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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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“Күмәк көч”кә арзан 
хакка язылыгыз!

Хөрмәтле газета укучылар!
2017 елның беренче яртыеллыгына район 

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

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

Арзан хакка газетага язылырга ашыгыгыз!

9 октября – День работников 
сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности
Уважаемые труженики агропромышленного ком-

плекса Ульяновской области! 
От всей души поздравляю вас с праздником! 

Испокон веков наш край славится щедрыми нивами 
и  зелеными  лугами,  богатым  урожаем  и  профессио-
нальными аграриями. Тяжелый, но в то же время по-
четный  и  благородный  труд  крестьян,  передаваемые 
из  поколения  в  поколение  традиции  позволяют  нам 
бить все новые рекорды по сбору урожая. В этом году 
нам вдвое удалось перекрыть потребность региона в 
продовольственном и фуражном зерне. Во много это 
стало возможным благодаря сильным духом, трудолю-
бивым и честным труженикам поля. Ведь именно они 
трудились в сложных погодных условиях не покладая 
рук и, не считаясь со временем и здоровьем, проявляя 
истинный трудовой героизм.

В этот день мы также поздравляем животноводов, 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций,  фермеров,  а  также  учёных-аграриев. 
Своим благородным и ежедневным трудом работники 
отрасли  обеспечивают  страну  продуктами  питания 
самого высокого качества. Растут надои молока, увели-
чивается производство мясной  продукции и  яиц – эта 
позитивная динамика двигает вперед показатели реги-
она, по многим из которых мы в лидерах Приволжского 
федерального округа.

Особую  благодарность  и  уважение  всех  жителей 
Ульяновской области заслуживают заслуги ветеранов 
сельскохозяйственной отрасли. Именно они создавали 
прочный  фундамент,  который  позволяет  развиваться 
аграрной сфере. Труженики поля всегда самоотверженно 
и беззаветно трудились на родной земле, и до сих пор 
передают бесценный опыт молодому поколению.

Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Ульяновской об-
ласти! Ваш профессиональный праздник – это праздник 
всего региона. Низкий вам поклон за самоотверженный и 
каждодневный труд! Желаю вам могучего крестьянского 
здоровья, большого счастья, семейного благополучия, 
новых больших успехов в благородном труде сельского 
труженика.

 
С.И. МОРОЗОВ,

Губернатор Ульяновской области.

9 октябрьдә илебездә авыл 
хуҗалыгы  һәм  эшкәртү  про-
мышленносте  хезмәткәрләре 
көне билгеләнде. Бу матур бәй-
рәм безнең Иске Кулаткы рай-
онында  да оешкан төстә үтте. 
Ул  көнне  авыл  производство 
кооперативлары,  крестьян- 
фермерлык  хуҗалыклары, 
поселение хезмәткәрләре, мәк-
тәп коллективлары һәм төрле 
оешмалар үзләре җитештергән 
продукцияләр белән эшчеләр 
поселогының сату мәйданына 
ашыктылар. Иртәнге 7 сәгатьтә 
үк    биредә  төрле  техника-
ларның  гөрелтесе  еракларга 
ишетелде. Район халкы кирәк-
ярак әйберен алырга дип көзге 
ярминкәгә ашыкты.  

Ярминкәдә  сатып  алучы-
ларга бер килограммы 8 сум-
нан - бодай, 6 сумнан - арыш, 
тары, 300 сумнан - ит, 8 сум-
нан  -  бәрәңге  ,  15-18  сумнан 
- көнбагыш, 50 сумнан - кара-
бодай  ярмасы,  40-50  сумнан 
Хвалынск  алмасы  һәм башка 
продукцияләр тәкъдим ителде.

Анда "Бахтеевка", "Вязовый 
Гай"  производство  коопера-
тивлары, ИП «Тухфатуллин Р. 
Б.»,  ИП «Аввәсов И.Ш.», ИП 
«Хайров  И.  С.»,  ИП  «Ягудин 
Р. Б.», ИП«Тимушев Г. Ш.», ИП 
«Шарипов Ф. Р.» хуҗалыклары 

актив катнашып, халыкны юга-
рыда  әйтеп    үткән    товарлар  
белән шатландырдылар.  

 Иртәнге  9 сәгатьтә бәйрәм 
тантанасы  ачык  итеп  белде-
релде.  Аның  трибунасыннан, 
беренче  булып, Иске Кулаткы 
район  администрациясенең 
Башлыгы И. А. Аблязов чыгыш 
ясады.

- Хөрмәтле  авыл  хуҗалыгы 
һәм эшкәртү промышленносте 
хезмәткәрләре!  Мин  сезне 
район  администрациясе  һәм 
үз  исемемнән  профессио-
наль  бәйрәмегез  белән  чын 
күңелдән кайнар тәбрик  итәм! 
Сезнең авыр  хезмәтегез иле-
без  экономикасының  нигезе 
булып санала һәм киләчәктә дә 
азык-төлек белән тәэмин итүдә  
районыбызга, хәтта өлкәбезгә 
тиешле өлеш кертәрсез, - дип 
нык ышаныч белдерәбез. 

И.А.Аблязов  чыгышын 
дәвам  итеп,  районыбызның 
авыл    хуҗалыгы    хезмәт-
кәрләренең  башкарылган 
эшләренә  югары  бәя  бирде 
һәм  аларның  уңай  күрсәт-
кечләре  белән  таныштырды. 
Шуның  белән  беррәттән  ул 
хуҗалыкларда  мөгезле  эре 
терлек санының кимүен дә ас-
сызыклады һәм җитәкчеләргә 
бу тармакка зур игътибар бирү 

кирәклеген белдерде.
Бәйрәм  уңаеннан,  И.А. 

Аблязов  хуҗалык  алдынгы-
ларына  район  администра-
циясенең    Рәхмәт  хатларын  
һәм  акчалата    бүләкләрен 
тапшырды. 

Бу матур чарада Ульяновск 
өлкәсе  авыл  хуҗалыгы  Ми-
нистрлыгының  баш  белгече 
Евгений  Федорович  Федулов 
та  катнашты.  Ул    искекулат-
кылыларны өлкә Губернаторы 
С.  И.  Морозов  һәм  үз    исе-
меннән  кайнар  тәбрик  итеп, 
аларга  зур  уңышлар  теләде.  
Е.  Ф.  Федулов  шулай  ук    ИП 
«Төхфәтуллин Р. Б.» хуҗалы-
гының баш бухгалтеры  З. Ш. 
Азизовага, механизаторы Р. Ш. 
Аюповка, ИП«Сафаров Р. Ш.» 
хужалыгының җитәкчесе  Р. Ш. 
Сафаровка    Ульяновск  авыл 
хуҗалыгы  Министрлыгының  
Рәхмәт хатларын тапшырды. 

Иске  Кулаткы  районы  
авыл  территорияләрен үстерү 
идарәсенең  начальнигы  А.  Р. 
Аблязов  чыгыш  ясап,  искеку-
латкылыларны  олы  бәйрәм 
белән кайнар тәбрик итте һәм 
киләсе ел уңышына нык нигез 
салу,  көнбагыш  урагының  ба-
рышы турында сөйләде. 

Бу матур бәйрәмне оешты-
руда район мәдәният хезмәт-

кәрләренең  тырышлыгын  ае-
руча  билгеләп  үтәргә  кирәк. 
Алар  милли  киемнәр  киенеп, 
сәхнә түреннән  матур җырлар 
башкардылар һәм килгән куна-
кларга яңа уңышның караваен 
тәкъдим иттеләр. Һәвәскәр җы-
рчылар Сафа Юнусов, Фирүзә 
Алимова,  Фәрит  Абдуллин  
һәм башкалар моңлы көйләре 
белән тамашачылар күңелендә 
зур кызыксыну уяттылар. 

Бәйрәмдә  авыл  поселени-
еләре  дә,  мәктәп  коллектив-
лары  да  зур  активлык  белән 
катнаштылар. Алар тарафын-
нан  ясалган  тәмле  ризыклар, 
яшелчәләр күргәзмәләре халы-
кка  бик охшады. Аеруча Иске 
Кулаткы  балаларга  өстәмә 
белем бирү үзәге, Иске Мостяк 
урта  мәктәбе  коллективла-
рының  эшләренә  уңай  бәя 
бирелде. 

Авыл      хуҗалыгы    һәм  
эшкәртү  промышленносте 
хезмәткәрләре  көне  зур 
оешканлык  белән  узды.  Бу 
бәйрәмдә  алдынгылар  да 
бүләкләнде,  авыл  халкы  да 
хөрмәтләнде.  Авыл  хуҗалы-
гында  эшләр  гөрләп  торган-
да,  мондый  матур  чаралар 
киләчәктә дә булыр әле.

Рөстәм АРИФУЛЛИН. 
Автор фотосы. 

Авыл халкы бәйрәм итте 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  06.10. 2016г.                                     с. Старое Зеленое                                                 №  9/1

О делегировании депутатов Совета депутатов муниципального образования Зеленов-
ское сельское поселение в Совет депутатов муниципального образования «Старокулат-

кинский район» Ульяновской области

 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Ульяновской области от 07 
июля  2014 г. № 100-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления в Ульяновской области», на основании Положения «О порядке избрания (де-
легирования) депутатов Совета депутатов муниципального образования Зеленовское сельское  
поселение в Совет депутатов муниципального образования  «Старокулаткинский район» Улья-
новской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Зеленовское  сельское  поселение  Старокулаткинского  района  от  28.09.2016г.  №  8  /1,  Совет 
депутатов МО Зеленовское сельское поселение  решил: 

1. Делегировать депутатов от Совета депутатов муниципального образования Зеленовское 
сельское поселение в Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинский район»:

1) Бяширова Менир Мяхмутьовича;
2) Бикбаеву Фирюзя Мудярисовну.  
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования
Зеленовское сельское поселение                                                      М.З. БЕКЕРОВ. 

                                                                                                           
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Совет депутатов
муниципального образования Терешанское сельское поселение

Старокулаткинского района Ульяновской области
третьего созыва 

РЕШЕНИЕ

06  октября  2016                             с.Средняя Терешка                                                №  9.1                        

О делегировании депутатов Совета депутатов муниципального образования Терешан-
ское сельское поселение

в Совет депутатов муниципального образования 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Ульяновской области от 07 
июля  2014 г. № 100-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления в Ульяновской области», на основании Положения «О порядке избрания (де-
легирования) депутатов Совета депутатов муниципального образования Терешанское сельское  
поселение в Совет депутатов муниципального образования  «Старокулаткинский район» Улья-
новской области шестого созыва, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования  Терешанское  сельское  поселение  Старокулаткинского  района  от  28.09.2016  № 
8/1, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Терешанское сельское 
поселение третьего созыва решил:

1. Делегировать депутатов от Совета депутатов муниципального образования Терешанское 
сельское поселение в Совет депутатов муниципального  образования «Старокулаткинский район»:

1) Кузяева  Рафаэля  Наильевича;
2) Ягудину Нажию  Абдулхаковну. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального 
образования Терешанское сельское поселение                                             Ф.К.ЗАБИРОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОАТЛАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
СТАРОКУЛАТКИНСКОГО  РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 Р Е Ш Е Н И Е 

  От  06 октября 2016 года                     с. Старый Атлаш                                                            № 10/1

О делегировании депутатов 
Совета депутатов муниципального образованияСтароатлашское  сельское поселение 

в Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинский район»
 Ульяновской области

 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Ульяновской области от 07 
июля  2014 г. № 100-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов организации мест-
ного самоуправления в Ульяновской области», на основании Положения «О порядке избрания 
(делегирования) депутатов Совета депутатов муниципального образования Староатлашское  
сельское    поселение  в  Совет  депутатов  муниципального  образования    «Старокулаткинский 
район» Ульяновской области шестого созыва, утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального образования Староатлашское  сельское поселение Старокулаткинского района 
от 28.09.2016г № 9/1.

Совет депутатов МО Староатлашское сельское поселение  р е ш и л: 

1. Делегировать депутатов от Совета депутатов муниципального образования Староатлашское 
сельское поселение в Совет депутатов муниципального  образования «Старокулаткинский район»:

1) Аввясова И.Ш.;
2) Ямашеву Н.Л.. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию .

Глава муниципального образования 
Староатлашское  сельское поселение                                                             Н.Р. ЧАМКАЕВА.   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов муниципального образования

Мостякское сельское поселение
Старокулаткинского района Ульяновской  области

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06.10.2016г                                         с. Старый Мостяк                                              № 10/1  

О делегировании депутатов 
Совета депутатов муниципального образования

Мостякское сельское поселение 
в Совет депутатов муниципального 

образования «Старокулаткинский район»
 Ульяновской области

 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Ульяновской области от 07 
июля  2014 г. № 100-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления в Ульяновской области», на основании Положения «О порядке избрания (де-
легирования) депутатов Совета депутатов муниципального образования Мостякское сельское  
поселение в Совет депутатов муниципального образования  «Старокулаткинский район» Улья-
новской области шестого созыва, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования Мостякское сельское поселение Старокулаткинского района от 28.09.2016г №9/1.

Совет депутатов МО Мостякское сельское поселение  р е ш и л: 

1. Делегировать депутатов от Совета депутатов муниципального образования Мостякское 
сельское поселение в Совет депутатов муниципального  образования «Старокулаткинский район»:

1) Ганеева Эдуард Анваровича
2) Курамшина Шамиль Самятовича 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Мостякское сельское поселение                                                                           М.М. НУГАЕВ.

Официальная информация   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОКУЛАТКИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«06 » октября 2016 г.                         р.п. Старая Кулатка                                №7/1

О делегировании депутатов   
Совета депутатов муниципального образования 

«Старокулаткинское городское поселение»
 в Совет депутатов муниципального 

 образования «Старокулаткинский район»
Ульяновской области 

 
     Руководствуясь Федеральным законом РФ  от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в РФ», Законом Ульяновской области от 07 
июля 2014 г.№100-ЗО «О  правовом  регулировании  отдельных вопросов организации местно-
го самоуправления в Ульяновской  области», на основании Положения «О порядке избрания 
(делегирования)депутатов Совета депутатов муниципального образования «Старокулаткинское 
городское  поселение»в  Совет  депутатов  муниципального  образования  «Старокулаткинский 
район»Ульяновской области  шестого созыва, утвержденного  решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
от «28» сентября 2016г. № 6/1, Совет депутатов МО «Старокулаткинское городское поселение».

                                                        РЕШИЛ:

1.Делегировать депутатов от Совета депутатов  муниципального  образования «Старокулат-
кинское городское поселение» в Совет  депутатов муниципального образования «Старокулат-
кинский район»:

1) Аблязова Наримана Умяровича;
2) Нугаеву Санию Фяритовну;

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

Информационно  –  ана-
литическая система Обще-
российский  банк  вакансий 
«Работа  в  России»  (www.
trudvsem.ru)  является  фе-
деральной  государствен-
ной  информационной 
системой,  содержащей 
информацию  о  возмож-
ностях  трудоустройства, 
работодателях, испытыва-
ющих потребность в работ-
никах, наличии свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей,  гражданах, 
ищущих работу. 

Отличительной  чертой 
информационно  –  анали-
тической  системы  Обще-
российский  банк  вакансий 
«Работа в России»  (далее 
–  портал)  является  уни-
кальная  база  вакансий, 
формируемая  сетью  из 
более  чем  2,5  тысяч  цен-
тров занятости населения. 
Являясь  государственной 
информационной  систе-
мой, Портал предоставляет 
свои сервисы, как работо-

дателям, так и соискателям 
бесплатно. 

Пользователям  пор-
тала  доступен  модуль, 
обеспечивающий  оценку 
транспортной доступности 
вакансии  в  зависимости 
от  места  расположения 
соискателя. При просмотре 
информации о вакансии в 
блоке  «Вакансия  на  кар-
те»  имеется  возможность 
построения  маршрута  от 
введенного  соискателем 
адреса до предполагаемо-
го  места  работы.  Причем 
система  предложит  сразу 
два варианта – «на маши-
не»  или  «общественным 
транспортом».  Варианты 
сортируются  по  возраста-
нию  времени  пути,  и  для 
каждого из них отображена 
длина пути и время в пути. 

