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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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Уважаемый Эдуард Анварович!

От  имени  органов  государственной  власти  и  Правительства  Ульяновской 

области, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас c Юбилеем!

Профессиональные деловые качества, настойчивость в работе, оптимизм, 

доброжелательное, тактичное отношение к людям снискали Вам истинное 

уважение и авторитет среди многочисленных коллег. Убеждён, что это всё и 

впредь будет способствовать Вашему плодотворному труду, на благо родной 

Ульяновской области. От всей души желаю крепкого здоровья, 

удачи, благополучия. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 

радостными событиями, а профессиональная деятельность 

отмечена признанием и уважением.
С уважением, С.И.МОРОЗОВ.

Губернатор Ульяновской области. 

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ МОРОЗОВ ИНИЦИАТИВАСЫ БУЕНЧА 2017 ЕЛ -
  УЛЬЯНОВСК ӨЛКӘСЕНДӘ "ЭШМӘКӘРЛЕК ЕЛЫ" ДИП ИГЪЛАН ИТЕЛДЕ

Яңа елда төп эш күләме 
комплекслы  ревизия  ин-
ституциональ  мохит  фор-
малаштыру  өчен  шартлар 
тудыру, төбәктә бизнес-ми-
грация  һәм  эшкуарлык  
эшчәнлеген популярлашты-
ру  юнәлешләрендә  алып  
барылачак.

Төбәк  Башлыгы  бил-
геләп  үтүенчә,  бизнесны  
бу ысул белән  алып бару 
-  әлеге  өлкәдәге  эшләр-
не  яхшыртуга  мөмкинлек 
бирәчәк  һәм  үстерергә 
ярдәм  итәчәк.  Нәтиҗәдә, 

ныклы  һәм  тотрыклы  икъ-
тисадны  булдырачакбыз. 

"Без  эшмәкәрлекнең  
эшчәнлеге,  табышлары, 
ирешкән уңышлары белән  
үз-үзенә  ышаныч  күрсә-
тергә  тиешбез.  Моннан 
тыш  безнең  регионның  
үсешенә,  уңышлы  бизнес  
нәтиҗәләре, зур үрләр яу-
ларга  мөмкинлек  бирәчәк. 
Мондый  предприятиеләр-
нең  җитештергән продукци-
ясе белән  Ульяновск өлкәсе 
генә түгел, ә  чит төбәкләрдә 
дә уңышлы файдаланалар. 

Һәм без барлык төбәккә үз 
территориаль  эшмәкәрлек 
идарәсенең эшен һәм уңы-
шларын  күрсәтергә  тели-
без. Өлкәбезнең үсешендә 
предпринимательллелек 
бик  зур  урын  ала.  "Эш-
мәкәрлелек елы" төбәгебез 
бизнесменнарына  төрле 
яктан  ярдәм  итәчәк,  яңа 
мөмкинлекләр  ачачак,  - дип 
ассызыклады  Губернатор 
С.И. Морозов.

2016 елның ноябрь аен-
да эшләнгән  һәм расланган 
план  буенча  "Эшкуарлык 

елы"нда    400  дән  артык 
чара    билгеләнде.  Берен-
чесе - төп блок, ул  эшкуар-
лык эшчәнлеген  популяр-
лаштыруны  гамәлгә ашыру 
планы  булачак.  Шуның 
арасында  стратегик  яктан 
әһәмиятле  проектларны 
билгеләп  үтәргә  мөмкин. 
Мәктәп  һәм  студентлар 
эшкуарлык  Лигасы, "Югары 
технологияле  эшмәкәрлек 
Мәктәбен  үстерү",  шулай 
ук  "Бизнес  капитаннары", 
"Әнием-эшмәкәр",  "Эшку-
арның    әлифбасы"    һәм 
башка  проектлар.  Соңгы 
ике  елда  әлеге  тпроект-
ларда  меңгә  якын  яңа  эш 
башлаучы  һәм  эшләүче 
бизнесменнар  катнашты. 
Киләсе елда актив рәвештә 
тагын бер проект   " Сембер 
эшкуарларының  тарихы  " 
дәвам итәчәк .

Моннан  тыш,  төрле 
эчтәлекле форумнар, мах-
суслашкан  ярминкәләр, 
олимпиадалар  һәм  күр-
гәзмәләр  үткәрү  план-
лаштырыла.    Шулай  ук 
әлеге  чараларга  төбәкара 
һәм  экспорт  үсеш  буенча 
эре блок оештырылачак.

Искәртәбез,  узган  ел 
төбәктә  эшкуарлыкны 
үстерү  һәм  эшлекле  мохит-
ны яхшырту өчен берничә 
проект  сафка  кертелгән  
иде.  Мәсәлән,  илдә  зур 
форматларның  берсе бул-
ган  "бизнес-офис"  инсти-
туты    базасы  эшчәнлеген  

үстерү өчен бизнес  - үзәк  
булдырылган  иде.  "Анда 
без эшмәкәрлек өчен иң күп 
файдалы хезмәтләр җыярга 
тырыштык.  Хезмәт күрсәтү 
үзәге эшчәнлеген киләсе ел 
анализы  нигезендә  фай-
далы  булачак    хезмәтләр 
камилләшә  һәм  тулылана 
барачак.  Бизнес  ачарга, 
киңәйтергә,  яисә  гамәлдә 
булганына  кыска  вакыт 
эчендә кирәкле ярдәм күр-
сәтергә,  сәләтле  "бердәм 
тәрәзә"  булдыру  -  безнең 
ахыргы максат", - дип  сөй-
ләде  эшмәкәрлекне үстерү  
корпорация   рәисе  Руслан 
Гайнетдинов.

2017  елда  мондый 
үзәкләр  Ульяновскиның  
уң ярында, Мәләкәстә бул-
дыру  планлаштырыла,ә 
соңыннан  регионның    му-
ниципалитетларында  да 
гамәлгә ашырылачак.

  2016 елда  Ульяновск  
өлкәсе    Сәнәгать  фонды 
үсеше    нәтиҗәсендә  ал-
дынгы  технологияләр  җи-
тештерү  буларак  гамәлгә 
кертү, яңа продуктлар һәм 
импортны алыштыру  Рос-
сиянең  беренче төбәкләре 
арасында  да  моны  ачык 
дәлилләде.  Узган  ел  биш 
предприятие  Фонд  аша  
финансланган иде. Киләсе 
елда бу максатка 100 млн.
сум акча юнәлдереләчәк. 

Иң  актив  рәвешле  экс-
порт  эшчәнлеге  үсеше 
барды. Соңгы бер ел эчендә 

төбәкнең экспортка тәэмин 
итү  географиясе  шактый 
киңәйде.  2016  елда  Улья-
новск җитештерүчеләренең  
продукциясе 70 ил юнәле-
шендә  бара.  Киләсе  елда 
кимендә яңа 30 экспорт ки-
лешүләр төзү планлашты-
рыла.  2017  ел    проектла-
рының  берсе кызыклы, ул 
- логистик   хаб  өлешендә 
Россия  өчен  товарлар  ту-
плау    үзәге    булдырыла,  
алга таба аларны чит илгә 
озату оештырылачак.

Безнең  районыбызда да 
мөһим чаралар үтәчәк. Иң 
элек    эшмәкәрләр  белән 
төрле  жыеннар,  семинар-
лар оештырылачак. Алдагы 
елларда  да  Э.А.Ганеев 
җитәкчелегендә  оешты-
рылган    “Мишәрләр  алга!  
Алга  мишәрләр!”  район 
бизнес-клубы үзенең эшен 
дәвам  итәчәк.  Газетабыз-
ның битләрендә “Эшмәкәр-
лелек”  сәхифәсендә    без 
бу  чараларның  барышы  
турында    даими    рәвеш-
тә    яктыртып  барачакбыз. 
Шулай ук  районда эшләп 
килүче  “Эшмәкәрлелекне 
үстерү  үзәге”  дә  әлеге 
эшләрне оештыруда, алар-
ны халыкка җиткерүдә зур 
тырышлык куячак.

Илдар МАГДЕЕВ,
 район администра-

циясе Башлыгының 
экономик үсеш буенча 

урынбасары.

19 января – День Ульяновской области. 
Уважаемые жители региона! От всей души поздравляю вас с 

74-ой годовщиной образования Ульяновской области!
Наш  край,  имеющий  большую  и  славную  историю,  за  несколько  десятилетий  прошел  ги-

гантский путь, став поистине мощным индустриально-аграрным регионом. В последние годы 
субъект претерпел серьезные промышленные, социальные и культурные перемены. Теперь это 
неоспоримый лидер по целому ряду показателей и его динамичное развитие внушает уверен-
ность, что мы достигнем больших успехов. Наступивший год будет богат на яркие и значимые 
события, которые, несомненно, войдут в многоликую летопись Ульяновской области. 2017 год 
в истории нашей страны и Симбирско-Ульяновского края ознаменован значимой исторической 
датой - 100-летие российской революции. Кроме того, у нас пройдут первый Международный 
фестиваль национальных видов спорта стран СНГ, десятки тематических мероприятий в рамках 
Года предпринимательства в Ульяновской области и объявленного Президентом России Года 
экологии. Также, мы уверены, что в этом году пройдет целая череда добрых дел, ведь Симбирский 
край и Ульяновская область всегда славились своими благотворителями.

Наш край является родиной известных во всем мире деятелей культуры, политики, героев войн 
и трудового фронта. Мы будем всегда помнить и гордиться своими земляками, которые своими 
талантами, героическими подвигами и кропотливым трудом прославили наш край.

Колоссальная роль в нынешних достижениях региона принадлежит вам, уважаемые земля-
ки! Будем вместе шаг за шагом строить славное будущее нашей малой родины. Желаю всем 
ульяновцам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия во всем, а также ярких успехов 
в создании новых страниц в нашей общей истории!

Губернатор Ульяновской области                                                                         С.И. МОРОЗОВ. 

Рәсемдә: өлкә һәм район җитәкчеләре "Линостар" 
предприятиесенең эшчәнлеге белән танышалар.
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Компенсация из област-
ного  бюджета  составляет 
половину  величины  пер-
воначального  взноса.  Она 
может достигнуть 150 тысяч 
рублей.

По поручению Губерна-
тора Ульяновской области 
Сергея  Морозова  в  2015 
году  была  разработана 
и  утверждена  первая  в 
России программа соцпод-
держки работников сферы 
ИТ. В 2016 году 5 человек 
получили  компенсацию 
из  областного  бюджетана 
первоначальный взнос при 
приобретении жилья. В  ре-
гиональной казне заложено 

2 млн рублей на социаль-
ные выплаты специалистам 
ИТ-компаний в 2017 году. 

По  словам  директора 
ОГКУ  «Корпорация  раз-
вития ИТ» Светланы Опе-
нышевой, такая мера под-
держки  позволит  талант-
ливым  программистам, 
инженерам, конструкторам 
не  выезжать  за  пределы 
региона в поисках лучшей 
жизни. «В регионе с каждым 
годом создаются еще более 
комфортные  условия  для 
самореализации в ИТ. У ре-
бят после окончания школы 
есть все возможности для 
получения  качественного 

образования,  а  в  даль-
нейшем - трудоустройства 
и  построения  карьеры. 
Работая  в  ульяновских 
ИТ-компаниях,  молодые 
люди получают достойный 
заработок  и  возможность 
реализовывать  проекты  и 
создавать  продукты  для 
России и зарубежья».

«Перед  самым  Новым 
годом осуществилась мечта 
моей дочери о собственной 
комнате - я приобрела жи-
лье  в  ипотеку  и  получила 
денежную компенсацию на 
первоначальный  взнос  от 
регионального  правитель-
ства,  -  рассказала  специ-

алист  компании  ITECH.
groupГюнельСтрелочных. 
–  Считаю,  что  такая  мера 
поддержки  очень  весома 
для специалистов ИТ-сфе-
ры».

Право  на  получение 
компенсации  имеют  со-
трудники  ИТ-компаний, 
являющиеся  гражданами 
РФ  и  проживающие  на 
территории  Ульяновской 
области.  Кроме  того,  они 
должны работать в одной из 
следующих должностей: ин-
женер,  инженер-конструк-
тор,  инженер  по  защите 
информации,  инженер  по 
качеству, инженер-програм-

мист,  инженер-электро-
ник, специалист по защите 
информации,  техник  по 
защите  информации  либо 
техник-программист.

Документы  на  предо-
ставление  соцподдержки 
принимаются  по  средам 
с  16.00  до  18.00  часов  по 
адресу:  ул.  Спасская,  5, 
кабинет 37 (Министерство 
промышленности,  строи-
тельства,  жилищно-ком-
мунального  комплекса  и 
транспорта  Ульяновкой 
области).  Необходимую 
информацию  можно  уточ-
нить по телефону:  8(8422) 
27-09-61.

УЛЬЯНОВСКИЕ ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЬЯ В ИПОТЕКУ

Официальная информация

    14 январь көнне «Бердәм 
Россия” партиясенең  җәмә-
гатьне кабул итү бүлмәсен-
дә район Башлыгы, “Бердәм 
Росссия” партиясенең  урын-
дагы политсовет секретаре  
һәм район Советы депутаты 
Э.Ә.  Ганеев    ике  дистәгә 
якын  гражданнарны  кабул 
итте.  Аңа мөрәҗәгать иткән 
кешеләр һәркайсы диярлек 
үзен борчыган проблемасы  
буенча чишү тапты.  Кемдер 
үз эшен башлап җибәрергә 
булышлык сорады,  кемдер 
операция  ясатырга матди 
ярдәмгә мохтаҗ, ә кемдер 
эш  урыны  сорап  килгән 
иде. Эдуард Әнвәрович һәр 
кемнең  хәленә  кереште, 

игътибар  белән  тыңлап, 

һәр  мәсьәләнең    дә    ди-

ярлек  чишү  юлы  тапты. 

Халык аңа  рәхмәтле   һәм 

канәгать  булып  киттеләр.  
Район    Советы    депутаты  
Э.Ә. Ганеев халыкны кабул 
иткәндә, шәһәр һәм  авыл  
поселениеләре  админи-
страцияләре    Башлыкла-
ры,  төрле  предприятие 
учреждение  җитәкчеләре  
үзләре дә катнашты. Шуңа 
да проблемаларны чишәргә 
уңайрак булды. 
Алда  да  сайлаучыларны 
депутатлар,  муниципаль 
берәмлеге  җитәкчеләр та-
рафыннан кабул итү һәр по-
селениедә оештырылачак.  
Халык  үз  депутатларына  
мөрәҗәгать  итеп,  байтак 
проблемаларын чишә ала-
чаклар.  Россия  Прези-

денты  В.В.  Путин  барлык 
дәрәҗәдәге депутатлардан 
үзләренең  сайлаучыла-
ры  белән  даими  рәвештә 
очрашып  торырга  куша. 
Чөнки  Хакимият  белән 
халык  арасында  элемтә 
кайчан    да  йөзелмәскә 
тиеш  ди.  Моны  төбәгебез 
Башлыгы С.И. Морозов та 
беренче бурыч итеп куйды. 
Халыкны  кабул итәр  өчен  
махсус    бүлмәләр  әзер-
ләргә,  графиклар  төзергә 
кушты.  Алар  барысы  да 
безнең  газетада  игълан 
ителәчәк.

