
Зур кием шкафын ачып, бик
озак җентекләп сайладылар
киемне. Эзли торгач, бер дә
киелмәгән, җиргә тиеп торган
озын күлмәк килеп чыкты. Аркасы ачык, ә муены бастырып
тегелгән һәм вак-вак зиннәтле
ташлар белән бизәлгән. Бу
күлмәк искитмәле матур иде.
Рушания бу күлмәкне бер дә
кигәне юк, ничектер бик затлы
киемнәр кияргә ояла иде ул.
Шуның өстенә кыска гына итеп
тегелгән кара норка манто да
киеп җибәргәч, Анна үзе дә
соклануын яшерә алмады.
- Сиңа тиңнәр юк, Раечка, шуны исеңнән чыгарма,
башыңны югары тот. Син барысын да җиңәргә килгән, чирне
дә, көнчел хатыннарны да.
Рушания үз бүлмәсеннән
чыкканда, улы беренче катта
әнисен көтеп утыра иде. Игорь
әнисен күреп, акрын гына урыннан торып басты, ике адым алга
атлады да, катып калды.
- Әни, син королева. Улының
аптыравы да, әнисенә соклануы да йөзенә чыккан иде.
- Тукта, әни, мондый королева
белән мондый гади киемдә
рәттән барып булмый бит инде.
Игорь өске катка атылып
менеп китте. Бераздан апак костюм-чалбардан, кара
күлмәккә ак күбәләк таккан
су сөлеге кебек таза гәүдәле,
озын буйлы улы төшеп әнисе
янына басты.
- Минем королевам, сезне
озатып барырга рөхсәт итегез.
Рушания бик канәгать елмаеп улына сыенды. Алар
килгәндә инде мәҗлес күптән
башланган, халык бер чама
кызган иде. Олы ресторан
шыгрым тулы халык. Шулай
да алар килеп керүгә, халык
бераз тынып калды. Рушания
һәм улы танышлары белән
елмаеп исәнләшә-исәнләшә
юбилярлар янына атладылар.
Аларны ул белән әни дип тә
әйтерлек түгел, алар икесе дә
искитмәле чибәр пар булып
килеп керделәр.
Дәвамы бар.
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Дүшәмбе
16 январь

ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ЯНВАРЯ

Чәршәмбе
18
17 Сишәмбе
январь
январь
06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен

Пәнҗешәмбе

20

Җомга
январь

21

Шимбә
январь

22 Якшәмбе
январь

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20
"Оныта
алмыйм".
10:20 "Башваткыч" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Татар халык җырлары" 0+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча"
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 "Таяну ноктасы" 16+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм".
Ретро-концерт 0+
22:45 "Җилдергән җитез
җилләрдә...". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен
театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:15 "Таяну ноктасы" 16+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Яшьләр тукталышы" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча"
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
120:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Агыла да, болыт
агыла...". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Манзара".
6+
08:05
"Нәсыйхәт" 6+
08:30 "Яшәсен
театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Музыкаль каймак"
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"
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". Телесериал 12+
19:10 "Минтимер Шәймиев. Заман һәм шәхес". 6+
19:40 "Сакладым сине
күңелемдә". 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Музыкаль каймак"
22:45 "Без тарихта эзлебез". Һади Атласи 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Моң-җырларым – ак җилкән". 12+
07:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам"
09:00 "Шаян хәлләр" 16+
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12.40 Р.Вәлиев. "Әйдә барыйк, кызлар карыйк". 12+
14:30 "Канун. Парламент.
Җәмгыять" 12+
15:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
17:00 "Кайнар хит" 12+

19.30 Музыкаль сәхифә
20:10 "Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Адымнар" 12+
21:30 "Казан" бию ансамбле концерты 6+
23:30 Т.Миңнуллин.
"Әниләр һәм бәбиләр".
01:50 "Абый белән сеңел

06:00Х.Ибраһимов."Җизнәкәй".
08.15
"Җиде
энҗе". 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 "Карлыгандай
күзләрең... ". 6+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Яраткан җырларым". 12+
15:40 "Җан авазы – шифалы моң". 6+
16:30 "Музыкаль каймак" 12+
17:20 "Әдәби хәзинә" 6+
17:50 "Без тарихта эзлебез" 0+
18:20 "Болгар радиосы"
концерты 12+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05 "Мәхәббәт җыры".
22:15 "Җан авазы – шифалы моң". 6+
23: 10
"Халкым минем" 12+
23:40 "Ком сәгате" 12+
00:30 "Tатарлар" 12+