Соискатели  могут  оз-
накомиться  с  вакансиями, 
задав  регион  и  другие 
необходимые  параметры. 
Вместе с перечнем вакан-
сий  для  трудоустройства 

на портале представлена и 
попутная информация о ка-
ждом регионе, в том числе 
об уровне средней зарпла-
ты, наличие арендного жи-
лья и др. Для соискателей 
на портале предусмотрено 
ведение личного кабинета, 
самостоятельного  разме-
щения резюме. 

Уважаемые работодате-
ли, напоминаем Вам о не-
обходимости  соблюдения 
п.3 ст.25 Закона Российской 
Федерации  «О  занятости 
населения в Российской Фе-
дерации»  о  ежемесячном 
предоставлении  в  центры 
занятости  населения  све-
дений о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей.  А  также  ин-
формируем о возможности 
самостоятельного  разме-
щения  вакансий  после 
регистрации на портале.

Внимание граждан и работодателей!
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    С наступлением осен-
них холодов в осенне-зим-
ний  период,  как  правило, 
увеличивается количество 
пожаров в жилом секторе 
и  природно  –  ландшафт-
ных  пожаров,при  которых 
не  редко  происходит  ги-
бель людей.  30 пожарная 
частьи  отдел  надзорной 
деятельностиво избежание 
чрезвычайных ситуаций на 
подведомственной  терри-
тории  проводит  ряд  про-
филактических  меропри-
ятий  по  предупреждению 
возникновения  пожаров 
и  гибели  людей  на  них,  а 
именно:

-  силами  личного  со-
става  пожарных  частей 
проводится  осенняя  про-
верка  состояния  источ-
ников  противопожарного 
водоснабжения  во  всех 
населенных пунктах района 
и их подготовка к зимнему 
пожароопасному периоду.

-  проводятся  практиче-
ские мероприятия по эва-
куации детей,  учительского 
и технического персонала 
во  всех  образовательных 
учреждениях  района.  При 
проведении эвакуации вы-
являются  малочислен-
ные  нарушения,  которые 
обсуждаются  на  рабочих 
совещаниях,по  итогам  ко-
торых  принимаются  меры 
по устранению выявленных 
нарушений.

-  проводится  большая 
практическая  работа  по 
освещению мер пожарной 
безопасности  в  местных 
СМИ  (хочется  поблаго-
дарить  руководство  и  ра-
ботников  местной  газеты 

«Кумяк  Кюч»  и  местного 
телевидения ООО «Новая 
Волна»  за  помощь  в  про-
филактике  возникновения 
пожаров  и  чрезвычайных 
ситуаций).

-  силами  работников 
пожарной  охраны  (ПЧ-30, 
ПЧ-101,  ПЧ-121,  ПЧ-126) 
во всех населенных пунктах 
района  проводится  ин-
структаж населения мерам 
пожарной  безопасности 
и  поадресная  беседа  с 
многодетными  семьями, 
пенсионерами  и  лицами, 
ведущими  аморальный 
образ  жизнипо  соблюде-
нию требований пожарной 
безопасности.

Но  данной  работы  не-
достаточно  для  преду-
преждения возникновения 
пожаров  без  помощи  са-
мого  населения.Гражда-
не  будьте  бдительны,  со-
блюдайте меры пожарной 
безопасности!  Как  гласит  
народная мудрость «Пожар 
легче  предупредить,  чем 
потушить».

При  наступлении  холо-
дов в жилых домах начина-
ют активно использоваться 
электрические  нагрева-
тельные  приборы.  Самая 
распространенная причина 
пожаров - нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых 
электронагревательных 
приборов.  С  наступлени-
ем минусовых температур 
увеличивается количество 
включенных в сеть электро-
нагревательных приборов, 
а, следовательно, и нагруз-
ка  на  электропроводку.  В 
ряде  случаев  из-за  есте-

ственного старения, также 
вследствие  длительного 
периода  эксплуатации  с 
перегрузкой,  происходит 
пробой изоляции и короткое 
замыкание  электропро-
водки,  которое  приводит 
к  возникновению  пожара. 
Ни для кого не секрет, что 
электрическая  проводка 
во многих жилых домах го-
рода и района, а особенно 
в жилых домах старой по-
стройки, находится далеко 
не в идеальном состоянии.

Чтобы  желание  обо-
греться не стало причи-
ной  пожара,  надо  пом-
нить: 

1.  Нормальная  рабо-
та  электроприборов  обе-
спечивается  устройством 
самих  приборов.  Поэтому 
ни  в  коем  случае  нельзя 
использовать самодельные 
приборы,  изготовленные 
кустарным  способом,  а 
также приборы с истекшим 
сроком службы. 

  2.  Соприкосновение 
обогревателей с  горючими 
поверхностями  (мебель,  
имущество)    вызывает 
тепловое  воспламенение, 
поэтому при их эксплуата-
ции рекомендуется исполь-
зовать  несгораемые  токо-
непроводящие  подставки. 
Важно  также  исключить 
возможность  попадания 
шнуров питания электриче-
ских обогревателей в зону 
теплового излучения и воду. 

3. Уходя из дома, необхо-
димо вынуть шнур питания 
электрических обогревате-
лей из розетки. 

 4. При первых призна-
ках возникновения пожара 

(запаха горелой изоляции, 
дыма) следует обесточить  
общую  домовую  электри-
ческую сеть через автомат 
электрического счетчика и 
сообщить о случившемся в 
пожарную охрану. В случае 
интенсивного горения сле-
дует  покинуть  помещение 
во  избежание  отравления 
токсичными  продуктами 
горения.

Не  пренебрегайте  пра-
вилами эксплуатации элек-
тробытовых приборов!

Также одной из распро-
страненных  причин  пожа-
ров  в  жилом  секторе  яв-
ляется нарушение правил 
пожарной  безопасности 
при устройстве и эксплуа-
тации печей.

Перед  началом  ото-
пительного  сезона  нужно 
проверить  исправность 
печи  и  дымохода,  отре-
монтировать  и  вычистить 
сажу,  заделать  трещины 
глиняно-песчаным раство-
ром,  побелить  дымовую 
трубу на чердаке и крыше 
и выше кровли. Следует не 
реже одного раза в три ме-
сяца очищать от скопления 
сажи дымоходы комнатных 
печей. 

В  квартирах  и  жилых 
домах,  имеющих  печное 
отопление,  необходимо 
обратить  внимание  на 
выполнение  требований 
пожарной  безопасности, 
как при устройстве печей, 
так  и  при  их  эксплуата-
ции.  Пожары  чаще  всего 
происходят  в  результате 
перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин, 
в  результате  применения 

для  растопки  горючих  и 
легковоспламеняющихся 
жидкостей,  выпадения  из 
топки или зольника горящих 
углей.  Для  долговечной  и 
безопасной  эксплуатации 
печного  отопления  сле-
дует  помнить  следующие 
требования: печи и другие 
отопительные  приборы 
должны  иметь  противопо-
жарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а 
также  предтопочный  лист 
размером  0,5  х  0,7м  на 
деревянном полу или полу 
из  других  горючих  мате-
риалов.  Наиболее  часто 
пожары  происходят,  когда 
печи  оставляют  во  время 
топки  без  наблюдения. 
В  сильные  морозы  печи 
нередко топят длительное 
время,  в  результате  чего 
происходит  перекал  от-
дельных  их  частей.  Если 
эти  части  соприкасаются 
с  деревянными  стенами 
или  мебелью,  то  пожар 
неизбежен. Поэтому реко-
мендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа, 
нежели один раз длитель-
ное время. Вблизи печей и 
непосредственно на их по-
верхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или 
материалы, сушить белье.

Доводим до Вашего све-
дения, что работы, связан-
ные с устройством (кладка, 
монтаж),  ремонтом,  обли-
цовкой, теплоизоляцией и 
очисткой  печей,  каминов, 
других теплогенерирующих 
установок  и  дымоходов 
входят  в  перечень  работ 
и  услуг,  составляющих 
деятельность по монтажу, 

техническому  обслужи-
ванию  и  ремонту  средств 
обеспечения  пожарной 
безопасности  зданий  и 
сооружений.  Данная  дея-
тельность подлежит обяза-
тельному лицензированию. 
Лицензирующим  органом 
является  МЧС  России. 
Осуществление указанной 
деятельности  без  лицен-
зии МЧС России является 
административным  пра-
вонарушением, как в рам-
ках  предпринимательской 
деятельности  (часть  2  ст. 
14.1  КоАП  РФ),  так  и  без 
извлечения прибыли (часть 
1 ст. 19.20 КоАП РФ).

СОБЛЮДАЙТЕ  ЭЛЕ-
МЕНТАРНЫЕ  ТРЕБОВА-
НИЯ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗ-
ОПАСНОСТИ!  ПОМОГИ-
ТЕ  СОХРАНИТЬ  СВОЮ 
ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

При  пожаре  звоните: 
-    01  (по  стационарному 
телефону)    -  101,112  (по 
сотовому телефону).

А.Д. ШАМИОНОВ, 
Заместитель 

начальника 30-й 
пожарной части.                                     

В.С. АЗИЗОВ, 
Заместитель

 начальника ОНД 
по Павловскому, 
Радищевскому и

 Старокулаткинскому 
районам подполковник 

внутренней службы.

01 информирует   

Уважаемые жители Старокулаткинского района!

Раньше,  когда  мир  не 
был  оснащен  развитыми 
ИТ-технологиями,  граж-
данам приходилось лично 
обращаться  в  различные 
органы  власти  для  полу-
чения  госуслуг.  Сейчас,  с 
приходом  новых  техноло-
гий, заявителям порой даже 
не нужно выходить из дома 
для  оформления  тех  или 
иных документов и получе-
ния услуг. Для этого можно 
воспользоваться  единым 
порталом государственных 
услуг (ЕПГУ). 

ЕПГУ  экономит  Ваше 
время.  Теперь  не  нужно 
искать  информацию  на 
разных сайтах, все сосре-
доточено  на  единой  ин-
формационной  площадке. 
Доступ ко всем сведениям 
ЕПГУ круглосуточный и бес-
платный.  Единый  портал 
находится  в  постоянном 
развитии:  еженедельно 
появляются  новые  элек-
тронные формы заявлений 
по государственным и муни-
ципальным услугам.

Вы  можете  получить 
информацию  и  услуги  в 
любом  удобном  для  Вас 
месте  и  в  любое  удобное 
для Вас время, необходи-

мо  только  подключение  к 
сети Интернет. Портал дает 
возможность  проверять 
штрафы ГИБДД, налоговую 
задолженность,  получить 
извещение  о  состоянии 
лицевого  счета  в  ПФР, 
оформить  регистрацию 
транспортного  средства, 
паспорт,  загранпаспорт  и 
получить  многие  другие 
услуги.

Как зарегистрироваться 
на ЕПГУ?

Для регистрации Вам по-
требуются: паспорт, страхо-
вой номер индивидуального 
страхового счета – СНИЛС, 
любой действующий адрес 
электронной почты, номер 
мобильного телефона.

В первую очередь, зая-
вителю  необходимо  зайти 
на  портал  (www.gosuslugi.
ru).  Далее выбрать  кнопку 
«Регистрация»  в  верхнем 
правом  углу  и  заполнить 
регистрационную  форму, 
после чего вам придет код 
подтверждения. Установи-
те пароль для входа в систе-
му, тогда вы сможете войти 
в свой «Личный кабинет».

Для  получения  полного 
перечня госуслуг вам будет 
необходимо  подтвердить 

свою личность. Это можно 
сделать  разными  спосо-
бами.

Для подтверждения лич-
ности  можно  обратиться 
вцентры  госуслуг  “Мои 
Документы”, центры управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ, центры обслуживания 
пользователей  портала 
госуслуг  на  базе  органов 
внутренних дел.

Для  подтверждения 
учётной записи необходимо 
прийти с паспортом в один 
из центров обслуживания. 
С адресами центров также 
можно  ознакомиться  на 
портале  государственных 
услуг  (www.gosuslugi.ru/
help/address). 

Кроме сайта, у портала 
госуслуг  есть  мобильное 
приложение.  Это  помощ-
ник, который помогает заре-
гистрироваться на портале, 
отслеживать  статус  обра-
щений,  вовремя  узнавать 
о новых штрафах. Если вы 
установите  приложение  и 
настроите  уведомления, 
приложение  сразу  будет 
сообщать  вам  о  новом 
штрафе,  чтобы  вы  его  не 
пропустили.

Пользоваться госуслугами стало проще!

Областное государствен-
ное  казённое  учреждение 
Центр занятости населения 
Старокулаткинского района 
надеется на тесное сотруд-
ничество с Вами в решении 
проблем  занятости  лиц  с 
ограниченными возможно-
стями.

Согласно  части  3  ста-
тьи  25  Закона  Российской 
Федерации  от  19.04.1991                  
№  1032-1  «О  занятости 
населения  в  Российской 
Федерации»  и    в  соответ-
ствии с установленной кво-
той для приёма на работу 
инвалидов,    работодатели 
обязаны создавать или вы-
делять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов 
и  принимать  локальные 
нормативные акты, содер-
жащие сведения о данных 
рабочих  местах  (пункт  1 
статьи  24  Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов  в  Российской 
Федерации»).

Работодатели  обязаны 
ежемесячно  до  05  числа 
каждого  месяца,  следую-
щего  за  отчетным  пред-
ставлять в ОГКУ ЦЗН Ста-
рокулаткинского  района 

информацию  о  наличии 
свободных  рабочих  мест 
и  вакантных  должностей, 
созданных  или  выделен-
ных  рабочих  местах  для 
трудоустройства инвалидов 
в  соответствии  с  установ-
ленной  квотой  для  прие-
ма  на  работу  инвалидов, 
включая  информацию  о 
локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для при-
ема  на  работу  инвалидов 
(часть  3  статьи  25  Закона 
Российской  Федерации  от 
19.04.1991  №  1032-1  «О 
занятости  населения  в 
Российской Федерации»).

До  1  декабря  текущего 
года  работодатели,  име-
ющие  среднесписочную 
численность не менее чем 
35  человек,  обязаны  пре-
доставить  в  ОГКУ  ЦЗН 
Старокулаткинского района 
сведения по установленной 
форме о рассчитанном ими 
числе  инвалидов,  подле-
жащих  приёму  на  работу  
в  счёт  квоты  в  следую-
щем году (статья 2 Закона 
Ульяновской  области  от 
27.04.2009  №  41-ЗО  «О 
квоте для приёма на работу 

инвалидов  на  территории 
Ульяновской  области  и 
признании  утратившими 
силу  отдельных  законода-
тельных актов (положений 
законодательных  актов) 
Ульяновской области»).

 За неисполнение рабо-
тодателем обязанности по 
созданию  или  выделению 
рабочих  мест  для  трудо-
устройства  инвалидов,    в 
соответствии с установлен-
ной квотой для приёма на 
работу инвалидов наступа-
ет ответственность в виде 
наложения административ-
ного  штрафа  (статья  5.42 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.)

  Непредставление  или 
несвоевременное  пред-
ставление сведений, пред-
ставление  которых  пред-
усмотрено законом, а равно 
представление таких сведе-
ний в неполном объёме или 
в искаженном виде, влечёт 
предупреждение или нало-
жение  административного 
штрафа (статья 19.7 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях).

УВАЖАЕМЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ  ПРЕДПРИЯТИЙ,  ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  РАБОТНИКИ  КАДРОВЫХ 

СЛУЖБ!
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       Телефонное мошенни-
чество известно давно - оно 
возникло вскоре после мас-
сового  распространения 
домашних телефонов.

  В  настоящее  время, 
когда широко используются 
мобильные  телефоны  и 
личный номер может быть 
у  всех,  от  десятилетнего 
ребенка до восьмидесяти-
летнего пенсионера, случаи 
телефонного  мошенни-
чества    растут    с  каждым 
годом.

Хочется  в  очередной 
раз  напомнить  гражданам 
нашего  района,  что  чаще 
всего  в  сети  телефонных 
мошенников  попадаются 
пожилые  или  доверчивые 
люди. При этом каждый че-
ловек может стать жертвой 
мошенничества,  если  не 
будет  следовать  простым 
правилам безопасности.

К основной схеме теле-
фонного мошенничества от-
носится обман по телефону, 

в виде требования выкупа.
  Как это организовано:
Вам звонят с незнакомо-

го номера. Мошенник пред-
ставляется родственником 
или  знакомым  и  взволно-
ванным голосом сообщает, 
что задержан сотрудниками 
полиции и обвинен в совер-
шении того или иного пре-
ступления. Это может быть   
ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяж-
ких телесных повреждения 
и даже убийство.

