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

ГОМУМИ РАЙОН
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 11 (10703)
Чәршәмбе,
15 март 2017 ел.
(Атнага бер тапкыр чыга)

ГАМӘЛГӘ КУЮЧЫЛАР: 1. УЛЬЯНОВСК ӨЛКӘСЕ ХӨКҮМӘТЕ (432017, Ульяновск шәһәре, Ленин мәйданы, 1). 2. "ИСКЕ КУЛАТКЫ РАЙОНЫ"
МУНИЦИПАЛЬ БЕРЛӘШМӘСЕ АДМИНИСТРАЦИЯСЕ (433940, Ульяновск өлкәсе, Иске Кулаткы эшчеләр бистәсе, Пионерская урамы, 30)

2017 ел - Ульяновск өлкәсендә Эшкуарлар елы
19 март
торак-коммуналь хуҗалык
хезмәткәрләре
көне!

Тәҗрибә өйрәнү - берләштерә

Хөрмәтле торак-коммуналь
хуҗалыгында
эшләүчеләр, хезмәт
ветераннары!

Сезнең барыгызны да
Иске Кулаткы муниципаль
район Советы, башкарма комитеты исеменнән
hөнәри бәйрәмегез белән
кайнар котлыйбыз. Торак-коммуналь хуҗалыгы
өлкәсендәге хезмәтне
биредә эшләүче, аның
авырлыгы hәм кыенлыклары белән якыннан таныш
кешеләр генә тиешенчә
бәяли ала. Әлеге тармакта эшләүче хезмәткәрләребез быел да куелган
бурычларны тиешенчe
үтәп барырлар, үзләренең
көндәлек эшләре белән
искекулаткылыларның
уңайлы тормышына нигез
салырлар, районда яшәүчеләрнең
көнкүрешен
яхшырту буенча җаваплы эш башкарырлар
дип, ышанасы килә. Сезгә сәламәтлек, иминлек,
авыр hәм тынгысыз хезмәтегездә уңышлар телибез.
Киләсе көннәрегез матур
хезмәт нeтиҗәләре алып
килсен, якыннарыгызның
кадер-хөрмәтен, игелеген
тоеп бәхеттә яшәгез.
Э. E. ГАНЕЕВ,
Иске Кулаткы
районы Башлыгы,
“Бердәм Россия”
партиясенең урындагы
политсовет
Секретаре.
И. А. АБЛЯЗОВ,
Иске Кулаткы район
администрациясе
Башлыгы.

Быел, 9-11 март көннәрендә, Казан шәһәрендә
VI Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены
булып узды. Аны Бөтендөнья татар конгрессының
Башкарма комитеты һәм
Бөтенроссия “Татар авыллары” иҗтимагый оешмасы
уздырды.
Бу мөһим чарада Иске
Кулаткы районыны Башлыгы Э. Ә. Ганеев, Иске Кулаткы район администрациясе Башлыгының кеше
потенциалын үстерү буенча

урынбасары В. А. Деникаева, Иске Кулаткы авыл
территорияләрен үстерү
идарәсе начальнигы И. К.
Аделов, аның белгечләре,
крестьян-фермерлык хуҗалыклары җитәкчеләре
һәм малтабарлар катнаштылар.
Җыенда авыл хуҗалыгы, аның продукциясен
үстерү турында сүз барды.
9 март көнне секцияләр
утырышы булып үтте. Анда
“Игенчелек” (игенчелек,
яшелчәчелек, бакчачылык),

21 марта в 13.00 ч. в здании администрации в малом
зале будет проводить прием граждан депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Геннадий
Александрович Долгов. Предварительная запись по
телефону: 2 – 15 – 46.
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“Терлекчелек” (терлекчелек,
кошчылык), “Агросәнәгать
комплексы продукциясен
экспортлау һәм һөнәрчелек
(умартачылык, балыкчылык) темалары буенча дискуссион мәйданчыкларның
эше алып барылды.
10 март көнне җыенда
катнашучылар Татарстан
республикасының Арча һәм
Балтач районнарында булдылар. Алар бу районнарның авыл эшмәкәрләренең хуҗалыкларын карап,
авылларның яшәеше белән

таныштылар.
11март көнне Казан
шәһәренең “Корстон” сәүдә
күңел ачу үзәгендә җыенның пленар утырышы булды. Утырышта Татарстан
республикасының Президенты Р. Н. Миңнеханов та
катнашты.
Бу мөһим чарага илебезнең төрле төбәкләреннән 600 дән артык кеше
килгән иде. Алар шулай ук
РФ төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм
халык кәсебе товарлары

күргәзмә-ярминкәсе белән
танышып,

бер - берсе

белән авыл хуҗалыгы турында тирән фикерләрен
уртаклаштылар.
VI Бөтенроссия татар
авыллары эшмәкәрләре
җыены турында тулырак
материалны “Күмәк көч”
район газетасының киләсе
санында укый аласыз.
Рөстәм
АРИФУЛЛИН.

“Күмәк көч”кә алдан язылу дәвам итә.
Хөрмәтле газета укучыларыбыз!

Иске Кулаткы районының почта бүлекчәләрендә 2017 елның икенче яртыеллыгына (июль-декабрь) газеталарга алдан язылу дәвам итә. Сез бүгеннән
үк почта бүлекчәләренә кереп, хат ташучыларга мөрәҗәгать итеп, «Күмәк көч”
район газетасына иске бәяләр буенча, ягъни 349 сум 26 тиеннән, язылып куя
аласыз, аннары хаклар күтәреләчәк.
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ЯҢАЛЫКЛАР

Россия Президенты
Владимир Путин илдә
демографияне үстерү
ысуллары уңышлы дип
саный. Аның сүзләренчә,
илдә туучы балалар санын арттыру юнәлешендә
кулланылган чаралар
вәзгыятьне уңай якка
үзгәртергә мөмкинлек
биргән.

●

●

●

Кырым татарларының
күпчелеге – 61 проценты
– Россия Президенты
Владимир Путинны хуплый. Дәүләт башлыгына
мөнәсәбәт 31 процентка
яхшы якка үзгәргән. Милләтләр эшләре буенча
федераль агентлык үткәргән социологик тикшеренүләр шуны күрсәткән,
дип хәбәр итә “Известия”
басмасы.

Редакция хат алды

Су - кешегә табигать
тарафыннан бирелгән иң зур бүләк, уртак милек. Аннан башка
көнкүрешне күз алдына
китереп тә булмый.
Су - яшәү чыганагы һәм
дөньяның кыйммәтле
байлыгы. Ә инде авыл
халкы өчен су аеруча һәр
эштә дә бик кирәк.
Без, искезеленайлылар, “Күмәк көч” район
газетасына авыл халкын
борчыган мәсьәлә белән
мөрәҗәгать итәргә булдык. Бәлки, әлеге язманы
укыгач, гади халыкның
аһ-зарын район җитәкчеләре дә кабат ишетеп, тиешле чаралар
күрерләр. Иске Зеленайда

Авыл халкы борчыла

яшәүчеләр элек - электән җир астыннан агып
чыккан, үз агымы белән
килүче “Айлы кизләү”
дәге суны куллана. Моның өчен су насослары
да, электр энергиясе дә
исраф ителми.
Тик кызганычка каршы, 2016 елның август
аенда авыл халкының
ризасызлыгыннан башка
су үткәргечне “Радищево
группалы водоводка»
тапшырдылар. Нилектән суүткәргеч әлеге
оешма карамагына күчте
дигән сорауга “Иске Зеленай авыл поселениесе”
җитәкчеләре: “Өзлексез
су белән тәэмин итүне
үз көчебез белән генә

булдыра алмыйбыз”, - дип
җавап кайтардылар.
Озакламый югарыда
әйтеп үткәрелгән оешма хезмәткәрләре авыл
халкы белән килешүләр
төзеделәр. Су өчен түләү
хаклары яраклы гына иде.
Ә инде яңа елдан халыкка алдан хәбәр итмичә,
түләү тарифлары күпкә
артты. Табигать тарафыннан бирелгән су өчен
бездән акча түләтәләр?!
Бу дөрес хәлме?! Әлеге
мәсьәләнең тиздән хәл
ителүенә ышанып калабыз.
Редакциядән:
Әлеге хатны алгач,
редакция үзенең тикшеренүен үткәрде. Әлеге

Интернет
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2017 елда Ульяновск
өлкәсендә 500 дән артык
Бөек Ватан сугышы ветераны диспансерлаштыру
үтте. Медицина тикшерүе
барлыгы 22 меңнән артык кешегә үткәрергә
планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, Губернатор Сергей Морозовның йөкләмәсе буенча
сәламәтлек саклау, гаилә
һәм социаль иминлек
Министрлыгы каршында
ветераннарга медицина
хезмәте күрсәтү сыйфатын күтәрү мәсьәләләре
буенча эш төркеме барлыкка килде.

●

●

●

Ульяновск өлкәсендә
мәктәп укучылары өчен өч
фән буенча бөтенроссия
олимпиадалары узачак.
Март һәм апрель айларында регионыбызда француз
теле, биология һәм физик
культура фәннәре буенча
олимпиадаларның йомгаклау
этаплары оештырылачак.
Олимпиадада җиңүче балаларга югары уку йортларына
укырга кергәндә өстенлек
биреләчәк. Моннан тыш
җиңүчеләр һәм призерлар
Президент грантын алуга да
дәгъва итә алалар. Ульяновск
өлкәсе Губернаторы Сергей
Морозовның инициативасы
буенча "Ковровая дорожка”
проектын гамәлгә ашыру
кысаларында талантлы балаларга акчалата бүләкләр
тапшыру да каралган.

●

●

●

13 мартта 22:00 сәгать
тирәсендә Новоспасск эшчеләр бистәсенең Совет
урамындагы торак йортларның берсендә янгын чыга.
Гадәттән тыш хәл булган
урынны тикшергән вакытта
дүрт кешенең үле гәүдәсе
табыла. Беренчел фаразлар
буенча, янгында 67 яшьлек
йорт хуҗасы, аның ике улы
һәм танышлары үлгән", –
диелә хәбәрдә. Бу хакта
өлкәбезнең эчке эшләр Министрлыгы матбугат хезмәте
хәбәр итә. Фаҗига булган
урында оператив-тикшерү
төркеме эшли, янгынның
сәбәпләре ачыклана.