05:00 "Музыкаль каймак"
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00"Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 “Человек без пистолета»12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Оныта алмыйм…»
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 Документальные
фильмы 12+
13:45 «Путь» 12+
14:00 «Если хочешь быть
здоровым…» 12+
14:15 «Дорога без опасности» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә»
15:40 “Поём и учим татарский язык” 0+
15:55 “Принц-медведь” 6+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Татарлар” 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+

05:00 «Таяну ноктасы»
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Человек без пистолета »12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Ватандашлар" 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Документальные
фильмы 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
15:40 “Поём и учим татарский язык” 0+
15:55 “Принцесса Мален” 6+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 Новости Татарстана 12+
19:30 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. “Ак Барс” – «Салават
Юлаев» 16+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра»
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Видеоспорт" 12+
00:00 “ТНВ: территория
ночного вещания” 12+

0 5 : 0 0
"Башваткыч”
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Человек без пистолета” 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Оныта алмыйм…»
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Документальный
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Әдәби хәзинә" 12+
15:40 “Поём и учим татарский язык” 0+
15:55 “Раскрасавица” 6+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй». 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Минтимер Шаймиев. Без права на ошибку”
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра»
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Автомобиль" 12+
00:00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. “Нефтехимик” –
“Слован” 12+
02:00 «Цена жизни» 16+
03:00 "Манзара" 6+
04:40 “Татар халык җырлары” 0+

05:00 "Халкым
минем..." 12+
05:25
"Нәсыйхәт" 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник ” 12+
09:00 “Человек без пистолета» 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Нәсыйхәт" 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 «Таяну ноктасы»
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Все суры Корана” 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Тамчы-шоу" 0+
15:40 Мультфильмы 0+
16:25 “Игры победителей” 6+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
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 12+
21:00 “Минтимер Шәймиев. Заман һәм шәхес” 6+

05:00 Концерт
07:00 "Sиңа
Mиннән Sәлам"
09:00 "Автомобиль" 12+
09:30 "ДК" 12+
09:45 Мультфильм 0+
10:00 “Кайнар хит” 12+
11:00 “Халкым минем...”
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 "Каравай" 0+
12:30 "Видеоспорт" 12+
13:00 “Канун. Парламент.
Җәмгыять” 12+
13:30 Гөлзадә Сафиуллинаның юбилей кичәсе 6+
15:30 “Ах, бу гомерләр...”.
Зөһрә Сәхәбиева 0+
16:00 «Нәсыйхәт» 6+
16:30 “Татарлар” 12+
17:00 «Без тарихта эзлебез» 6+
17:30 "Әдәби хәзинә" 12+
18:00 “КВН РТ-2017” 12+
19:00 “Среда обитания”
19:30 Новости в субботу
20:00 “Адымнар” 12+
20:30 “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу
22:00 “Однажды в Голливуде” 16+

05:00 Концерт 6+
08:00 “Адымнар” 12+
08:30 Мультфильмы 0+
09:00 “ДК” 12+
09:15 “Поём и учим татарский язык” 0+
09:30 Мультфильм 0+
09:45 “Тамчы-шоу” 0+
10:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
10:45 “Музыкаль каймак” 12+
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 “Среда обитания”
12:30 “Каравай” 0+
13:00 “Закон. Парламент. Общество” 12+
13:30 “Адымнар” 12+
14:00 Раяз Фасыйхов
концерты 6+
15:00 “Ком сәгате” 12+
16:00 “Таяну ноктасы”
17:00 “Видеоспорт” 12+
17:30 “Әдәби хәзинә”
18:00 “Башваткыч” 6+
19:00Телефильм 12+
19:30 “Семь дней” 12+
20:30 “Болгар радиосы”
концерты 6+
21:30 “Семь дней”. 12+
22:30 “База Клейтон”.
00:15 Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов концерты 6+
02:00 «Манзара» 6+