Далее  в  разговор  всту-
пает якобы сотрудник поли-
ции. Он уверенным тоном 
сообщает,  что  уже  не  раз 
помогал людям таким обра-
зом. Для решения вопроса 
необходима определенная 
сумма денег, которую сле-
дует привезти в оговорен-
ное  место  или  передать 
какому-либо человеку. Цена 
вопроса  составляет  от 
одной  до  тридцати  тысяч 
долларов США.

 На самом деле проис-
ходит следующее:

В  организации  обмана 
по телефону с требованием 
выкупа участвуют несколь-
ко преступников.

Звонящий  может  нахо-
диться как в исправитель-
но-трудовом  учреждении, 
так и на свободе. Набирая 
телефонные  номера  нау-
гад, мошенник произносит 
заготовленную  фразу,  а 
далее действует по обстоя-
тельствам. Нередко жертва 
сама  случайно  подсказы-
вает  имя  того,  о  ком  она 
волнуется.

Если жертва преступле-
ния  поддалась  на  обман 
и  согласилась    привезти 
указанную сумму, звонящий 
называет адрес, куда нужно 
приехать. Часто мошенники 
предлагают снять недоста-
ющую сумму в банке и со-
провождают жертву лично.

Мошенники  стараются 
запугать жертву, не дать ей 

опомниться, поэтому ведут 
непрерывный  разговор  с 
ней  вплоть  до  получения 
денег.

После  того  как  гражда-
нин оставляет деньги в ука-
занном месте или кому-то 
их  передает,  ему  сообща-
ют,  где  он  может  увидеть 
своего  родственника  или 
знакомого.

Как поступать в такой 
ситуации:

Первое  и  самое  глав-
ное  правило  –  прервать 
разговор  и  перезвонить 
тому,  о  ком  идет  речь. 
Если  телефон  отключен, 
постарайтесь  связаться  с 
его коллегами, друзьями и 
родственниками  для  уточ-
нения информации.

Хотя  беспокойство  за 
родственника или близкого 
человека  мешает мыслить 
здраво, следует понимать: 
если  незнакомый  чело-
век  звонит  Вам  и  требует 
привезти  на  некий  адрес  

денежную сумму – это мо-
шенник.

Если Вы получили звонок 
от  якобы  близкого  род-
ственника или знакомого с 
информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуа-
цию, в результате которой 
ему  грозит  возбуждение 
уголовного  дела,  и  если 
звонящий просит передать 
взятку  якобы  сотруднику 
правоохранительных  ор-
ганов, готовому урегулиро-
вать вопрос, следует задать 
уточняющие  вопросы:  «А 
как я выгляжу?» или «Когда 
и где мы виделись послед-
ний  раз?»,  т.е.задавать 
вопросы, ответы на которые 
знаете только вы оба.

Если вы разговариваете 
якобы  с  представителем 
правоохранительных  ор-
ганов,  спросите,  из  какого 
он  отделения  полиции. 
После  звонка  следует  на-
брать  «02»,  узнать  номер 
дежурной  части  данного 

отделения  и  поинтересо-
ваться,  действительно  ли 
родственник  или знакомый 
доставлен туда.

 Обращаем Ваше внима-
ние на то, что требование 
взятки  является  престу-
плением.

  Уважаемые граждане 
района! Предлагаем Вам  
следовать  нашим  реко-
мендациям. Они защитят 
Вас  от  действий  мошен-
ников  и  сберегут  Ваши 
средства.

Уважаемые  граждане 
района! Будьте бдитель-
ны и осторожны! 

К.Р. КОТЛИЯРОВ, 
Начальник пункта поли-

ции МО МВД России 
«Павловский» 

дислокация р.п. 
Старая Кулатка, 
майор полиции.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ АТАКУЮТ…

В  Ульяновской  области 
принят долгожданный коо-
ператорами региональный 
закон,  обеспечивающий 
бюджетную  поддержку  от-
расли.  Многие думают, что 
«кооператор»  -  это  слово 
из прошлого, забытое еще 
в  90-х.  Но  в  Ульяновском 
облпотребсоюзе  думают, 
самое  главное,  работают 
совершенно иначе. Об этом 
нам рассказал его Предсе-
датель Константин Инешин.

- Начну с того, что этот 
закон  не  просто  ждали. 
Все сельскохозяйственные 
кооперативы,  все  потре-
бительские  кооперативы 
принимали  в  его  форми-
ровании и редактировании 
непосредственное участие. 
Нормативно-правовой  акт 
является  составной  ча-
стью большой программы, 
смотрящей далеко в буду-
щее и рассчитанной более 
чем на 5 лет.  За многие годы 
в области была наработана 
серьезная  практическая 
база,  которая  требовала 

облачения в единую законо-
дательную  форму. И вот на 
прошлой неделе областным 
ЗСО принят региональный 
закон.

Так  что  означает  слово 
«кооператор» сегодня? Для 
кого будет работать новый 
закон?

- Возможно, удивлю, но 
потребительская  коопера-
ция  в  этом  году  отмечает 
185 лет! Это ставшие уже 
традиционными  малые 
формы  хозяйствования 
на  селе  –  производство 
сельхозпродукции  личны-
ми  хозяйствами,  пекарни, 
магазины,  оказание  бы-
товых  услуг,  работа  рын-
ков.  С  одной  стороны, 
это  возможность  получать 
доход  на  земле  и  рядом 
с  ней,  с  другой  стороны, 
это  выполнение  огромной 
социальной  миссии  -  это  
рабочие места в деревне, 
самозанятость  и    обеспе-
чение продуктами питания 
удаленных  населенных 
пунктов. Зачастую горожане 

не подозревают о том, как 
развиваются  и  чем  живут 
сельские  территории.    Но 
хочу  оговориться,  сегодня 
потребительская  коопера-
ция приходит и в город, где 
необходимо  принципиаль-
но по-новому организовать 
растущий сбыт сельхозпро-
дукции, продовольственных 
продуктов и т.д.

Новый закон ориентиро-
ван  на  все  виды  коопера-
ции  –  сельхозкооперация, 
потребительские общества, 
а также личные подсобные 
хозяйства.  По общероссий-
ским меркам такие  малые 
формы  хозяйствования 
производят около половины  
всей  сельхозпродукции  в 
стране. И хотя этот  сектор 
не может сравниться с круп-
ным бизнесом  ни по своим 
объемам,  ни  по  размеру 
прибыли,  но зато он дает 
людям  стабильность и га-
рантированный доход. Ис-
пользуя систему потребкоо-
перации,  они  могут сбывать 
свою  продукцию,  закупать 

сырье, семена, удобрения, 
расходные  материалы  по 
более  низким  ценам.  Это 
касается и  малого произ-
водства,  и сферы услуг, как 
сельских предприятий, так 
и городских.

Как  будет  работать  но-
вый  закон,  на  каких  усло-
виях будет предоставляться 
финансовая поддержка?

  -  Хочу  сказать,  что 
появление  такого  закона 
именно  в  Ульяновской 
области  не  случайно.  Мы 
одни  из  небольшого  ко-
личества  регионов  РФ, 
где  не  только  сохранили 
систему  кооперации,  но  и 
продолжали  давать  бюд-
жетную поддержку  в рамках 
различных программ. Наш 
губернатор  своевременно 
взял под свою опеку потре-
бительскую  кооперацию  и 
вывел ее на другой уровень. 
Наши  коллеги  в  регионах 
с  удивлением  узнают,  что 
можно  получать  субсидии 
и поддержку на областном 
уровне. Оказывается, есть 
губернаторы,  которые  ви-
дят  и  признают  важность 
потребкооперации.  Наши 
соседи и не только активно 
интересуются ульяновским 
опытом, но и хотят его вне-
дрять у себя, идти нашим 
путем.  Наши  наработки, 
нормативная база сегодня  
ложатся  в  основу  регио-
нальных  законов  в  других 
субъектах  РФ,  например, 
Ивановской,  Кировской 
областей,  республики  Чу-
вашии.

У    нас  есть  закон,  ко-
торый  дает  гарантию,  что 
ежегодно  на  протяжении 
пятилетнего  периода  нам 
будет оказывать комплекс-
ная  поддержка.  И  уже  не 
придётся гадать – будет со-
ответствующая бюджетная 
строка или нет. Мы знаем, 
что такая поддержка гаран-
тирована  и  можно  смело 
планировать на 2, 3, 5 лет, 

чтобы реализовать серьез-
ные  проекты  по  промыш-
ленным  предприятиям, 
по  восстановлению  целых 
отраслей,  созданию  на 
селе высокотехнологичных 
проектов.

Возьмите самый простой 
хлебзавод, попробуйте его 
создать с нуля. Помещения, 
коммуникации, оборудова-
ние,  транспорт,  логисти-
ка,  обучение  персонала 
-    это  десятки  миллионов 
рублей,  даже  по  меркам 
небольшого  предприятия. 
А  потребность  в  совре-
менных  технологиях    сей-
час  очень  востребована. 
И  делать  это  в  рамках 
одного  года  невозможно. 
Печь  стоит  1,5  миллиона 
рублей,  потребительскому 
кооперативу субсидируется 
50%,  а  им  необходимы  5 
печей,  нужны  тестомесы, 
раскаточное оборудование, 
и это минимум. А для того, 
чтобы выходить на другие 
рынки, изготавливать техно-
логически  более  сложные 
продукты и удовлетворять 
растущий спрос населения, 
то надо  иметь план хотя бы 
на 5 лет.

Закон сам по себе очень 
простой, всего 5 статей. Тут 
и  предоставление субсидий 
на закупку молока, погаше-
ние процентов по кредитам 
на срок до 5 лет на приобре-
тение специализированных  
транспортных  средств, 
строительных материалов, 
компьютерной техники, про-
граммы,  на  строительство 
и  реконструкцию  матери-
ально-технической  базы 
и  кооперативных  рынков, 
подведение  инженерных 
сетей. Теперь можно разго-
варивать с муниципалите-
тами о выделении хороших 
участков под строительство 
мини-рынков, где торговля 
будет востребована.

По  Вашим  словам,  по-
требкооперация – это чуть 

ли  не  самый  выгодный 
сектор экономики?

- На самом деле, у нас в 
регионе действительно соз-
даны  уникальные условия 
для развития потребкоопе-
рации. Мы приглашаем всех  
ульяновцев в нашу систему 
- создавайте кооперативы! 
Тут в ближайшие годы  будет 
очень комфортно и выгодно 
развиваться,  поскольку  в 
области  сформированы 
беспрецедентные  меры 
поддержки.  Облпотреб-
союз,  как  общественная 
организация  призванная 
координировать  развитие 
кооперации  в  регионе,  
готов  помочь  и  объяснить 
каждому,  как  начать  свое 
дело и правильно получать 
бюджетные  дотации.    Мы 
всех приглашаем коопери-
роваться!  Ведь  основная 
задача,  поставленная  гу-
бернатором    -  повышение 
благосостояния  людей, 
поэтому  государство  и 
регион  готовы  помогать 
кооператорам.

Чтобы  молодые  люди 
не  уезжали  из  села,  нам 
нужно  обеспечить  связку 
между городом и деревней. 
Продукция по легким и бес-
препятственным  каналам 
должна  попадать  в  город-
ские магазины без посред-
ников. Одними ярмарками 
этот  вопрос  не  решишь. 
Назрела  необходимость  в 
новой  системе -  сети мага-
зинов, может быть, рынков 
и  мини-рынков.  Каждый 
должен иметь возможность 
по этим каналам выходить 
на рынки города, что созда-
ет конкуренцию и  бьет по 
крупным    сетям,  заложни-
ками  которых  мы  сегодня 
стали.  Но  все  начинается 
с человека, который хочет 
работать  –  таков  сегодня 
приоритет  региональной 
власти в развитии потреб-
кооперации.

Все начинается с человека, который 
хочет работать

На фото: кондитерская при магазине "Солнышко" 
р.п. Старая Кулатка ИП "Биккинеева Р.А."
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● ИЛДӘ ●

● РАЙОНДА ●

● ӨЛКӘДӘ ●

Үткән атнада район администрациясенең утырышлар залында 
өлкә  белгечләре  катнашында  дуңгызлардагы  африка  чумасы 
буенча  оештырылган  штабның  гадәттән  тыш  утырышы  узды. 
Анда вирусның таралуына чик куярга тиешле чаралар турында 
сүз барды. Карантин зонасын оештыру – шуларның берсе. Дуң-
гызлардагы африка чумасы Хвалынск районы Станция Кулаткы 
поселогында  күзәтелгән.  Бу  безнең  Иске  Кулаткы  үзәгеннән 
нибары 25 км ераклыкта. Шуңа да безнең районыбыз куркыныч 
зонасында”, - дип аңлатты Ульяновск өлкәсе ветеринария Де-
партаментының эпидемияләргә каршы тору чаралар оештыру 
бүлеге начальнигы А. В. Силантьев. ЮХИДИ хезмәткәрләре белән 
беррәттән  махсус  ветеринария  тикшерүе  үткәрүче  белгечләр 
дә  сакта  тора.  Дуңгыз  асраучы  хуҗалыкларда  профилактика 
чаралары үткәрелә. Бүгенге көндә районыбыз буенча нибары 
129 баш дуңгыз исәпләнә.

Дуңгызларда  африка чумасы  — вируслы йогышлы авыру. 
Россиядә беренче тапкыр ул 2008 елда теркәлән.  90-100 про-
цент очракта авыру хайваннарның  үлеменә китерә. Әлеге авыру 

дәвалауга бирешмәве белән куркыныч. Чирне булдырмый калу 
өчен дуңгыз асраучы шәхси хужалык ияләренә профилактика 
чараларын  төгәл  үтәргә,  сагырак  булырга  кирәк.  Моның  өчен 
түбәндәге кагыйдәләрне җиренә җиткереп башкару сорала: тер-
лекләргә азык биргәндә бик сак булу киңәш ителә: эшкәртергә, 
яраклысын тикшереп кенә бирергә кирәк. Дуңгызларны хуҗалы-
ктагы башка хайваннардан һәм кош-кортлардан читләштерергә 
кирәк, чөнки  ерткыч   кошлар, эт, песиләр дә вирус таратучылар 
булырга мөмкин. Азыкларында талпаннар булмауны ачыклау да 
зыянга булмас. Шуның өчен дуңгызлар торучы һәм азык запасы 
сакланучы урыннарга даими рәвештә дезинфекция һәм дезин-
секция  (бөҗәкләргә  каршы  көрәш)  ясау  зарур.  Дуңгызларны 
ветеринар хезмәт органнарыннан бирелгән йогышлы чирләре 
булмавын раслаучы документлары булмаган очракта сатып ал-
маска киңәш ителә. Тиешле тәртиптә сатып  алынганнарын да 
башка дуңгыз һәм терлекләрдән вакытлыча аерып тору, ягъни 
карантин үткәргәннән соң гына гомуми көтүгә кушарга рөхсәт 
ителә.  Дуңгызларга  вакцинация  ясау  һәм  мал  табибларының 
тикшерү үткәрүе кирәк. Әгәр дә дуңгызларда африка чумасы бар 
дигән шик туган очракта, тиз арада дәүләт ветеринар хезмәте 
белгечләренә хәбәр итүегез сорала. Белгечләр килгәнче шикле 
яки  авыру  дуңгызны  үз  урынында  аерып  калдырырга  кирәк. 
Дуңгызны һәм башка хайваннарны суярга, аларның итен, маен, 
тиресен, йоннарын кулланырга ярамый.

Хөрмәтле райондашлар! 
Сезнең уяу һәм сизгер булуыгыз, профилактика чараларын 

үтәүдә аңлы рәвештә җитди эш башкаруыгыз бу чирне булдырмый 
калуда  әһәмиятле  роль  уйный.  Шул  вакытта  гына  районыбыз 
буенча шәхси хуҗалыклардагы   дунгызларга куркыныч янамая-
чак. Дуңгызларда африка чумасы белән бәйле булган сораулар 
туган  очракта  Иске  Кулаткы  дәүләт  ветеринария  оешмасына 
мөрәҗәгать итүегез сорала. Телефон: 2-14 – 46.

Гөлназ КУЗӘЕВА.

Сак бул, Африка чумасы!