Майзә МАСИЕВА.

ХАЛЫК МӨРӘҖӘГАТЕНӘ ИГЪТИБАРЛЫ БУЛЫЙК!

9  января  соответствую-
щий  документ  был  подпи-
сан Губернатором Сергеем 
Морозовым  и  Секретарем 
политической Партии Ана-
толием Бакаевым. Главная 
цель соглашения – отрабо-
тать на основе меморанду-
ма конкретные механизмы 
и  планы  по  реализации 
единого  реестра  наказов 
избирателей на территории 
области.  

«Как  отметил  наш  Пре-
зидент  Владимир  Влади-
мирович  Путин,  в  центре 
избирательного  процесса 
находятся не те люди, кого 
избирают, а наши граждане, 
которые избирают. Несмо-
тря  на  то,  что  выборная 
кампания  давно  заверши-
лась, вся основная работа 
по исполнению обещаний, 
которые мы дали в ходе на-
ших предвыборных встреч, 
только начинается. И нужно 
отнестись  к  этой  работе 
максимально  ответствен-
но.  Исполнение  наказов 
избирателей имеет для нас 
приоритетное  значение, 

и все мы должны принять 
самое  активное  участие 
в  решение  вопросов,  вол-
нующих  наших  земляков. 
Отмечу,  что  абсолютное 
большинство  полученных 
наказов относится к полно-
мочиям  органов  местного 
самоуправления  муници-
пальных  образований,  но 
это  нисколько  не  снимает 
ответственность  и  с  реги-
ональной  власти.  Именно 
поэтому задача областного 
Правительства  и  депутат-

ского корпуса – оказывать 
им  всю  необходимую  фи-
нансовую и организацион-
ную помощь. Понимая это, 
мы переформатировали ра-
боту региональной власти, 
выделив  муниципальную 
политику в отдельное при-
оритетное  направление, 
за которым ответственным 
был  закреплен  Первый 
заместителя  Губернатора 
Александр  Якунин.    Наша 
главная  цель  -  сохранить 
активный  диалог  с  граж-

данами,  и  чтобы  каждый 
житель региона мог донести 
свои посылы и волнующие 
до  всех  нас.  Предлагаю 
сегодня, в первый рабочий 
день 2017 года, подписать 
Меморандум и приступить 
к  кропотливой  и  систем-
ной  работе  над  наказами 
наших  избирателей.  Не 
сомневаюсь,  что  только 
совместная работа органов 
государственной  власти, 
местного  самоуправления 
и депутатского корпуса по-

зволит нам обеспечить ре-
шение большинства самых 
сложных  вопросов  наших 
земляков», - сказал Губер-
натор Сергей Морозов.

Кроме  того,  глава  ре-
гиона  рекомендовал  Пра-
вительству  Ульяновской 
области и органам местного 
самоуправления  при  фор-
мировании и корректировке 
государственных и муници-
пальных программ в прио-
ритетном порядке включать 
мероприятия из реестра на-
казов избирателей, а также 
сформировать «дорожные 
карты»  по  реализации 
каждого  мероприятия  с 
указанием  ответственных 
должностных  лиц  и  сро-
ками исполнения. А также 
рекомендовал  депутатам 
Партии  «Единая  Россия» 
осуществлять  постоянный 
контроль  за  ходом  реали-
зации наказов избирателей 
на  местах,  и  проводить 
встречи  с  гражданами  с 
разъяснением  сроков  и 
планов мероприятий.

В Ульяновской области принят Меморандум о сотрудничестве между 
региональным Правительством и УРО ВПП «Единая Россия» в сфере 

исполнения наказов избирателей

Көзге  чакырылыш  вакы-
тында Ульяновск өлкәсеннән 
җибәрелгән  1,2  мең  армиягә 
чакырылучы Россия Кораллы 
көчләре  сафларын  тулылан-
дырдылар. Губернатор Сергей 
Морозов боерыгы буенча көзге 
чакырылыш  кампаниясе  ба-
рышында барлык чаралар да 
вакытында һәм тулы күләмдә 
башкарылды.

Ульяновск өлкәсе Губерна-
торы Сергей Морозов Россия 
монополиягә каршы Федераль 
хезмәте  җитәкчесе  Игорь 
Артемьев белән очрашуында  
регионыбызда  көндәшлекне 
үстерү турында сүз алып бар-
ды.  Эшлекле  очрашу  Гайдар 
форумы  кысаларында  үтте. 
Сергей  Морозов  сүзләренә 
караганда,  регионыбызда 
бүгенге  көндә  көндәшлекне 
үстерүдә  актив  рәвештә  яңа 
алымнар кулланыла.

Ульяновск  өлкәсендә  яшь 
фермерларга  сөт  терлекче-
легенә  бирелә  торган  грант-
лар  ике  тапкырга  артачак. 
Фермерларга  бирелә  торган 
ярдәмнең күләме 1,5млн. сум-
нан  3 млн. сум тәшкил итәчәк. 
"Төбәгебезнең  аграрийла-
ры  продукцияне  җитештерү 
күләмен  өзлексез  рәвештә 
арттыралар.  Крестьян-фер-
мерлык хуҗалыклары үзләре 
җитештергән авыл хуҗалыгы 
продукциясен  ярминкәләрдә, 
сәүдә челтәрләрендә һәм ва-
клап сату кибетләрендә реали-
зацияләлиләр. Регионыбызда 
ел саен яңа фермер хуҗалы-
клары  барлыкка  килә,аның 
ярдәмендә тулы бер династия 
булдырыла,  чөнки    балалар 
кече  яшьтән  үк  ата-аналары 
янында фидакарь хезмәт итеп 
үсәләр һәм киләчәктә үзләре 
дә  тормышларын  фермер 
эшчәнлегенә багышлыйлар", – 
дип ассызыклады Губернатор 
Сергей Морозов.

Россия  Президенты  Вла-
димир Путин Россиянең 2025 
елга кадәр төбәкләрне үстерү 
дәүләт  сәясәте  нигезләрен 
раслады, дип хәбәр итә ТАСС. 
Бу документ рәсми хокукый мә-
гълүмат интернет-порталында 
дөнья күрде. Анда бу өлкәдә 
дәүләт  сәясәтен  тормышка 
ашыруның төп принциплары, 
максатлары  һәм  өстенле-
кле  бурычлары,  тормышка 
ашыру  механизмнарны  бил-
геләнә. Аны тормышка ашыру 
нәтиҗәсе  –  төрле  төбәкләр, 
шәһәрләр  һәм  авыллардагы 
яшәү  дәрәҗәсе  арасында 
аермаларны киметүгә, тиешле 
инфраструктура белән тәэмин 
ителешкә ирешү булып тора.

РФ хезмәт министры Мак-
сим  Топилин  тиздән  росси-
ялеләрнең хезмәт хакларының 
артуы  турында  белдерде. 
Моның  турында  ул  "россий-
ская  газета"  га  биргән  ин-
тервьюсында  әйтте.    Аның 
фикеренчә, номиналь хезмәт 
хакы гына түгел, ә реаль исә-
пләнгән  хезмәт  хакларының 
күләме дә артачак. Бу өлкәдә 
уңай  тенденция  үткән  елның 
августыннан  инде  күзәтелә. 
Топилин бу процесста Россия 
Президенты  В.  В  Путинның 
“бюджет  секторында  хезмәт 
хакларын арттыру турындагы 
указларын тормышка ашыру” 
да зур роль уйнаячагын бил-
геләде. Ул шулай ук илебездә 
эшсезлек  үсү  өчен    шартлар 
юклыгын да әйтеп үтте.

Сайлаучы һәм Хакимият элемтәсе
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Әлеге  истәлекле  датаны 
билгеләү  уңаеннан  газетабыз 
битләрендә  укучылар  игъти-
барына  өлкәбезнең  барлыкка 
килү тарихын тәкъдим итәбез.

Симбирск  губернасының 
территориясендә  халык  бо-
рынгы чорда ук урнашкан була. 
Губернабыз турында беренче 
тулырак  мәгълүматлар  гарәп 
язуларында  очрый.  Әлеге 
язмаларда губерна территори-
ясендә X гасырда (халифәлек 
болгарлар  белән  сәүдә  эше 
башлап  җибәргән  вакыт)  ук 
халыкның яшәве турында мә-
гълүматлар  бар.  Губернаның 
көньягында - буртлар, ә инде 
төньякта мордва халкы яшәгән. 

XIII гасырда әлеге җирләргә 
татарлар килеп урнаша. Ә инде 
XIV  гасырда  Түбән  Новгород 
кнәзьләренең  көчәюе  cәбә-
пле,  татарларның  хакимияте 
мордва  җирләренә,  Сура  ел-
гасының үрге агымына кадәр, 
тарала.

Симбирск  шәhәре  патша 
Александр  Михайловичның 
гаскәр башлыгы Богдан Матве-
евич Хитровога биргән боеры-
гы буенча 1648 елда ныгытма 
буларак барлыкка килә. Әлеге 
ныгытманы ул биек тау башын-
да, Идел heм Свияга елгалары 
бер-берсенә якын килә торган 
урында,  торгыза.  Хәрби  як-
тан  әлеге  урын  бик  отышлы 

була.  Әлеге  җирләрдә  яшәү-
челәр  күбесенчә  балык  тоту 
белән  шөгыльләнәләр.  1780 
елда  Симбирск  әле  яңа  гына 
расланган административ-тер-
риториаль берәмлекнең (аның 
cоставына 13 өяз кергән) баш 
шәhәренә  әйләнә. Ә инде 1796 
елда  патша  Павел  I  боерыгы 
буенча  Симбирск администра-
тив-территориаль берәмлеккә 
өйләнә.  XIX гасырның беренче 
яртысына  кадәр  губернаның 
cоставына  бары  10  өяз  генә 
кергән. Әлеге чорда Симбирск 
шәhәре икмәк, балык, ит, тер-
лек  белән  сәүдә  итүнең  төп 
үзәге буларак исәпләнә. Элек 
шәhәрдәге төзелешләр, бина-
лар агачтан булганга, еш кына 
янгыннар барлыкка килә, бу исә 
зур чыгымнар таләп итә. Шуңа 
күрә шәhәргә яңа төзелешләр, 
биналар  бастыру  сыйфатлы 
була.  XX  гасыр  башында  ха-
лыкның составын, яшәү мөм-
кинлекләрен,  архитектураcын 
исәпкә алып, шәhәр 3 өлешкә: 
дворянлы  (монда  соборлар, 
шәhәрнең  административ 
учреждениеләре, бульварлар, 
уку  йортлары,  кунакханәләр 
урнашкан),  сәүдәле  hәм  ме-
щанлыга  (шәhәрнең  иң  ярлы 

өлеше) бүленгән.
Симбирск губернасы Идел 

буендагы мәдәни үзәк буларак 
алга китә. Ул еш кына  "Идел 
буе  шәhәрләренең  хуҗасы", 
"дворяннар оясы" дип аталган. 
1924  елдан  Симбирск,  әлеге 
җирдә  туып  үскән  күренекле 
шәхес  В.И.  Ульянов  истәле-
генә,  Ульяновск  дип  атала 
башлый. 1928 елдан Ульяновск  

губернасы  Пенза,  Самара, 
Оренбург  белән  берлектә 

Урта Иделбуена кертелә, 1936 
елда - Куйбышев өлкәсе, а инде 
1943  елның  19  январеннан  - 
Ульяновск  шәhәре  яңа  гына 
барлыкка  килгән  Ульяновск 
өлкәсенең үзәге була. 

Өлкәбезнең тарихи вакый-
галары дәүләтебезнең тарихы 
белән  тыгыз  үрелеп  бара: 
монгол-татарлары  золымы, 
крестьяннар күтәрелеше, 1812 

елгы  сугыш,  революцияләр, 
бөтендөнья сугышлары. Сим-

бирск  өлкәсе  территориясе 
зур  тарихи  вакыйгалар  үзәге 
буларак та танылды: Емельян 
Пугачев җитәкчелегендәге кре-
стьяннар күтәрелеше, Степан 
Разин  гаскәрләренең  өлкәбез 
территориясендә  урнашуы, 
шулай ук гражданнар сугышы 
чорында  канкойгыч    вакыйга-
ларның баруы. 

Симбирск өлкәсе талантлы 
шәхесләргә дә бай. Н.М. Карам-
зин - күренекле тарихчы, язучы, 
сeяхәтче, Иван Гончаров, Ни-
колай  Языков,  агалы  -  энеле 
Тургеневлар,  аталы  -  уллы 
Минаевлар - танылган язучы-
лар, Иван Дмитриев - мәсәлче. 

Өлкәбез белән 1812 елның 
cугышында  катнашкан  пар-
тизан,  генерал-майор,  Ватан 
сугышы герое Денис Давыдов 
исеме  бәйле.

Хәзерге вакытта Ульяновск 
өлкәсе  21  районга  бүлен-
гән,  аның  территориясендә  1 
миллион  365  мең  кеше  яши, 
территория  37  мең  300  кв.км 
исәпләнә.

Ульяновск  өлкәсенең  ое-
шуына  регионыбызның  төрле 
районнарында  истәлекле  ча-
ралар,  тарихи  кичәләр,  очра-
шулар оештырылды. 

19 январьда Ульяновск өлкәсенең 
оешуына 74 ел тула

      Во исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Федерального закона от 27.07.2010 
года  №  210-ФЗ  «Об  организации  представления  государственных  и  муниципальных  услуг»  в 
настоящее время организуется представление части государственных услуг через Единый реги-
ональный портал госуслуг. 

      С целью синхронизации деятельности органов записи актов гражданского состояния   на 
территории региона,  Управлением ЗАГС Ульяновской области принято решение о приведении 
графика приема граждан отделами ЗАГС области к единообразию.

Таким образом, с 01.01.2017 года установлен график приема граждан:
Вторник, четверг – с 08.00 до 17.00 час
Среда, пятница – с 08.00 до 12.00 час
Суббота – с 08.00 до 11.00 час.
     Данные действия призваны способствовать повышению качества предоставления государ-

ственных услуг и исключению накладок при работе с Единым региональным порталом государ-
ственных услуг.