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ»
13.00 «Суд присяжных»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА»
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
2.00 «Место встречи»
3.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
4.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ»
13.00 «Суд присяжных»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА»
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
2.00 «Место встречи»
4.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
4.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ»
13.00 «Суд присяжных»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА»
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
2.00 «Место встречи»
3.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
4.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ»
13.00 «Суд присяжных»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.30 «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 «Правда Гурнова»
22.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
2.05 «Место встречи»
4.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Их нравы» (0+)
6.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «ЧП. Расследование» (16+)
9.50 «Устами младенца»
10.35 «Готовим» (0+)
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Двойные стандарты» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
0.00 «Международная
пилорама» (16+)
1.00 «Борис Краснов. Без
прикрас» (12+)
2.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
4.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
8.00 «Центральное телевидение»
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.05 «Чудо техники»
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Тоже люди»
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.30 Х/ф «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» (16+)
1.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
0 8 : 3 0
"Яшәсен 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". 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".
Телесериал 12+
19:10 "Халкым минем"
19:40 "Татар халык
җырлары" 0+
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".
Ретро-концерт 0+
22:45 "Үткәннәрне
эзләп барам... ". 6+
23:35 "Яшәсен театр!"
00:00 "Яңалыклар" 12+

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:20 "Ике аккош" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Халкым минем" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Асыл Нури". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

05:00 “Җырлыйк
әле!” 05:50
Татарстан
хәбәрләре
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Человек без пистолета» 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Ватандашлар»
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 “Семь дней” 12+
14:00 Документальный
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта эзлебез» 6+
15:40 “Поём и учим татарский язык” 0+
15:55 «Щелкунчик ” 6+
17:00 “Переведи! Татарча өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 Новости Татарстана 12+
19:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Динамо”(Москва) – “Ак Барс” 16+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра»
с Еленой Ряшиной» 12+
23:00 “Чёрное озеро”
23:30 “Видеоспорт” 12+
00:00 “ТНВ: территория
ночного вещания” 12+

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ»
13.00 «Суд присяжных»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА»
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
2.10 «Место встречи»
4.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.00, 0.15, 4.00
«Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.25 «Модный
приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35
«Время покажет» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 2.25 «Наедине со
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 0.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35
«Время покажет» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
18.00, 2.25 «Наедине со
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 0.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35
«Время покажет» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
18.00, 2.25 «Наедине со
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 0.15, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35
«Время покажет» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
18.00, 2.25 «Наедине со
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
0.30 «Бюро» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 5.05 «Модный приговор»
13.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
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 Концерт Максима
Галкина
0.30 «Бюро» (16+)
1.35 Х/ф «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
3.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»

6.25, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
7.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Аллегрова.
«Не могу себя жалеть»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
15.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
19.10 Концерт Кристины
Орбакайте
21.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «Подмосковные вечера» (16+)
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
3.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)
4.45 «Модный приговор»
5.45 «Контрольная закупка»

6.25, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.30 Х/ф «НАСТЯ»
9.10 «Смешарики. ПИНкод»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам»
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» (12+)
17.35 «Э. Радзинский.
«Царство женщин»
19.50 «Точь-в-точь».
Финал» (16+)
22.00 «Воскресное
«Время»
23.30 «Точь-в-точь»
0.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
2.15 Х/ф «КВИНТЕТ»
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.15 «Утро Рос-

6.00, 10.15 «Утро России»

6.00, 10.15 «Утро России»

6.00, 10.15 «Утро России»

6.00, 10.15 «Утро России»

сии»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести

21.00 Вести

21.00 Вести

21.00 Вести

10.55 «О самом главном»

10.55 «О самом главном»

10.55 «О самом главном»

10.55 «О самом главном»

ном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20,

Местное время. Вести

Местное время. Вести

Местное время. Вести

21.45 Местное время.

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

СТВИЯ» (12+)

СТВИЯ» (12+)

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир»

18.40 «Прямой эфир»

18.40 «Прямой эфир»

18.40 «Прямой эфир»

19.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «60 Минут» (12+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

22.00 Т/с «СКЛИФО-

СКИЙ» (12+)

СКИЙ» (12+)

СКИЙ» (12+)

6.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
8.00 М/ф «Маша и
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 5.25 «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 «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии» (12+)
2.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+)
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «МАКАРОВ»
13.10 «Легенды кино.
Жерар Филип»
13.40 «Россия, любовь
моя!. «Алтай. Мир звуков и красок»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
15.35 «Что делать?»
16.25 «Гении и злодеи.
Александр Богданов»
16.55 «Вечер-посвящение А.Солженицыну.
«Жизнь не по лжи»
18.00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Концерт Олега
Погудина. Вальс. Танго.
Романс
20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ»
23.00 «Ближний круг»
Марка Захарова»
23.55 Опера Н.А.Римского-Корсакова «Царская невеста»
2.35 М/ф для взрослых
2.55 «Затерянный город
шелкового пути»
3.40 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»