 Райондашлар игътибарына

Уведомление
           ОГБУ «Старокулаткинская районная станция по борьбе с болезнями животных», уведомляет Вас в связи 

с возникновением африканской чумы свиней на территории Саратовской области. Старокулаткинский район по-
падает во вторую угрожаемую зону.

           В целях профилактики заноса данного заболевания на территорию Старокулаткинского района, вводятся 
следующие ограничения:

Владельцам свиней необходимо соблюдать следующие требования:

Содержать безвыгульно имеющихся в личных подсобных и фермерских  хозяйствах свиней.

НЕ ДОПУСКАТЬ:
- приобретение свиных мясопродуктов без ветеринарных сопроводительных документов, за пределами рынков, 

торговых предприятий;
- пастьбу и свободный выгул свиней из  свиноводческих помещений;
- контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;
- посещение мест содержания свиней лицами, не прошедшими санобработку (душ, смена одежды), посещавшими 

в течение последних 10 дней другие свиноводческие хозяйства;
- приобретение и ввоз свиней на территорию хозяйства без ветеринарного осмотра и ветеринарных сопроводи-

тельных документов;
- выбрасывания отходов от убоя, трупов животных на свалки, обочины и другие места;
-  в кормлении свиней пищевых отходов войсковых частей, предприятий общественного питания;
- в кормлении свиней просроченных продуктов со свалок, сетевых магазинов.

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:
- не допускать корма у организаций и с машин без ветеринарных сопроводительных документов;
- для кормления, поения и ухода за свиньями иметь отдельную одежду и обувь;
- отходы после убоя свиней, тупы свиней утилизировать в биотермические ямы по согласованию с государствен-

ным ветеринарным врачом после осмотра;
- не завозить свиней без согласования государственной ветеринарной службы;
- использовать собственные пищевые отходы в кормлении свиней только после 10 минутного кипячения;
- периодически проводить истребление крыс и обработку животных против кровососущих насекомых (консуль-

тации можно получить у сотрудников государственной ветеринарной службы);
- не допускать в свинарники кошек, собак, дикую птицу;
- ежедневный осмотр свиней с целью выявления заболевания животных;
- в случае появления заболевания свиней или их внезапной гибели НЕМЕДЛЕННО обратиться в государственную 

ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельского поселения.

ПОМНИТЕ! Выполнение Вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса африканской чумы  
свиней на территорию Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и  предотвратит  экономические потери.

ИНФОРМАЦИЮ о фактах внезапного заболевания, падежа свиней сообщить в государственную ветеринарную 
службу по телефону(249) 2-14-46.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН:
Нарушение ветеринарно-санитарных правил, повлекшее возникновение и распространение африканской чумы 

свиней, предполагает  административную ответственность.

           И. В. МАНАКОВА, главный 
специалист- экспертглавный госветинспектор

 Департамента ветеринарии
Ульяновской области.

                                                              
И. С. РАХМАТУЛЛИН, начальник 

ОГБУ «Старокулаткинская райСББЖ».                                  

Яшүсмер  чак  –  кеше  тор-
мышындагы иң актив чордыр, 
мөгаен. Физик көченең артуын 
сизгән  һәм  җитлегә  баручы 
кешегә  ул  инде  барысын  да 
булдыра  ала  кебек  тоела. 
Ләкин тормыш тәҗрибәсе җит-
мәү, җинаять җаваплылыгын, 
законнарны  белмәү  еш  кына 
үз-үзеңне  кулда  тота  алмау 
да  -  үтә  аяныч  нәтиҗәләргә 
китерергә  мөмкин.  Ә  хокук 
тәртибен  бозганда  закон  ни-
гезендә  җавап  бирергә  туры 
киләчәк.

Балигъ    булмаганнарга  
җәза  биргәндә  аның  тормыш 
һәм тәрбияләү шартлары, пси-
хик үсеш дәрәҗәсе, шәхеснең 
башка  үзенчәлекләре  исәпкә 
алына.  Балигъ  булмаган 
үсмергә  тәрбияви  йогын-
тының  түбәндәге  мәҗбүри 
чаралары  билгеләнергә 
мөмкин:

– кисәтү;
–  әти-әнисе  яисә  алар-

ны  алыштыручы  яки  махсус 
дәүләт органы күзәтүе астына 
тапшыру;

– китерелгән зыянны киметү 
яисә каплау бурычын йөкләү;

– буш вакытын чикләү һәм 
балигъ булмаганның тәртибенә 
аерым  таләпләр  урнаштыру 
һ.б.

Яшүсмерләр арасында киң 
таралган  җинаять  төрләренә 
урлашу,  талап  алу,  хулиган-
лык  һәм  наркоманлык  керә. 
Шушындый  күңелсез  хәлләр 
килеп чыкмасын өчен үз-үзен 
тотуда тайпылышлары булган 
балаларга  гаилә,  мәктәп  һәм 
хокук  саклау  органнарының 
бердәм булуы бик мөһим.

Иң  беренче  чиратта,  мәк-
тәптәге  укучыларның  хокук 
тәртибен  бозуларының  һәм 
җинаять  кылуларының  сәбә-
пләрен    ачыклау,  анализлау 
булырга  тиеш.  Мондый  эш 
барышында  төрле  сәбәпләр 
ачылырга мөмкин:

1. Балигъ булмаганнарның 
үзләренең генә түгел, ә бәлки 
аларның  ата-аналарының 
законнарны белмәве.

2.  Яшүсмерләрнең  үз тәр-
типләре өчен ныклы җаваплы-
лык тою күнекмәләре булмавы.

3.  Укучыларның  дәрестән 
тыш  вакытындагы  ялы  дөрес 
һәм нәтиҗәле оештырылмавы.

4. Гаиләдә бала тәрбияләү 
өчен  тиешле  шартлар  бул-
мавы.  Мәсәлән,  ата-аналар-
ның  бала  тәрбияләү  белән 
шөгыльләнмәве,  балалары 
алдында  авторитетлары  бул-

мавы,  гаиләнең  матди  яктан 
тиешле  дәрәҗәдә  тәэмин 
ителмәве һ.б.

Саналган төп сәбәпләрдән 
чыгып,  балигъ  булмаганнар 
арасында  хокук  бозуларны 
кисәтү  буенча  тәрбия  эшен 
этаплап  гамәлгә  ашырырга 
мөмкин:

1 нче этап – укучыларның 
тормыш тәҗрибәсен ачыклау. 
Монда  укучыларның  үсеш 
дәрәҗәсе  дә  исәпкә  алына. 
Кызганычка  каршы,  укучы-
ларның  тормыш  шартлары 
бер-берсенекеннән  бик  нык 
аерыла. Бер үк класста, бер үк 
партада утыручылар арасын-
да  яхшы  шартларда  яшәүче, 
шулай  ук  эчүчелек  белән 
шөгыльләнә  торган  ата-ана-
ларның балалары да утырырга 
мөмкин. Мондый чакларда сый-
ныф  җитәкчеләре  укучылар 
белән ышанычлы индивидуаль 
әңгәмәләр уздыра ала.

2 нче этап – яшүсмерләрне 
хокукый культурага өйрәтү. Бу 
этапта  ата-аналарның  катна-
шуы бик мөһим. Яшүсмерләр 
һәм  өлкәннәр  полиция,  юл 
хәрәкәте  иминлеге  Дәүләт 
инспекциясе,  прокуратура 
хезмәткәрләре катнашында үт-
кәрелә торган җыелышларда, 
конференцияләрдә  катнашы-
рга тиеш булалар.

3 нче этап – ялны дөрес һәм 
нәтиҗәле оештыру этабы. Ул 
бүгенге  көндә  дә  зур  әһәми-
яткә ия булган мөһим, көнүзәк 
мәсьәлә  булып  тора.  Ә  инде 
ата-ана,  мәктәп,  мәктәптән 
тыш оешмалар игътибарыннан 
читтә калган бала, иртәме-соң-
мы, үз «ял»ын үзе оештырырга 
керешә.

4  нче  этап  –  эшкә  йомгак 
ясау этабы. Әлеге этапта ире-
шелгән  нәтиҗәләргә  йомгак 
ясала.

Укучыларның    дәрестән 
тыш  вакытларын,  каникулла-
рын хәвеф - хәтәрсез уздыру 
ата-аналар  һәм  укытучылар-
ның  бердәм  бурычы.  Бүгенге 
алга  киткән  җәмгыять  шарт-
ларында гаилә, мәктәп, хокук 
саклау  органнары  бердәм 
булса  гына  балаларыбызны 
ялгышулардан  саклап,  дөрес 
юлдан  китәргә  ярдәм  итә 
алачакбыз.

Юлия УСМАНОВА,
Павловка районара
полиция бүлегенең

балигъ булмаганнар эше 
буенча инспекторы, 

өлкән лейтенант. 

Балаларыбызны ялгышулардан 
саклыйк!

Ил Башлыгы В.В. Путин саммит кысаларында Турция Пре-
зиденты  Тайип  Эрдоган  белән  официаль  рәвештә  очрашты. 
Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр, “Турция потогы» проектын 
реализацияләү төп мәсьәләләр булып каралды.

Укучы көне кысаларында  Губернатор С.И. Морозов региональ 
ата-аналар җыелышында катнашты. Әлеге чара видеоконферен-
ция режимында барды. Искәртәбез,  Укучы көне регион Башлыгы 
инициативасы белән Ульяновск өлкәсендә 2013 елдан башлап 
билгеләнә.

Регионыбызда  207  мең  кеше  грипптан  прививка  ясаткан. 
Губернатор  С.И.  Морозов  йөкләмәсе  белән  грипп  белән  авы-
рый башлау алдыннан профилактик эшләр көчәйтелергә тиеш. 
Безнең  район  табиблары  да  өйләргә,  эш  урыннарына  килеп, 
теләүчеләргә әлеге прививканы ясыйлар. 

Губернатор  С.И.  Морозов  җитәкчелегендәге  региональ 
Хөкүмәт  утырышында  2017-2019  елларга  өлкә  бюджетының 
проекты каралды. 2017 елга ульянлыларга социаль түләүләргә 
8 миллионнан артык акча юнәлтеләчәк.

7 октябрьдә, район администрациясенең утырышлар залын-
да, Иске Кулаткы районының гаделлек һәм җәмәгать контроле 
Палатасының чираттагы утырышы булып үтте. Биредә  районда 
коррупциягә каршы көрәш алып баруга нәтиҗә ясалды һәм аның 
эшенә карата мөһим мәсьәләләр куелды. Утырышта   шулай ук 
комиссияләргә башкарылган эшләре  турындагы  материалларны 
сайтка вакытында урнаштырырга боерык  бирелде. 

 Гаделлек һәм җәмәгать контроле палатасының чираттагы  
утырышлары алда һәр айның 25 нче санында үтәчәк. 

10 октябрь көнне Ульяновск  өлкәсе Губернаторы Сергей Моро-
зов Иске Кулаткы, Сурский, Сенгилеевский, Чардаклы районнары-
ның  яңа сайланган депутатлары белән очрашты. Өлкә Хөкүмәте 
бинасында үткән очрашуда мөһим мәсьәләләр каралды. Иске 
Кулаткы районы Башлыгы Э. Ә. Ганеев  районыбыда киләсе ике 
елга билгеләнгән эш планнары буенча эчтәлекле чыгыш ясады.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №5 по Ульяновской области информирует налогоплательщиков имуще-

ственных налогов (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог) физических лиц.

Уплата земельного налога, налога на имущество физических лиц и транспортного налога за 2015 год производится 
не позднее 1 декабря 2016 года.

Массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции осуществляется через ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России. 
На конвертах с налоговым уведомлением в качестве отправителя указывается именно адрес ФКУ "Налог-сервис" 
ФНС России (г. Нижний Новгород). Рассылка налоговых уведомлений будет продолжаться до 18.10.2016.

Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получат налоговые уведомления в 
электронной форме. Сервис также позволяет оплатить налог онлайн, а при наличии неточностей в уведомлении - 
сообщить об этом в налоговый орган онлайн.

В случае неполучения до 1 ноября налогового уведомления необходимо обратиться в налоговую службу.

 Это важно!
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Мөһим вакыйга

Герой безнең белән яшәр

5  октябрьдә  мәгариф 
хезмәткәрләре, ветеран-пе-
дагоглар үзләренең  һөнәри 
бәйрәмнәрен  -  Халыкара 
Укытучылар  көнен  билгеләп 
үттеләр.  Бу  көн  үз  гомер-
ләрен  иң  фидакарь    эшкә 
– мөгаллимәлек хезмәтенә 
багышлаган    шәхесләргә 
котлау сүзләрен ирештере-
ргә, йөрәк җылысы биреп, 
балаларга белем орлыкла-
ры      чәчеп,      дөньяны  та-
нып-белергә   өйрәтүләре, 
тормышта үз юлларын та-
барга,  сәләтләрен   ачарга 

ярдәм  итүләре  өчен  олы 
рәхмәтләр    әйтергә  мөм-
кинлек бирде.

Укытучылар  көне  Иске 
Кулаткы беренче номерлы 
урта  мәктәбендә  оешкан 
төстә  үтеп,  зур  тантанага 
әверелде.Чараны  әлеге 
мәктәпнең  рус  теле  һәм 
әдәбият  укытучысы  Д.Ш. 
Усманова  оста  итеп  алып 
барды. 

Бу  көнне  гомерләрен 
балалар  укытуга  багыш-
лаган  остазларга  җылы 
сүзләр, матур теләкләр күп 

әйтелде.
Район  админстрация 

Башлыгының  кеше  по-
тенциалын  үстерү  буенча 
беренче  урынбасары  В.А. 
Деникаева  кунакларны 
регион  Башлыгы, район ад-
министрациясе һәм район 
Башлыклары  исемнәрен-
нән  бәйрәм  белән  котлады.

  -  Гасырлардан-гасы-
рларга    укытучы    әхла-
клылык,  зыялылык  үрнәге 
булды.  Кешелекнең  рухи 
халәте,  милләт  язмышы,  
илебезнең киләчәге – Сез-
нең   кулыгызда.  Укытучы 
–  барлык  күркәм  сыйфат-
ларны  туплап,  гомеренең 
һәр мизгелен игелек кылуга 
багышлап,  күңел  җылы-
сын, киңәш-нәсыйхәтләрен 
кызганмыйча  укучылары-
на  җиткерүче  олы  җанлы 
шәхес  тә,  баланы  фәнни 
эзләнүләр иленә алып керә 
алучы галим дә, кирәк чакта 
акыллы  киңәшләрен  бирә 
алырлык  дус  һәм  тәрбия-
че дә ул!  Бүгенге бәйрәм 
көнендә чын күңелдән һәм-
мәгезгә    дә  сәламәтлек, 
гаиләләрегезгә  иминлек, 
намуслы хезмәтегездә уңы-
шлар һәм яңа үрләр яула-
выгызны телим.

Ел  дәвамында  эшләрен-
дә  зур  казанышларга иреш-
кән  укытучыларга    өлкә 
мәгариф һәм фән Министр-
лыгының Рәхмәт  хатлары, 
район  администрациясе 
Башлыгының  Почет    гра-
моталары    тапшырылды, 
ә  инде  балалар  сәнгать 

мәктәбе педагоглары  өлкә 
сәнгать һәм мәдәни сәясәт 
Министрлыгының  Почет 
грамоталарына  лаек  бул-
дылар.

Район мәгариф идарәсе 
начальнигы Ф.З. Зайнетди-
нова чыгышында укытучы-
ларга мәгарифне үстерүгә 
тырышлык  куйганнары,  үз 
эшләренә  тугры, җаваплы 
булганнары,  балаларга 
сыйфатлы белем һәм тәр-
бия  биргәннәре  өчен  рәх-

мәт  белдерде  һәм  район 
мәгариф  идарәсе  исемен-
нәнПочет  грамоталары 
тапшырды.

Иске  Кулаткы  беренче 
номерлы  урта  мәктәбе 
директоры  Г.В.  Бәширова 
да  коллегаларына  матур 
тәбрикләү сүзләре юллады 

һәм “иң мөһиме - үз эшең-
не, балаларны ярату”,- дип 
ассызыклады.