Бүгенге көндә кешелек
тормышын интернеттан
башка күз алдына китерү
- мөмкин түгел. Бигрәк тә
яшьләр интернет сайтларында көннәр буе утырырга яраталар. Мондый
кызыксыну һәм мавыгу
туктаусыз алга барган
тормыштан артка калмау, барлык яңалыктан
да хәбәрдар булып тору
ягыннан бик тә отышлы.
Җайлы, аз вакыт таләп
ителә, тиз башкарыла, интернетка үзебезгә ышанган кебек ышанабыз.
Чынлыкта исә, интернет

челтәренең дөрес кулланмаган очракта нинди
нәтиҗәләргә китерүне күз
алдына да китермибез.
Күптән түгел генә
“Гаилә” үзәге белгече
Диана Салихова Иске
Кулаткы икенче номерлы
урта мәктәбенең VI cыйныф укучыларына “Безгә
интернетта бар нәрсә таныш” дигән темага дәрес
үткәрде. Аның төп максаты интернет челтәрендә
эшләгәндә балаларны
куркынычсызлык кагыйдәләре белән, аның файдалы һәм зарарлы яклары

белән таныштыру иде.
Укучылар нәрсә ул
интернет дигән сорауга
җаваплар кайтардылар,
интернетның уңай һәм
тискәре яклары турында үз фикерләре белән
уртаклаштылар. Дәрес
дәвамында “Гаилә” үзәге
белгече интернетта үзүзеңне тоту кагыйдәләре
турында сүз алып барды.
С о р а ш т ы р ул а рд а н
күренгәнчә мәктәп укучылары интернетта саклану
юлларын кулланалар.
“Сакланганны саклар”
гыйбарәсенә таянып эш
итү кирәклегенә укучылар
тагын бер кат төшенделәр.
Һәрвакыт эшчәнлегеңне үзең контрольдә тотып, интернетны тиешле
очракта гына кулланырга
кирәклекне бервакытта
да хәтердән чыгармаска
кирәк.
Әлфия ЯФАРОВА.

Это важно!

Вы не забыли задекларировать свои
доходы?
Межрайонная ИФНС
России №5 по Ульяновской
области сообщает, что с
01.01.2017 года стартовала
Декларационная кампания
2017 года. Представить декларацию о полученных в
2016 году доходах физическим лицам необходимо до 2
мая 2017 года.
В этом году Декларационная кампания - 2017 имеет
ряд особенностей:
1. Представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не
был удержан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь
физическое лицо будет уплачивать налог после получения
налогового уведомления и
квитанций, направляемых
ему налоговым органом. Платежные документы формируются на основании сведений
о невозможности удержать
налог и суммах налога, которые передают налоговые
агенты. Оплатить такой налог
необходимо не позднее 1
декабря года, следующего
за отчетным. Новые правила
применяются к доходам, полученным с 2016 года.
2. С этого года физические

лица, получившие доход
от продажи недвижимого
имущества, приобретенного
после 1 января 2016 года,
будут рассчитывать НДФЛ по
новым правилам. Если доход
от продажи объекта недвижимого имущества существенно
ниже его реальной стоимости
(ниже чем 70% от кадастровой
стоимости этого объекта на
1 января года продажи), то
НДФЛ рассчитывается исходя
из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.
Представить декларацию
3-НДФЛ необходимо, если
налогоплательщик продал в
2016 году имущество, находившееся в собственности
менее минимального срока
владения, принимал дорогие
подарки, выиграл в лотерею,
сдавал имущество в аренду
или получал доход от зарубежных источников.
Задекларировать полученные в 2016 году доходы
должны также индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские

һәм район Башлыгы Э.Ә.
Ганеев әлеге мәсьәләне
уңай якка чишү максаты
белән махсус комиссия
булдырырга ышандырдылар. Журналистлар
халык куйган сорауларга
җаваплар эзләп, тикшеренүне дәвам иттеләр.

Өлкә ветераннар хәрәкәтенә - 30 ел

дусмы, дошманмы?
Ульяновск өлкәсеннән
Кытайга чартер рейслар
ачарга ниятлиләр. Тиешле килешү Мәскәүдә XII
Халыкара "Интурмаркет"
туристлык күргәзмәсендә
имзаланган. Илнең баш
туристлык вакыйгасы кысаларында Ульяновск өлкәсе Губернаторы Сергей
Морозов Россия туриндустрия берлеге президенты Сергей Шпилько һәм
Кытайда туризм буенча
Россия вәкиллеге башлыгы Чжао Хунцин белән
эшлекле очрашу үткәрде.

мәсьәлә халык җыеннарында да күтәрелгән иде
һәм шулай ук киңәйтелгән
аппарат киңәшмәсендә дә
табигать байлыгы өчен
акча түләтү дөресме,
дигән сорау яңгырады.
Район администрациясе
Башлыгы И.А. Аблязов

Район администрациясенең торак-коммуналь
хуҗалык, төзелеш буенча
урынбасары Р.Р. Сөләйманов “Без Иске Зеленай
һәм Мосеевка авылларында су белән тәэмин
итү тарифларын яңадан
тикшерүне соралып, өлкә
промышленность һәм
төзелеш министры Д.А.
Вовилинга һәм “Радищево группалы водовод"
оешмасы җитәкчесенә
хат белән мөрәҗәгать
иттек, - дип җавап бирде.
Хәзер халыкка бу
мәсьәләнең чишелешен
көтәргә генә кала. Озакмы, тизме - өлкә һәм
район җитәкчеләренең
эшчәнлегенә бәйле.

кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Исчисленный в декларации налог необходимо
уплатить не позднее 17 июля
2017 года.
В случае непредставления декларации по НДФЛ
и неуплаты налога в срок
предусмотрено наказание.
Штраф за непредставление
декларации в срок - 5% не
уплаченной в срок суммы
налога за каждый месяц, но не
более 30% указанной суммы и
не менее 1 000 рублей. Штраф
за неуплату НДФЛ - 20% от
суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи
декларации 2 мая 2017 года
на получение налоговых вычетов не распространяется.
В таких случаях направить
декларацию можно в любое
время в течение года.
Вера ТОКМАКОВА,
Начальник отдела МРИ
ФНС РФ №5
по Ульяновской
области.

Яшьлек дәрте әле сүнмәгән
Ульяновск өлкәсендә 1987 елда
барлыкка килгән ветераннар оешмасы
бүгенге көндә үзенең сафларында 987
Бөек Ватан сугышында һәм 13374 төрле
хәрби бәрелешләрдә катнашучылар
белән берлектә 137 272 хезмәт ветеранын да исәптә тота. Әлбәттә бу зур
көч, һәм аның потенциалын өлкәнең
социаль – экономик үсешен үстерүгә
юнәлдерү өчен шактый зур күләмдә
эшләр башкарылып килә.
Менә шуны исәпкә алып 10 март
көнне Ульяновск шәһәренең Мемориал
үзәгендә ветеран хәрәкәтенең активистлары истәлекле очрашуда булдылар.
Анда өлкә Губернаторы С.И. Морозов,
өлкә Законнар чыгару Җыелышы рәисе
А. А. Бакаев һәм күп кенә җәмәгать
эшлеклеләре дә катнашты.
Сергей Иванович җылы һәм
эчтәлекле чыгыш ясап, бу җәмәгать
оешмасының өч дистә ел эчендә башкарган эшчәнлегенә уңай бәя биреп
залдагыларга зур рәхмәт сүзләре җиткерде. Киләчәктә дә өлкә ветераннар
Советына тиешле ярдәмен күрсәтергә
ышандырды. Аннары Губернатор иң
актив ветераннарга үз исеменнән Почет
грамоталары тапшырды. Бу бүләккә
районыбызның ихтирамлы кешесе Х.Ә.
Насыйров та лаек булды.

Шулай ук өлкә Законнар чыгару
Җыелышы рәисе А.А. Бакаев һәм өлкә
ветераннар Советы рәисе C.Н. Ермаков та яшь буынны хәрби патриотик
рухта тәрбияләүдә уңай нәтиҗәләргә
ирешкән ветераннарга Рәхмәт хатлары тапшырылды. Бу бүләкләрне, шул
исәптән, безнең райондашларыбыз Д.С.
Фәйзуллин, Р.М. Абдюшев, Г.Ю. Воинов
һәм Җ.И. Юсупов рәхмәт сүзләре белән
кабул иттеләр.
Очрашу бик җылы һәм эчкерсез атмосферада үтте. “Держава” симфоник
оркестры музыкантлары, өлкә филармония артистлары һәм сәнгать мәктәбенең
талантлы балалары бай, эчтәлекле
концерт куйдылар. Залда утыручылар
хезмәт кешесен олылауга багышланган
җырларга кушылып үзләренең яшьлек
елларын искә төшерделәр. Алар
барысы да әле үзләрендә көч табып,
киләчәктә җәмәгатькә файдалы эшләр
башкарачакларына, һичшиксез, ышандылар. Димәк, ветеран хәрәкәте яши
һәм киләчәктә дә яшәячәк.
Җиһанша ЮСУПОВ,
Иске Кулаткы район сугыш һәм
хезмәт ветераннары Советы рәисе.

Сокращены сроки предоставления средств материнского
капитала
В соответствии с
постановлением Правительства РФ сокращены сроки выплаты
средств материнского
капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами
материнского капитала закон отводил месяц и еще
месяц на перечисление
средств, то теперь срок
перечисления средств
сокращен с месяца до
десяти рабочих дней.
Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не
будет превышать месяца
и десяти рабочих дней с
даты подачи заявления
на распоряжение сертификатом.
Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения
материнским капиталом.
Теперь, если семья приняла решение направить его
средства на улучшение
жилищных условий, в
качестве документа, кото-

рый подтверждает право
собственности на жилое
помещение или земельный участок, органы ПФР
принимают копию выписки
из Единого государственного реестра прав (ЕГРП),
а не свидетельство о государственной регистрации
права собственности, как
это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в
федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация
возникновения и перехода
прав на недвижимое имущество удостоверяется не
свидетельством о государственной регистрации
права собственности, а
выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации
прав прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала
можно распорядиться по
четырем направлениям:
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей

пенсии мамы и оплата
товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество
детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году
составляет 453 тыс.
рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще
два года: для получения
права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2018 года.
При этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не
ограничены.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 марта
2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».