0.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 0.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,

0.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
0.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, ЛЮБОВЬ» (12+)

САША ЗЛОЙ» (12+)

САША ЗЛОЙ» (12+)

САША ЗЛОЙ» (12+)

2.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В

2.50 «Городок» Лучшее

2.50 «Городок» Лучшее

2.50 «Городок» Лучшее

2.50 «Городок» Лучшее

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

3.50 Т/с «ДАР» (12+)

3.50 Т/с «ДАР» (12+)

3.50 Т/с «ДАР» (12+)

3.50 Т/с «ДАР» (12+)

4.25 Т/с «ДАР» (12+)

6.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
8.05 «Диалоги о животных»
9.00, 12.20 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
1.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
3.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД»
14.35 «Пешком...».
Мышкин затейливый»
15.05 «Л.Семеняка.
Линия жизни»
16.10 Х/ф «РАЗУМ И
ЧУВСТВА»
18.25 «Цвет времени.
Павел Федотов»
18.35 «Виолончель.
Мастера исполнительского искусства»
19.15 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
19.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов»
20.15 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Д/с «Наследие
Древней Азии»
23.10 «Тем временем»
0.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
0.45 «Худсовет»
0.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
2.15 «Нино Рота. Сюита из музыки к кинофильму «Дорога»
3.40
«П.Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КАРТИНА»
13.40, 21.50 «Правила
жизни»
14.10 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
16.10, 22.20 Д/с «Наследие Древней Азии»
17.05 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 «Острова. Павел
Коган и Людмила Станукинас»
18.35 «Виолончель. Мастера исполнительского
искусства»
19.20 «Цвет времени.
Жан-Этьен Лиотар»
19.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный
отбор»
23.10 «И.А.Бунин."Митина любовь»
23.50 «Цвет времени.
Анатолий Зверев»
0.00 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
2.25 «С.Рахманинов. Соната N2 для фортепиано»

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КАРТИНА»
13.45, 21.50 «Правила
жизни»
14.10 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
14.25, 0.50 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО»
16.10, 22.20 Д/с «Наследие Древней Азии»
17.05 «Искусственный
отбор»
17.50 «Больше, чем любовь. Анна и Павел Флоренские»
18.35 «Виолончель. Мастера исполнительского
искусства»
19.15 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»
19.30 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
23.10 «Власть факта.
«Павел I: одинокий император»
23.50 «Цвет времени.
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
0.00 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
0.45 «Худсовет»
2.20 «Ф.Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония»
2.50 Д/ф «О'Генри»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КАРТИНА»
13.35, 21.50 «Правила
жизни»
14.00 «Россия, любовь
моя!. «История и культура
коми»
14.30, 0.50 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО»
16.10 Д/ф «Наследие
Древней Азии»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 Д/ф «Тринадцать
плюс... Леонид Канторович»
18.35 «Виолончель. Мастера исполнительского
искусства»
19.15 Д/ф «Киото. Форма
и пустота»
19.30 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры.
Белые пятна»
22.20 Д/ф «Исчезнувший
город гладиаторов»
23.10 «Культурная революция»
0.00 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
0.45 «Худсовет»
2.20 «Г.Свиридов. Сюита
из музыки к кинофильму
«Время, вперед!»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.00
«Новости культуры»
11.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ»
13.00 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»
13.15 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
13.55 «Письма из провинции. Старица (Тверская
область)»
14.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16.10 Д/ф «Исчезнувший
город гладиаторов»
17.00 «Черные дыры.
Белые пятна»
17.40 «Ю.Левитанский.
«Я медленно учился
жить...»
18.20 «Миша Майский и
Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
19.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье»
20.45, 2.55 «Тайна короны
Джанибека»
21.35 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
23.15 Д/ф «По пути к
пристани»
0.15 «Худсовет»
0.20 «Дядя Ваня»
3.40 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
13.55 «Пряничный домик."По старинным технологиям»
14.20 «Нефронтовые
заметки»
14.50, 2.55 «Страна птиц.
Веселые каменки»
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
17.05 «М.Ножкин. Линия
жизни»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
20.25 «В.Хотиненко. Линия жизни»
21.20 Х/ф «МАКАРОВ»
23.00 Х/ф «ПТИЦЫ»
1.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-