Начальник 
Управления ЗАГС Ульяновской области                                                          Ж.Г. Назарова.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН
ОТДЕЛОВ ЗАГС НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарихка күз салып

7  январьда,  кышкы  ка-
никуллар вакытында, Иске 
Атлаш  урта  мәктәбендә 
мәктәп  укучылары  һәм 
өлкән  яшьтәгеләр  өчен 
Иске  Кулаткы  районының  
шәхси һәм команда берен-
челегенә  “Ак  ладья - 2017” 
шахмат  ярышлары  булып 
үтте. 

Әлеге  бәйгедә  Иске 
Кулаткы  эшчеләр  посе-
логыннан,  Иске  Атлаш, 
Кирюшкино,  Мосеевка 
авылларыннан  һәм  Иске 
Кулаткы  дәүләт механика 
-  технология  колледжын-
нан  өлгер  командалар 
катнашты.  Шахматчылар 
турнирында  конкуренци-
яне  көчәйтү  максатыннан 
укучылар    өлкән  яшьтәге 
тәҗрибәле  шахматчылар 
белән  тулыландырылды.
Алар арасында икенче раз-
рядлы  шахматчы   Алина 
Габитова бар иде. 

ДОСААФ  ның  оешуына 
90  ел  тулу  уңаеннан  бу 
турнирны  финанслауны  Р. 
А. Джаметов җитәкчелеген-
дә Иске Кулаткы ДОСААФ 
автомәктәбе  үз  өстенә 
алды,  ә  Иске  Атлаш  урта 
мәктәбе аның уңышлы үтүе 
өчен кирәкле инвентарьләр 
белән тәэмин итте. 

Бу  ярышлар  гадәттә-
гечә  швейцар  системасы 
белән  ир-егетләр  өчен  7 
турда, кызлар өчен 6 турда 
үткәрелде.  Анда  һәр  кат-
нашучыга  10  минут  вакыт 
бирелде. 

Я р ы ш л а р н ы ң 
нәтиҗәләре буенча 18 яшь-

тән  өлкән  булган  группа 
арасында Юртаев Г. Р. (Иске 
Атлаш) - беренче,  Рафиков 
Р. Р. (Иске Кулаткы) - икен-
че,  Сафаров  Н.  Н.  (Иске 
Атлаш)  өченче  урыннарга 
чыктылар. 

18  яшькә  кадәр  булган 
группадан  Илнур  Муста-
фин (Иске Кулаткы), Илнур 
Сәйфетдинов,    Эльдар  
Давыдов  (Иске  Атлаш), 
тиңдәшле  рәвештә  бе-
ренче, икенче һәм өченче 
урыннарны яуладылар. 

15  яшькә  кадәр  бул-
ган  уйнаучылар  арасында  
беренче  урынны  -  Илдар 
Рафиков, икенче урынны - 
Шамил Габитов  һәм  өченче 
урынны  Динар  Насыров 
алдылар.

12  яшькә  кадәр  булган 
спортчылар да  сынатмады-
лар. Анда кызлар арасын-
да  Иске  Атлаштан  Алина 
Сәйфетдинова  -  беренче, 
Эльза  Хамзина  -  икенче 
һәм    Айсылу  Сайфетди-

нова    өченче  урыннарга 
чыктылар. 

Ә инде 18 яшькә кадәр 
булган  группадан,  шулай 
ук Иске Атлаштан беренче 
урын  Алина  Габитовага 
туры килде.

Команда зачетында Иске 
Атлаш урта  мәктәбе - бе-
ренче, Иске Кулаткы берен-
че  номерлы урта мәктәбе 
- икенче, Иске Мостяк урта 
мәктәбенең  Мосеевка  төп 
мәктәбе  филиалы  өченче 
урыннарны яуладылар. 

Турнирда  катнашучылар 
һәммәсе дә район админи-
страциясе    Башлыгының 
грамоталары,  медальләре 
һәм Иске Кулаткы ДОСААФ  
автомәктәбенең    кыйм-
мәтле  призлары  белән 
бүләкләнделәр. 

Газинур ЮРТАЕВ,
“Ак ладья” шахмат 

клубының 
җитәкчесе. 

КАНИКУЛЛАРДА - ШАХМАТ ТУРНИРЫ

Спорт - Спорт - Спорт

Ак бүлмәләргә керәсез дә,
Өмет чаткылары сибәсез.
Ап-ак халатлы, изге 
                              табиблар,
Күңелләргә җылылык
                                 бирәсез!

Дөньяда иң кирәк нәрсә – са-
улык, сәламәтлек. Сәламәтлек 
– кешенең иң зур байлыгы.Тик 
бу  якты  дөньяга  килү  белән 
адәм баласын бик күп сынаулар 
көтә.  Сәламәтлекне  югалту 
инде  иң  авыр  сынауларның 
берсе булып санала.  “Авырап 
савыгу  юлларын  эзләгәнче, 
чирләмәвең  –  мең  алтын,”- 
дип  әйтсәләр  дә,  «бәла  агач 
башыннан йөрми, адәм башын-
нан йөри» икән шул. Авырый 
башлагач,  беренче  чиратта 
табибларга мөрәҗәгать итәбез. 
Мин дә, ерак  Себер  якларын-
нан хезмәт итеп кайткач, кинәт-
тән  үземне  начар  хис  итәргә 
тотындым һәм тиз арада Иске 
Кулаткы район больницасының 
хирургы  С.  А.  Кунеевскийга  
мөрәҗәгать иттем. Ул миңа ки-
чектергесез  рәвештә операция 
ясарга    кирәклеген  аңлатты. 
Операция дигән сүзне ишетүгә 
үк , “йөрәк калтырап куйды”. Ти-
ешле  медицина  тикшерүләре 
үткәрелгәч, операция көне дә 
билгеләнде. Якын кешеләрем 

нык  борчылсалар  да,  минем 
күңелем  тыныч  иде,  чөнки 
безнең  хирургларыбызның 
тәҗрибәле  булулары  барча-
бызга  да  билгеле.    Менә  шу-
лай миңа хирургия бүлегендә 
бер-бер  артлы  ике  катлаулы 
операция ясатырга туры килде. 
Дәвалану үткән вакытта хирур-
гия  бүлеге  хезмәткәрләренең 
эшенә сокланып тордым. Ак  ха-
латлы, йомшак  күңелле табиб-
лар, шәфкать туташлары көн-
не-төнгә ялгап дигәндәй, кеше 
сәламәтлеге өчен көрәшәләр. 
Тәүлек дәвамында 5-6 опера-
ция ясыйлар, авыру кешеләр 
тиз арада савыгып, рәхмәтләр 
укып,    өйләренә  кайталар.  
Әле  бит  тәүлек  дәвамында 
юл-транспорт  хәлакәтендә 
һәм  төрле  башка  көтелмәгән 
шартларда  җәрәхәтләнүче 
райондашларыбызны  да  ки-
терәләр.  Табибларыбыз  һәм-
мәсенә дә ярдәм күрсәтәләр. 
Авыруларны  тиз  арада  дәва-
лау  өчен  тырышып  хезмәт 
итәләр.    Больницаның  баш 
табибы, тәҗрибәле хирург – С. 
А. Кунеевскийга, хирург – С. В. 
Тюхматьевка, анестезиолог – Р. 
Р.  Азизовага,  өлкән  шәфкать 
туташы  -  С.  С.  Санжаповага, 
операция  шәфкать  туташы  –  

Г. К. Саберҗановага, шәфкать 
туташлары - Г. Р. Тимушевага, 
С. И. Мусеевага, В. Н. Зелен-
ковага,  Ф.  Я.  Мусинага,  Р.  Ш. 
Надршинага,  А. Н. Масовка, М. 
А. Бавиева, хезмәткәрләр – Г. 
К. Сөнчәләевага, Ф. А. Минга-
лишевага, Г. Р. Тимушевага, Н. 
Т. Амировага, М. З. Аббәсовага, 
З. Ф. Бәшировага, Ф. Р. Хәсә-
новага,  З.  Р.  Аббубәкәровага 
олы  рәхмәт  сүзләремне  җит-
керәсем килә.  Менә шундый 
тәҗрибәле  табиблар  һәм  үз 
эшләрен  яратып  башкаручы 
хирургия бүлеге хезмәткәрләре 
ярдәмендә мин тиз арада савы-
гып,  якыннарым  янәшәсендә 
Яңа  ел  бәйрәмнәрен  каршы 
алдым. Гаиләм исеменнән дә, 
олы  җанлы  табибларыбызга 
изге  рәхмәт  сүзләребезне 
җиткерәбез  һәм  киләчәктә 
дә  үз  хезмәтләрен  яратып, 
райондашларыбызга  файда 
китереп  хезмәт  итүегезне  те-
либез. Кулларыгыз беркайчан 
да  сызламасын,  сау-сәламәт 
булып яшәгез. 

Иң изге теләкләр белән
Наил Абдуллович 

УЗБЕКОВ.
Иске Кулаткы.

РЕДАКЦИЯ ХАТ АЛДЫ
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   С  22  декабря 2016 года 
на  территории  МО  «Староку-
латкинский  район» стартовала  
традиционная благотворитель-
ная  акция  «Подарим  детям 
праздник  ».    Целью    данной  
акции  является  обеспечение 
сладкими  новогодними подар-
ками   детей-инвалидов и детей  
из  малообеспеченных семей,  
организация  новогодней  елки 
и новогодних мероприятий  для 
детей, нуждающихся  в особой  
заботе государства.  

 Специалистами УОГКУ СЗН 
по Старокулаткинскому району 
совместно  с  администрато-
рами    поселений    района    и 
учебными заведениями    про-
ведена работа по составлению 
списков детей, нуждающихся в 
новогодних подарках. 

 В текущем году планирова-
лось обеспечить новогодними 
подарками  389 ребенка:  детей 
из  малообеспеченных  семей, 
183  ребенка  из  многодетных 
семей, 35 ребенка-инвалида и 
41 ребенка из семей, находя-
щихся  в  социально-опасном 

положении. 
Специалисты  ОГКУ  СЗН 

совместно  со  специалистами 
поселений  провели  работу по 
привлечению  спонсоров,  же-
лающих оказать спонсорскую 
помощь  и  подарить  сладкую 
радость  детям,  находящимся 
в трудной жизненной ситуации.     

Глава  района  Э.А.  Ганеев 
из  личных средств  подготовил 
новогодние  подарки  1385  де-
тям школьного и дошкольного 
возраста.  Подарки  вручаются 
детям  на школьных новогодних  
Елках и на дошкольных утрен-
никах.  От его имени новогодние 
подарки получили  833 детей 
школьного возраста, 340 ребен-
ка,  посещающих детские сады 
и 212 детей, не посещающих 
дошкольные учреждения.  

На  сегодняшний  момент 
новогодними  подарками  обе-
спечены  все  дети  школьно-
го  и  дошкольного  возраста 
нашего  района,  в  том  числе 
дети-инвалиды, дети из семей 
социального  риска,  дети  из 
малообеспеченных семей. 

-  из    средств  областного 
бюджета  выделено  153  по-
дарка:  из них 75 подарков для 
детей  инвалидов  и  детей  из 
СОП семей; 78 подарков для 
детей из опекунских семей.

- Из средств районного  бюд-
жета выделено 50 подарков: из 
них 49 детям из малообеспе-
ченных семей и 1 из СОП семьи. 

   Все Главы поселений рай-
она  поздравили детей с празд-
ником и  также приняли  участие  
в  акции.  Во  всех  поселениях 
района  прошли  праздничные 
новогодние  мероприятия  для 
детей-инвалидов  и  детей  из 
многодетных  и  малообеспе-
ченных семей.  

 28   декабря в Центре до-
полнительного  образования 
детей р.п. Старая Кулатка, со-
стоялась новогодняя елка для 
детей МО «Старокулаткинский 
район».

Организаторами мероприя-
тия выступили  администрация 
МО,  Департамент  Министер-
ства здравоохранения, семьи и 
социального развития Ульянов-

ской области по Старокулаткин-
скому  району,  а  также  Центр 
дополнительного образования 
детей. 

В ходе праздничного меро-
приятия  состоялось сказочное  
костюмированное представле-
ние  «Новогоднее представле-
ние  вокруг  волшебной  елки», 
а также были  проведены раз-
личные  конкурсы:  на  лучший 
Новогодний  рисунок,  Ново-
годнюю  поделку,  Новогодний  
костюм. Победители конкурсов 
получили грамоты от имени Ди-
ректора Департамента и призы 
от спонсоров.  Присутствующих 
детей и родителей  поздравили 
с наступающим Новым Годом 
заместитель Главы района МО 
«Старокулаткинский  район» 
Баширов  М.М.,    заместитель 
директора Департамента Бог-
далова  Г.А.,  депутат  район-
ного Совета депутатов Кузяев 
Р.Н., заведующая отделением 
УОГКУ СЗН в р.п. Павловка по 
Старокулаткинскому  району 
Шабакаева  А.М.  и  начальник 
отдела Узбекова А.К.

    Все  ребята  весело  и  ин-
тересно  провели  время.  Они 
водили  хоровод  вокруг  елки, 
пели песни, играли в игры. В 
завершении  праздника  всем 
ребятам  были  розданы  ново-
годние подарки и призы.

        Накануне  Нового  года, 
специалистами  отдела  со-
циальной  помощи  и  семьи 
УОГКУ  СЗН  в  р.п.  Павловка 
по Старокулаткинскому району 
совместно  со  специалистами 
ОГБУ ЦСО «Парус надежды» 
были  посещены  10  семей 
воспитывающих детей с огра-
ниченными  возможностями 
здоровья, которым  также были 
вручены  Новогодние  подарки  
и  переданы поздравления от 
имени  Главы  администрации 
МО  «Старокулаткинский  рай-
он» и Директора Департамента.

 В благотворительной  акции   
«Подарим  праздник  детям», 
наряду с главным  меценатом 
акции Главой района   Э.А. Гане-
евым,  активное участие приня-
ли предприниматели  района: 
Яфаров Ф.Ш., Абдуллин И.Д., 

Разакова  Л.Р., Невматуллина  
Р.Ш., Рахматуллина Ф.А., Ша-
феева    Ф.М.,  Кадыров    Ф.А., 
Рамазанова  Н.М.,  коллектив 
Бахтеевской  школы,  житель 
района Узбеков Н.А.. Мы выра-
жаем огромную благодарность 
и признательность всем спон-
сорам,    принявшим  активное 
участие  в  акции  и  оказанную 
поддержку.  Помощь, оказанная 
Вами,  послужила  во  благо: 
помогла детям ощутить Вашу 
заботу и внимание.

Надеемся  на  дальнейшее 
сотрудничество  и  взаимопо-
нимание.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов. 