¹ 11, 15 март 2017 åë.
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Важная информация

Вне конкуренции

С 1 июня во всех
муниципалитетах
Ульяновской области
будет запущена
система наблюдения
за оперативной
обстановкой
в жилищнокоммунальном
комплексе.

Сергей Морозов:

Эльвира ЗЯМАЛОВА
То, что казалось фантастическим еще двадцать лет назад,
десять лет назад стоило космических денег, сейчас становится доступной технологией для любого
сервиса. «Диспетчерская служба
05» давно перестала быть узковедомственным учреждением.
Сегодня это единая база информации об объектах жизнеобеспечения Ульяновска, которая
основывается на использовании
современных информационных
технологий, в том числе и в сфере ЖКХ.
Специалистами
«Единой
диспетчерской службы» осуществляется консультирование
населения по вопросам, связанным с наличием аварийных ситуаций, а также ведется запись
заявок граждан на выезд аварийной службы и составление
соответствующего акта. Для
любопытных: инфраструктура
контакт-центра построена таким
образом, что система всегда знает, какие ресурсы доступны на
данный момент, и выделяет их
оптимальным образом, адресуя
звонки абонентов свободным
операторам в порядке очереди.
После того как клиент сообщает
оператору суть проблемы, заявлению присваиваются номер и
статус, по которому можно проследить процесс и стадию проработки вопроса по устранению
проблемы.
Статистика поражает: количество обращений, поступивших
в контакт-центр с 2012 по 2016
годы, превысило 124 тысячи.
Как рассказал руководитель
контакт-центра при главе Ульяновска Денис Седов, в первую
неделю февраля каждый третий
звонок касался проблем горячего водоснабжения, с вопросами
благоустройства
обратились
15,6% дозвонившихся, 14,1% обращений касались вопросов содержания системы канализации
и холодного водоснабжения.
«Опыт работы контакт-

Фото Владимира ЛАМЗИНА

- В ближайшее время
будет разработана
декларация
о сотрудничестве
в области
управления
многоквартирными
домами. Здесь
преследуется одна
общая цель - защита
всех интересов
участников
жилищных
отношений. Мы
хотим, чтобы все
честно заботились
о том, чтобы
за выполненные
услуги получать
заслуженные деньги.

Ваша заявка принята!
центра оказался успешным.
Считаю, будет правильным во
всех муниципальных образованиях создать такие площадки,
куда жители могут обратиться за
помощью и консультацией», - отметил губернатор Сергей Морозов, посетив накануне службу.
Сейчас
перед
регионом
поставлена
задача
увязать
все
организации
жилищно-коммунального
комплекса в единую региональную
информационноаналитическую систему (РИАС)
для того, чтобы обмениваться
в ней данными. Это позволит
сделать сферу ЖКХ более прозрачной и открытой. РИАС
должна стать единым центром
обработки обращений граждан в
контакт-центры и органы власти
по вопросам ЖКХ.
По информации профильных специалистов, подобная система уже разработана и внедряется местной компанией «АИС
Город». Пока не определен ее
оператор, и к ней подключены

только около 60% поставщиков
информации.
По словам заместителя директора по ИТ ООО «АИС
Город» Валерия Кандаулова,
преимущества работы в данной

Первые участницы программы «Земская медицинская сестра» получили
сертификаты на полмиллиона рублей

Земские сестрички
Иван СОНИН
О том, что региональную программу
поддержки медиков «Земский фельдшер» желательно расширить, начали
говорить почти сразу после ее старта. В
итоге было принято решение, что с 2017
года 500 тысяч рублей на жилье смогут
получить не только фельдшеры, уехавшие работать в село, но и медсестры.
На минувшей неделе губернатор Сергей
Морозов вручил сертификаты на полмиллиона первым четырем «земским медсестрам». Первопроходцами стали Надежда
Белякова из села Зеленец Тереньгульского района, Валерия Никулина из барышского села Головцево, Анастасия Терехина
из поселка Володарский Радищевского
района и Светлана Федотова из мелекесского Сабакаева. Примечательно, что две
из них - Валерия Никулина и Надежда

Белякова - ради участия в программе вернулись на родину из соседних регионов,
где подобных мер поддержки попросту
нет. Вместе с медсестрами получили сертификаты и три «земских фельдшера».
«Земская медицинская сестра» стала не
последней программой по поддержке
медработников в регионе. Сейчас кадровая проблема стоит с врачами уже не в
селе, а в малых городах - Инзе, Барыше,
Сенгилее и Новоульяновске. И, по словам руководителя областного минздрава
Павла Дегтяря, уже ведется разработка
программы для врачей, которые решат
продолжить карьеру в городках. Программа эта будет похожа на федерального
«Земского доктора» с той лишь разницей,
что полученными деньгами можно будет
распорядиться не по своему усмотрению,
а только на приобретение жилья или
улучшение жилищных условий.

системе уже оценили собственники многоквартирных домов и
управляющие компании Димитровграда и Ульяновска. Кроме
того, РИАС интегрирована с государственной системой ЖКХ,
что дает возможность передавать
все необходимые данные для
собственников жилья и контролирующих органов в автоматическом режиме.
Напомним, с 1 января 2017
года, согласно федеральному законодательству, участники рынка ЖКХ несут ответственность
за нераскрытие данных в государственной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ). В частности, в ней должна размещаться информация о
поставщиках услуг, объектах государственного учета жилищного фонда, нормативах потребления коммунальных услуг, ценах
и тарифах, а также информация
о количестве зарегистрированных в жилых помещениях по
месту пребывания и по месту
жительства граждан.

10 миллионов на ЕГЭ

По словам первого вице-премьера региона
Екатерины Убы, Ульяновская область вошла в
число субъектов, которым выделят субсидии на
развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования.
Отборочный конкурс провел Рособнадзор.
По информации регионального минобрнауки,
в этом году на обеспечение техническими средствами пунктов ЕГЭ из федерального центра
будет направлено 10 миллионов рублей. В 2017
году область впервые апробирует технологию
печати контрольно-измерительных материалов в
пунктах сдачи экзаменов и их сканирования. Высокотехнологичные пункты будут работать в школах Ульяновска, Кузоватовского, Новоспасского,
Тереньгульского, Цильнинского, Карсунского
районов.
«Это действительно важный момент, который
позволит улучшить организацию сдачи экзамена.
Если раньше материалы доставлялись на каждую
из точек самостоятельно, то сейчас уменьшается
нагрузка на педагогов. Пункты будут настолько
технологически оснащены, что все необходимые
документы можно будет получать через Интернет
и печатать их на месте», - пояснил министр образования и науки Раис Загидуллин.

Лучше всех в регионе
способствуют развитию конкуренции
в Новомалыклинском районе
Надя АкуЛОВА
В сентябре прошлого года
в России был утвержден стандарт развития конкуренции,
к внедрению которого одной
из первых присоединилась
Ульяновская область. Наш
регион еще в 2014 году стал
пилотной площадкой по апробации стандарта. Среди основных принципов, заложенных в
стандарте развития конкуренции, значатся развитие конкурентной среды для бизнеса,
защита прав потребителей и
совершенствование антимонопольной политики.
В 2016 году Ульяновская
область впервые провела исследование муниципальных образований на предмет создания
условий для развития конкуренции. При мониторинге оценивались количество субъектов
предпринимательства (в расчете на 1 000 человек), участие
муниципалитетов в обучающих
мероприятиях для органов власти, состояние социально значимых и приоритетных рынков
- для Ульяновской области это
услуги дошкольного образования, детского отдыха, медицинские услуги и педагогическое
сопровождение, ЖКХ, перевозка пассажиров наземным транспортом, социальное обслуживание. Согласно проведенному
мониторингу, лучше всех в регионе способствуют развитию
конкуренции в Новомалыклинском районе - муниципалитет набрал 11,5 балла из 12
возможных. Следом в рейтинге расположились Инзенский,
Мелекесский и Тереньгульский
районы. На третьей позиции
- Майнский, Новоспасский и
Цильнинский районы. Худшим
в регионе стал, как ни странно,
Ульяновск: здесь даже не был
разработан план внедрения
стандарта и не создана рабочая
группа по содействию развитию
конкуренции.
Параллельно с исследованием муниципалитетов министерство развития конкуренции
и экономики Ульяновской области провело мониторинг состояния конкуренции на региональных рынках. Почти половина
опрошенных бизнесменов считают уровень конкуренции в
области достаточно высоким.
Самая высокая конкуренция
отмечается на рынках сотовой связи, бытовой техники,
интернет-услуг и лекарственных препаратов. Самые низкие
показатели - на рынках детского
оздоровления, дошкольного и
дополнительного образования,
в сфере культуры и ЖКХ.
Несмотря на высокую оценку состояния конкурентной
среды со стороны предпринимателей, губернатор Сергей Морозов считает, что данный рейтинг
не отражает всей картины. По
мнению главы региона, на конкуренцию в бизнесе влияют в
том числе государственные и
муниципальные предприятия,
имеющие большую долю на
рынках.
«Сегодня главную угрозу
конкуренции на рынках несет само государство, то есть
государственные
компании.
Считаю, что мы должны существенно сократить рыночную
долю государственных и муниципальных предприятий и запретить им приобретать новые
активы. Государственные компании должны избавиться от
непрофильных активов и уйти
из тех секторов экономики, где
себя прочно зарекомендовал
бизнес», - сказал губернатор.
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БӘЙРӘМ КАЙТАВАЗЫ