Яшь укытучыларны Иске 
Кулаткы беренче номерлы 
урта  мәктәбенең биология 
укытучысы,  яшь  педаго-
глар  клубы  җитәкчесе  Р. 
Р.  Аделова бәйрәм  белән 
котлады. Ул яшь укытучы-
ларга  грамоталы,  җаваплы, 
югары  дәрәҗәле  профес-
сионаллар булып, яңа укы-
ту  методлары,  алымнары 

кулланып, балаларга тирән 
белем  бирергә,  аларның 
сәләтләрен объектив  бәя-
ли алырга теләде. 

Чара  дәвамында  “Чиш-
мә”  балалар  бакчасы 
нәниләре,  Иске  Кулаткы 
беренче  һәм   икенче  но-
мерлы    урта  мәктәпләре 

укучылары, сәнгать мәктә-
бе  тәрбиячеләре  искиткеч 
матур концерт бүләк итеп, 
бәйрәмгә ямь өстәделәр.

Без    дә    кабат      за-
ман  белән  бергә  атлаучы, 
һөнәри  үсеш  һәм  камил-
леккә омтылучы, балалар-
ның  сөенеч-борчуларын 
бүлешүче мәгариф хезмәт-
кәрләрен  һөнәри  бәй-
рәмнәре  белән  ихластан 

тәбрик  итәбез,  авыр  һәм 
мактаулы эшләрендә уңыш-
лар телибез. Балалар белән 
үткәргән һәр көнегез бары 
тик  шатлыклар  гына  алып 
килсен. Сау-сәламәт, озын 
гомерле булыгыз!

Әлфия ЯФАРОВА.

Мөгаллимәлек хезмәтенә тугры остазлар

Бәйрәм кайтавазы

Россия Президенты В.В. 
Путинның  2016  елның  28 
июлендәге  махсус  Указы 
нигезендә  Сириядә  һәлак 
булган  якташыбыз  Рәфә-
гать Мәхмүтович Хәбибул-
линга  Россия  Федерация-
се  Герое  исеме  бирелде. 
Шушы уңайдан, 3 октябрьдә  
туган авылы  Вязовый Гайда 
аның  исеменә  истәлекле 
такта  ачылды.    Бу  чарада  
Геройны искә алып,  район 
җитәкчеләре,  аның  якын 
туганнары,  бергә  хезмәт 
иткән  хәрби  дуслары  һәм 
мәктәп укучылары зур теләк 
белдереп катнаштылар. 

Ул  көнне,  әйтерсең  лә, 
көз дә җылы кояшы белән 
якты,  тын  нурларын  авыл 
өстенә  сибеп,  әлеге  ча-
раны  уздырырыга  уңай 
мөмкинлек тудырды. 

Көндезге 15.00 сәгатьтә 
Вязовый  Гай  авылының  
Бөек  Ватан  сугышында 
һәлак  булганнарның    ме-
мориал һәйкәле каршында 
Герой-якташыбызны  искә 
алу митингы ачык итеп бел-
дерелде.   Бу чараны  алып  
баручылар  Вязовый  Гай 
авылы китапханәсе хезмәт-
кәрләре  Сания  Юсупова 
белән    Халидә  Бәширова  
Рәфәгать  Хәбибуллинның 
биографиясе,  күрсәткән ба-
тырлыклары, хәрби хезмәте 
турында сөйләделәр.

Иске Кулаткы  район  ад-
министрациясе    Башлыгы  
И. А. Аблязов чыгыш ясап,  
Р. М. Хәбибуллинны райо-
ныбызның  горурлыгы  дип 
әйтте  һәм    аның    исемен 
мәңгеләштерүгә  юнәлгән  
чаралар белән таныштыр-
ды. Ул  Герой - якташыбы-

зны искә алып, гаиләсенең 
зур югалтуын уртаклашты. 

Митинг дәвам итте һәм 
аның  иң  мөһим  өлеше  – 
Геройга    истәлекле  такта 
ачу  тантанасы  башланды. 
Аны  башкаруда  Рәфәгать 
Мәхмүтовичның  тормыш 
иптәше  Рамилә  Мәсумов-
на  һәм    кече  улы  Ленар,  
Геройның     энеләре Заһид 
Мәхмүтович,    Рәшит  Мәх-
мүтович,  гаилә  дуслары,  
Кореновск хәрби частенең 
3 нче эскадрилия  началь-
нигы  Эдуард  Анатольевич 
Шигида,  Cызран  югары 
хәрби авиацион училищесы   
начальнигының  урынба-
сары  А. А. Бондарев һәм 
башкалар катнаштылар.

Митинкка килүчеләр ба-
тыр йөрәкле якташыбызны 

искә алып, истәлекле такта 
алдына чәчәкләр куйдылар.

Бу чарага Иске Кулаткы 
беренче  һәм  икенче  но-
мерлы,  Иске Зеленай урта 
мәктәплеренең  укучылары, 
кадет классының яшь хәр-

биләре,  район  мәдәният 
йорты  хезмәткәрләре  зур 
хәзерлек  белән  килгәннәр 
иде. Алар Рәфәгать Хәби-
буллины искә алып,  патри-
отик җырлар башкардылар,  
халык алдында тантаналы 
марш  белән  уздылар.  Ә 
инде  район  администра-
циясе  Башлыгының  кеше 
потенциалын үстерү буенча 
беренче урынбасары В. А. 
Деникаева  башкаруында-
гы «Офицеры»  җыры күп 
кешенең  күңелен  тетрән-
дерде.

Геройның  энесе  Заһид 
Мәхмүтович  чыгышында 
райондашларыбызга,  ае-
руча,    район  Башлыгы  Э. 
Ә.  Ганеевка  абыйлары 
Рәфәгатьне  олылап  искә 
алганнары  өчен,  рәхмәт-

ләрен  белдерде.    Район 
Башлыгының  урынбасары 
М.  М.  Бәширов,  Сызран 
югары  хәрби    авиацион  
училищесы    начальнигы-
ның    урынбасары    А.  А. 
Бондарев  та  үзләренең 

чыгышларында    Р.  М.  Хә-
бибуллинның тормыш юлы 
һәм хәрби хезмәте турында 
сөйләделәр.  М.  М.  Бәши-
ров Иске Кулаткы эшчеләр 
поселогының бер урамына 
һәм  «Вязовый  Гай»  про-
изводство  кооперативына  
Рәфәгать  Хәбибуллиның  
исеме  бирелүе  турында 
белдерде.    Бу      чарада  
хезмәт    ветераны  М.  Б. 
Вәльшин һәлак булган   як-
ташына  багышлап язылган 
шигырен укыды.

Митингның  икенче  өле-
ше Вязовый Гай авылының 
мәдәният йортында дәвам 
итте. Биредә Р.М. Хәбибул-
линның  якын  дусты  Э.  А. 
Шигида «Батырлык дәресе» 
алып барды. Ул иң беренче  
Рәфәгать  Хәбибуллинның  
сәхнә түренә эленгән хәрби 
костюмына  Россия  Феде-
рациясе  Герое  билгесен 
кадады.  Залда  утыручы-
лар  бердәм  булып,  торып 
бастылар.    «Яңа  дулкын»  

район  телевидениесе  жур-
налистлары  якташыбызны 
соңгы юлына озату турын-
дагы сюжетны күрсәттеләр.

Э. А. Шигида  чыгышын 
дәвам иттереп, Герой - як-
ташыбызның хезмәт иткән 
часте,  тормыш  биографи-
ясе,  күрсәткән  батырлыгы 
турында мавыктыргыч итеп 
сөйләде. 

Вязовый  Гай  авылын-
да  Рәфәгать  Мәхмүтович 
Хәбибуллинга   Россия Фе-
дерациясе  Герое  исемен  
бирү  уңаеннан  истәлеклә 
такта  ачу  митингы  күп  ке-
шенең күңелендә тирән са-
кланыр һәм киләчәктә яшь 
буынны  патриотик  рухта 
тәрбияләүдә  зур  роль  уй-
нар. Геройлар  үлми! Безнең  
героебыз - Рәфәгать Хәби-
буллин да  йөрәкләребездә 
мәңге яшәр.

Рөстәм АРИФУЛЛИН.
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!
ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

Иске Атлаш авылында гомер итүче Рәисә 

Абдулловна ХАМЗИНАГА 13 октябрьдә 65 яшь тула.         

Газиз  кешебез,  кадерле,  сөекле  әниебез,  яраткан 

әбекәебез!

Без  сине  йөрәктәге 

иң  кадерле,  иң  гүзәл 

хисләр  белән  чын 

күңелдән  истәлекле 

юбилеең  белән  кот-

лыйбыз. Безгә һәркөн-

не күңел җылысы бирү-

че,  киләчәккә  өмет, 

көч  бирүче,  таяныч 

булучы  үрнәк  –  ул 

син.  Һәрвакыт  нурлы, 

ачык йөзең белән кар-

шы  алып,  кыен  чакта 

юатканың,  дөрес  киңәшләрең  өчен  Аллаһының  мең 

рәхмәте  яусын  сиңа,  кадерлебез!  Озын  гомер,  тән 

сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры 

сүнмичә,  әле  тагын  озак  еллар  барыбызга  да  яшәү 

чыганагы булып тор.

Күз нурыңны түктең безнең өчен,

Йөрәк җылың булды гел юлдаш!

Шатлыгыбыз арта сиңа карап,

Безнең өчен бәхет син булгач!

Һәрвакытта булдың өйнең яме,

Авыр чакта безгә син терәк.

Озак яшә, һәрчак сәламәт бул,

Син бит безгә бик кирәк!

Иң җылы теләкләр белән улың Рифкать, Рөстәм, 

кызың Дания, киленнәрең Татьяна, Галия, киявең 

Рөстәм,  оныкларың    Аделина,  Айсылу,  Валерия, 

Илсаф, Ләйсән.

Иске Атлаш – Тольятти – Саратов.

Иске Зеленайда гомер кичерүче 
Зөлфия Каюмовна ЛАТЫПОВА 13 октябрьдә юби-

лейлы туган көнен каршы ала.
Кадерле кызыбыз, апабыз, сеңелебез!

Без сине гүзәл юбилеең белән ихлас күңелдән тәбрик 
итәбез. Сиңа аяз күк йөзе, озын гомер, чиксез куанычлар 
телибез. Якты ал таңнар, зәңгәр күкләр синең күңелең-
не һәрчак яктыртсын, балкытып торсын.  Ак бәхетләр, 
көтелмәгән куанычлар сиңа юлдаш булсын. Гел шулай 
киң күңелле, мәрхәмәтле булып калып, озын-озак яшә 
сөеклебез.
Сәламәт һәм озын гомерле бул,
Пар канатың булсын янәшә.
Балаларыңның игелеген күреп,
Гел сөенеп яшә.
Иң җылы теләкләр белән әниең Гөлсем, әтиең Каюм, 
сеңелең Алсу-Руслан, Динара, апаң Гөлшат.

Иске Зеленай – Сызран.

  Кадерле күршебез Равил Шәүкәтович КУРТЯКОВ 
бу көннәрдә күркәм юбилеен каршылый. 

Ихлас  күңелебездән  сине  матур  гомер  бәйрәмең  белән  тә-
брик итәбез. Юбилеең белән котлап, сүзләрнең иң тәмлесен, 
теләкләрнең изгесен, рәхмәтләребезнең иң олысын кабул ит 
бездән. Озын, бәхетле тормыш, исәнлек, җан тынычлыгы тели-
без. Алдагы көннәрең алтын көз кебек якты, бай, мул булсын. 
Кайгы-хәсрәт күрмичә, балаларыңның, якыннарыңның игелеген 
күреп, яшәргә  Ходай насыйп итсен.
Котлы булсын туган көнең,
Юлларыңа гөлләр сибелсен.
Гомерләрең, кадер-хөрмәтләрең
Бәхет-шатлыкларга күмелсен.
Матур теләкләр белән күршеләрең Салиховлар, Ильясо-
влар, Фәтхуллиннар.

Иске Мостяк.

Балалар  ялы  һәр  ата- 
ана  өчен  мөһим  мәсьәлә 
булып  тора.  Шуңа  күрә 
без,  Калинина  урамында 
яшәүчеләр,  балаларга  ял 
итү  һәм  уйнау  өчен  мәй-
данчык  булдыру  турында 
халык  җыенында  район 
җитәкчеләренә  мөрәҗәгать 
иттек. Шунысы  куанычлы, 
безнең  мөрәҗәгатебезгә 
район Башлыгы Э.Ә. Ганеев 
битараф  калмады.  Ул  тиз 
арада үз малына балалар 
мәйданчыгын  кайтартты. 
Озакламый  урамыбызда 
балалар  мәйданчыгы пәй-
да булды. Аны эскәмияләр 
белән  урадылар.  Хәзер  
урамыбыз  да  күз  явын 
алырлык  ямьләнде. Урам 
бизәге  нәниләрне  үзенә 

җәлеп итә, балаларыбызга 
рәхәтләнеп ял итәргә  мөм-
кинлек бирә. Бирегә башка 
урам балалары да килеп, ял 
итәләр.  Ата-аналар  да  бу 
вакыйгага  бик  шат  булды. 
Балалар    мәйданчыгын  
торгызуда  "Транстехсер-
вис"  хезмәткәрләре  дә  
тырышып    эшләделәр. 
Ә  инде  Э.Ә.  Ганеев  һәм 
район  Башлыгының  кеше 
потенциалын үстерү буенча 
беренче  урынбасары  В.А. 
Деникаева бирегә һәр көн 
килеп,  эшнең    барышын 
күзәттеләр һәм контрольдә 
тоттылар. 

Хәзер    балаларыбыз 
мәктәптән, балалар бакча-
сыннан кайткач, шатланып 
урамга  ашыгалар.  Чөнки 

биредә  бер-берсе  белән 
аралашып,  күңел  ачалар, 
уйнылар.

Газета  аша  Калинина 
урамы  халкы  исеменнән 
Э.Ә.Ганеевка һәм В. А. Де-
никаевага  олы рәхмәтебез-
не  җиткерәбез.  Аңлаучан, 
кайгыртучан,  мәрхәмәтле, 
киң күңелле, олы йөрәкле, 
ярдәмчел    булганнары, 
балаларга  игътибар  бир-
гәннәре  өчен  зур  рәхмәт 
аларга.  Сәламәтлек,  җан 
тынычлыгы, уңышлар тели-
без. Кылган игелекләрегез 
мең тапкыр артып кайтсын 
иде.

Калинина урамы 
халкы исеменнән
Гүзәл БИМЕЕВА.

Балаларыбызга  бүләк

Иске  Мостяк  авылында  гомер  итүче  Равил 
Шәүкәтович  КУРТЯКОВ    14  октябрьдә  60  яшьлек 
юбилеен билгели.  Яраткан улым, кадерле тормыш 
иптәшем,  сөекле  әтиебез,  бабакаебыз,  хөрмәтле 

абыем!
Сине  чын  күңелебездән  юбилеең  белән  котлап, 
йөрәкләребездән чыккан иң изге теләкләребезне җит-
керәбез. Безне кадерләп үстереп, яратып-сөеп, аталарча 
кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт 
сиңа. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле, 
кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы 
кояшыбыз, рух чишмәбез булып торасың. Син бала-о-
ныкларыңа, туганнарыңа, дусларыңа сабырлык, изгелек, 
шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Рәхмәт сиңа 
барысы өчен дә!
 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.
Изге теләкләр белән әниең Сания Хөсәиновна, тор-
мыш иптәшең Фәридә Исмәгыйлевна, улың Рамил, 
киленең Әлфия, кызың Ләйлә, киявең Дамир, оны-
кларың  Ильяс, Аделия, Диляра, Ләйсән, энең Ра-
фаэль, кода-кодагыйларың һәм барча туганнарың.

Иске Мостяк – Тольятти.