А.К.УЗБЕКОВА, 
Начальник отдела соци-

альной 
помощи и семьи УОГКУ 

СЗН в р.п. Павловка по Ста-
рокулаткинскому району.

Информация о ходе  благотворительной  акции  «Подарим детям праздник» 
 в МО «Старокулаткинский район»

  Под  административной 
ответственностью  понимает-
ся  применение  наказания  к 
лицам,  совершившим  адми-
нистративное правонарушение 
(т.е  оказать  воспитательное 
воздействие на правонаруши-
теля и предотвратить соверше-
ние повторных преступлений). 

Административное  право-
нарушение – противоправное, 
виновное  действие  лица,  за 
которое КоАП РФ установлена 
административная ответствен-
ность. -

  Административной  ответ-
ственности  подлежит  лицо, 
достигшее  16  лет.  До  16  лет 
за совершение правонаруше-
ния несут ответственность его 
родители.  -  дела  об  админи-
стративных правонарушениях, 
совершенные  несовершенно-
летними, рассматриваются на 
Комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
- Хотелось бы обратить Ваше 
внимание на те статьи админи-
стративного кодекса, по кото-
рым чаще всего привлекаются 
подростки к административной 
ответственности.

- Мелкое хулиганство  -не-
цензурная брань -приставание 
к гражданам (штраф  от 500 р

- Распитие пива, спиртосод. 

продукции, от 500р до 1500р 
  -Появление  в  состоянии 

опьянения от 500р до 1500р. 
Появление  в  состоянии 

опьянения до 16 лет, а так же 
распитие  алког.,  спиртосод. 
продукции,штраф  от  500р  до 
1500р )

  Административная  ответ-
ственность  3.  -  Администра-
тивная ответственность менее 
сурова по сравнению с уголов-
ным наказанием. Так, согласно 
УК  РФ  несовершеннолетним 
является  лицо,  достигшее  14 
лет и не достигшее 18 лет на 
момент  совершения  престу-
пления.- уголовная ответствен-
ность как правило, наступает 
с  16  лет,  за  исключением 
некоторых  статей.  -Рассмо-
трим преступления, уголовная 
ответственность  по  которым 
наступает с 14 лет.

  Кража  –  тайное  хищение 
чужого имущества. (Например: 
В школе, ребята оставили свои 
портфели в классе и вышли на 
перемену. Один из учеников Си-
доров вернулся и, пока никого 
не было, вытащил из портфеля 
Ивановой  сотовый  телефон. 
После чего он вышел из класса 
и скрылся). Грабеж - открытое 
хищение  чужого  имущества. 
(Например:  По  улице  идет 

несовершеннолетний Карасев. 
Он достает из кармана сотовый 
телефон,  чтобы  посмотреть 
время. В это время мимо него 
пробегает Петров, выхватыва-
ет у него телефон и убегает.) 

Разбой - нападение в целях 
хищения  чужого  имущества, 
совершенное  с  применением 
насилия,  опасного  для  жизни 
и  здоровья,  либо  с  угрозой 
применения  такого  насилия. 
(Например: Идут два 10-летних 
мальчика по улице. Мимо про-
ходит мужчина и спрашивает, 
есть ли у них деньги. Они от-
вечают, что нет. Тогда мужчина 
достает  из  кармана  нож  и 
требует, чтобы они вывернули 
карманы. После чего мужчина 
сам обшаривает у них карманы, 
забирает у них телефон, деньги 
и убегает.)

 Вымогательство – требова-
ние  передачи  чужого  имуще-
ства под угрозой применения 
насилия,  либо  уничтожения 
и  повреждения  чужого  иму-
щества.  (Например:  На  про-
тяжении  двух  недель  Иванов 
требует  у  Петрова,  чтобы  он 
принес  ему  денег  50  рублей. 
Петров  отказывается.  Тогда 
Иванов говорит ему, что если 
он их не принесет, то он с друзь-
ями  сильно  побьет  его  и  ему 

придется давать деньги уже с 
процентами, т.е. 100 рублей.) 

Уголовная ответственность 
с 14 лет - кража -угон - грабеж 
-убийство -разбой -хулиганство 
-вымогательствоУгон – непра-
вомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным 
средством без цели хищения. 
(Например: Сидоров с друзья-
ми, проходил мимо дома А, во 
дворе  которого  они  увидели 
припаркованный  автомобиль. 
Им захотелось прокатиться на 
нем. Они сели в автомобиль, 
покатались около часа и бро-
сили его во дворе Б. Убийство 
–  умышленное  причинение 
смерти другому человеку.

 Хулиганство – грубое нару-
шение общественного порядка, 
выражающее  явное  неуваже-
ние  к  обществу.  (Например: 
На  крыльце  школы  между 
двумя подростками произошел 
конфликт,  который  перешел 
в  драку.  В  ходе  которой  они 
разбили стекло в школе). -Это 
мы рассмотрели преступления, 
уголовная ответственность по 
которым наступает с 14 лет. - А 
теперь рассмотрим преступле-
ния,  уголовная  ответствен-
ность  по  которым  наступает 
с 16 лет.

 Мошенничество- хищение 

чужого  имущества  обманным 
путем  или  злоупотребления 
доверием.  (Например:  Идет 
Иванов по улице, к нему под-
ходит  знакомый  Сидоров  и 
просит у него телефон, чтобы 
позвонить. Иванов дает ему те-
лефон, а Сидоров говорит, что 
сейчас зайдет за угол, позвонит 
и отдаст ему телефон. Иванов 
соглашается. Сидоров уходит 
за угол и больше к Иванову не 
возвращается.)  Умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества – (если эти деяния 
повлекли  причинение  значи-
тельного ущерба)

 Уголовная ответственность 
с  16  лет  -  мошенничество 
-умышленное  уничтожение 
или  повреждение  имущества 
-побои(Например:  Идут  двое 
подростков,  проходят  мимо 
автомобиля.  Один  из  них 
умышленно  пнул  по  бамперу 
машины. Бампер впоследствии 
треснул в нескольких местах.)

 Побои – нанесение побоев 
или совершение иных насиль-
ственных действий, причинив-
ших  физическую  боль,  но  не 
повлекших умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью. 
А бывают такие случаи, когда 
подросток  совершил  престу-
пление, но не достиг возраста 

уголовной ответственности. В 
этом случае рассматривается 
вопрос  о  помещении  этого 
подростка  в  специализиро-
ванное учреждение закрытого 
типа,  т.е.  в  ЦВСПН  (центр 
временного  содержания  для 
несовершеннолетних  право-
нарушителей),  где  он  может 
находиться  до  30  суток  по 
решению  суда.  По  истечении 
срока  пребывания  в  ЦВСНП, 
подросток  возвращается  до-
мой родителям. Инспектор по 
делам  несовершеннолетних 
постоянно  контролирует  под-
ростка. Если подросток повтор-
но совершает преступление и 
не достиг возраста уголовной 
ответственности, то решается 
вопрос о помещении его в СПШ 
или  в  СПТУ.  Если  подросток 
совершил  административное 
правонарушение  или  престу-
пление он ставится на учет в 
инспекцию по делам несовер-
шеннолетних, где с подростком 
проводится профилактическая 
работа:  проведение  бесед, 
проверка по месту жительства, 
определение досуга

Ю.К. УСМАНОВА, 
Инспектор ПДН МО МВД 

России "Павловский",
  старший лейтенант 

полиции.

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних

Актуаль мәсьәлә 

Урамнарыбыз чиста булсын

Өлкә Губернаторы С. И. 
Морозов   Дәүләт  Хакими-
яте башкарма органнарына 
төзекләндерү  буенча  ак-
туаль  сорауларны  шәхси 
контрольдә  тотарга  тәкъ-

дим итте. 
- Кышкы  чорда   урамнар-

ны, тротуарларны  кардан 
чистарту,  техникага,    шул 
исәптән    мәктәп        авто-
бусларына    хәрәкәт  итү-

гә,  җәяүлеләргә  йөрергә 
мөмкинлек тудыру  мөһим  
мәсьәләләрнең  берсе  бу-
лып санала, - дип  белдерде 
ул. 

12  январьда  Иске  Ку-
латкы  районы  Җәмәгать  
палатасы  әгъзалары,  рай-
он  администрациясенең 
җылылык,  энергетика  ре-
сурслары, торак-коммуналь 
хуҗалыгы    төзелеше  һәм 
юллар  эшчәнлеге идарәсе-
нең  белгече  Р.  Ш.  Кушаев 
өлкә  Губернаторы  тара-
фыннан  күтәрелгән  про-
блемаларның  чишелешен 
тикшерү    максаты  белән 
районыбызның    авылла-
рында булып кайттылар. 

Билгеле,  Иске  Кулаткы 
районындагы  авыллар-
дагы  юлларны  һәм  урам-
нарны  кардан  чистартуда 
килешүләр нигезендә кре-
стьян-фермерлык  хуҗа-
лыклары    башкаралар. 

Моның  турында  Яңа  Зим-
ница  авылындагы    чиста 
урамнар   ИП  “Абушаев  Ф. 
А. ” хуҗалыгының халыкка 
файдалы эш башкаруы ту-
рында сөйли.

Иске  Кулаткы  эшчеләр 
поселогында    юллардан 
хәрәкәт    итүгә  дә,  җәяү 
йөрүгә  дә  бернинди  киртә 
юк.  Биредә    урамнарны  
Иске  Кулаткы  “Транстех-
сервис” оешмасы, ә троту-
арларны  шәхси  тракторы 
белән  Марс  Яфаров  баш-
кара һәм поселокта яшәү-
челәр аларга  олы  рәхмәтле 
булып калалар.

Менә  шундый уңай күре-
нешләрне күзәткәннән соң, 
рейд әгъзалары Яңа Кулат-
кы авылында да булдылар. 

- Урамнарыбызда бүген 
йөреп  була,  ләкин  алар 
соңлап кардан чистартыла, 
чөнки  “Транстехсервис” 
оешмасы  Иске  Кулаткы 

эшчеләр  поселогындагы 
урамнарны    чистарткач  
кына безгә киләләр. Аларны 
бердә  гаепләп  булмый,– 
дип  сөйли    Яңа  Кулаткы  
авылының администраторы 
Фәридә Амирова.

-  Бу эшкә, яисә  карларны 
чистартуга  авылыбызның 
ИП  “Гафуров Р. Ә.”  һәм  ИП 
“Курмашев И. С.”  фермер 
хуҗалыклары    алынган 
булсалар,  тоткарлыклар  
һич  тә булмас иде. 

Фермер  Р.  Ә.  Гафуров 
әле    авылның  старостасы 
да һәм шәһәр поселениесе 
депутаты да. Үзенең сайла-
учылары  турында  кайгыр-
тып,  аларның  наказларын 
үтәргә икеләтә җаваплы ул. 

Роза БАЙБИКОВА,
Ульяновск өлкәсе

“Җәмәгать палатасы” 
әгъзасы. 

Россия Президенты В. В. Путин: "Сайлаучыларның  наказларын  үтәү - безнең өчен приоритетлы  мәгънәдә тора  
һәм без якташларыбызны  борчыган мәсьәләләрен  уңай якка  чишүдә актив катнашырга тиешбез".

Игътибар!
21  январь    көнне   

районыбызда    тради-
цион  халык  җыеннары 
үткәреләчәк.  Вязовый 
Гай – 9.00 с., Иске Зеле-
най – 11.00 с., Карамалы 
–  9.00  с.,  Иске  Атлаш– 
11.00 с., Мосеевка – 13.00 
с.,  Кирюшкино  –  9.00с., 
Югары Терешка– 11.00 с., 
Урта һәм Яңа Терешка -  
13.00с., Яңа Мостяк – 9.00 
с.,  Иске  Мостяк  –  11.00 
с.,  Иске  Яндука  –  10.00 
с.,  Яңа  Яндука  –  11.00 
с., Бахтеевка һәм Чуваш 
Кулаткы – 13.00 с., Иске 
Кулаткы  эшчеләр  по-
селогы,  2  нче  номерлы 
урта мәктәбе каршында – 
15.00 сәгатьтә булачак. Бу 
көнне район җитәкчеләре 
халык  белән  очрашып, 
булган  мәсьәләләрне, 
җитешсезлекләрне  хәл 
итү  юлларын  карарлар. 
Халык  җыеннарына  рә-
хим итегез! 
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Значения, учитывающие совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности по виду услуг

№ п/п Виды услуг Код по ОКПД2* Значение Ка

1 Оказание  бытовых услуг

1.1. Услуги по пошиву готовых текстильных изде-
лий по индивидуальному заказу населения

13.92.99.200 0,3

1.2. Услуги по пошиву штор, драпировок по инди-
видуальному заказу населения

13.92.99.240 0,2

1.3. Услуги по изготовлению памятников, ограж-
дений,  ворот  из  металла  по  индивидуальному 
заказу населения

25.99.99.218 0,6

1.4. Работы по установке оград, заборов, защитных 
перильных и аналогичных ограждений 

43.29.12.110 0,2

1.5. Работы столярные и плотничные 43.32.10 0,2

1.6. Работы кровельные прочие 43.91.19 0,2

1.7. Услуги по изготовлению в павильоне  черно 
- белых и цветных фотоснимков для документов

74.20.21.111 0,5

1.8. Услуги по изготовлению в павильоне  черно - 
белых и цветных художественных  фотоснимков

74.20.21.112 0,5

1.9. Услуги в области фото и видеосъемки 74.20.23 0,2

1.10. Услуги по ремонту электрокалькуляторов, пер-
сональных машин ЭВМ, компьютерной техники, 
включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессо-
ры,  мониторы, компьютерную клавиатуру

95.11.10.110 0,4

1.11. Услуги по заправке картриджей для принтера 95.11.10.130 0,2

1.12. Услуги  по  ремонту  приборов бытовой элек-
троники

95.21.10.100 0,4

1.13. Услуги по ремонту бытовых приборов 95.22.10.200 0,2

1.14. Услуги по ремонту обуви 95.23.10.100 0,3

1.15. Прочие услуги по ремонту и подгонке /пере-
шиву одежды

95.29.11.190 0,3

1.16. Услуги по ремонту покрывал, штор 95.29.11.280 0,3

1.17. Услуги  по  химической  чистке  перо-пуховых 
изделий

96.01.12.139 0,2

1.18. Услуги парикмахерские для женщин и девочек 96.02.11 0,6

1.19. Услуги парикмахерские для мужчин и маль-
чиков

96.02.12 0,6

1.20. Услуги косметические прочие 96.02.19.110 0,2

1.21. Услуги по маникюру 96.02.12.120 0,2

1.22. Услуги по нанесению надписей на памятниках, 
мраморных  досках.  Крепление  фотографий  на 
памятниках,  высечке  барельефов,  выполнение 
графических  портретов  на  памятниках,  скуль-
птурные работы и т.д.. 