Тышта әле салкын булуга
карамастан, күктә яз кояшы
балкый. Нәкъ менә шушы
көннәрдә кешелек дөньясы иң
матур бәйрәмнәрнең берсе –
Халыкара хатын-кызлар көнен
билгеләп үтте. Без йөрәк түреннән чыккан җылы сүзләрне иң
кадерле, газиз кешеләребезгә
– әниләребезгә, әбиләребезгә,
апа-сеңелләребезгә, сылу кызларыбызга җиткерергә ашыктык, аларны сөендерәсебез,
куандырасыбыз килде.
Язның беренче бәйрәме уңаеннан районыбызда күптөрле
бәйрәм чаралары үткәрелде.
7 март көнне Иске Кулаткы
район мәдәният йортында
"Нәрсә турында ирләр җырлый?” дип исемләнгән концерт
булып үтте. Анда районыбызның талантлы үзешчәннәре
катнашты. Алып баручылар
Юлия Сәйфуллина һәм Артур
Деникаев хатын-кызларыбыз

Хатын-кызлар хөрмәтенә

хөрмәтенә иң җылы сүзләрне,
теләкләрне җиткерделәр. Концертта район администрациясе
Башлыгы И. А. Аблязов һәм
өлкә Законнар чыгару җыелышы депутаты Г. А. Долгов
хатын – кызларыбыз адресына
котлауларын җиткерделәр.
Бәйрәм программасы ирегетләр башкаруындагы матур
җырлар белән үрелеп барды.
Ә инде “Ел хатын-кызлары”н
игълан итү һәм бүләкләү
тантанасы бәйрәмнең кульминациясе булды. “Ел хатын-кызы” исеменә “Мәгариф
өлкәсендә” - Иске Кулаткы
беренче номерлы урта мәктәбенең башлангыч сыйныф
укытучысы – Д. Н. Бахтиярова,
“Эшмәкәрлек өлкәсендә” –
Мосеевка авылыннан Э. Ю.
Сәйфуллина, “Дини гыйлемле
хатын –кыз” – Иске Зеленай
авылыннан С. Р. Сафарова,
“Мәдәният өлкәсендә” – Яңа

Мостяк авылыннан Н. Д. Абдуллина, “Сәламәтлек саклау
өлкәсендә” – Урта Терешка
авылыннан Н. В. Билялова, “Иң
яхшы асрамага балалар алучы
әни” – Иске Кулаткыдан Ф. В.

Гүзәлләребез бәйрәмендә

8 март - язның беренче матур бәйрәме. Ул җиргә яшәрү,
матурлану, яңару алып килә.
Гүзәллек арасында һәрвакыт
мәхәббәт яши. Шуңа да борынгы заманнардан ук җырчылар
хатын-кызларны мактап дан
җырлаганнар, рәссамнар гүзәл
сыннар ясаганнар, ә язучылар
һәм шагыйрьләр, аларга атап,
мәңгелек әсәрләр иҗат иткәннәр. Зирекле авылы мәдәният
йортында да пенсионерлар
Союзы рәисә Р. Я. Мусина һәм
авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре матур аралашу кичәсе
оештырдылар. Чакырылган
кунаклар тәмле чәй өстәлләре
артында җырлар тыңлап, матур

котлаулар да кабул иттеләр.
Концерт программасын художество җитәкчесе Валентина
Ермалаева һәм татар теле
укытучысы Роза Абәйдуллина алып бардылар. Район
пенсионерлар Союзы рәисе
Рәисә Мусина, авыл администраторы Халидә Касыймова,
“Зеленай” авыл поселениесе
Башлыгы Мостафа Бекеров,
Иске Атлаш авылы имамы Нурали Сафаров, “Мостяк” авыл
поселениесенең администрация Башлыгы Өмет Резванов,
мәдәният хезмәткәре Фәрит
Абдуллин бәйрәм уңаеннан
изге теләкләрен җиткерделәр
һәм матур җырлар бүләк ит-

теләр. Шулай уйнап – көлеп,
җырлап – биеп 2 сәгатьтән
артык вакытның үтеп киткәнен
сизми дә калдык. Хатын – кыз
ул үзе дә яз төсле – назлы
һәм сылу, якты һәм ягымлы.
Өегездәге бәйрәм ыгы – зыгысына, кадер – хөрмәткә, матур
сүзләргә, бүләкләргә әлеге
кичәдән алган уңай эмоцияләр дә килеп өстәлсен дигән
теләкләр теләнде. Менә шундый матур, җылы һәм эчкерсез очрашу кичәсен үткәрүдә
матди ярдәм күрсәткәне өчен
район Башлыгы Э. Ә. Ганеевка олы рәхмәт сүзләребезне
җиткерәбез. Э. Ә. Ганеевның
финанс ярдәме һәм район
пенсионерлар Союзы рәисе
Р. Я. Мусинаның тырышлыгы
белән район үзәгендә генә түгел, ә менә безнең кечкенә генә
авылыбызда да даими рәвештә
шундый кичәләр үткәрелеп
тора. Ә бит өлкән яшьтәге
кешеләр өчен бу зур куаныч.
Киләчәктә дә шундый җылы
аралашу кичәләре кабатланыт
торсын иде.

Минебаева, “Авыл хуҗалыгы
өлкәсендә” – Р. Р. Салихова,
“Иң яхшы карт әбекәй” номинациясендә – Иске Кулаткыдан
Э. А. Улюкаева, “Халыкны социаль яклау өлкәсендә” – Иске

Кулаткыдан З. Р. Кадерова
дип табылдылар. Иң уңган хатын-кызларыбызны тантаналы
рәвештә оешма җитәкчеләре,
“Бердәм Россия” һәм “ЛДПР”
партияләре исемнәреннән тәбрик иттеләр. Күптән түгел генә
икенче балалары туган Г. А.
Бикбаевага, Л. И. Ибраһимовага һәм Г. Д. Терновскаяга регионыбызда бирелә торган “Гаилә”
сертификатларын Ульяновск
өлкәсененең Иске Кулаткы районы буенча сәламәтлек саклау,
гаилә һәм социаль иминлек
департаменты рәисе Р. М. Тимербулатов тапшырды. Иске
Кулаткы шәһәр поселениесе
Башлыгы Р. А. Джаметов Ульяновск өлкәсендә булып үткән
“2017 ел укучысы” региональ
конкурсында районыбызны
тәкъдим иткән һәм “Иң яхшы
катнашучыларның бишлегенә”
кергән Иске Кулаткы икенче
номерлы урта мәктәбе укучысы

Ул мәңге безнең күңелләрдә
17 февраль көнне “Парус Надежды” инвалидларны реабилитацияләү
үзәгендә “Ул мәңге безнең йөрәкләрдә” исемле
тематик чара үтте. Кичә
герой-шагыйрь Муса Җәлилнең дөньяга килүенә
111 ел тулу көненә багышланды. Үзәк белгечләре һәм
китапханә хезмәткәрләре
А. Р. Рәхмәтуллина, Н. Д.
Фәйзуллина балаларны
М.Җәлилнең тормыш юлы
һәм иҗаты белән таныштырдылар. Балалар шагыйрьнең сирәк яңгырый торган

шаян шигырьләрен укыдылар. Баш өстендә палач
балтасы торган хәлдә, шаян
шигырьләр иҗат итә алуы
М.Җәлилнең искиткеч рухи
ныклыгына һәм зур батырлыгына кабат инандырды.

Семинар нәтиҗәле үтте

Хәзерге вакытта балаларга
ныклы белем бирү белән бергә
эстетик, физик, әхлак тәрбиясенә дә зур игътибар бирелә.
Күптән түгел генә Урта Терешка
урта мәктәбе базасында мәгариф идарәсе белгечләре, тәрбиячеләр, ата-аналар катнашында “Балаларда сөйләмне,
әхлаклылыкны, иҗади сәләтне
үстерү” дип исемләнгән район
семинары үтте.
Р.Ф. Абдюшева өлкән төркем
белән “Минем әнием иң яхшысы” дигән темага ачык дәрес
үткәрде. Тәрбияче балаларның
иҗади сәләтләрен, мөмкинлекләрен истә тотып, дәресне

мавыктыргыч итеп оештырды.
Өлкән төркем тәрбиячесе
М.Җ. Бикбаеваның да дәресе
мактауга лаек иде. Ул балаларга һәм ата-аналарга язга
багышланган бәйрәм үткәрде.
Балалар биредә актив булып,
зур теләк белән чарада катнашылар. Дәрес рус телендәге
җырлар, шигырьләр, биюләр
белән үрелеп барды. Балаларның һәрбер чыгышы семинарда
катнашучылар тарафыннан
җылы кабул ителде.
Мәктәп дирекциясе һәм тәрбиячеләр заманча белем һәм
тәрбия бирү өчен барлык шартлар тудырганнар, дәресләр

Әлеге кичә балаларыбызның күңелендә патриотик
хисләр тәрбияләргә ярдәм
итте.
Зөлфия АКСЕНОВА,
“Парус Надежды”
үзәге җитәкчесе.

Форум женщин

Адилә ХАМЗИНА.
Зирекле авылы.

үткәрү өчен бай методик база
булдырылган. Тәрбиячеләр
балаларны мәктәптә әзерләү
буенча нәтиҗәле эш алып
баралар.
Әлеге семинарны үткәрүдә
мәктәп дирекциясе, IX cыйныф укучылары Миләүшә
Давыдова, Илнара Шарюкова
һәм ата-аналар зур булышлык
күрсәттеләр.
Семинарда
ба рл ы к
дәресләр дә югары методик-технологик осталык белән
әзерләнгән иде. Чара азагында нәтиҗә ясалды. Район
методик кабинеты мөдире
Д.М. Фахретдинова, тәрбиячеләрнең методик берләшмәсе
җитәкчесе Г.И. Аблязова, мәктәп директоры К.М. Давыдов
тәрбиячеләр:Ф.Я. Давыдованың, М.Җ. Бикбаеваның, Р.Ф.
Абдюшеваның эшчәнлегенә
югары бәя бирделәр, семинарны ошатуларын белдереп,
тәрбиячеләргә рәхмәтләр
әйттеләр. Киләчәктә катлаулы
эшләрендә уңышлар, һөнәри
осталык теләделәр.
Ә.З. СУБАЕВА,
Район мәгариф идарәсе
методисты.