Бөтенроссия  “Милләт-
ләр кроссы-2016” ярышла-
рының  район  этабы  быел 
да спорт яратучыларны һәм 
актив тормыш белән яшәү-
челәрне  берләштерде. 
Спорт бәйрәмендә мәктәп 
укучылары,  студентлар, 
хезмәт  коллективлары, 
авыл  поселениеләреннән 
спортчылар  бихисап  иде. 
Алтын  көзнең  кояшлы, 
җылы көне ярышларны ти-
ешле  дәрәҗәдә  үткәрергә 
мөмкинлек  бирде.  Сабан-
туй мәйданында бәйрәмне 
хәтерләтеп,  җыр-музыка 
яңгырады.  Олысы,  кечесе 
бирегә үзен спортта сынап 
карарга килгән иде. Чөнки 
физкультураны  үз  иткән 
кеше генә сәламәт була, ә 
сәламәтлек ул зур байлык. 
Моңа ирешү өчен һәрдаим 
спортны  тугры  юлдаш  итү 
кирәк.  Спорт  белән  шө-
гыльләнү - үз сәламәтлегең 
өчен  көрәшү.  Рухи  һәм 
физик  яктан  сәламәт  ке-
шеләр генә гомер-гомергә 
җәмгыятьнең нигезен тәш-

кил итәләр.
Ярышлар башланыр ал-

дыннан барлык спортчылар 
бергәләп  флешмоб  бие-
деләр. Тантаналы өлештә 
Россия  Федерациясенең 
Гимны яңгырады. Район ад-
министрациясе    Башлыгы 
вазифаларын    вакытлыча 
башкаручы В.А. Деникаева 
спортчыларны  сәламләп, 
әлеге бәйрәмнең мөһимле-
ге турында сүз алып барды. 

- Бүген бирегә районның 
иң  актив  һәм  спортны  үз 
итүче  кешеләре  килгән. 
Ә  бит  максат  җиңү  генә 
түгел, иң мөһиме старттан 
финишка  кадәр  булган 
араны  лаеклы  үтеп,  үз 
сәламәтлегеңне  күрсәтү. 
Бөтен  илне  берләштергән 
спорт  вакыйгасыннан  без 
дә  читтә  кала  алмыйбыз, 
мондый чаралар кешеләр, 
коллективлар  арасында 
дустанә  мөнәсәбәтләр  ту-
дыра,- диде ул.

Иске  Кулаткы  дәүләт 
механика-технология  кол-
леджы директоры, «Бердәм 

Россия” партиясенең секре-
таре    Р.Я.  Үмяров    ярыш-
ларның  матур  традициягә 
әверелеп, районда спортны 
үстерүгә,  искекулаткылы-
ларда  спортка  мәхәббәт-
не  арттыруда,  сәламәт-
лекләрен ныгытуда мөhим 
роль  уйнавы  турында  ас-
сызыклап,  спортчыларга 
уңышлар теләде.

Ярышларның  баш  су-
дьясы Р.Д. Мадьяров спорт 
сөючеләргә  җиңү  теләп, 
ярышларның  узу  тәртибе 
белән таныштырды.

Стартка  бер-бер  артлы 
яшь гаиләләр, олы яшьтәге 
спортчылар, төрле яшьтәге 
мәктәп укучылары һәм сту-
дентлар, “VIP” ярышларда 
катнашучылар басты.

Спортчыларның  имин-
леген  медицина,  полиция 
хезмәткәрләре контрольдә 
тотты. Чараның йомгаклау 
өлешендә иң җитез йөгерү-
челәр тантаналы рәвештә 
бүләкләнделәр.

Спорт  бәйрәмен  үт-
кәрүдә район администра-
циясе,  спорт  секторы,  ба-
лалар  һәм  яшүсмерләр 
спорт мәктәбе тренерлары,  
мәктәп укытучылары район 
мәдәният  йорты  хезмәт-
кәрләре  зур  тырышлык 
куйдылар.

Әлфия ЯФАРОВА.

Искекулаткылылар йөгерүдә сынаштылар

Рәхмәт хатыСпорт - Спорт - Спорт

Иске Мостяк авылында гомер кичерүче Әлфия Нәзип кызы 
БАЙБИКОВА 14 октябрьдә күркәм 55 яшьлек юбилеен каршы ала. 
Яраткан тормыш иптәшем, кадерле әниебез, әбекәем, хөрмәтле 

кодагыебыз!
Син балаларың, туганнарың өчен җаныңны 
да кызганмыйсың. Сине күреп бер сөйләш-
сәң, дөньялар түгәрәкләнеп, җаннар канат-
ланып китә. Мул сыйлы өстәлләреңне, күпе-
реп пешкән камыр ризыкларыңа, хуш исле 
чәйләреңә, сихәтле киңәшләреңне, тәмле 
сүзләреңне  кушып  биргәнгәме,  йортың 
нурлы, йөзең мәхәббәтле күренә. Газизебез, 
син беркайчан да сагыш-моңга бирешмисең, 
тормышны  яратасың,  тирә-юньдәгеләрне 
хөрмәтләп яшисең. Шундый гади, эчкерсез, 
киң  күңелле  булганың  өчен  рәхмәт  сиңа, 
кадерлебез. Киләчәктә дә бер-беребезнең 
шатлыкларына куанып яшәргә, озын, тыныч 
гомер кичерергә язсын иде. Синдәй күңел-
не  кырырга,  картлыкның  –  көче,  ташлап 
китәргә  яшьлекнең  –  ихтыяры  җитмәсен. 

Моңлы күңелең – картаюны, биеп торган аякларың сызлауны белмәсен. 
Ярдәмчел, юмарт, кешелекле, туры сүзле син, газизебез. Менә шушы 
сыйфатларың өчен яратабыз да инде без сине. Туар таңнарың нурлы, 
күк йөзең аяз, гомер юлларың озын булсын.
Җир йөзенең бөтен матурлыгын,
Килә, әни, бүләк итәсе.
Дөньядагы иң матур сүзләрнең,
Иң җылысын сиңа әйтәсе.
Ходай сиңа сәламәтлек бирсен,
Сызламасын аяк-кулларың.
Чирне белмә, кайгы күрмә,
Япь-яшь булып калсын күңелең.
Котлау  сәламнәре  белән  тормыш  иптәшең  Ризатдин  Шаһиаза-
мович, улларың Наил, Рамил, киленең Динара, оныгың Амелия, 
кодаң Дамир Нахифович, кодагыең Рузилә Касыймовна, уллары 
Динар белән.

Иске Мостяк – Мәскәү – Мосеевка.
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Көзге сагыш 
(Авторның  бу  шигыре  "Казан  ут-

лары" 
журналының сайтында урын алды).

Һәркөн җирдә таңнар
                                   ата,
Калка  һәм бата кояш.
Көннәр төннәргә кушылып,
Үтә кыш, җәй, көз  һәм яз.

Бар да үтә, гомер үтә
Ел мизгелләрен санап.
Ул мизгелләр кабатлана, 
 Гомерләр кайтмый 
                                   кабат.

Шушы уйларга күмелеп,
Мин  хисләремдә янам.
Җәйләрем белән 
                              хушлашып,
Көзләргә кереп барам.

 Көзләргә кереп барам ла
Бераз моңсу күңелгә.
Сары төсләр тирә - юньгә 
Түгелә дә түгелә. 

Өрәңгеләр киң аланда
Әйтерсең, учак яга.
Ак каеннар кочагыннан
Алтын тәңкәләр ява.

Яшел күлмәкләре белән
Көнләшкән күк көзләрне.
Яшь наратлар гаҗәпләнеп,
Карый төрле төсләрне.

Зәңгәр  күкләргә төренгән
Алтын көзләр сагышы.
 Моңсу көй булып тарала 
Киек казлар тавышы.

Кыйгак-кыйгак туган 
                                    яктан
Китүе  бигрәк авыр.
Берәүләр кабат 
                         кайтырлар,
Берәүләр юлда калыр.
 
Җирне, күкне кочып алган
Алтын көзләр үзенә.
Мин йөрим көздә адашып,
Ышанмыйча үземә.

Рөстәм АРИФУЛЛИН.

Тик матурлык 
саклый 

дөньяны

Шау чәчәктәге гөлләрем,
Сузам сезгә кулларым.
Өзеп алырга, дип түгел,
Су сибәргә уйларым.

Сездән такыялар үреп,
Кияр идем яз-җәйдә.
Гомерләрегез өзүне
Гөнаһ дип саныйм. Жәл лә!

Шау чәчәктәге гөлләрем, 
Чорнагыз сез дөньяны.
Һәлакәттән саклый диләр
Матурлык кына аны. 

Шау чәчәктәге гөлләрем,
Сездәй күркәм уйларым.
Хуш исләрегезгә тиңләп,
Күңел күген корамын.

Таҗ яфракларыгызга мин 
Кунар идем чык булып.
Янар идем сезнең белән
Таң нурына кушылып. 

Әдәбият һәм сәнгать

Безнең авыл уртасыннан 
Терешка суы ага. 
Айкап-чайкап яр битләрен
Урта Иделгә таба.

Гашыйк булдым авылыма
Нәни бала чагымннан.
Дөнья гизеп, табалмадым 
Матур туган ягымннан.

Аны мактап, әйтерсең лә,
Кошлар сайрый тирәктә.
Авылдагы зәңгәр кичләр 
Моң тибрәтә йөрәктә. 

Җир ананың куены һәм
Туган анаң кочагы-
Сыену өчен алардан
Җылырак урын бармы?!

Сыенамын мин аларга,
Күңелем тулганда да.
Язарга илһам аламын,
Җырларым туганда да. 

Монда йөрәк тавышым һәм
Җирнең назлы җылысы.
Туган якның моң-аһәңе- 
Килә аны җырлыйсы. 

Үпкә булмасын
Тарихыңны беләсеңме,
Нинди синең дәрәҗәң?
Элгәрләрең мактарлыкмы, 
Үзеңнең ни дәрәҗәң?

Ата-баба ядкаренә
Тугрылык саклыйсыңмы?
Алар биргән әманәткә
Яманат сатмыйсыңмы?

Сынадыңмы сынауларда
Йөрәгең егәрлеген?
Дөньяга тугансың икән,
Димәк син кирәклесең!

Бүгеннең иртәгәсе бар,
Иртәгәнең -иртәсе.
Тормыш  мәшакатеннән  тар-
тып,
Зур юллар бар үтәсе. 

Җырларына моңын кушып,
Кошлар да оя үрә.
Киләчәккә өметендә 
Яшәү бәхетен күрә!

Без калдырган җырлар мәңге 
Яңгырасын, сүнмәсен!
Киләсе буыннар безгә
Үпкәләр белдермәсен!

Җиргә ятып, бер иснәсәң 
Туган як әремен дә.
Җир сулышының тоясың 
Шифасын, бар ямен дә.

Язгы урманга керәм дә
Сулап туймыйм һавасын.
Җирдән бөркелгән җылыдан
Җанга рәхәт аламын.

Дөнья мәшәкатьләреннән
Арынып  җиткән хәлдә,
Рәхәтлек дәрьясында бер 
Тирбәләм шушы мәлдә.

Кадыйр АХМЕРОВ.

Туган җирем җылысы

Һәр көн атларны җигеп, 
Без урманга барабыз.
Агач кисеп, хезмәт итеп, 
Күңелгә дәрт алабыз.

Бригадабыз өч кешедән
Егетләрчә эшлибез.
Биргән нормаларны һәрчак
Без арттырып үтибез.

Урман кисү җиңел түгел, 
Без бит авылда үскән.
Бирешмибез, бабайлар да 
Безнеңчә агач кискән.

Без кискән агачлар белән
Бик күп өйләр калыкты.
Бергә яшәп, без яшь чакта 
Шатландырдык халыкны.

Мөнир АЛТЫНБАЕВ. 
Иске Мостяк авылы.

Әйтерсең лә, дәрья ага
«Ак таулар» ның астыннан,
Бер кайтмасаң, бер кайтырсың
Туган якны сагынсаң. 
 
Су буенда бөдрәләнеп,
Үсә зифа таллары. 
Сандугач моңнары белән
Ата алсу таңнары. 

Урманнары-болыннары,
Җилдәй җитез атлары. 
Эшкә уңган, төскә чибәр
Егетләре, кызлары. 

Камил ХАМЗИН.
Урта Терешка авылы.  

Авылым гүзәллеге

Шатландырдык 
халыкны

(Торгынлык елларын искә алып).

Унжиде яшь, cоңгы 
                                 кыңгыраулы,
Яшьлекләрне зарыгып 
                                     сагындык.
Сагынулар безгә канат куйды,
Очрашуга шуңа табындык.

Җыелыштык, артта 
                               калды мәңге 
Мәктәп юлы, апа-абыйлар.
Күбесе хәзер мәрхүм
                                   булсалар да, 
Хәтерләребез барсын 
                                   саклыйлар. 

Без яшәдек тату гаилә булып,
Һәм хәзер дә шулай калабыз.
Еллар аша сагынып күрешәбез,
Очрашудан илһам алабыз. 

Бәйрәм бүген, ниләр белән
                                       тиңлик
Очрашуны кырык елдан соң.
Бәлки, яшьлек кире к а й т ы р                                             
безгә,
Күңелләргә туплыйк 
                                    дәртле моң.

Гомер иткән якын дустың

                                            белән

Бергә яшәү бигрәк күңелле. 

Ялгыз калгач, бигрәк авыр,

                                        дуслар,

Уздырырга картлык көнеңне. 

Бер мизгел - күк  яшәү 

                                  узып китә,

Сез, дусларым, моны аңлагыз.

Парлы тормыш - олы бәхет, 

                                             диләр

Ялгызлыкта һич тә калмагыз.

Ялгызлык

Болыннарга чыксам, ялгыз 

                                         утырып,

Мин тыңлыймын кошлар 

                                     җырлавын.

Кошлар минем хәлне аңлаган күк

Өзелеп көйли матур җырларын. 

Якын дуслар юлдаш була һәрчак

 Минем  тулган күңелләремә.

Әй,  Ходаем, бир сабырлык

Калган картлык гомерләремә.
 

Х. БАЙБИКОВА. 
Иске Мостяк авылы.  

Безне хәзер күптән инде яшьләр 
Апа-абый диеп йөртәләр.
Балалар үсеп онык кочак тулы
Юктыр хәзер безгә киртәләр.  

Искә алып мәктәп елларын
Утырабыз парта артына.
Бүген безгә тормыш билге куя ,
Ә күңелләр күккә омтыла.

Чәчләрне чал көмеш бизәсә дә,
Бердә үзгәрмәгән карашлар.
Балаларың мәктәп бүген 
                                          кайтты 
Сынаулардан алып алкышлар.
 
Очрашырбыз  әле кабат-кабат,
 50, 60, 70 үтсә дә.
Ходай бирсен исән гомер безгә,
Аралашып озак яшәргә. 

  Наилә ХӨСӘЕНОВА. 
Иске  Мостяк - Самара.

Сиңа кайттык, мәктәп
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Повесть Зифа Кадырова

ÊӨÒÅÏ ÓÇÃÀÍ ÃÎÌÅÐ
БЕРГӘЛӘП УКЫЙБЫЗ

Палатага кергәч, Хәлимә урынына 
менеп  ятты.  Ахрысы,  аруы  җиткән 
иде бугай, ятты да йокыга да китте. 
Рушания бик озак аңа карап утырды, 
күзенә йокы кермәде, бераз уйланып 
утыргач, өенә кайтып китәргә булды.

Икенче  көнне  Рушания  палатага 
килеп керүгә, Хәлимә урыныннан то-
рып утырды, әйтерсең, ул Рушанияне  
гомере буе белгән, гомере буе көткән.

- Нишләп болай озакладың, сине 
көтә-көтә арып беттем.

-  Өйдәгеләрнең  китеп  беткәнен 
көттем. - Рушания акрын гына Хәлимә 
каршысына,  үз  караватына  килеп 
утырды да, бит очларын чокырайтып, 
ягымлы итеп елмайды, әйтерсең, хәл 
белергә генә килгән.

- Хәлең ничек, ничек йокладың?
-  Йоклаганмын  туйганчы,  төнлә 

уянып киттем - аңламый торам кайда 
икәнемне  дә,  карыйм  -  син  дә  юк, 
куркыныч  булып  китте.  Шул  килеш 
күзгә  йокы  кермәде.  Ә  син  кайткач 
нишләдең, әйттеңме иреңә?

- Юк, әлегә борчымыйм.
-  Син  жәллисең,  ирең  бик  яхшы 

кешедер, ә минеке үлсәм дә айнымас. 
Балаларны интектерә, Лилиямне жәл-
лим, бөтенесе аңа - исерек әти дә, өч 
бала да. Озак тотмасалар гына ярар 
иде, синең берәр җирең авыртамы?

Юк  ла,  алай  авырткан  җирем  дә 
юк, бәлки табиблар ялгышканнардыр?