96.03.11.312 0,2

1.23. Услуги копировально-множительные по инди-
видуальному заказу населения

96.09.19.113

0,2

1.24. Услуги по вспашке огородов, распиловке дров 
по индивидуальному заказу населения

96.09.19.125

0,2

1.25. Прочие персональные услуги, не включенные 
в другие группировки

  96.09.139

0,2

2 Ветеринарные услуги 0,2

3 Услуги по ремонту, техническому обслу-
живанию и мойке автотранспортных средств 

0,6

4 Оказание  услуг  по  предоставлению 
во  временное  владение  (в  пользование) 
мест  для  стоянки  автомототранспортных 
средств,  а  также  по  хранению  автомото-
транспортных средств на платных стоянках 
(за исключением штрафных автостоянок)

0,2

5 Оказание  автотранспортных  услуг  по 
перевозке  пассажиров

0,5

6 Оказание  автотранспортных  услуг 
по  перевозке      грузов,  осуществляемых 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве соб-
ственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств

1,0

7 Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций

0,2

8 Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей транс-
портных средств

0,2

9 Оказание  услуг  по  передаче  во  вре-
менное  владение  и  (или)  пользование 
торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей 

0,5

10 Оказание услуг по передаче во времен-
ное владение и (или) пользование земель-
ных  участков  для  размещения  объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации обще-
ственного питания

0,09

*в соответствии с Приложением 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 
24 ноября 2016г. №2496-р.

Если индивидуальный предприниматель и (или) один работник одновременно оказывает не-
сколько видов услуг, то значение Ка применяется по виду услуг имеющих наибольшее значение

»  
1.4. Приложение №4 изложить в следующей редакции:

« Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Старокулаткинский район»
от 23 декабря  2016 г. № 4/4  

Значения, учитывающие особенности места ведения 
предпринимательской деятельности в соответствии с типами 

населенных пунктов

Кадастровый район муниципального образования

Старокулаткинский район Значение Кг

Населенные пункты численностью более 2000 человек 0,55

Населенные пункты численностью от 601 до 2000 человек включительно 0,40

Населенные пункты численностью от 201 до 600 человек включительно 0,24

Населенные пункты численностью до 200 человек включительно 0,17

Вне населённых пунктов 0,15

Развозная и разносная торговля, а также услуги по размещению

рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей  транспортных средств 
(независимо от численности  населённого пункта)

0,5

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального обра-
зования «Старокулаткинский район». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения возникшие с 1 января 2017г.

Глава 
муниципального образования
«Старокулаткинский район»                                              Э.А. Ганеев.

Укучыларны шатландыра
21 январьда Иске Кулаткы эшчеләр поселогында гомер итүче,  Россия журналистлар союзы 

әгъзасы Кадыйр Абдрахманович Ахмеров үзенең олы туган көнен билгеләп үтә, аңа 76 яшь тула.
Кадыйр Абдрахманович “Күмәк көч” район газетасы белән һәрвакыт тыгыз элемтәдә яши, чөнки 

ул озак еллар район газетасында журналист булып хезмәт итте һәм үзенең эчтәлекле шигырьләре 
белән укучыларны бүген дә шатландырып тора.

Олы туган көне уңаеннан “Күмәк көч” район газетасы редакциясе  коллективы  Кадыйр  Адбрах-
манович Ахмеровны кайнар тәбрик итә һәм корычтай исәнлектә озын гомер итүен теләп газета 
укучыларының игътибарына аның берничә шигырен тәкъдим итә. 

Совет депутатов муниципального образования
«Старокулаткинский  район»

Ульяновской  области

          РЕШЕНИЕ

« 23 »  декабря  2016 г.                 р.п. Старая Кулатка                                №  4/4

 О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Старокулаткинский  район» от 15.11.2016г № 3/6 

       В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с изменениями 
внесенными  в  Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом  от 
03.07.2016 № 248,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет 
депутатов муниципального образования Старокулаткинский район Ульяновской области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Решение  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Староку-

латкинский район» от 15.11.2016г № 3/6 «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и определении корректирующего коэффициента базо-
вой доходности К2 на  территории  муниципального образования «Старокулаткинский 
район» на 2017 год следующие изменения:

1.1. п.п.1 п.2 изложить в следующей редакции:
« оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Об-

щероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности  и  коды 
услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются 
Правительством Российской Федерации; »

1.2. п.3 изложить в следующей редакции:
«Перечень  конкретных  видов  деятельности  по  оказанию  отдельных  бытовых  ус-

луг, классифицируемых в соответствии с  Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности,  подпадающих под действие на-
стоящего решения, определяется в соответствии с Приложением 1 к решению.  
Виды деятельности по оказанию бытовых услуг, не указанные в Приложении 1,  не 
подлежат налогообложению единым налогом.»

1.3. Приложение №1 изложить в следующей редакции

Сөям  дөньяны!

Бәхет черкәләрең ташый,
Әгәр дә парың булса. 
Нигәдер  шулай  корылган, 
Ялгызга дөнья кысан.

Түрә кәнәфиенә 
                      утырмадым,
Чабатамны түргә 
                         такмадым.
Дөреслеккә һәрчак тугры 
                               булдым,
Дус-ишләрне читкә 
                          какмадым.

Дәрәҗәләр дә даулап 
                          йөрмәдем,
Фикерләрем ташып 
                           торса да. 
Тырыштым ашырырга 
                            тормышка 
Аларны уңайлы 
                        форсатта. 

Күп очрады тормыш
                       юлларымда 
“Дөрес”, дип әйтүче 

Ялгызга дөнья 
кысан

                          “ялган”ны.
Җенем сөймәде гомерем
                                      буе
Кыйбласыз яшәүче 
                               җаннарны.

Фәрештәләр кавеменнән
                                        түгел,
Миндә дә бардыр 
                                 ялгышлык. 
Тик күңелдә ачык шәйләнә:
“Бар дөньяга телим 
                                яхшылык!”

Кояшның да ае бар ла,
Айның да йолдызы бар.
Көн дә үзе генә килми
Төнен уздырасы бар. 

Сандугач та сайраганда,
Сайлый үзенә тирәк.
Көянтәгә дә чиләкнең
Парлы булуы кирәк.

Ике якта ике яры
Елганың да акканда.
Гомер агышлары күркәм
Бергә канат какканда. 
 
Тигез гомер итегез, дип 
Теләк тели дуслар да.
Авырлыклар башын ия,
Икәү бергә булганда. 

Кадыйр АХМЕРОВ. 
Иске Кулаткы.
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Тормыш авыр, диеп 
                          зарланабыз,
Кем күргән соң мондый
                           тормышны?
Тәмле ашый, матур 
                                 киенәбез,
Шушы әллә начар 
                         тормышмы?
Шөкер итик әйдә 
                            булганына,
Мал артыннан кумыйк,
                            тын алыйк.
Элек кеше ничек яшәгән,
                                       дип,
Бераз гына әйдә 
                              уйланыйк.

Шушы  шигъри  юлларны  һәр-
кайсыбыз күңел түрендә йөр-
теп,  бүгенге  көненә  канәгать 
булып,  шөкер  итеп  яшәсәк 
иде.  Арабызда  бит  әле  авыр  
тормыш  йөген  тартып  үскән 
кешеләр яши, аларның күргән 
күремнәрен, нужа арбасы урла-
ган бала чагын искә төшерик. 
Бүген  дә  әле  истә,  ялан  аяк 
урманнан  арбага  чытыр  төяп 
ташу, аны мичкә ягып су кайна-
ту, он боламыгын катыкка бол-
гап ашаулар. Бер киемне кидек 
ничә еллар,  зарланмадык  җыр-
лап  яшәдек.  Мин  Яңа  Мостяк 

авылында яшәүче энем Инсян 
турында  азрак  сөйләр  идем. 
Аны  бүген  районда  белмәгән 
кеше юктыр, мөгаен. Чөнки  Яңа 
Мостяк авылында хезмәт итүче 
65 яшьлек фермер районда бер 
генәдер, бәлки.

  1952  елның  карлы  –  бу-
ранлы январь аенда Тәүхидә 
белән  Сөләйман  Хайровлар 
гаиләсендә дүрт кыз арасында 
бердән – бер ир бала дөньяга 
аваз сала. Аңа Инсян дип  исем 
кушалар, ул исем  дә  Кеше дип 
тәрҗемә  ителә.  Инсяныбыз 
исеменә  җисемен  туры  ките-
реп, чын кеше  булып  яши. Тор-
мыш юлы аның җиңелләрдән 
булмады  шул,  чөнки  әтиебез 
яшьли якты дөнья белән хуш-
лашты. Мостяк буенда ат ияр-
ләп үскән малай, Инсян энебез, 
бик  иртә,  әле  беләкләре  дә 
ныгып бетмәс борын, тормыш 
йөгенә  җигелә.  Авыл  көтүен 
көтә, колхоз фермасында мал 
-  туар  карый.  Өйдә  бердән  - 
бер  ир - ат булгач, әниебезнең 
беренче таянычы энем Инсян 
була.  Карусыз,  тырыш  һәм 
ярдәмчел үзе.  Ул ачулана да 
белми диярсең, чөнки ике бите 
"тишелеп китә дә", елмаюын-
нан йөзе яктыра. 

Шуңа да, ахры, аны яшьтән 
үк  барысы да үз итә, ярата иде.  
Егет    кешегә  җитмеш  төрле 
һөнәр дә аз дигән гыйбарәне 
истә  тотыпмы,  башта  меха-

низатор  һөнәрен  үзләштерә,  
авылда үскән малай табигать-
не,  хайваннарны  яратканга-
мы  техник  орлыкландыручы 
һөнәренә  дә  укып  белгечлек 
алырга  ниятли  һәм  теләгенә 
ирешә. Үз эшенә җитди кара-
ганга,  исап  –  хисапны  дөрес 
алып  барганга,  маллардан 
үсеш  алуда  да  беренчелекне 
яулап эшли. Башкалар белән 
уртак тел тапкан, тырыш егетне 
күреп алалар, ферма мөдире 
итеп  билгелиләр.  Малларны 
карауда  көчен  дә,  белемен 
дә, тәҗрибәсен дә кызганмый. 
Аның белән озак еллар бергә 
эшләгән  Өмит  Фатихович  
хезмәттәше  турында  болай 
диде: “Ул  эшен  һәрвакыт на-
мус  белән  башкара,  аңардан 
юк, булмый, вакытым юк дигән 
сүзне  беркайчан  ишетмәс-
сең,  тәүлекнең  кайсы  вакыты 
булуга  карамастан,  колхоз 
терлекләрен  дә,  шәхси  хуҗа-
лыктагыларны да карарга ашы-
кты. Шуңа аны авылдашлары 
үз  итә,  хөрмәт  итә.  Хәзер  дә 
киңәшләре  белән  ярдәмгә 
килә”, - ди. 

Тик  заманалар  үзгәрде,  
хөкүмәт тарафыннан авыл җи-
ренә тиешле мөнәсәбәт булма-
гач, үз көчләре белән генә йөкне 
тарта  алмаган  хуҗалыклар 
әкрен  генә  юкка  чыга  башла-
дылар.  Яңа  Мостяк  авылы 
фермасында  да  абзарлар 

бушап калды, терлекләр юкка 
чыкты. Ничә еллар дәвамында 
кырларда иген чәчелмәде, кы-
рларны чүп үлән басты. Инсян 
энебезнең күңеле канәгатьлек 
таба алмый . Авылдан яшьләр 
китеп  бетте,  кырларга  чыгып 
эшләргә техника калмады. Яше 
олыгайган булса да, Инсянның 
җаны  дөрләп  тибә.  Их,  шул 
кырларны  сөреп,  иген  чәчеп 
үстерсәң  иде,  авылдашлар-
ның кош – кортына, терлегенә 
ашлык булыр иде.  Улы Радик 
башкалар кебек шәһәрне сай-
лады,    икенче  кызы  Гөлфия 
дә  гаиләсе  белән  Мәскәүдә 
яши. Тик кече кызы Иркә генә  
авыл җанлы, авылны яратучы  
бала булды. Бәхетенә тормыш 
иптәше Рушаны да шундый ук 
җир  кешесе.  Инсян  ага  кияве 
Рушан  белән  киңәшләшеп, 
күңелдә  тибрәлеп торган  хыял-
ны тормышка ашырырга карар 
кылдылар.  Район  Башлыгы 
Э.Ә.  Ганеевка,  Мостяк  авыл 
поселениесе  Советы  депутаты 
буларак,  Инсян  үзенең  план-
нары белән мөрәҗәгать итте. 
Эдуард Әнвәрович эш сөючән 
кешеләргә һәрчак ярдәм кулы 
суза. Эшләрен башлап җибәре-
ргә техника белән дә, орлыклар 
белән дә ярдәм итте. Аңа олы 
рәхмәт. Шулай итеп энем Инсян 
фермер эшен башлап җибәрде. 
Авылдашлары да аны төрле як-
тан хупладылар. Тормыш иптә-

ше Суфия дә бик уңган, иренең 
гомерлек ярдәмчесе, таянычы, 
сердәшчесе дә булды.  Кияве 
Рушан  һәм  кызы  Иркә  белән 
гел  бергәләшеп  тату  гына 
басуларда иген игәләр, мал – 
туар асрыйлар. Авыл халкына 
барлык  эшләрендә  дә  ярдәм 
итәләр. Ашлык, ит, сөт белән 
тәэмин итәләр. Иркә кызыбыз 
бик уңган. Өмәгә килүчеләргә 
басуда  ук тәмле итеп  ашлар 
пешерә. Үткән елда  алар басу-
да иген генә түгел, бәрәңгесен  
дә,    кабагын  да,  карбызын 
да  үстерделәр.  Авыл  халкы 
ярдәмгә  килде, булыштылар. 
Үз  мал  -  туарларына    кирәк 
кадәр ашлык алдылар, пайла-
ры хисабына да санаштылар. 

Менгә  шулай,  65  яшен  ту-
тырса  да, энем Инсян Сөләй-
манович яшьләр күк сынатмый. 
Чөнки ул эштә чыныгып үскән 
кеше. Мин аны  күркәм  юбилее, 
ә хатыны Суфияне туган көне 
белән  кайнар  тәбрик  итәм. 
Саулык – исәнлек телим.

Алдагы  көннәрендә  дә 
балаларының,  оныкларының 
игелеген, хөрмәтен тоеп, озын 
– озак бәхетле яшәсеннәр.  