Э. А. Деникаевага акчалата
сертификат тапшырды. Балигъ булмаганнар эше буенча
инспектор, полициянең өлкән
лейтенанты Ю. К. Усманова
намус хезмәте өчен балигъ
булмаганнар комиссиясе тарафыннан Почет Грамотасы
белән бүләкләнде. Гүзәл затларыбыз адресына бу көнне
җылы сүзләр, матур теләкләр
күп әйтелде. Балалар бакчалары нәниләренең, сәнгать
мәктәбе, Иске Кулаткы беренче һәм икенче номерлы урта
мәктәпләре укучыларының
чыгышлары да бик мавыктыргыч булды. Ә инде ир-егетләребезнең матур чыгышлары, изге
теләкләре бәйрәмгә аеруча
җылылык, ямь һәм күтәренке
кәеф өстәде.
Гөлназ КУЗӘЕВА.

7 марта в Чув.Кулаткинской сельской библиотеке совместно с сельским Домом культуры в
честь Международного
женского дня прошел
Форум женщин. Открыла
мероприятие заведующая библиотекой Римма
Аминова. Она поздравила гостей с праздником и
процетировала мудрые
мысли великих женщин.
Матушка Галина рассказала об истории возникновения этого праздника.
Учительница 1 класса Эльвира Рашитовна
Хайрова показала мастер-класс, продемон-

стрировала поделки из
гафрированной бумаги (букеты цветов), а
учительница 3 класса
Венера Рафатовна Невматуллина подготовила
выставку и поделилась
опытом плетения бисером.
Пенсионерка Татьяна
Константиновна Владимирова рассказала о
шитье и показала гостям
свои наряды. Индивидуальный предприниматель Алия Брукман
продемонстрировала
мастер-класс по укладке
волос, так как наступила
весна и пора уже сни-

мать головные уборы.
Заведующая сельским
клубом Мария Владимировна Мансурова продемонстрировала, как
правильно завязывать
шарфы.
Учитель биологии и чувашского языка рассказала о лекарственных
травах, об их пользе и
показала, как правильно
заваривать чай.
Художественный руководитель Ольга Александровна Безрученко
поделилась кулинарным
искусством. Заведующая
почтой Лилия Юсуповна
Зайникова посоветовала
женские журналы, которые полезны в быту.
Праздник продолжился за круглым столом за
чашкой чая. Гости выразили огромную благодарность организаторам
этого мероприятия.
А вечером для молодежи была организована
дискотека «Кому за 30».

¹ 11, 15 март 2017 åë.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Иске Мостякта гомер итүче
Рушан Ришатович СӨЛӘЙМАНОВ
11 мартта 55 яшьлек юбилеен билгеләде. Дөньядагы
иң кадерле кешебез - яраткан тормыш иптәшем, кадерле әтиебез, сөекле бабакаебыз, хөрмәтле кодам!
Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлап, йөрәк
түребездәге иң ихлас теләкләребезне юллыйбыз.Син
әниебез өчен - тугры ир, балаларың өчен –ягымлы,
аңлаучан, ярдәмчел әти. Гомер бәйрәмең котлы булсын!
Өебез һәрчак синең шат елмаюыңнан балкып торсын.
Якыннарыңның кайгыртуын тоеп, кылган игелекләреңнең
әҗерен күреп, саулыкка төренеп, тынычлыкта-тигезлектә
бәрәкәтле гомер кичерсәң иде.
Өебезнең кояшы – син,
Һәркемгә җитә җылың.
Әни белән парлы килеш
Җырлагыз тормыш җырын.
Олы ихтирам һәм тирән хөрмәт белән тормыш
иптәшең Найлә Абдулхаковна, улың Рамил, киленең Зөлфия, оныкларың Алсу, Илдар, кызың Галия
гаиләсе белән, кодаң Мөнир Хөсәинович.
Иске Мостяк – Тольятти.
Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер итүче
Ибраһим Яхьевич РАХМАТУЛЛИНГА
15 мартта 85 яшь тула. Кадерле кодабыз, сөекле
әтиебез, яраткан бабакаебыз!
Без сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең тәбрик итәбез. Алдагы көннәреңдә нык сәламәтлек, кайгы-хәсрәтсез көннәр, гаилә бәхете, якыннарыңның, туганнарыңның
җан җылысын сизеп, бәхеттә, исәнлектә, муллыкта
яшәргә насыйп булсын. Сез икәү Равза Хәйдәровна
белән 60 елга якын тату тормышта яшисез. Безнең өчен
сез дөньяда иң изге кешеләр. 25 елдан артык кодалар
буларак дус-тату яшәп, иң якын туганнарга әйләндек.
Шулай киләчәтә дә тормышның ямен, матурлыгын
тоеп, бәхеткә, шатлыкка төренеп яшәргә Ходай Тәгалә
насыйп итсен. Безгә күрсәткән яхшылыкларыгыз өчен
сезгә мең рәхмәт.
Туганлыкны саклап яшик шулай,
Бер-беребезнең хәлен белешеп.
Борчуларны бергә уртаклашыйк,
Шатлыкларны бергә бүлешик!
Изге теләкләр белән кодаң Кәбир, кодагыең Гөлзар,
балалары Радия – Наил, Радик-Римма, Рәмзия-Антон, оныклары Элиза-Рәшит, Леана, Алсу, Ясмина,
Рома, Сева.
Иске Кулаткы – Яңа Зимница – Ульяновск – Мәскәү.

Күптәнге гаилә дустыбыз Ибраһим Яхьевич
РАХМАТУЛЛИН истәлекле юбилеен каршылый.
Ә инде тормыш иптәше Рауза Хәйдәровна
белән бергә гомер итүләренә быел 60 ел була.
Без алар белән бик күптәннән аралашып торабыз.
Халык әйтеме буенча “Ир
кешегә 70 төрле һөнәр
дә азрак” дигән. Нәкъ
менә шушы һөнәрләрнең
иясе дә инде ул. Ибраһим
абыйның белмәгән эше
юктыр бугай, ул балта
остасы да, тимер остасы да. Бүгенге көндә дә әле ул
үз эшләрен зур тырышлык белән, игътибар биреп,
һәр нәрсәне җиренә җиткереп эшли. Аның осталыгына без бик гаҗәпләнеп, сокланып торабыз.
Бик рәхмәт үзенә, ул әле дә безнең эшләребезне
җайлап тора.
Хөрмәтле Ибраһим абый!
Без Сезне чын күңелдән 85 яшьлек олы юбилеегыз һәм Рауза апа белән бергә гомер итүегезнең
60 еллыгы белән чын күңелдән кайнар тәбрик
итәбез! Сезгә исәнлек-саулык, тыныч, шат тормыш,
бәхет, уңышлыклар һәр Рауза апа белән икегезгә
озын, тигез гомер телибез. Балаларыгызның һәм
оныкларыгызның тормышларына куанып, аларның игелекләрен күреп, йөрәк җылыларын тоеп,
тормыш дәртен сүндермичә яшәргә Ходай Тәгалә
насыйп итсен.
Сезгә дөньядагы булган барлык изге теләкләрне теләп, Роберт Ахметович, Галия Ярулловна
һәм балаларыбыз.
Иске Кулаткы- Мәскәү-Тольятти-Ульяновск.

Мосеевка авылында яшәүче Лилия Хамзя кызы
ТЮКАЕВАГА 12 мартта 35 яшь тулды.
Кадерле кызым сөекле әниебез, яраткан сеңелем,
апам!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа
ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Сиңа исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез
көннәр телибез. Юбилеең мөбәрәк, ризык тулы өстәл
өсте түгәрәк, гомер юлың сикәлтәсез һәм куанычлы
булсын. Сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме – алдагы гомер елларында тормыш юлларың иминлектә,
сау-сәламәт, шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә
балаларыңның, туганнарыңның мәрхәмәтлелеген, җан
җылысын тоеп, яшәвеңне телибез.
Ак бәхетләр алып килсен сиңа
Яз башында килгән пар кошлар.
Юбилеең котлы булсын диеп,
Җибәрәбез сиңа алкышлар.
Юлларыңа киртәләр очраса да,
Тирән упкыннарга юлыкма.
Һәрчак сиңа ярдәмгә килерлек
Туганнарың барын онытма.
Җылы теләкләр белән әтиең Хамзя Билялович,
абыең Марат, кызың Диана, улың Динар, туганнарың Кадрия һәм Равил Байгузиннар, сеңелең Гөлия,
тормыш иптәше Илнур, балалары Илдар, Айсылу,
каенанасы Рауза Адельшовна.
Мосеевка – Иске Кулаткы – Иске Атлаш.
Иске Атлаш авылында
гомер кичерүче Энвар
Җиһаншович ЗУРАГАЕВ 20 мартта үзенең 60
яшьлек юбилеен каршы
ала. Дөньяда кадерле
кешебез - тугры гомер
иптәшем, яраткан энем,
әтиебез, бабакаебыз!

Сине олы бәйрәмең — 60
яшьлек юбилеең белән
чын күңелдән котлыйбыз.
Бәйрәмең матур көннәр,
изге хәбәрләр, шатлыклы
яңалыклар гына алып килсен. Картаерга һич тә ашыкма! Яшәү дәрте янсын
йөрәгеңдә. Алсу таңнар
күмсен шатлыкка. Һәр яңа
көн бәхет алып килсен.
Туачак таңнарың һәрвакыт
нурлы, күк йөзең һәрвакыт

аяз булсын. Гел шулай
елмаеп, дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын
татып, гүзәллеген күреп,
үз аякларың белән йөреп,
балаларың, туганнарың
белән бергә яшә. Сиңа
нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы,
кайгы-хәсрәтсез көннәр,
ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның
күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле
озын гомер кичерүеңне
телибез.
Һәрчак шулай яшьлек
дәрте синдә
Янып торсын җәйге
учактай.
Саулык, байлык, күп
шатлыклар
Чиксез булсын язгы
офыктай.
Иң изге теләкләр белән
тормыш иптәшең Венера Алимҗановна, апаң
Наҗия Җиһаншовна,
кызың Лилия, улың
Руслан, киявең Мариус,
оныгың Юлия hәм барча
туганнарың.
Иске Атлаш- Иске Мостяк
–Тольятти- ЖигулевскСызран – Асбест- Иске
Кулаткы – Уфа- Яр
Чаллы.