Ә минем чынлап та ашказаны авы-
рта, эш белән генә онытылып йөрим, 
ә менә болай тик яткач, гел авырта, 
йөрәгемне  талый.  Мин  бит  шундый 
ашарга яратам, ә хәзер менә тамакка 
аш  үтми,  ашаганы  да  кире  чыгарга 
гына тора, картлар белми әйтмәгән-
нәр, үткәндә аша, килешкәндә ки, дип.

- И-и, Хәлимә, онытып торам, менә 
җимешләр алып килдем сиңа, телә-
гәнеңне ашап кара, - дип Хәлимәнең 
алдына пакет-пакет җиләк-җимешләр 
өеп куйды.

- Ай Аллам, бигрәк күп бит бу, менә 
бу маймыл ризыгын бик яратам, - дип, 
ярты банан сындырып капты.

Син ачуланмасаң, боларын бала-
ларга җибәрим әле Лилиям килгәч.

- Теләсәң нишләт, ул синеке.
- Рәхмәт инде, рәхмәт сиңа, - дип 

Хәлимә  җимешләрне  тумбочкасына 
тутырды.  -  Балаларга  тәмле  әйбер-
ләрне бик тә ашатасы килә дә бит, күп 
вакыт  ипигә  дә  җитми.  Кем  уйлаган 
шушы көнгә калырмын дип, балалар-
ны табуын таптым, тик и ашатырмын 
да, ни киендерермен дип уйламадым. 
Ул чакта ирем дә алай эчми иде, яшь 
чак, көчле чак, алда гел кояшлы көннәр 
генә көтеп торадыр кебек.

-  Борчылма,  барысы  да  яхшы 
булыр.

Ишектә шәфкать туташы күренде:
-  Әзерләнегез,  иртәнге  обход 

башлана!
- Ярый, Аллага тапшырдык, юньле 

хәбәр белән генә керсеннәр.
- Исәнмесез! - Ишектән ак халаттан 

ике  ир,  бер  хатын-  кыз  килеп  кер-
деләр. - Кемнәр ята монда? Сабирова 
Хәлимә ханым.  Карт табиб язуларны 

актарып карады.
- Да, балаларыгыз бармы?
- Дүртәү.
Карт табиб анализларны карагач, 

Хәлимәнең  ашказанын  баскалап 
карады, Хәлимә авыртуга кычкырып 
җибәрде, шундук укшый да башлады.

- Ник болай озак суздыгыз, сез бит 
күптәннән чирлисез? Я, ярый, киләсе 
дүшәмбегә операцияга әзерләнегез.

- Ансыз гына булмыймы соң?
- Юк, булмый шул, гүзәлем, вакы-

тында  дәваланган  булсагыз,  менә 
болай  тире  белән  сөяккә  дә  калма-
ган  булыр  идегез.  Так,  монысы  кем 
була?  Ул  Рушаниянең  кәгазьләрен 
кулга алды, Илья Ильичка күтәрелеп 
карады. Табиблар үзләре генә аңлый 
торган телдә аңлашып алдылар. Карт 
табиб  Раяга  бераз  текәлеп  карап 
торды да:

-  Ә  сезнең  белән  берсе  көнгә 
сөйләшербез, бүген тагын кан бире-
гез, - диде.

-  Миндә  нинди  чир,  миңа  нигә 
әзерләнергә? - диде Рушания хәлсез 
тавыш белән.

- Сабырлыкка, гүзәлем, сабырлык-
ка, - дип Рушаниянең кулыннан сөйде 
дә ишеккә борылды, аның артыннан 
калганнар иярде.

Рушания  белән  Хәлимә  тагын 
төшке  ашка  тиклем  әле  укол,  әле 
анализ биреп, вакытның үткәнен дә 
сизми калдылар. Анда-монда чират-
та  утырганда  әллә  ниләр  ишетеп, 
икесе бер-берсенә күзләрен тутырып 
карап-карап  алдылар.  Алар  аңлап 
бетермиләр иде әле аларны ни көт-
кәнен, бу гади генә дәвалану урыны 
түгел икәнен.

Алар  палатага  әйләнеп  кайткан-
да,  тагын  бер  койкага  ия  табылган, 
ниндидер бер хатын ишек төбендәге 
койкага урнашып маташа, башына кы-
сып бәйләгән ак яулыгына караганда, 
олы кеше булырга тиеш. Керүчеләргә 
борылып карамады.

- Исәнмесез, - диде Рушания.
- Исәнмесез, - диде тонык хәлсез 

тавыш,  урынын  җайлады  да  акрын 
гына  менеп  ятты,  авыр  итеп  ыңгы-
рашып  куйды,  берсүзсез  күзәткән 
бүлмәдәшләренә  карамыйча  гына 
авыр сулады.

-Туйдым  шушы  больницадан, 
шушы купкан түшәмнәрдән, Ходай ник 
интектерә, туйдым, арыдым.

Рушания белән Хәлимә бер-бер-
сенә карашып алдылар, аннан икәүлә-
шеп акрын гына яңа күршеләре янына 
атладылар,  беренче  булып  Хәлимә 
телгә килде.

- Шулай каты чирлисеңме?
Яңа күрше күзен ачмады, яңак буй-

лап күз яшьләре тәгәрәде. Рушания 
караватның кырыена гына утырды да 
ничек  юатырга  белмичә,  аның  ябык 
зәңгәр кулын кулларына алып, йомшак 
кына итеп сыйпады: «Чү-чү, елама!» 
Тик шуннан ары сүз тапмады. Кычкы-
рып уйлый торган Хәлимә:

- Әллә шулай еш ятасыңмы мон-
да? - диде.

- Өч ел.
- Энекәем, нәрсәң авырта?
- Канда рак.
Хәлимә  белән  Рушания  тагын 

бер-берсенә  мәгънәле  итеп  карап 
алдылар.

- Ярый миндә ашказаны гына әле, 
- дип куйды Хәлимә,кисәрләр дә ямап 
куярлар.

Теге хатын күз яшьләрен сөртеп, 
яңа  күршеләрен  күздән  кичерде, 
аннан  янында  утырган  Рушаниягә  
карап ятты:

- Ә сезнең нәрсә?
Рушания иңбашын гына кысты.
-  Белмим,  без  кичә  генә  кердек, 

бу Хәлимә, ә мин Рушания, ә сезнең 
исемегез ничек?

-  Мин  Люба.  Сез  шундый  чибәр, 
чирле кешегә дә охшамагансыз. Мин 
дә бит әле утыз өчтә генә, ә әйтер-
сең,  йөз  ел  яшәгән.  Өч  ел  больни-
цадан-больницага.  Яшисе  килә  бит, 
балам бәләкәй, аз булса да үскәнен 

күреп каласы килә.
-  Курыкма,  дәваларлар,  хәзерге 

заманда кеше үтереп ятмаслар, син 
яшь  бит  әле,  бирешмәскә  тырыш, 
җебеп төшмә. Чирләгән саен өчәр ел 
ята башласаң, чыккач балаларың да 
танымас, - дип куйды Хәлимә.

- Мин дә шулай уйлаган идем дә, 
бар нәрсә дә без теләгәнчә булмый 
икән шул, башым авыртып кына кер-
гән идем...

Күп сөйләшергә яратмаган Руша-
ниянең  эчен  нидер  тырнап  таларга 
тотынды, кәефе кырылып, тагын башы 
әйләнеп китте, хәлсезләнеп күзләрен 
йомды. Бу юлы инде аның хәлен си-
зеп, яңа күршесе аның кулын кысарга 
маташты, тик хәле юк иде шул.

-  Мин  сезне  куркыттым,  ахрысы, 
кан качты йөзегездән, барыгыз, ятып 
торыгыз, егылуыгыз бар.

Хәлимә дә иелеп Рушаниягә карап 
алды.

-  Ни  булды,  әллә  син  дә  чирли-
сеңме? - дип иңеннән кочаклап алды. 
- Әйдә, ятып тор. Хәлимә Рушаниягә 
урынына  барып  ятарга  булышты, 
өстенә ипләп одеялын япты.

- Синең ни җирең авырта соң? 
- Тегеләр дә берни әйтмиләр, син 

бөтен күргән-ишеткәннәрне йөрәгеңә 
бик якын алма алай. - Үзе авыр эштән 
каткан  ябык  куллары  белән  Раяның 
иңнәреннән  сыйпады,  шушы  бер 
тәүлек  эчендә  бу  кеше  аңа  туганы 
кебек якын тоелды, ул аңа сокланып 
карап  утырды,  башыннан  сыйпап 
куйды. - Энекәем, чәчең бигрәк калын, 
ничек күтәреп йөртәсең моны?

- Белмим шул, мин беркайчан да 
кискәнем юк, - диде күзен ачмый гына.

-  Матур  шул,  бөдрәләнеп  тора, 
синең бар җирең дә килешле, үзең дә 
чибәр,  исемең  дә  матур  -  Рушания. 
Шундый матур исемне ник кыскартыр-
га, без бит урыс Иванга бер дә Ислам 
яки Илмәмәт димибез.

Рушания елмаеп куйды.
Хәлимәнең үз хәле хәл иде, аның 

да ашказаны авыртып, күңеле бутал-
ды,  тик  ул  моны  сиздермәскә,  үзен 
алардан  көчлерәк  итеп  күрсәтергә 
тырышты, хәленнән килгәнчә Руша-
нияне  авыр  уйлардан  арындырырга 
теләде.

- Иреңнең исеме ничек?
- Саша, Александр.
-  Менә,  кайткач,  Салихҗан  я 

Абдулла  дип  кара  әле,  күзе  нинди 
булыр икән?

Рушания йомшак кына итеп көлеп 
куйды.

-  Юк  ла,  ул  мине  яратып  кына 
Раечка ди.

- Мин дә сиңа яратып кына Руша-
ния диячәкмен, без бит синең белән 
тиңдәшләр булса кирәк.

- Юк, мин сиңа ападыр шул, миңа 
кырык биш тулды инде.

- Энекәем, миңа утыз сигез, әйтер-
сең, синең апаң! Юк, үпкәләмә, мин 
сиңа апа дия алмыйм, синең янда хан 
кызлары бер читтә торсын, әгәр мин 
егет  кеше  булсам,  һичшиксез,  сиңа 
гашыйк булыр идем, билләһи дим.

-  Үсендерәсең,  үскәнем,  үсен-
дерәсең, - дип көлде Рушания.

Алар янына акрын гына Люба да 
килеп басты, Хәлимә аңа, утыр шунда, 
утыр, дип, үз караватына ишарәләде.

- Син өшисеңме әллә, ник яулык 
бәйләп  йөрисең?  Кызу  бит  монда, 
салып ат.

Люба уңайсызланып елмайгандай 
итте, тик бу елмаю әллә нинди кызга-
ныч елмаю иде. Олы зәңгәр күзләрен 
тутырып карады, кулын бер күтәрде, 
бер төшерде, бераз икеләнеп торгач, 
берсүзсез  акрын  гына  башындагы 
яулыгын сыпырып төшерде. Рушания 
белән Хәлимә бермәлгә телсез калды-
лар, Рушания хәтта яткан урыныннан 
торып утырды.

- Энекәем, чәчең кая? - диде Хә-
лимә аптырап.

- Коелып бетте, - диде Люба авыр 
сулап. - Кеше арасына чыкканда парик 
киям, бик җайсыз нәрсә, тирли, кычыт-

тыра.  -  Люба  Рушаниянең  чәченә 
текәлеп калды, калтыранган куллары 
белән үрелеп, аның чәченә кагылды.

- Сүтеп карыймчы, ачуланмасагыз.
Рушания  ул  кагылуга  чирканып 

куйды, әйтерсең, аның да хәзер башы 
ул кагылганнан пеләш кала. «Тимә», 
дияргә үзендә көч тапмады, берсүзсез 
башын гына иде.

- Курыкмагыз, мин дә бер сокла-
ныймчы. - Ул, кыяр- кыймас, хәлсез 
куллары  белән  Рушаниянең  чәчен 
тотып  торган  тимер  шпилькаларны 
берәм-берәм тартып алды, озын чәч 
сузылып, авыр толым булып, Руша-
ниянең  алдына  төшеп  ятты,  моны 
өчәүләшеп берсүзсез күзәттеләр.

- Минем дә чәчем калын, озын иде, 
озын чәч матур булса да, тәрбияләү 
бик  авыр  шул.  -  Любаның  тавышы 
хәлсез һәм тонык иде, ул ашыкмыйча 
гына  толым  очыннан  берәм-берәм 
сүтте,  үзенең  олы  зәңгәр  күзләренә 
яшь тулды, кайнар күз яшьләре тып-
тып алдында яткан ак яулыкка төшеп 
сеңә барды.

Сагынам исән чагымны, сагынам 
мине ташлап киткән һәр чәч бөртегем-
не. Сез әлегә шундый чибәр. - Люба 
иреннәрен  тешләде,  әйтәсе  сүзен 
әйтә алмый тамактагы төер зурайган-
нан- зурайды, Рушания белән Хәлимә-
нең дә күзенә яшь тулды. Люба көч-хәл 
төерне  йотып,  пышылдап  дигәндәй 
көчкә тетрәндергеч сүзләр әйтте. - Сез 
әлегә  шундый  чибәр,  тик  бу  озакка 
түгел,  бик  тиздән  сезне  дә  ташлап 
китәрләр бу матур толымнар, алар да 
елый-елый коелалар, син аларга карап 
елыйсың, алар сиңа. Гафу итегез, тик 
сез моңа әзер булырга тиеш.

Хәлимә сикереп китте.
-  Энекәем,  ни  сөйлисең,  аңа  бит 

әле берни дә әйтмәделәр, ник кеше 
куркытасың?

Рушаниянең  йөзе  кабат  ап-ак 
булып китте, әйтерсең, аңа да хөкем 
чыгардылар,  ул  керфек  тә  какмый 
Любага текәлеп катты. Ә Люба Руша-
ниянең чәченнән күзен алмый, һаман 
йомшак кына итеп сыйпауда булды, 
бер җыйды, бер таратты.

-  Әллә  аларга  да  җиңел  дип 
беләсезме дөресен әйтү. Мин монда 
өч ел эчендә алардан да күбрәк белә 
башладым  бугай.  -  Люба  йомшак 
кына итеп чәчнең очына чаклым үреп 
бетерде. 

- Рәхмәт сезгә.
- Ни өчен? - диде Рушания калты-

ранган тавыш белән, эченә кереп уты-
рган куркудан һич тә арына алмыйча.

-  Сокланырга  рөхсәт  иткәнегез 
өчен. Мин бик арыдым, ятам, булышы-
гыз торып китәргә. Бөтен тәнем авы-
рта, әйтерсең, сөяк итеннән аерыла.

Хәлимә белән Рушания Любаның 
ике  ягыннан  култыклап  урынына 
илтеп  яткырдылар,  ә  үзләре  сугып 
исәңгерәткән кешегә охшап калдылар, 
бер-берсенә карап, аптырашып утыра 
бирделәр. Аптырау, курку дигән нәр-
сәләрнең бу әле башы гына. Бер көн 
өчен бу ишеткәннәр дә бик күп булды, 
алар моңа бер дә әзер түгел иде шул.

Рушания  бүген  дә  үз  өенә  кайту 
юлында,  аның  матурлыгын  да  күр-
мәде,  әйтерсең,  күзенә  кара  күзлек 
кидерделәр. Ә урамда кояш, гөрләп яз 
килә. Рушания өенә кайткач нәрсәгә 
тотынырга, нидән башларга белмәде. 
Кичке аш әзерләргә кирәк - тоткан бер 
әйбере кулыннан төшеп чәчелде, кара 
уйлар баштан чыкмады, берсе көнгә 
диделәр, тынычланырга, сиздермәскә 
кирәк. Я Ходаем, үзең сакла! Ары су-
гылды, бире кагылды, беренче тапкыр 
үз  өендә  нишләргә  белмәде,  ничек 
туры килсә, шулай ашарга пешерде. 
Йортка  кайтып  туктаган  беренче 
машинаны да күрмәде, ишектән ире 
килеп кергәч, сискәнеп китте, көч-хәл 
үзен  кулга  алып  елмайгандай  итте. 
Өстәл янына гаиләсе җыелып беткәч, 
аш булде.

- Раечка, ни булды сиңа, ашыңның 
тозы  юк  бит?  Син  кичә-бүген  әллә 
нинди, сәер.

-  Әни,  әллә  сиңа  да  яз  тәэсир 
итәме, әллә гашыйк булдыңмы? - дип 
көлде кызы.