Изге  теләкләр белән 
апасы Рауза һәм барча 

балалары. 
Яңа Мостяк – Иске Мостяк 
– Балаково, Түбән Кама - 

Казан.

 Гомер итү — илгә хезмәт итү

Һәрбер кеше тормышта үз 
юлын  табарга,  үзенең  күңе-
ленә хуш килә торган һөнәргә 
ия  булырга  тиеш.  Гомерлек 
һөнәрне сайлау, әлбәттә, бик 
авыр  эш.  Чөнки  күп    һөнәр-
ләр  арасыннан  ялгышмыйча, 
үкенергә  туры  килмәслекне 
сайлау – мөһим. Иске Кулаткы 
эшчеләр бистәсендә гомер итү-
че, 30 ел дәвамында “Гөлчәчәк” 
балалар бакчасында пешекче 
вазифасын башкаручы Мөнирә 
Яхъевна Кузәева да сайлаган 
һөнәренә  тугры  булып,  үз 
эшен яратып башкара. Январь 
башында ул үзенең гомер бәй-
рәмен  –  истәлекле  юбилеен 
каршылады.  Дөрестән  дә, 
тәмле итеп пешерергә өйрәнү, 
пешекче һөнәренең серләрен 
үзләштерү – хатын-кыз өчен иң 
кирәкле юнәлешләрнең берсе.

“Кечкенәдән үк әнием янын-
да аш-су әзерләгән җирдә бу-
лырга ярата идем. Үсә төшкән 
саен  өйдә  аш-су  әзерләү-
не  ныграк  ышанып  тапшыра 
башладылар  миңа.  Ашауны 
төрләндереп, нинди дә булса 
үзенчәлек кертеп әзерләү, аңа 
карата башкаларның уңай фи-
керен ишетергә теләп әзерли 

идем. Бу һөнәрне сайлау хал-
кымны яратудан, аның милли 
ризыкларына  соклануымнан 

киләдер,  -  дип  уйлыйм.  Би-
грәк  тә  тәмле  шул  безнең 
татар  халык  ашлары!  Көнем 

кәстрүл, плитә тирәсендә үтсә 
дә,  үз  эшемнән  зарланмыйм, 
һөнәрем  бик  ошый  миңа”,- 
дип  сүзен  башлады  Мөнирә 
Яхъевна.

 Юбилярыбыз хезмәт сөю-
чәнлеге, пөхтәлеге, уңганлыгы, 
тырышлыгы, сабырлыгы белән 
башкалардан  аерылып  тора. 
Әлеге сыйфатлар нигезендә ул 
якыннарының, хезмәттәшләре-
нең ихтирамын яулый. 

Балалар  бакчасында  бер-
никадәр  үзгәрешләр  кертеп, 
гадәти,  бертөрле    ашларны 
икенчерәк  ризыклар  белән 
алыштыру белән дә мавыга ул. 
Балаларның да, тәрбиячеләр-
нең дә бу уңай үзгәрешләрне 
күрүе, ошатуы аңа зур куаныч 
китерә. Хезмәтен яратып баш-
карганга, күңел биреп эшләгән-
гә көннең узганын сизми дә Мө-
нирә Яхъевна. Хезмәттәшләре 
дә  аны  бик  олылыйлар,  аңа 
сокланып, аңардан  үрнәк  алып 
эшлиләр.  Биредә  бер-береңә 
ярдәмләшү, бер-береңне аңлау 
хөкем сөрә. Коллектив дус-тату 
булганга,  эш  урынына  атлап 
түгел, йөгереп килә икән ул.

Балалар бакчасы җитәкчесе 
Лилия Фуатовна Богданова да 

хезмәткәрен  мактап  бетерә 
алмый.

  -  Бик  ышанычлы  кеше, 
намуслы  хезмәткәр  Мөнирә 
Яхъевна.  Без  бергәләп  озак 
еллар эшлибез инде. Мин  аңар-
дан беркайчан зарлану, уфтану 
сүзе ишеткәнем юк, һәрчак ачык 
йөзле  ул.  Табын  әзерләүнең 
бөтен нечкәлекләрен белә, бар 
авырлык,  җаваплылык  үзенә 
төшүгә карамастан, яшьләрне 
өйрәтергә  дә  өлгерә.  Аның 
белән  эшләү  -  бик  рәхәт,  ди 
җитәкче.

Гаилә  тормышы  да  бик 
әйбәт  юбилярыбызның.  Тор-
мыш  иптәше  Ринат  Нарима-
нович  белән  ике  кызларына 
гомер  бүләк  итеп,  тәрбияләп 
үстерәләр.  Яшәү  рәвешләре, 
эш  гамәлләре  белән  Әлфия 
һәм Кадриягә  һәрвакыт үрнәк 
булалар.  Хәзер  инде  алар 
үз  гаиләләре  белән  яшиләр, 
үзләренең балаларын тәрбия-
лиләр. Ә инде дүрт оныклары 
Мөнирә Яхъевнага һәм Ринат 
Наримановичка    яшәргә  көч-
дәрт бирәләр. 

Уңган  хуҗабикә  һәрвакыт 
тормыш    иптәшен,  бала  - 
оныкларын  тәмле  ризыклар 

пешереп  каршы  ала.  Ә  инде 
якыннарының пешергән ризы-
кларын  мактап-мактап  ашау-
лары – аның өчен зур шатлык.

Кузәевларның  дус-тату 
гаилә  икәнлекләренә  алар 
белән аз гына аралашудан ук 
күрәсең.  Бер-берсенә  карата 
булган  ихтирам,  ярату  хисе 
әллә  кайдан  күренеп  тора. 
Барысы да ягымлы итеп сөй-
ләшә.  Балаларының  шулай 
тыйнак булуы тәрбиядән килә, 
билгеле.

Мөнирә  Яхъевна  тормыш 
иптәшенә  -  тугры  хатын,  уң-
ган  хуҗабикә,  балаларына 
-  игелекле,  йомшак  күңелле 
әни,  оныкларына  –  сөекле 
әбекәй,  хезмәттәшләренә  – 
олы  йөрәкле,  ярдәмчел  дус.  
Ә  бит  бәхетле  тормыш  итүгә 
тагын ни кирәк?

Истәлекле  туган  көне  уңа-
еннан ягымлы юбилярны ихлас 
күңелдән  тәбрик  итәбез.  Аңа 
саулык-исәнлек, гаилә шатлы-
гы,  күңел    тынычлыгы,  кайгы 
-  хәсрәтсез    көннәр    теләп  
калабыз.

Әлфия ЯФАРОВА.

Һөнәренә тугры ул

Татар  халкы  элек-электән 
хезмәт сөючәнлеге белән дан 
тоткан.  Хезмәт  кешене  бизәп 
кенә калмый, ул - шатлык чы-
ганагы да. Эшеннән тәм, ләззәт 
тапкан кеше үзен бәхетле тоя. 

Ул һәр иртә сөенеп эшенә бара, 
күңелен биреп эшли. Хезмәте 
белән башкаларга, иленә, хал-
кына файда китерүенә куана. 
Мосеевка  авылында  гомер 
итүче  Рушан  Дәүләтшович 

Давыдов  та  тормышта  гади 
генә,  мәгънәле  итеп  яшәп, 
тырышлыгы,  сабырлыгы,  эш 
сөючәнлеге,    җыйнаклылы-
гы    белән  авылдашларының 
хөрмәтен  яулаган.  Январь 
ае - аның  өчен истәлекле. 18  
январь  көнне ул үзенең гомер 
бәйрәмен - 55 яшьлек  юбилеен 
билгели.

Рушан Дәүләтшович 
гаиләдә  төпчек  бала  булып 
дөньяга килә. Хатирә апа һәм  
Дәүләтша  абый  Давыдовлар 
бик  тырышлар  булалар,  үз 
көчләре  белән  көн  күреп, 
колхозда  намуслы  хезмәт 
куялар.  Балаларына  барлык 
мәхәббәтләрен  биреп,  кече 
яшьтән  үк  эшкә  өйрәтәләр, 
башкаларның  хезмәтенә  хөр-
мәт тәрбиялиләр. 

Рушан  Дәүләтшович  авыл 
мәктәбен  тәмамлап,  Иске 
Мостяк  урта  мәктәбендә  бе-
лем туплый. Яңа гына кулына 
аттестат алган яшь егет армия 
сафларына  җибәрелә.  Бала 
чактан ук эш сөеп үскәнгә, би-
редә дә үзен уңай яктан гына 
күрсәтә, антына тугры калып, 
һәрвакыт  мактау  сүзләренә 
ирешә,  туган  ил  алдындагы 

изге бурычын  намуслы үти. 
Чит илләр матур булса да, 

туган якның искиткеч табигатен 
сагынып кайта ул. Яшь егетне 
«Кирова» исемендәге колхозга 
эшкә билгелиләр. Сәләтле егет 
район үзәгендә тракторчылар 
курсын  тәмамлап,  МТЗ  трак-
торын  иярләп,  ел  саен  кыр 
эшләрендә катнаша, ә кышкы 
айларда  техника  ремонтлау 
эшләре белән мавыга. Рушан 
Дәүләтшович  үз  һөнәренең 
остасы  булган  механизатор 
итеп таныта. Тырыш, җаваплы, 
тәҗрибәле  хезмәткәр  әлеге 
һөнәренең  нечкәлекләрен 
яхшы белеп, кушкан эшне җи-
ренә җиткереп башкара. МТЗ 
тракторын  сакчыл  эшләтүе 
һәм аны һәрвакыт төзек тотуы 
белән коллективта башкаларга 
үрнәк  була  белә.  Тырышлык, 
эшен  сыйфатлы  итеп  баш-
кару  һәм  үз  алдына  куелган 
максатка  ирешергә  омтылу 
сыйфатлары  көчле  аңарда. 
Шул сыйфатларга ия булмасаң, 
игенчелектә  нәтиҗәле  эшләү 
мөмкин  түгел,  чөнки  югары 
уңыш  алу  өчен  механизатор-
лардан  үз  эшеңне  белү  һәм 
ярату,  җир-анага  хуҗаларча 

мөнәсәбәттә булу  таләп ителә. 
Җир кадерен белгән  механи-
заторлар гына үзен чын игенче  
дип саный ала.

Юбилярыбыз  хезмәтен, 
яшәешен  авыл  хуҗалыгы 
белән бәйләве  юкка гына түгел: 
әти-әнисе  янында  авыл эшенә  
өйрәнеп  үскән  ир-егеткә  дә  
авыл тормышы бик якын була, 
мөгаен. 

Иске  Атлаш  авылының 
чибәр кызы Хания Мөнировна 
белән гаилә коралар. Бер-бер-
сенә  тормышта  терәк  булып, 
дус-тату  яшиләр.  Хания  апа 
килен  буларак,  каенанасын 
һәм каенатасын ихтирам итеп, 
алар белән җылы мөнәсәбәттә 
яши.  Авыл  балалар  бакча-
сында  хезмәт  итә.  Ике  ара-
да  булган  саф  мәхәббәтне, 
кайнар  хисләрне  тагын  да 
ныгытып,  гаиләдә  ике  бала 
туа. Уллары Радик ике югары 
белем  алып,  гаиләсе  белән 
Сызран  шәһәрендә  тормыш 
итә, ГИБДД хезмәткәре булып 
эшли.  Ә  инде  кече  кызлары 
Раилә тормыш иптәше белән 
Благовещенск    шәһәрендә  
яши.

Озак  еллар  авыл  хуҗа-

лыгында  хезмәт  иткәч,  кол-
хоз  таркалу  сәбәпле,  Рушан 
Дәүләтшовичка,  бик  күпләр 
кебек,  гаиләсен  калдырып, 
чит  якларга  китеп  эшләргә 
туры килә. Берничә ел Мәскәү 
шәһәрендә  хезмәт  итеп,  ул 
Ульяновск  шәһәрендә  авыл-
дашлары белән бергә  Прези-
дент күперен төзүдә катнаша. 
Тырышлыгы, нәтиҗәле  хезмә-
те  өчен  аны  “Күпер  төзүдә 
намуслы  хезмәт  куйган  өчен” 
медале белән билгелиләр.

Хәзер  инде  юбилярыбыз 
авыл  мәктәбенең   котельны-
енда    оператор  булып  эшли. 
Хания Мөнировна белән баш-
каларга  сокланырлык   тормыш 
алып баралар. Әтисе  Дәүләт-
ша  Исхакович  та  улы  һәм  
килене    карамагында  яшәп, 
бәхетле картлык кичерә. 

Ярдәмчел, тыйнак, уңган Ру-
шан Дәүләтшовичка якыннары-
ның, туганнарының, дуслары-
ның ихтирамын, игелеген тоеп, 
озак еллар исәнлектә-cаулыкта 
тагын бик күп юбилейлар кар-
шыларга язсын, эшләрегез дә 
уң булсын!

Гөлназ КУЗӘЕВА.

ХЕЗМӘТЕ - ШАТЛЫК ЧЫГАНАГЫ

Ихтирамга лаек шәхесләр
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!

 Сезне чын күңелдән күркәм юбилеегыз белән тәбриклибез! 
Киләчәктә Сезгә тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, куанычлы 
көннәр  телибез.  Тырышлыгыгыз,  киң  күңелле,  башкаларга 
мәрхәмәтле,  кайгыртучан,  ярдәмчел  булуыгыз  белән  халык 
арасында зур хөрмәт казандыгыз. Киләчәктә дә шушы күркәм 
сыйфатларыгызга тугрылык саклап, ачык күңелле, олы йөрәкле 
булып калуыгызны телибез. Олуг юбилеегыз мөбарәк, ризык 
тулы өстәлегез түгәрәк, гомер юлыгыз сикәлтәсез һәм куанычлы 
булсын. Кылган игелекле гамәлләрегез үзегезгә меңе белән 
әйләнеп кайтсын
Һәрчак шулай яшьлек дәрте Сездә
Янып торсын җәйге учактай.
Саулык, байлык, күп шатлыклар
Чиксез булсын язгы офыктай.
Матур теләкләр белән Наҗия Абдулхаковна һәм Рәфать 
Бариевич Ягудиннар балалары белән.

Урта Терешка авылы.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Яңа Зимница авылы мәчете картлары Сезне олы юбилеегыз 
белән  кайнар  котлыйлар.  Алдагы  көннәрдә  дә  сау-сәламәт 
булып, тыныч тормышта, шатлык-куанычларга төренеп яшәгез. 
Гомерегез якты кояш кебек, дөнья иминлеге белән тулып торсын. 
Районыбызда мөселман динен күтәрүгә, гореф-гадәтләребезне 
саклап калуга зур өлеш керткәнегез өчен олы рәхмәтебезне 
белдерәбез.
Гомер юлыгыз Сезнең озын булсын,
Матур тормыш аны бизәсен.
Яшәү дәверегез бәхет белән үтсен,

Авырлыклар бер дә килмәсен.