Иске Мостяк авылында гомер итүче
Равза һәм Тахир НАСЫРОВЛАР
сапфир туйларын – 45 ел тату гомер итү көннәрен
билгеләделәр. Яратканнарыбыз!
Әти-әни сезнең янәшәгездә
безгә тыныч һәм рәхәт, сезнең белән һәрчак бәйрәм.
Бу дөньяда җылы оябыз,тату
гаиләбез, авырлыкларны зур
сабырлык белән җиңәргә,
тормышка, сынмаска-сыгылмаска, кешеләрне яратырга
өйрәтүче дә сез иң кадерлеләребез! Киләчәктә дә мәңге сүнмәс кояшларыбыз
булып яшәргә Ходай насыйп итсен үзегезгә. Без сезне
чиксез яратабыз!
Кояш җылысына җыелгандай,
Сыенабыз сезнең яныгызга.
Тормыш ямен, матурлыгын тоеп,
Яшәгез кадерлеләребез тагын да.
Иң изге теләкләр юллап улыгыз Илдар, кызыгыз
Найлә, киленегез Гөлнур, киявегез Фәнис, барча
оныкларыгыз.
Иске Мостяк -Тольятти.

Иске Атлаш авылында туып - үсеп, Югары Терешка авылында гомер кичерүче, 33 ел мәктәптә
укытучы булып эшләүче
Румия Адельшовна ХАМЗИНА
55 яшьлек юбилеен каршылый. Кадерле һәм
хөрмәтле киленебез!
Без сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең белән
тәбрик итәбез. Туган көнең-юбилеең белән котлап,
сүзләрнең иң тәмлесен, теләкләрнең иң изгесен, иң
җылысын әйтәсе килә. Һәр туар таң сиңа хәер-хөрмәт,
саулык, бәхет, җан тынычлыгы алып килсен. Тормышның
ямен, матурлыгын тоеп, энебез белән бәхеткә, шатлыкка
төренеп, кадергә, хөрмәткә күмелеп, балаларыңның
хөрмәтен, туганнарыңның кадерен тоеп яшәргә насыйп
булсын.
Котлы булсын синең туган көнең,
Шатлык белән үтсен һәр көнең.
Корыч кебек булсын исәнлегең,
Кояш кебек булсын гомерең.
Ташып торсын күңелең һәрчак,
Яшәү дәрте мәңге сүнмәсен.
Якты өмет, зур хыяллар белән,
Каршыла син бәйрәм иртәсен.
Иң изге теләкләр белән апаларың Гөлзар, Гөлзада,
гаиләләре белән.
Югары Терешка – Яңа Зимница – Ташкент.

Усть Кулаткы авылын да гомер итүче
Ринат Сәмәтович СӨЛӘЙМАНОВ
18 мартта 60 яшьлек юбилеен каршылый.
Кадерле, яраткан энебез!
Җир йөзендәге иң изге теләкләр, йөрәктәге иң
кадерле, гүзәл хисләр белән сине олы юбилеең-туган көнең уңаеннан котлыйбыз. Сиңа ныклы
сәламәтлек, җан тынычлыгы, иман байлыгы,
хәерле, озын гомер, шатлык-куанычлар белән мул
тормышта яшәвеңне телибез. Тормыш иптәшеңнең,
балаларыңның, оныкларыңның күңел җылысын,
кадер-хөрмәтен тоеп, туганнарыңның, дусларыңның ихтирамын сизеп, бәхетле тормыш кичерүеңне
телибез. Олы җанлы, мәрхәмәтле, һәрвакытта да
ачык йөзле, киң күңелле, ярдәмчел булуың өчен
зур рәхмәтебезне белдерәбез.
Тормыш юлың һәрчак балкып
торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелең.
Озын гомер, бәхет, шатлык
белән
Бер кайгысыз үтсен гомерең.
Канатларын җәеп фәрештәләр
Җил-давылдан сине сакласын.
Аллаһы Тәгалә үзе юлдаш булсын,
Юлларыңны гөлләр бизәсен.
Иң матур теләкләр белән апаң Роза Сәмәтовна,
тормыш иптәше Хөсәен Абдуллович, кызлары
Гөлнара, Әлфия, кияүләре Рафаил, Алексей,
оныклары Диләрә, Булат.
Усть Кулаткы – Алабуга.
Яңа Зимница авылында гомер итүче
Рәшидә Нуралиевна КАМАЛЕТДИНОВА 14
мартта 55 яшьлек юбилеен билгеләде.
Кадерле сеңелем, апам! Без сине чын күңелдән
истәлекле туган көнең белән котлыйбыз. Җир йөзендәге иң изге, иң җылы теләкләребезне юллыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, тыныч
тормыш, бәхет телибез.Синең кебек киң күңелле,
барчабызга да йөрәк җылысын мулдан биреп яшәүче кешебез булу – безнең өчен зур бәхет. Рәхмәт
сиңа барысы өчен дә!
Котлы булсын туган көнең
Газиз туган сеңелебез!
Исәнлек һәм ак бәхетләр
Сиңа теләп калабыз.
Җылы теләкләр белән абыең Исмаил Нуралиевич, сеңелең Рәкыйбә Нуралиевна гаиләләре
белән.
Яңа Зимница – Иске Кулаткы – Мәскәү.

ПРОДАЮТСЯ

Куры - молодки разных мастей, также принимаем заказы подрощенных бройлерных цыплят
на апрель, май, июнь. Всегда в наличии есть
ограды (для ритуальных услуг) крашеные и для
палисадника. Телефон: 89279854338 – Рафик;
2 – 22 -10.
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Дүшәмбе
20 март

ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 МАРТА

22 Чәршәмбе
23
21 Сишәмбе
март
март
06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен

Пәнҗешәмбе

март

24

Җомга
март

25

Шимбә
март

26 Якшәмбе
март

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

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

0 6 :0 0 "К аз а н "
бию ансамбле
концерты 6+
07:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
09:30 "Шаян хәлләр" 16+
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:40 Н.Хисамов. "Йосыф-Зөләйха". 12+
14:30 "Канун. Парламент.
Җәмгыять" 12+
15:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
17:30 "Нәсыйхәт" 6+

05:00 «Таяну
ноктасы» 16+
05:50 Татарс та н х ә б ә р ләре 12+
06:00
"Ман-

зара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 «Фурцева. Легенда
о Екатерине». 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 « Разведчицы ». 16+
13:00 «Каравай» 0+
13:30 Документальный
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 “Яшьләр тукталышы” 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:05 “Кафе “Парадиз”.
17:00 «Икенче туй». 12+
18:00 “Татарлар” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10
“Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Алексеем Алексеевым»
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Видеоспорт" 12+
00:00 “ТНВ: территория
ночного вещания” 12+

0 5 : 0 0
"Башваткыч”
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 « Фурцева. Легенда
о Екатерине ». 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 «Белем дөньясы» 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 « Разведчицы ». 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30 Русский триумф на
чужбине. «Пионер видеоэры инженер Понятов».
14:30 Новости Татарстана
14:45«Хочу мультфильм!»
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15 “Әдәби хәзинә” 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:05 “Кафе “Парадиз”.
17:00 «Икенче туй». 12+
18:00 «Татарлар» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Винерой Ганеевой” 12+
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 "Автомобиль" 12+
00:00 “ТНВ: территория
ночного вещания” 12+

05:00 "Халкым
минем..." 12+
05:25 "Нәсыйхәт" 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник ” 12+
09:00 «Фурцева. Легенда
о Екатерине». 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 «Нәсыйхәт» 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 « Разведчицы ». 16+
13:00 “Башваткыч” 6+
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Все суры Корана”
14:30 Новости Татарстана
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15 “Тамчы-шоу” 0+
15:40 Мультфильмы 0+
15:55 “Зебра полосатая”
16:05 “Кафе “Парадиз”.
17:00 «Икенче туй». 12+
18:00 “Родная земля” 12+
18:30Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
19:30 Новости Татарстана
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10“Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10 “ДК” 12+
22:30“Мои звёзды прекрасны”. 16+
00:00 « Разведчицы ». 16+

05:00 Концерт
07:00 "Sиңа
Mиннән Sәлам"
09:30 "Автомобиль" 12+
10:00 “Кайнар хит” 12+
11:00 “Халкым минем...”
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 "Каравай" 0+
12:30 "Видеоспорт" 12+
13:00 «Канун. Парламент
Җәмгыять» 12+
13:30 “Созвездие – Йолдызлык-2017” 0+
14:30 Г. Камал исемендәге
Татар дәүләт академия
театрының110 еллыгына багышланган юбилей
кичәсе 6+
17:00 «Татарлар» 12+
17:30 “Әдәби хәзинә” 12+
18:00 Водное поло. Чемпионат России. “Синтез”(Казань) – “Динамо”(Москва).
Трансляция из Казани 6+
19:30 Новости в субботу
20:00 “Адымнар” 12+
20:30 “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу
22:00 “Отель романтических свиданий”. 16+
23:40 “ Железнодорожный
роман ”. 18+
01:30 “ Яланаяклы кыз ”.