- Мин инде күптән гашыйк, кызым, 
әтиегезне  беренче  күргән  көннән 
бирле, - дип иренә карап елмайды.

- Әни, сөйлә әле, ничек әти белән 
таныштыгыз, әти чибәр идеме?

- Бер-беребезне күрдек тә телсез 
калдык.  Хәтерлим,  без  күзгә-күз  ка-
рашып тик тордык, әтиеңнең күзләре 
шундый  матур  иде,  мин  ул  төнне 
керфек тә какмый чыктым, төне буе 
йокламадым, йөрәгем күкрәгемә сый-
мады, күземне йомсам, гел теге матур 
зәңгәр күзләр күз алдында торды.

- Раечка, син һаман ул көнне хә-
терлисең, мин инде оныткансыңдыр 
дигән идем.

- Юк, Сашенька, мин синең белән 
очрашкан, яшәгән һәр көнне хәтерлим, 
- дип, үрелеп иренең кулын йомшак 
кына итеп сөеп куйды. - Миңа аның 
үткән һәр көне кадерле.

Саша  хисләнеп  хатынының  кул 
сыртын үпте.

- Рәхмәт, сөеклем, мин гомер буе 
Ходайга рәхмәтле минем юлыма сине 
чыгарып бастырганы өчен, син миңа 
Ходайның бүләге.

- Ой, картлар, сез бүген шундый ро-
мантичный, сездә шундый мәхәббәт!

Саша  кычкырып  көлеп  җибәрде, 
кызының иңеннән кочты.

- Мин, балалар, сезгә дә шундый 
мәхәббәт телим, әниегезне очратуым 
үзе бер могҗиза. Кем уйлаган Урал та-
уларының тау- гаш арасында шундый 
гүзәл зат яшидер дип.

- Әти, ә син әнине беренче күргәч, 
ни уйладың?

- Мин дә телсез калдым, шундый 
матур иреннәр, ул күзләр - бер карауда 
сихерлиләр, ә чәче! Андый озын чәч 
беркайчан күргәнем юк иде, мин хәзер 
дә горурланам әниегез белән. Бөтен 
хатын-кыз чәчен кисеп, буяп бетерде, 
ә әниегез һаман шулай тора, Ходай 
биргән матурлыгын саклый.

Чәч  турында  сүз  чыккач,  Руша-
ниянең  кәефе  кырылды,  Любаның 
сүзләре исенә төште, куркудан тагын 
калтыранып  куйды.  Авырткан  җир 
алдан йөри ди, юкса, шундый матур 
кич,  шундый  матур  истәлекләр,  тик 
көне бүген түгел иде шул. Рушаниянең 
чыраеннан кан качты, кинәт башы әй-
ләнеп китте, сиздермәскә тырышып, 
кулын маңгаена куйды, икенче кулы 
белән,  егылып  китмәскә  дип  өстәл 
читенә ябышты, хәзер үтә, хәзер дип, 
үзен юатты.

Әнисенә сокланып карап утырган 
улы нидер сизеп:

- Әни, ни булды сиңа, әллә башың 
авыртамы?

- Юк-юк, улым, әтиеңне тыңлыйм, 
-  дип  көчкә  елмайды  улына.  Нинди 
чибәр аның улы: бөркет канаты кебек 
калын  кыйгач  кара  кашлар,  кызлар-
ныкы кебек өскә бөкләнеп торган куе 
озын  керфекләр,  әнисенеке  кебек 
олы матур көрән күзләр, кыю караш, 
кызыл  иреннәр  өстендә  матур  кара 
мыек.  Аның  чәчләре  дә  әнисенеке 
кебек  куе  кара,  дулкын-дулкын  иде; 
озын  буй,  киң  җилкәләр,  киң  күкрәк 
үз  кочагында  кемеңне  дә  бәхетле 
итәрлек, хатын-кызның акылын юар-
лык  чибәр  ир-егет  аның  улы.  Алар 
бер-берсенә  карашып  тордылар  да 
елмаешып куйдылар.

- Әни, сезнең ул авылда миңа да 
шундый  синең  кебек  берәр  чибәр 
үсмәде микән, мин дә өйләнер идем? 
Әти, ә син ни тойдың?

-  Бүтән  күрмәсәм  үләрмен  кебек 
тоелды,  көчкә  таң  аттырдым,  икен-
че  көнне  очратканда  мин  инде  аны 
беркайчан беркемгә бирмәячәгемне 
аңладым. Айбикә әбиегез мине утын 
агачы белән бәрә-бәрә куды, урыска 
бирмим дип.

- Әти, син анда каян барып чыктың 
соң? 

                                  Дәвамы бар.
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! БЕЛДЕРҮЛӘРРЕКЛАМАЛАР КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

Организация 
реализует 

кур-несушек. 
Бесплатная доставка по 

району. 
  89604468553.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Производство и установка пластиковых 

окон. 
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно! 

Замер, доставка – бесплатно.

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

нительная скидка!

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

20% скидка

Продам компьютер: ЖК-мо-

нитор,  системный  блок, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08

Покупаю мед и продукцию 
пчеловодства.  Телефон: 
89636419629.

Скорая компьютерная помощь
ИП «Шафиева» предоставляет услу-

ги по установке, настройке, а также по 
ремонту компьютерной технике.

Профессиональный ремонт компью-
теров и ноутбуков.

Установка  WindowsXР/7/8/10;  Удале-
ние вирусов, установка антивирусника; 

Очистка от пыли и грязи при перегреве; Оптимизация 
работы компьютера и многое другое. Выезжаю в села, 
работаю с организациями. Цены приемлемые. Действует 
скидочная система. Заказы принимаются круглосуточно. 

Мы находимся по адресу: р.п. Старая Кулатка, в здании 
магазина «Магнит» на втором этаже, 1 павильон слева.

Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).

Продаем  гаражи  метал-
лические (пеналы) новые 
и  б/у.  Размеры  любые. 
Доставка  бесплатная. 
Цена от 26 тыс. руб. Тел.: 
89063969864; 88007009091.

Закупаем  лом  цветных 
металлов.  Самовывоз. 
Оплата сразу. Телефон: 
8 - 937 – 27 – 56 – 8 - 55.

Компания  "Мед  Повол-
жья"  постоянно  закупает 
мед оптом по цене 80 р/кг. 
Тару и деньги отдаем сра-
зу, приезжаем сами. Тел.: 
8-937-960-13-24. Роман.

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

ООО «Немецкие оконные изделия»

Условия акции по тел.: 89020040102;  
89374588644; 89278018665.

Супер акция - окно из прорфиля 70 мм. по цене окна 
из профиля 58 мм.

Рассрочка и 
скидки!!!

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

Телефоны:  88422(651832), 
89041823507, 89374550649.

● Окна от производителя 

+ комплектующие

● Двери «Бульдорс»

● Натяжные  потолки 
(от 240 руб./в.м)

Безнең өчен кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әтиебез, 
бабакаебыз,  абыебыз,  энебез,  җизнәбез,  кодабыз  Камил 
Хөсәинович  БАХИТОВНЫ  хөрмәтләп,  соңгы  юлга  озату-
да  катнашкан,  ярдәмләшкән,  кайгыбызны  уртаклашкан, 
кайгыртучанлык  күрсәткән  өчен  Әнвәр  Адельшинга,  Вәли 
Миннибаевка,  Камил  Усмановка,  Зәкәрья  Ильясовка,  төн 
кунучы  әбиләргә,  мәчет  картларына,  барча  туганнарга, 
тирә-күршеләргә,  дус-ишләргә,  бөтен  авыл  халкына  олы 
рәхмәтебезне белдерәбез.

Бахитовлар гаиләсе.
Иске Кулаткы.

 21 октября с 9.00 до 14.00 
часов ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 
Оплата  от  40  см.  За  100 
грамм до 3000 тыс. рублей. 
р.п. Старая Кулатка, парик-
махерская “Элегант”. 
  Телефон:  8 – 904 -284 – 33 
– 24; 8 – 967 – 018 – 19 - 31.

Продается «ВАЗ-2107», 2005 
года выпуска. В идеальном 
состоянии.  Цена  договор-
ная. Телефон: 89278341073.

Продается  автомобиль 
"Ока", 2001 года выпуска, 
в отличном состоянии, не 
битый. Цена 48 тысяч. Торг. 
Телефон: 89278156128.

В  ООО  «ТАН»  требуются 
водители на автомашину 
«КамАЗ»  категории  «Е» 
(прицеп). Обращаться по 
адресу: р.п. Старая Кулат-
ка, ул. Красногвардейская, 
д.18.

Зимница авылының мәчет карт-
лары Урта Терешка авылыннан 
энесе  Камил  Сафиуллович 
ЮМАНГУЛОВНЫҢ  вафат 
булуы  сәбәпле    мәчет  карты 
Абдулһади  Юмангуловның 
тирән кайгысын уртаклашалар.

В  р.п.  Старая  Кулатка 
продается  дом  со  всеми 
удобствами.  Два  гаража, 
баня, подвал, надворные 
постройки,  огород.  Теле-
фон: 89279867927.

Требуется парикмахер на 
постоянную работу. Опыт 
работы приветствуется. 
Телефон: 89297967400.

Магазин «Миндаль»
 реализует продажу картофе-
ля 14-15 руб. - за 1 кг., отруби 
пшеничные 1 мешок – 160 руб. 
Добро  пожаловать  по  адре-
сам:  ул.  Мусы  Джалиля,14а, 
ул.  Метро,  112.  Справки 
по  телефонам:  2  -  20  -  35; 
89278153000.

Безнең өчен иң кадерле, иң якын кешебез, тормыш иптәшем, әти-
ебез, бабакаебыз, энебез, кодабыз, туганыбыз Камил Сафиулло-
вич ЮМАНГУЛОВНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, 
ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен мәчет картларына, төн 
кунучы әбиләргә, авылдашларыбызга, туганнарыбызга, кодалары-
бызга, күршеләргә, дус – ишләргә олы рәхмәтебезне белдерәбез
Юмангуловлар,  Алтынбаевлар,  Шариповлар,    Джумаев-
лар,  Кузәевлар,  Мифтәевлар,  Самерхановлар,  Хаметовлар 
гаиләләре.

Урта Терешка – Яңа Терешка – Сызран – Ульяновск – 
Новоспасск – Ульяновск – Яңа Зимница – Радищево.

УСТАНАВЛИВАЕМ ОКНА  И ДВЕРИ  С  ЭНЕРГОСБЕ-

РЕГАЮЩИМИ СТЁКЛАМИ ( ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С 

ЗАВОДА Г. САРАТОВА).  ВСЕ ВИДЫ 

РЕМОНТНЫХ  РАБОТ.  ПРИЁМ  ЧЕРН.  И  

ЦВЕТ. МЕТАЛЛА. АВТОМОЙКА, СТО, 

ШИНОМОНТАЖ, ДИАГНОСТИКА.

     АДРЕС: ул. Красногвардейская 16 

  ТЕЛЕФОН: 89279814453.

ОКНА "ТЕПЛО И ТИХО В ВАШЕМ ДОМЕ"  

Татар  халкына  бик  үк  хас  ризык 
булмаса да, соңгы елларда гөмбәне 
барыбыз да яратып куллана. Куе ур-
мандагы аланнарда агач төпләрендә 
гөмбә  эзләү  -  үзе  бер  ял  бит  ул.  Ә 
җыйган гөмбәңнән кунак мактап туй-
маслык ризыклар әзерли белү - үзе бер 
бәхет. Бездә 300гә якын төрле ашарга 
яраклы  гөмбә  үсә.  Ләкин  без  алар-
ның  кайберләрен  генә  танып-белеп 
җыябыз. Хәер, шул белгәннәрен дә я 
тозлыйбыз, я кыздырабыз гына. Ә бит 
гөмбәне тозлау да үзе бер сәнгать ул…

Маринадланган гөмбә
Маринадларга ак гөмбә, усак гөм-

бәсе,  майлы  гөмбә,  опяталар,  әтәч 
гөмбәсе, шампиньоннар ярый.

Вак гөмбәләрне шул көе, ә зурра-
кларын кисәкләргә кирәк. Гөмбәләрне 
төрен-төргә  аерып  әзерләргә,  бик 
әйбәтләп юарга һәм тәпиләрен 1,5 см 
калдырып кисәргә кирәк. Маринад: 1 
кг гөмбәгә 1/3 стакан су, 1 аш кашыгы 
тоз, 2/3 стакан 3 процентлы уксус (ак 
гөмбә  өчен  ике  тапкыр  күбрәк  ала-
лар). Барысын бергә эмаль савытка 
салып,  утка  куярга.  Гөмбәләрне  су 
кайнап  чыккач  салырга.  Гөмбәләр 
кайный  башлагач,  су  бүлеп  чыгара-
лар, шуның өчен кайнап чыгу белән 
утны әкренәйтергә кирәк. Күбеген ала 
торып, болгата-болгата кайнатырга.

Күбек чыкмый башлагач, 1 кг гөмбә-
гә 1 чәй кашыгы шикәр комы, 5 бөртек 
борыч,  2  шәр  нәркиз,  корица,  лавр 
яфрагы,  пычак  очында  гына  лимон 
кислотасы салып, тагын кайнатырга. 
Усак гөмбәсе белән шампиньоннарны 
25 минутка озаграк кайнатырга. Вакыт 
кайнап чыккач санала башлый. Бол-
гатып торырга кирәк.

Аннан инде әзер гөмбәләрне уттан 
алып,  тиз  генә  суытырга  да  сөзеп 
банкаларга  тутырырга,  өстенә  шул 

ук  маринадны  салып  куярга.  Өстен 
капрон капкачлар яки пергамент белән 
ябып, салкын урынга куярга.

Гөмбә тозлау
Безнең  якларда  киң  таралган  ак 

гөмбә, гөреҗдә, кызыл гөмбә һәм шам-
пиньонны шушы ысул белән тозларга 
тәкъдим ителә.

Гөмбәләрне салкын суда яхшылап 
юып,  пычракларыннан,  чүп-чардан 
чистартканнан  соң,  20-30  минут  аз 
гына тозлырак суда кайнатып алырга 
кирәк.  Аннан  тагын  бер  кат  салкын 
суда юарга һәм эре тишекле тукымага 
салып, асып куярга (моны бик җайлап, 
гөмбәләрне  ватмый  гына  эшләргә 
кирәк). Аннан әзерләгән савыт төбенә 
карлыган,  керән,  имән  яфраклары, 
сарымсак,  укроп  орлыклары  салып, 
гөмбәләрне (1 кг.га 45-50 г тоз хисабын-
нан)  тоз  сөртеп,  эшләпәләре  белән 
аска  каратып,  тезә  башлыйбыз.  10 
см тезгәннән соң кул белән тыгызлап, 
өстенә  тагын  югарыда  күрсәтелгән 
тәмләткечләрне тезәбез.

Һәм  бу  эш  савытыгыз  тулганчы 
кабатлана.  Аннан  өстенә  бик  авыр 
йөк  утыртып  куябыз.  Гөмбәләр 
бер-ике  көннән  бөтенләй  су  белән 
капланыр, бу бик әйбәт. Йөк тимердән 
йә башка берәр су белән реакциягә 
керә  торган  материалдан  булырга 
тиеш түгел. Мондый очракта аны йә 
пакетка салып, йә берәр савыт эченә 
урнаштырып утыртырга кирәк. Ә инде 
гөмбәне тозлаячак савытка килгәндә, 
ул пыяла, эмаль булырга мөмкин. Агач 
тәпәннәр дә булса, бигрәк тә шәп. Пы-
яла банкаларны стерильләштерергә, 
ә эмаль савытларның эчендә тимере 
күренеп тора торган бәрелгән-сугыл-
ган җирләре булмаска тиеш. Бу ысул 
белән тозлаганда гөмбә бер атнадан 
әзер була һәм ел буена саклана ала.

Гөмбә чоры

Хөрмәтле  апалары  Ханифә  Рәуфовна  РАХМАТУЛЛИНАНЫҢ 
вафат  булуы  сәбәпле,  Гөлшат  Әнвәровна  Мухамметрахимова, 
Динара Маратовна Низаметдинова, Ринат Маратович Абдрәзәков, 
Рафаэль Зиннәтович Хафиятуллин якыннарының, туганнарының 
тирән кайгыларынуртаклашалар.

Мәскәү – Самара.