Яңа Терешка авылында гомер итүче Халидә Әнвәровна 
АХМЕТОВА 19 январьда 55 яшьлек юбилеен каршылый.
Газиз кешебез – кадерле тормыш иптәшем, сөекле әниебез, 

яраткан әбекәебез, хөрмәтле кодагыебыз!
Бу шатлыклы көнең - олы юбилеең белән сине чын күңелдән 
тәбрик итәбез. Кешелекле, гадел, мәрхәмәтле син. Без сине ба-
рыбыз да бик  яратабыз  һәм чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. 
Бүген син әтиебезгә – тугры хатын, безгә, балаларыңа, газиз 
әни, оныкларыңа – кунакчыл әби, туганнарыңа – нык терәк.
Изге теләк, назлы сүздән башка
Табып булмый олы бүләкне.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Бик якын һәм бик тә кирәкле.
Безнең өчен син кояшка тиң,
Синнән нурлар алып яшибез.
Сәламәт бул, картаюны белмә,
Иң кадерле, якын кешебез!
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Камил  Гыйльма-
нович, кызың Найлә, киявең Ринат, оныкларың Альбина, 
Илдар,  улың  Рамил,  киленең  Регина  һәм  кода-кодагый-
ларың.

Яңа Терешка - Репьевка - Ульяновск.

Сабыр  холыклы,  мәрхәмәтле,  кадерледән-кадерле  
сеңелебез, апам Халидә Әнвәровна АХМЕТОВА!

Сине чын күңелебездән олы бәйрәмең белән тәбрик итәбез. 
Сиңа нык сәламәтлек, шатлык-куанычлар, озын, тыныч гомер 
телибез. Тормыш иптәшең белән бала-оныкларыңның ихтира-
мын тоеп, рәхәтен күреп яшәгез. Һәрвакыт якты йөзең, тәмле 
сүзләрең белән каршылаганың өчен олы рәхмәт сиңа.
Котлы булсын, кадерлебез, юбилеең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Кайчан килсәк, ишек ачык була,
Каршылыйсыз ачык йөз белән.
Авыр чакта җиңел булып китә
Синең әйткән җылы сүз белән.
Иң  изге  теләкләр  белән  апаларың    Аклимә,  Халимә, 
Фәһимә, абыең Хамидулла, сеңелең Фәридә, барчасы да 
гаиләләре белән.

Яңа Терешка – Урта Терешка – Иске Кулаткы – Сызран – 
Новоспасск.

Яңа Мостяк авылында тормыш итүче Инсян Сөләйман 
улы ХАЙРОВКА 18 январьда 65 яшь тула.

Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әтиебез!
Без сине чын күңелдән олы юби-
леең белән котлыйбыз. Аллага 
шөкер,  безне  сөендереп,  якын 
киңәшчебез булып, барыбызны 
бергә туплап, безнең арада яши-
сең,  һәрберебезнең  тормышы 
турында кайгыртасың. Киләчәк-
тә дә Ходай безне бу бәхеттән 
аермасын. Безне, балаларыңны, 
сау-сәламәт  итеп  үстергәнең, 
тырышып  эшләргә,  кешеләрне 
хөрмәт итәргә өйрәткәнең өчен 
мең-мең рәхмәт сиңа, кадерле-

без! Яныбызда синдәй игелекле, сабыр, төпле киңәшләре белән 
ярдәм итәрлек кешебез булуга без чиксез бәхетле. 
Салкын карлы кышта тусаң да син,
Яз кояшы һәрчак күңелеңдә.
Һәрвакытта йөзең көләч булсын,
Балкып яшә гомер-гомергә.
Теләкләрнең кайсын теләсәк тә,
Аз булыр күк синең хөрмәткә.
Аяз булсын мәңге күңел күгең –
Без калабыз шушы теләктә.
Матур теләкләр белән тормыш иптәшең Суфия Ибраһи-
мовна, кызың Иркә, киявең Рушан.

Яңа Мостяк.

Сөекле әтиебез, яраткан бабакаебыз Инсян 
Сөләйманович ХАЙРОВ!

 Сине чын күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Ата-ана һәм 
туган кадерен белергә өйрәтүең, һәрвакыт якыннарыңны кочак 
җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Син безнең өчен 
һәрвакыт олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, киңәшче-
без, җылы кояшыбыз. Ягымлы, йомшак күңелле булганың өчен 
олы рәхмәт сиңа. Сиңа җәйге кояш нурларыдай аяз көннәр, 
сөенечле  иртәләр,  җан  тынычлыгы,  саулык-исәнлек,  озын 
гомер, ак бәхетләр телибез. Безне сөендереп озын-озак яшә! 
Изге теләк, назлы сүздән башка,
Табып булмый затлы бүләкне.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Бик тә якын, бик тә кирәкле.
Иң изге теләкләр белән улың Радик, кызың Гөлфия, киленең 
Гөлфия, киявең Ренат, оныкларың Руслан, Юлия, Алеся.

Яңа Мостяк – Рязань – Ногинск.

Кадерле абыем Инсян Сөләйманович ХАЙРОВ!
  Бүген  синең  күркәм  бәйрәмең  -  65  яшь  тулган  көнең.  Мин 
синең игелегең, сабырлыгың, тырышлыгың алдында баш иям. 
Тормышымда киңәшчем, ышанычлы терәгем булып яшәвең 
– минем өчен зур бәхет. Сине ихлас күңелдән олы бәйрәмең 
белән тәбрик итәм. Сиңа корычтай нык сәламәтлек, озын-озак, 
бәхетле, тыныч, имин, мул тормыш телим. Янымда синдәй иге-
лекле, сабыр, төпле киңәшләре белән ярдәм итәрлек  кешем  
булганга, мин чиксез бәхетле.
 Кабатлансын ел да синең бәйрәм,
Һәр көн кояш гомер өстәсен.
Ходай сине бездән аермасын,
Сине күрү бәхетен өзмәсен!
Иң изге теләкләр белән сеңелең Халисә Сөләймановна.

Яңа Мостяк – Мәскәү.

Кадерле абыебыз Инсян Сөләйманович ХАЙРОВ!
Без барыбыз да үзебезнең зур хөрмәтебез, рәхмәтебез белән 
сине ихлас күңелдән олы юбилеең белән тәбрик итәбез. Авы-
рмыйча,  шатланып-сөенеп,  балаларыңның,  оныкларыңның 
кадер хөрмәтен тоеп, тыныч, мул тормышта хәерле озын го-
мер кичер. Безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, 
киңәшчебез булганың өчен зур рәхмәт сиңа. Без сине чиксез 
хөрмәт итәбез.
Салкын карлы кышта тусаң да син,
Яз кояшы һәрчак күңелеңдә.
Һәрвакытта йөзең көләч булсын,
Балкып яшә гомер-гомергә.
Җылы  теләкләр  белән  сеңелең  Сания  Сөләймановна 
гаиләсе белән.

Яңы Мостяк - Балаково.

Якын кешебез, кадерле туганыбыз Инсян 
Сөләйманович ХАЙРОВ!

Сине гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлап, иң изге теләкләре-
безне, йөрәктәге иң җылы хисләребезне җиткерәсебез килә. 
Һәр  туар  таң  үзенең  назлы  җилләре  белән  сиңа  куанычлы 
хәбәрләр  генә  алып  килсен.  Ходай  сине  сәламәтлегеңнән, 
күңел тынычлыгыннан аермасын. Тормышыңның бүгенгедән 
дә  матур,  ризыгың  мул,  дусларың  күп  булуын  телибез.  Без 
сине бик-бик яратабыз. 
Бәхеткә, шатлыкка күмелеп,
Һәрвакыт елмаеп һәм көлеп.
Кадергә, хөрмәткә төренеп,
Яшә син мәңгелек нур булып.
Изге теләкләр белән Найлә, кызы Әлфия гаиләсе белән.

Яңа Мостяк – Рязань.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Яңа Зеленай авылы мәчете мәхәлләсе мөселманнары Сезне 
юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән кайнар тәбрик итә. Алдагы 
тормыш юлыгыз гел матур булсын, туачак таңнарыгыз һәрвакыт 
саф, якты нурларга төренсен, эшегездә уңышлар һәрчак юлдаш 
булып торсыннар. Бәхеткә төренеп, исәнлектә-саулыкта озак 
яшәгез. Барлык кылган игелекләрегез өчен олы рәхмәт Сезгә! 
Гомер юлыгыз озын-озак булсын,
Тигез тормыш аны бизәсен.
Гомерләрегез бәхет белән үтсен,
Авырлыклар бердә килмәсен. 
Изге теләкләр белән Яңа Зеленай авылы мәчете мөсел-

маннары исеменнән Абдулахать хәзрәт Бахтияров. 

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Яңа  Кулаткы  авылы  мәчете  мәхәлләсенең  мөселманнары 
Сезне матур туган көнегез - юбилеегыз белән ихлас күңелдән 
котлыйлар. Киләчәктә корычтай исәнлек, ак бәхетләр теләп 
тормыш юлыгызда гел уңышлар телиләр. Районыбызда дин 
тормышын күтәреп барлык мөселманнарыбызны берләштергән 
өчен Сезгә олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә 
бергә догалар кылып, хәлләребезне белешеп яшәргә насыйп 
итсен.  Сезгә  бары  тик  яхшылыклар  теләп  тормышыбызны 
алга алып баруда зур уңышлар теләп калабыз.
Бүләгебез - саф теләкләр,
Чын күңелдән кабул итегез! 
Изгелектә, иминлектә,
Исәнлектә гомер итегез! 
Изге теләкләр белән  Яңа Кулаткы  авылы  мәчете мәхәлләсе 
мөселманнары исеменнән Алимҗан хәзрәт Шәрәфетдинов.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Яңа Терешка авылы “Ишан” мәчете мәхәлләсе мөселманнары 
Сезне  матур  юбилеегыз  белән  кайнар  тәбриклиләр.  Ходай 
Тәгалә Сезгә исәнлек-саулык, озын гомер, гаилә бәхете, эше-
гездә яңадан-яңа уңышлар телиләр. Күрсәткән игелекләрегез, 
киң күңелегез, гадел һәм юмарт булуыгыз өчен олы рәхмәт-
ләребезне белдерәбез. Туган көнегезгә зур бүләгебез - күңел 
җылыбыз, хөрмәтебез. 
Гомерләрне еллар билгеләми,
Яшәү дәрте булсын күңелегездә.
Сәламәтлек, бәхет куанычлар
Юлдаш булсын Сезгә гомергә. 
“Ишан” мәчете мәхәлләсенең мәселманнары исеменнән 

Расим хәзрәт Аминов.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Мостяк авылының 19 нчы номерлы мәчете мәхәлләсенең 
мөселманнары Сезне туган көнегез, матур  юбилеегыз  уңаеннан 
чын күңелдән кайнар тәбрик итәләр һәм киләчәк гомерегездә 
гел исәнлек-саулык телиләр. Тормыш юлыгыз һәрвакыт тигез 
һәм якты булсын. Халкыбызны хөрмәт итеп яшә-
гәнегез өчен олы рәхмәтләр Сезгә. Районыбызда 
дин тормышы көннән-көн үз алдына киң юл салып 
алга атлый- бу билгеле сезнең каййгыртучанлык 
аркасында  башкарыла.  Киләчәктә  дә  шулай 
мәчетләребездә изге гыйбадәтләр кылып, бергә 
аралашып яшәргә насыйп итсен иде. 
Иске Мостяк авылының 19 нчы номерлы мәчет мәхәлләсе-

нең мөселманнары исеменнән Әкрам хәзрәт Салихов. 

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске  Кулаткы  район  больницасының  администрациясе,  та-
библары,  шәфкать  туташлары  гомумән  барлык  коллективы 
Сезне  ап-ак  кышларга  төренеп  килгән  матур  туган  көнегез, 
юбилеегыз белән чын күңелдән кайнар тәбрик итәләр. Сезгә 
шәхси тормышыгызда зур уңышлар, корычтай исәнлек, иман 
байлыгы һәм барлык изге теләкләрне юллыйлар. Сез райо-
ныбызның медицина тармагын уңышлы гына алып баруда зур 
эшләр башкарасыз. Киләчәктә дә шулай халкыбызны, районда 
яшәүчеләрне шатландырып яшәргә насыйп итсен Сезгә. 
Шатлык тулы якты көннәр
Сезгә гел юлдаш булсын.
Бүгенге матур мизгелләр

Гел кабатланып торсын!

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Сезне күркәм юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән тәбрик 
итәбез.  Алдагы  гомер  көннәрегезне  гел  шатлыклар, 
чиксез бәхетләр, якты өметләр генә биләп торсыннар. 
Саулык-исәнлек  hәрвакыт    Сезнең    аерылмас  юл-
дашыгыз  булсын.  Туган  җиребез,  халкыбыз,  телебез, 
милләтебез, динебез дип  җан атасыз. Вакытыгыз белән 
санашмыйча, бөтен көчегезне халыкның яшәү рәвешен 
яхшыртуга  юнәлтәсез.  Сезнең  тырышлыгыгыз  белән 
район  үзәге  төзекләндерелде,  яңа  юллар  салынды, 
урамнар яктыртылды. Милли традицияләребезне, го-
реф-гадәтләребезне,  мәдәниятебезне  саклап  калуда 
да  -  Сезнең  өлеш  байтак.  Игътибарыгыз,  ярдәмегез 
районда яшәүче һәрбер кешегә җитәрлек.
Шатлык тулы якты көннәр,
Сезгә гел юлдаш булсын.
Бүгенге матур мизгелләр
Гел кабатланып торсын.
Җылы теләкләр белән Роза Мөдәрисовна һәм Фәрит 
Зәкәрьевич Байбиковлар, кызлары Зөлфия,  уллары 

Илгиз гаиләсе белән.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Терешка авыл поселениесе администрациясе, авыл Советы 
депутатлары һәм авыл халкы Сезне гомер бәйрәмегез уңа-
еннан кайнар тәбрик итәләр һәм күңел түреннән чыккан иң 
җылы теләкләрне җиткерәләр. Сезгә корычтай нык сәламәт-
лек, яңадан-яңа үрләр яулауда зур уңышлар, тыныч тормыш 
телибез. Гел шулай киң күңелле, мәрхәмәтле булып калып, 
озын-озак яшәгез. 
Гади, сабыр, олы җанлы да Сез,
Кылганнарыгыз бары яхшылык.
Кайгыларсыз үтсен hәрбер көнегез,

Бәхетләрегез булсын гомерлек. 