фильмы
09:00 “ДК” 12+
09:15 Документальный
фильм 12+
09:45 “Тамчы-шоу”
10:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
10:45 “Музыкаль каймак”
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 Документальный
фильм 12+
12:30 “Каравай” 0+
13:00 “Закон. Парламент.
Общество” 12+
13:30 “Адымнар” 12+
14:00 “Созвездие – Йолдызлык-2017” 0+
15:00 “Ком сәгате”
16:00 “Җырлыйк әле!”
17:00 “Видеоспорт”
17:30 “Әдәби хәзинә”
18:00 “Башваткыч” 6+
19:00 Телефильм 12+
19:30 “Семь дней”.
20:30 “Болгар радиосы”
21:30 “Кичке аш” 6+
22:00 “Семь дней”. 12+
23:00 “Невидимая”. 16+
01:00 “Йөрәктән - йөрәккә 6+

6.10, 7.05 «Дорожный
патруль»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.05 «Место встречи»
3.45 «Дачный ответ»
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.10, 7.05 «Дорожный
патруль»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.05 «Место встречи»
3.45 «Судебный детектив»
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.10, 7.05 «Дорожный
патруль»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
0.35 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ СЧАСТЬЕ»
1.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.25 «Место встречи»
4.00 «Поедем, поедим!»
4.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.05 Их нравы
6.35, 3.10 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.25 «Умный дом»
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Битва шефов»
15.00 «Двойные стандарты» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Кончаловский (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!»
0.35 «Международная
пилорама» (16+)
1.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» (16+)
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

6.15, 4.05 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00 «Центральное телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.05 «Чудо техники»
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие
вели..» (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «МОЛОДОЙ»
23.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
2.50 «Авиаторы» (12+)
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм".
10:05 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Татарлар" 12+
11:30 "Белем дөньясы"
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Тамчы-шоу" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Халкым минем"
19:40 "Туган җир" 12+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Мизгелләр". 6+
00:00 "Яңалыклар" 12+

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

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм".
10:20 "Башваткыч" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Туган җир" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Таяну ноктасы" 16+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Исемнәре Искәндәр...". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

05:00 «Җырлыйк әле!»
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Фурцева. Легенда о Екатерине» . 16+
10:00 «Икенче туй».
Телесериал 12+
10:50 «Канун. Парламент Җәмгыять» 12+
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 «Разведчицы».
13:00 “Семь дней”. 12+
14:00 “Закон. Парламент. Общество”
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45
"Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта
эзлебез» 6+
15:40 Мультфильмы 0+
16:05 “Кафе “Парадиз”.
17:00 «Икенче туй». 12+
18:00 «Прямая связь»
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы”
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+

05:00 "Музыкаль каймак"
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 « Фурцева. Легенда
о Екатерине ». 16+
10:00 «Икенче туй». 12+
10:50 «Туган җир” 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Разведчицы». 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Если хочешь быть
здоровым…» 6+
13:30
Документальные
фильмы 12+
14:15 «Дорога без опасности» 12+
14:30 Новости Татарстана
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:05“Кафе “Парадиз”.
17:00«Икенче туй». 12+
18:00“Татарлар”12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
19:00 “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Леонидом Абрамовым»
23:00 “Чёрное озеро” 16+
23:30 «Грани «Рубина»
00:00 “ТНВ: территория
ночного вещания” 12+

6.10, 7.05 «Дорожный
патруль»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
2.05 «Место встречи»
3.45 «Еда без правил»
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.10, 7.05 «Дорожный
патруль»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА» (16+)
0.35 «Итоги дня»
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.05 «Место встречи» (16+)
3.45 «Квартирный вопрос»
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
20:10 "Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Адымнар" 12+
21:30 "Без бу җирне матурларга килдек". 6+
23:15 З.Хәким. "Китәм
инде, китәм". 12+
01:55 "Казан" бию ансамбле концерты 6+

06:00 Н.Хисамов.
" Й о с ы ф
-Зөләйха".
07:55 "Күңелемдә яз...".
09:25 "Яшьләр тукталышы" 12+
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим татарский язык" 0+
10:30 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
11:00 "Белем дөньясы"
11:30 "Халкым минем"
12:00 "Җырларым". 0+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Гомер бәйрәме!".
15:30 "Дала буйлап җил
исә". 6+
16:30 "Музыкаль каймак" 12+
17:20 "Әдәби хәзинә" 6+
17:50 "Без тарихта эзлебез" 0+
18:20 "Болгар радиосы 6+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05 "Тормыш матурлыгы" . 6+
22:35 ТВ фондыннан. 6+
2 3 : 2 0 " Х а л кым минем" 12+
23:45 "Ком сәгате" 12+
00:35 "Tатарлар" 12+
05:00 Концерт
08:00 “Адымнар”
08:30 Мульт-
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20

Понедельник

марта

21

Вторник

марта

22

Среда
марта

23

Четверг
марта

Время
местное!

24 Пятница
марта

¹ 11, 15 март 2017 åë.

25

Суббота
марта

7

26 Воскресенье
марта

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 2.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Cтудия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
0.30 «Вечерний Ургант»
1.00 «Познер» (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Cтудия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
0.40 «Вечерний Ургант»
1.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.40, 4.05 Х/ф «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА» (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.15 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Cтудия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
0.40 «Вечерний Ургант»
1.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.35, 4.05 Х/ф «ПЛАКСА»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.40 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Первая Cтудия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
0.40 «Вечерний Ургант»
1.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.35, 4.05 «Стив Маккуин:
Человек и гонщик» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20, 5.55 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
20.00 «Футбол. Сборная России - сборная
Кот-д'Ивуара. Товарищеский матч. Прямой эфир»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.15 «Вечерний Ургант»
1.00 «Студия звукозаписи» (16+)
3.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

6.25, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
7.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Кавказская пленница». Рождение легенды»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
15.10 «Бельмондо глазами
Бельмондо» (16+)
17.15 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
2.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

6.30, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР»
9.10 «Смешарики. ПИНкод»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «ТилиТелеТесто»
14.45 «Теория заговора»
15.45 «Романовы»
17.50 «Кавказская пленница». Рождение легенды» (12+)
18.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное
«Время»
23.30 «КВН» Высшая
лига» (16+)
1 . 4 5 Х / ф « О СО Б О
ОПАСНЫ» (18+)
4.10 Х/ф «МОЛОЖЕ
СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро
России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут»
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
3.00 Т/с «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
0.30 «Поединок» (12+)
2.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)
4.30 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
0.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
2.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
4.25 Т/с «ДАР» (12+)

6.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Местное
время. Вести
9.20 Россия. Местное
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
3.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

6.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
8.00 М/ф «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.30 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» 19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая победа»
2.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА»
13.55 «Александр Вертинский. Мне нужна лишь
тема...»
14.35 «Пятое измерение.
Избранное»
15.05 «Линия жизни. Евгений Водолазкин»
16.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
18.10 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить.
Людмила Макарова»
18.40 «На концертах
МеждународногО фестиваля Мстислава Ростроповича»
19.45 «Золото «из ничего», или Алхимики ХХI
века»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля»
0.00 «И.Антонова. «Одиночество на вершине»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Энигма. Теодор
Курентзис»
1.30 «Кинескоп»
2.15 «Симфонический
оркестр «Русская филармония»
3.40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ»
13.45 «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг
мой...»
14.25 «И.Антонова. Пятое
измерение»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
16.10, 23.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
17.05 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты»
18.00 «Больше, чем любовь. Лидия Чуковская и
Матвей Бронштейн»
18.40 «На концертах МеждународногО фестиваля
Мстислава Ростроповича»
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора»
19.45 «Свободная энергия
или нефтяная игла»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный
отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Гиппократ»
0.00 «И.Антонова. «Одиночество на вершине»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Х/ф «ДУЭЛЬ»
13.50 «Письма из провинции. Марий Эл»
14.25 «И.Антонова. Пятое
измерение. Избранное»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
16.10 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 «Цвет времени.
Камера-обскура»
17.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская судьба»
18.40 «На концертах Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича»
19.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство»
19.45 «Есть ли жизнь на
Марсе?»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры.
Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
23.50 «И.Антонова. «Одиночество на вершине»
0.45 «Худсовет»
2.20 «М.Янсонс, Ю.Башмет и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Х/ф «ДУЭЛЬ»
13.50 «Письма из провинции. Марий Эл»
14.25 «И.Антонова. Пятое
измерение. Избранное»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
16.10 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 «Цвет времени.
Камера-обскура»
17.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская судьба»
18.40 «На концертах Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича»
19.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство»
19.45 «Есть ли жизнь на
Марсе?»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры.
Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «История о
легендарном короле Артуре»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры»
11.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
12.20, 0.50 Х/ф «ВАНЯ С
42-Й УЛИЦЫ»
14.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.25 «И.Антонова. Пятое
измерение. Избранное»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
16.10 Д/ф «История о
легендарном короле Артуре»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
18.15 «Энигма. Теодор
Курентзис»
18.55 «Сергей Прокофьев.
Музыка балета «Золушка»..»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «Гранитное
чудо Баболовского дворца»
22.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
23.35 «Линия жизни. Владимир Симонов»
0.45 «Худсовет»
2.45 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
13.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
13.40 «Пряничный домик.
«От сердца к сердцу...»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 Д/ф «Море жизни»
15.35 Д/с «Мифы Древней
Греции»
16.05 Д/ф «Автопортрет»
17.15 «Рихард Вагнер.
Избранное»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/с «Предки наших
предков»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
20.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
22.30 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
2.15 М/ф для взрослых
2.55 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»
3.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
13.10 «Легенды кино.
Савелий Крамаров»
13.40 «Россия, любовь
моя!. «Удэгейцы: единство мира»
14.10 «Гении и злодеи.
Иосиф Орбели»
14.40 Д/ф «Тайная
жизнь шмелей»
15.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
16.00 Элтон Джон. Концерт
17.00 «Библиотека приключений»
17.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
18.45 «Пешком...». Москва бульварная»
19.15, 2.55 «Загадочная
смерть мецената»
20.05 «Больше, чем
любовь. Юрий Визбор
и Ада Якушева»
20.40 «А.Якушевой и Ю.
Визбору посвящается...
Концерте»
21.55 Х/ф «УСПЕХ»
23.25 «Ближний круг
Иосифа Райхельгауза»
0.25 Опера Руджеро
Леонкавалло «Паяцы»
1.55 Д/ф «Море жизни»
2.45 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрестке культур»
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РЕКЛАМАЛАР

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

БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

Следующие виды страхования:
ОСАГО, КАСКО, Имущество по доступным ценам. Офис: р.п. Старая
Кулатка, ул. Пионерская, дом 3 (здание Сбербанка, 2-й этаж) . Телефон.: 8 937 888 16 11.