Вести
12.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
15.55 Т/с «ТАЙНЫ

СОВСКИЙ» (12+)
0.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»

Местное время. Вести
12.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Новогодний парад
звёзд»
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РЕКЛАМАЛАР

ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ
ИТЕГЕЗ!
Югары Терешка авылында яшәүче яраткан тормыш иптәшем,
кызым, кадерле әниебез, әбекәебез
Найлә Сабир кызы ЗӘЙНЕТДИНОВА
16 январьда 65 яшьлек юбилеен билгели. Гаиләбезнең яме
булган, изге күңелле, көчле рухлы, сөекле әниебез!
Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең
белән котлап, йөрәк түребездәге иң ихлас
теләкләребезне юллыйбыз. Әни – син
безнең олы таянычыбыз, киңәшчебез,
яшәү үрнәгебез, киң күңелле, 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. Киләчәктә сиңа ныклы сәләмәтлек, шатлык-куанычлардан гына торган
озын гомер телибез. 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. Әни, сез әти белән
бергәләп барлык назыгызны безгә биреп, гаилә учагы җылысында
кадерләп үстердегез. Ныклы белем, яхшы тәрбия биреп олы тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Яшәештән ямь табарга, гаделлеккә,
эш сөяргә, туганнар кадерен белергә өйрәттегез. “Балалар”, дип
өзелеп торуыгыз, акыллы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә.
Алдагы көннәрдә дә безнең уңышларабызга сөенеп, кадер-хөрмәтебезне күреп, җан җылыбызны, рәхмәт хисләребезне тоеп, яшәргә
насыйп булсын 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 Рафаил Сабирович,
әниең Мәфтүха Абубәкәровна, балаларың Гөлнара-Ришат, Радик-Венера, оныкларың Гөлназ, Риналь, Айрат, Алмаз.
Югары Терешка – Тольятти - Карамалы.

БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

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

Скорая компьютерная помощь

Продается машина “ВАЗ2110”, 1998 года выпуска, в хоИП «Шафиева» предоставляет услуги по установке, нарошем состоянии. Возможен
торг при осмотре. Телефон:
стройке, а также по ремонту компьютерной технике. Профес89272019800.
сиональный ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка
WindowsXР/7/8/10; Удаление вирусов, установка антивирусника; В р.п. Старая Кулатка, по
ул. Больничная продается
Очистка от пыли и грязи при перегреве; Оптимизация работы
3х-комнатная квартира. Кваркомпьютера и многое другое. Выезжаю в села, работаю с орга- тира очень теплая, расположена на 2м этаже, в середине
низациями. Цены приемлемые. Действует скидочная система.
дома. Имеются все удобства.
Заказы принимаются круглосуточно.
Отопление индивидуальное, с
Мы находимся по адресу: р.п. Старая Кулатка, в здании
новым газовым оборудованием. Цена договорная. Возможмагазина «Магнит» на втором этаже, павильон № 12.
но приобретение на средства
Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).
материнского капитала. Обращаться по телефонам: 8-951887-25-47; 8-919-831-12-11.
“Транстехсервис” муниципаль учреждениесе коллективы, улы
Айрат Равилевич БАЙГУЗИННЫҢ
Принимаю заказы на пошив
вакытсыз вафат булуы сәбәпле, хезмәттәшләре Р. Ш. Байгузинның и ремонт швейных изделий в
һәм тормыш иптәшенең тирән кайгыларын уртаклаша.
р. п. Радищево. Обращаться
по телефону: 8-927-820-15-70.
“Мостяк” авыл поселениесе
«Иске Кулаткы» муниципаль
В р.п. Старая Кулатка пропаадминистрациясе коллективы
берәмлеге администрациясе
әнисе
районның Мактаулы граждала собака, породы «Хаски».
Сәйдә Азамовна
нины
Цвет- белый с рыжим отливом.
РЫЗВАНОВАНЫҢ
Рәхимә Солтановна
Нашедших очень просим сообвафат булуы сәбәпле, “Мостяк”
ЯХИНАНЫҢ
щить нам по телефону: 8-929авыл поселениесе администравафат булуы сәбәпле, якынна790-59-61 за вознаграждение.
циясе Башлыгы Ө. Ф. Резвановрының, туганнарының кайгысын
ның тирән кайгысын уртаклаша. уртаклаша.
Безнең өчен иң кадерле, иң якын кешебез, яраткан әниебез, әбекәебез Равза Алимҗановна МӘГДИЕВАНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга
озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен
“Гани” мәчете картларына, төн кунучы әбиләргә, тирә-күршеләргә,
туганнарга, дусларга, Тукай урамында яшәүче күршеләргә чын
күңелдән олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә
дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Тимербулатовлар, Сөләймановлар, Мәгдиевлар, Уколовлар,
Беликовлар гаиләләре.
Иске Кулаткы – Мәскәү – Зеленоград – Тольятти.
Дөньяда безнең өчен иң кадерле, сөекле улыбыз, яраткан тормыш
иптәшем, оныгыбыз, энебез, энекәшебез Айрат Равил улы БАЙГУЗИННЫ хөрмәтләп соңгы юлга озатуда катнашкан, кайгыбызны
уртаклашкан өчен Иске Кулаткы районы Башлыгы Э. Ә. Ганеевка,
Иске Кулаткы район администрациясе Башлыгы И. А. Аблязовка
һәм тулаем администрация, “Транстехсервис” муниципаль учреждениесе, Радищево район суды коллективларына, “Сафия” мәчете
имамы Р. С. Бәшировка, барлык мәчет картларына, дога кылып,
төн кунучы әбиләргә, барлык туганнарыбызга, хезмәттәшләребезгә,
дус – иптәшләргә, улыбызның сыйныфташларына, дусларына, күршеләребезгә, авылдашларыбызга, читтән килгән туганнарыбызга
олы рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә дә
безнеке кебек кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Байгузиннар, Беляловлар, Бекировлар, Галимуллиннар, Зариповлар, Хусаиновлар гаиләләре.
Иске Кулаткы – Иске Ишле – Мамадыш – Менделеевск – Зирекле
- Тольятти – Чирекле – Мәскәү.
Безнең өчен иң кадерле булган, иң якын кешебез, тормыш иптәшем,
әниебез, әбекәебез, җиңгиебез, апабыз Румия Исхак кызы ИЛЬЯСОВАНЫ хөрмәтләп соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән,
кайгыбызны уртаклашкан өчен “Таң” җәмгыяте, “Гөлчәчәк” балалар
бакчасы, санитар – эпидемия күзәтү коллективларына, “Җәмигъ ”,
“Гани”, “Әнвәр” мәчетләре картларына, “Җәмигъ” мәчете имамы
Рафаэль Ахмеровка, дога кылып, төн кунучы әбиләргә, туганнарга,
дусларга, күршеләргә, кода-кодагыйларга ихлас күңелләребездән
олы рәхмәтләребезне белдерәбез.
Ильясовлар, Хуббиевлар, Магдеевлар, Ибраһимовлар, Хәбибуллиннар, Имангуловлар, Курмашевлар, Байбиковлар, Измайловлар, Гафуровлар гаиләләре.
Иске Кулаткы – Усть Кулаткы – Яңа Зимница – Тольятти – Яңа
Кулаткы – Казан.
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“Күмәк көч” район газетасы
редакциясе коллективы, элеккеге полиграфистлар, хезмәттәшләре, районның Мактаулы
гражданины Рәхимә Солтановна ЯХИНАНЫҢ
вафат
булуын белдерәләр һәм балаларының тирән кайгыларын
уртаклашалар.
Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан сугыш ветеранының тол
хатыны, хезмәт ветераны Равза
Алимҗановна МАГДЕЕВА
вафат булуы сәбәпле, якыннарының, туганнарының тирән
кайгысын уртаклаша.
Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан сугыш елы баласы, хезмәт
ветераны Румия Исхаковна
ИЛЬЯСОВА вафат булуы сәбәпле, якыннарының, туганнарының тирән кайгысын уртаклаша.
Район мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы
һәм Югары Терешка төп мәктәбе коллективы апасы Әминә
Идрисовна СӘЙФЕТДИНОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле
хезмәткәр Вильдан Идрисович
Алмакаевның тирән кайгысын
уртаклашалар.
Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Зеленайдан сугыш ветераны, I
группа инвалиды Гыйльман
Сафович АБӘЙДУЛЛИН вафат
булуы сәбәпле, якыннарының,
туганнарының тирән кайгысын
уртаклаша.

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