ООО «Немецкие оконные изделия»

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.

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

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

ПРОДАЕТСЯ
В р.п. Старая Кулатка по ул. Пионерская, д. 42 квартира со всеми
удобствами, общей площадью
43, 4 кв.м., на 2 этаже. Цена договорная.  Телефон: 89271052284.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Производство и установка пластиковых
окон.
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно!
Замер, доставка – бесплатно.
Наше качество и доступные цены
порадуют вас! Пенсионерам – дополнительная скидка!
20% скидка

 Телефон: 8-937-278-05-55.
Павловка.

Көтмәгәндә безнең гаиләбез зур югалту кичерде. Кадерле тормыш иптәшем,
яраткан әтиебез, сөекле бабакаебыз – Рифат Әнвәрович ИШНИЯЗОВ
арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Дөньядагы иң якын кешебезне хөрмәтләп
соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен
Усть Кулаткы авылының мәчет имамы Али Мөҗипович Иксановка, мәхәллә
картларына, төн кунучы әбиләргә, барча туганнарга, кода-кодагыйларга,
тирә-күршеләргә, дус - ишләргә, якын күреп килгән авылдашларга, Иске
Мостяк авылы мәчете картларына, “Магнит” кибете коллективына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Назыровлар, Калининнар, Ишниязовлар, Мустакаевлар, Аббәсовлар,
Ахтәмовлар, Бимеевлар, Бинәтовлар, Гөлшат һәм Рифат Назыровлар
гаиләләре.
Усть Кулаткы – Балаково – Иске Кулаткы – Мәскәү өлкәсе – Иске Мостяк.

Иске Кулаткыдан Радик Расим улы БОГДАЛОВНЫ хөрмәтләп,
соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен “Гани” мәчете имамы Рәхимҗан хәзрәт Фәйзуллинга,
мәхәллә картларына, төн кунучы әбиләргә, барлык туганнарга,
тирә-күршеләргә, дус-ишләргә, якын күреп килүчеләргә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт
күрсәтмәсен.
Богдаловлар, Ягудиннар, Башаевлар, Хаметовлар, Рахматуллиннар, Ханбиковлар гаиләләре.
Иске Кулаткы – Сызран – Новоспасск – Саратов.
Директор-баш
редактор
М.С. Масиева.
Адрес редакции, издателя:
433940
р.п. Старая Кулатка
Ульяновской области,
ул. Куйбышева, 22.
ОАУ Редакция газеты
"Кумяк кюч".

Телефоннар:
Безнең сайт интернетта
http://kumiakk.ru

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

ПРОДАЮТСЯ

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

Телефоны: 88422(651832),
89041823507, 89374550649.

Куры-молодки, возраст – от 4
месяцев (ровные, красивые), индюшата суточные, подрощенные
(тяжелых кроссов), комбикорма,
витамины, пшеница, кукуруза,
ячмень, отруби, жмых – недорого.
Доставка, возврат брака гарантирована.  Телефоны:
89278093172, 89278093752 – Ильнур.

Иске Мостяк авылында гомер иткән мөселман кардәшебез – революция сугышы ветераны һәм Бөек Ватан сугышында катнашучы
Хәбибулла бабай Агрусевның кызы, сугыш елы баласы
Әсьма Хәбибулловна ГУСЕЙНОВАНЫҢ
каты авырудан соң вафат булуы сәбәпле, хөрмәтләп, соңгы юлга
озатуда катнашкан,ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен
район Башлыгы Э.Ә. Ганеевка, район администрациясе Башлыгының кеше потенциалын үстерү буенча беренче урынбасары В.А.
Деникаевага, җирле татар милли-мәдәни автономиясе җитәкчесе
Найлә Мөнировна Рамазановага, Иске Мостяк авыл поселениесе
Башлыгы Өмит Фатихович Резвановка, аның урынбасары Расим
Байгузинга, бухгалтерия кызларына, Иске Мостяк авыл ФАПының
фельдшерлары Сурия Аббәсовага, Сания Забировага, мәчет имамы Рушан Туктарович Куртяковка, мәчет мөгәллимәсе Равза апа
Ахмәтҗановага, төн кунучы әбиләргә, мәчет картларына, тулаем
авыл халкына, шәхсән күршеләре Фәридә апа белән Якуб абый
Девятаевларга олы рәхмәтебезне белдерәбез. Мәрхүмәнең авыр
туфрагы – җиңел, урыны оҗмахта булсын. Сезгә һәммәгезгә дә Аллаһы Тәгаләнең мең рәхмәте яусын. Һәркайсыгызга исәнлек-саулык,
озын гомер, кайгы-хәсрәтсез көннәр, насыйп булсын.
Хузиахметовлар, Хамзиннар, Агрусевлар, Хайрулловлар, Аюповлар, Шафеевлар гаиләләре.
Сөекле әниебез, яраткан әбекәебез Зөләйха Иззәтовна УСМАНОВАНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан,ярдәмләшкән,
кайгыбызны уртаклашкан өчен “Җәмигъ” мәчете имамы Рафаэль
Ахмеровка Ульяновск шәһәреннән килүче Рафаэль Шамионовка,
Казан шәһәреннән килүче Галия Вахитовага, Тверь шәһәреннән
Ринат Портныхка, Рауф һәм Рафаэль Бурнашевларга, Зимница
авылыннан килүче сеңелләренә һәм Юсеп Юнусовка, төн кунучы
әбиләргә, мәчет картларына, барлык туганнарга,барча оныкларына,
тирә-күршеләргә, дус-ишләргә, якын күреп килүче һәрбер кешегә олы
рәхмәтебезне белдерәбез. Авыр вакытта кайгыбызны уртаклашкан,
ярдәм иткән өчен Ходай Тәгалә сезне барчагызны да олыласын.
Усмановлар, Алькаевлар, Шамионовлар гаиләләре.
Безнең өчен кадерле, сөекле кешебез - тормыш иптәшем, әтиебез,
бабакаебыз Алимҗан Рызванович ХАЙРОВНЫ хөрмәтләп, соңгы
юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан
өчен барлык туганнарга, тирә-күршеләргә, дус-ишләргә, төн кунучы
әбиләргә, мәчет картларына, шәхсән: Сәгадәт һәм Җәфәр Нагаевларга, Аҗирә Хайровага, Харирә Рамазановага, Суфия Бахтияровага, Иске Кулаткыдагы дусларга, күршеләргә, авыл халкына, якын
күреп килүчеләргә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә
беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Хайровлар, Мохтаровлар, Сәлимовлар, Антоновлар гаиләләре.
Яңа Зеленай - Иске Кулаткы – Тольятти – Сызран – Ульяновск.
Индекс 54505.
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В р.п. Радищево ИП «Рамаев Д.А.»
принимает заявки на суточных
и подрощенных бройлеров, индюшат, гусят, утят и мулардов на
март, апрель и май. Телефоны:
89278035043, 884239 22-6-16.
Продаются: овцы романской породы, баран и овечки.
В р.п. Старая Кулатка продается двухкомнатная квартира со
всеми удобствами: вода, газ,
канализация, газовое отопление.
Обращаться по телефону: 8937
8739248.
В р.п. Старая Кулатка по ул. Мусы
Джалиля продается деревянный
дом с ремонтом, площадью 70
кв.м., теплый, со всеми удобствами. Имеется гараж, баня, сарай,
погреб, огород. Цена договорная.
Рассмотрим варианты обмена на
двухкомнатную квартиру в этом
же районе (с доплатой). Дома
старой застройки не предлагать.
Телефон: 8 – 927 – 986 – 62 – 55.
Акция вернем 50 % стоимости за
обмен устаревшего оборудования Триколор ТВ формата МРЕG
-2. Возврат 50 % средств предполагает предоставление дней
пакете каналов “Единый” сроком
от 487 дней. Срок акции до 16.
04. 2017г. Возможна рассрочка и
выезд на дом. Наш адрес: р.п.
Радищево, ул. Гагарина, д.8 – Телемастерская. Официальный дилер «Триколор» ИП «Зинин И.Ф.».
Свидетельство № 130070235.
Телефоны: 8 – 927 – 825 – 51 – 23;
8 – 927 – 810 – 98 – 88; 8 (84239)
2 – 27 – 54.
МАГАЗИН «МИНДАЛЬ»
принимает заявку на семенной
картофель «Элита» и «Первая репродукция», а также реализует корма для птиц и сельхозживотных:
сечка–гречневая - 19руб.90коп.,
отруби гранулированные с биодобавками - по 12 руб., сечка
пшена – 15 руб., за 1 кг. Отруби
пшеничные - 145 руб. за 1 мешок,
и другие корма.
Сахар по цене от 37 руб. 90коп,
картофель - 16 руб. за 1 кг., мука
- от 230 рублей за 10 кг.
Цены действительны на день
публикации. Спешите, количество товара ограничено. Адреса
магазинов: ул.М. Джалиля,14А
ул.Метро,112.
Справки по телефонам: 2-20-35;
8- 927- 815- 3000; 8- 927- 802- 03- 03.
Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан
тыл хезмәтчәне, хезмәт ветераны
Мария Трофимовна КАЗАКОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле,
якыннарының, туганнарының тирән
кайгысын уртаклаша.

Кадерле әтиебез, бабакаебыз,
абыебыз Касыйм Зәкәрьевич
БАЙБИКОВНЫ хөрмәтләп,
соңгы юлга озатуда катнашкан,
ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен “Гани” мәчете
имамы Рәхимҗан хәзрәт Фәйзуллинга, мәчет картларына,
төн кунучы әбиләргә, барлык
туганнарга, тирә-күршеләргә,
дус-ишләргә, якын күреп килүчеләргә олы рәхмәтебезне
белдерәбез. Ходай Тәгалә
беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Фасхутдиновлар, Байбиковлар, Салиховлар, Ильясовлар, Исхаковлар, Мусиннар,
Зөлкәрнәевлар.
Иске Кулаткы – Ульяновск –
Зеленоград – Казан.

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