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Урта Терешка урта мәктәбе коллективы, укучылар һәм ата-а-
налар Сезне чын күңелдән юбилеегыз белән котлыйлар. Сезгә 
исәнлек-саулык, озын гомер, көтелмәгән шатлыклар, эшегездә 
зур уңышлар телиләр. Бүген безнең арада Сезнең кебек күркәм 
эшләре,  бетмәс-төкәнмәс  энергиясе,  һәр  кешегә  җитәрлек 
изгелеге белән аерылып торган кешеләр сирәк.
Юбилеегыз белән котлыйбыз,
Һәр көнегезне шатлык бизәсен.
Сәламәтлек – ярты бәхет диләр,

Шунысы Сезне читләп үтмәсен. 

Хөрмәтле һәм кадерле, игелекле һәм мәрхәмәтле, зы-
ялы һәм абруйлы  дин кардәшебез Әнвәр улы  Эдуард  хаҗи!
Сезне истәлекле, матур юбилеегыз уңаеннан һәм “Россиянең 
Мактаулы  гражданины»  дип  исемләнгән  югары  дәрәҗәле 
бүләккә ия булуыгыз белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез!
Сезнең  күңелдә  тупланып  һәм  гомерлеккә  төпләнеп  калган 
сабырлык,  тыйнаклык,  кешелеклек,  ярдәмчеллек,  гаделлек, 
динебезне  олылау  кебек  сыйфатлар  йөзегездә  нур  булып 
балкый.  Алдагы  тормышыгызда  да  изге  Аллаһы  Тәгаләгә 
исәнлек-саулык, иман байлыгы, тыныч һәм имин гомер бирсен. 
Кылган игелекләрегез өчен олы рәхмәтебезне кабул итегез.
Сезне җиргә кышлар алып килгән,
Ак бәхетләр теләп гомергә.
Насыйп итсен Ходай мәңге шулай,
Шатлыкларга гына төренеп яшәргә.
Ихтирам белән Нурҗиһан Исхак кызы, Җирҗис хаҗи Идрис 
улы, балалары  Илһам-Венера, Илнур-Әнисә, оныклары 
Алсу, Рафаэль Азизовлар. 

Яңа Мостяк - Ульяновск.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Зеленай авыл поселениесе администрациясе һәм авыл 
халкы  исеменнән  Сезне гомер бәйрәмегез белән котлап, 
гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкның 
иң олысын телибез. Гаилә тигезлеге, җан тынычлыгы, 
эшегездә зур уңышлар, яхшы, күтәренке кәеф юлдаш 
булсын. Бәйрәмегез белән Сезне! Барлык башкарган 
файдалы эшләрегез, булышлыгыгыз өчен олы рәхмә-
тебезне белдерәбез.
      Тынычлыгыгыз булсын күңелегездә
  Эшләрегез дә барсын, гөрләсен.
  Гомер буе Сезнең йөрәгегездә

Яшәү дәрте сүнми  дөрләсен.
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Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Яндука авылы мәчете мәхәлләсе картлары hәм авыл хал-
кы Сезне ихлас күңелдән күркәм юбилеегыз белән котлыйлар. 
Исәнлек-саулык, бәхет, озын гомер, якыннарыгызның исән-сау 
булып  яшәүләренә  шатланып,  җан  hәм  күңел  тынычлыгы 
белән  яшәвегезне  телиләр.  Зур  тормыш  юлы  үтеп,  югары 
дәрәҗәләргә ирештегез, халыкка, районга күп изге гамәлләр 
башкарасыз. Барысы өчен дә зур рәхмәт Сезгә. Аллаhы Тә-
галәнең сәлам-рәхмәтләре hәрдаим үзегезгә ирешеп торсын 
дип, дога кылабыз.
Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр,
Күңелләрдә булган саф хисләр.
Озын гомер, якты тыныч тормыш -

Безнең Сезгә әйтер теләкләр.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Атлаш авыл поселениесе депутатлары Сезне гомер бәйрәмегез 
уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәләр. Алдагы көннәрдә дә 
сау-исән булып, тыныч тормышта, шатлык-куанычларга гына 
төренеп яшәгез. Гомерегез якты кояш кебек, дөнья иминлеге 
белән тулып торсын. Якыннарыгызның, туганнарыгызның ихти-
рамын hәм игътибарын тоеп яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен. 
Күрсәткән ярдәмегез, игелекле эшләрегез өчен рәхмәт Сезгә.
Дөньядагы hәрбер яхшылыктан
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
Без телибез Сезгә ак бәхетләр,
Шатлыкларга илткән юл гына.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Атлаш авылы мәчете картлары Сезне гүзәл юбилеегыз 
белән ихлас күңелдән тәбрик итәләр. Сезгә аяз күк йөзе, озын 
гомер,  чиксез  куанычлар  телиләр.  Якты  ал  таңнар,  зәңгәр 
күкләр Сезнең күңелеңне һәрчак яктыртсын, балкытып торсын.  
Ак бәхетләр, көтелмәгән куанычлар Сезгә юлдаш булсын. Гел 
шулай киң күңелле, мәрхәмәтле булып калып, озын-озак яшәгез, 
ярдәмчел, олы җанлы булганыз өчен рәхмәт Сезгә.
Котлы булсын юбилеегыз,
Юлларыгызга гөлләр сибелсен.
Гомерләрегез, кадер-хөрмәтләрегез

Бәхет-шатлыкларга күмелсен.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Атлаш авылы администрациясе коллективы һәм авыл 
халкы җир йөзендәге иң изге, иң матур теләкләр, йөрәктәге 
саф хисләр белән Сезне күркәм юбилеегыз белән чын күңел-
дән котлыйлар. Сезгә исәнлек-саулык, ак бәхетләр, шатлыклы 
көннәр, озын гомер телиләр. Изге гамәлләрегез өчен Сезне 
чиксез хөрмәт итәбез. 
Котлы булсын туган көнегез
Гел шатланып үтсен көннәрегез.
Сезгә сөенеч кенә китерсеннәр

Якыннарыгыз, барлык дусларыгыз.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Атлаш авылының 126 номерлы янгын часте хезмәткәр-
ләре Сезне чын күңелләреннән юбилеегыз белән котлыйлар. 
Сезгә исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кай-
гы-хәсрәтсез көннәр телиләр. Кылган игелекле гамәлләрегез 
үзегезгә  меңе  белән  әйләнеп  кайтсын.  Йөзегездәге  шатлык 
нурлары беркайчан да сүнмәсен. 
Олы җанлы, киң күңелле булганыгыз өчен
Рәхмәт ява Сезгә һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч тигез тормыш –

Шул теләкләрне кабул итегез бездән.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Югары  Терешка  төп  мәктәбе  коллективы,  җитәкчеләре  Г.С. 
Алмакаева юбилеегыз белән ихлас тәбрик итәләр. Сезгә шушы 
бәйрәмегездә теләкләрнең иң изгесен, иң сафын юллыйлар. 
Кайгыртучанлыгыгыз, игътибарыгыз, файдалы киңәшләрегез 
өчен ихластан олы рәхмәтләрен белдерәләр. Исәнле-саулык, 
иман байлыгы, эшегездә уңышлар телиләр.
Сәламәтлек ташламасын Сезне,
Һәрбер көнегез үтсен шатлыкта.
Яшәү яме, дөнья иминлеге

Юлдаш булсын алгы тормышыгызда.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Сезне  олы  бәйрәмегез  -  истәлекле  юбилеегыз  белән  чын 
күңелдән  котлыйбыз!  Сезгә  озын  гомер,  бәхет-шатлыклар, 
җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык-сәламәтлек телибез. Һа-
ман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле булып, 
якыннарыгызның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын. 
Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшәгез. 
Тормыш юлыгыз һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелегез.
Озын гомер, бәхет-шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерегез.
Изге теләкләр  белән  Вязовый Гай авыл клубы  һәм ки-
тапханә  хезмәткәрләре.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Юбилеегыз уңаеннан иң изге теләкләрне кабул итегез. Киләчәк 
көннәрегезне саулыкта, барлыкта, рәхәттә яшәргә насыйп ит-
сен. Барыбыз өчен дә үрнәк шәхес буларак, изге гамәлләрегез 
өчен олы хөрмәткә лаек Сез. Мәрхәмәтлелегез, тырышлыгыгыз, 
сабырлыгыгыз, ачык йөзле булуыгыз өчен Аллаhының рәхмәте 
яусын Сезгә.
Озын булсын Сезнең гомерегез,
Тыныч булсын hәрчак күңелегез.
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,
Зур шатлыклар белән таң атсын.
Ихлас теләкләр белән Зирекле авылы клубы һәм китапханә 
хезмәткәрләре, авыл администраторы Х.Б. Касымова.

Кадерле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Сезне гомер бәйрәмегез – юбилеегыз  уңаеннан кайнар кот-
лыйбыз. Бәхетле, озын гомер, исәнлек-саулык,  иман байлыгы, 
шатлыклы көннәр телибез. Милләтебезгә, халкыбызга, районы-
бызга тугры  хезмәтегез, ярдәмегез өчен зур рәхмәт белдерәбез. 
Киләчәктә дә кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, бала-оныкларыгыз 
белән шатлыкта гына яшәргә насыйп итсен. 
Сезгә булган чиксез хөрмәтебез
Урын алсын йөрәк түрегездә.
Шатлык-куанычлар, зур бәхетләр
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.
Изге телeкләр белән Яңа Мостяк авылы халкы. Кадерле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!

Без Сезне матур юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән котлыйбыз 
hәм йөрәктәге иң җылы теләкләрне юллыйбыз. Һәрвакытта да 
бүгенгедәй олы җанлы, киң күңелле, мәрхәмәтле, ачык йөзле 
булып калыгыз. Күрсәткән ярдәмегез, игелекле эшләрегез өчен 
олы рәхмәт Сезгә. Озын гомер, саулык, гаилә иминлеге, бала-
ларыгызның hәм якыннарыгызның шатлыкларын, игелекләрен 
күреп яшәргә язсын Ходай Тәгалә.
Алыгыз Сез бездән тәбрикләү сүзен,
Шушы булсын олы бүләкләр.
Тыныч тормыш белән шат яшәгез,
Озын гомер - безнең теләкләр.
Изге теләкләр белән Усть Кулаткы авылы мәчете картла-
ры һәм авыл халкы исеменнән имам-хатыйб, хаҗи Али 

Иксанов.

Мосеевка авылында  гомер итүче Абдулкәрим Зәкәрье-
вич  САЛЮКОВ  16 январьда 65 яшьлек юбилеен билгеләде.

Кадерле улым, энем, абыебыз!
Без сине йөрәктәге иң кадерле, иң гүзәл хисләр белән чын 
күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң озынын, 
бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. 
Гомер юлың якты кояш кебек булсын, һәрбер көнең куаныч, 
яшәү яме, дөнья иминлеге белән тулып торсын. Якыннарыңның 
хөрмәтен,  игелеген  күреп  яшә.  Йөзеңдәге  шатлык  нурлары 
беркайчан да сүнмәсен. 
Күңелеңә җыйган яхшылыклар
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Туар таңнар алып килсен сиңа 
Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар.
Матур теләкләр белән әниең Әлфия Ибраһи-
мовна, апаң Сафия, балалары: Алсу-Илмир, Гөлнур-Илмир, 
Наил-Сиринә, Рафаил-Гүзәл, Гөлия-Рәис; сеңелең Гөлсем, 
балалары:  Рамил-Лилия,  Раил-Гөлфия;  энең  Рөстәм, 
тормыш иптәше Фәридә, балалары: Айрат-Гүзәл, Айдар 
һәм 11 энекәшең, сеңелең Гөлсемә, тормыш иптәше Расим 
һәм балалары.

Мосеевка – Павловка – Ульяновск – Казан –Мәскәү – Пенза 
– Тольятти – Кемерово.

Мосеевка авылында гомер итүче Румия Хөсәиновна 
АХТӘМОВА 17 январьда 60 яшьлек юбилеен билгеләде.

Иң  кадерле  кешебез  –  яраткан  тормыш  иптәшем,  газиз 
әниебез,  сөекле әбекәебез, хөрмәтле кодагыебыз!

Гомер  юлың  якты  өлге  итеп  алы-
рлык,  меңнәргә  үрнәк  булырлык 
кадерле  кешебез!  Сине  юбилеең 
белән кайнар котлыйбыз. Әтиебез 
белән безне кадерләп, яратып-сөеп 
үстереп, үз юлыбызга аяк басарга 
булышканың, гаделлеккә өйрәткә-
нең өчен зур рәхмәт сиңа. Син олы 
җанлы, киң күңелле кеше, таянычы-
быз,  ышанычыбыз,  киңәшчебез, 
җылы  кояшыбыз,  рух  чишмәбез. 
Син тормыш авырлыкларын җиңә 

килгәнсең, бала-оныкларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, 
шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Барысы өчен 
дә мең-мең рәхмәтләр сиңа! 
Һәр балаңның игелеген күреп,
Гел сөенеп кенә яшә син.
Сиңа бәхет, шатлык теләгәндә,
“Амин” диеп торсын фәрештә
Җылы теләкләр белән тормыш иптәшең Касыйм Моты-
гуллович,  балаларың  Эльнара-Ринат,  Газинур-Рания, 
оныкларың Ильяс, Лилия, Диляра, кодагыйларың Гүзәл 
Яхьевна, Шахирә Фуатовна.

Мосеевка – Иске Кулаткы – Балаково – Татар Шмалагы.

Яраткан кызым,сеңелем, апабыз Румия 
Хөсәиновна АХТӘМОВА!

Сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең белән тәбрик 
итәбез! Ныклы сәламәтлек, шатлык - куанычлар, күк-
тәге кояшның тик сихәт нурларын гына сибүен, күңел 
тынычлыгы,  сөенечләргә  куанып  яшәвеңне  телибез. 
Туачак таңнарың тыныч, килер көннәрең шатлык белән 
тулып торсын. Син олысына да, кечесенә дә кешеле-
кле, ярдәмчел, игелекле һәм абруйлы киңәшче, сабыр 
холыклы, олы йөрәкле, шуңа күрә дә туганнарың һәм 
дусларың  арасында  ихтирамга  лаек.  Без  сине  чын 
йөрәктән яратабыз.
Кешелекле бит син, олы җанлы,
Ярдәмле син дуска, туганга.
Синнән газиз кеше белмибез бармы,
Без бәхетле тик син булганга.
Изге теләкләр белән әниең Сәгадәт Закировна, абыең 
Ришат, тормыш иптәше Мөнҗия, сеңелләрең Тәүхи-
дә, тормыш иптәше Марат, Рәйсә, тормыш иптәше 
Илдар, барчасы да бала-оныклары белән.

Мосеевка – Яр Чаллы – Чиләбе – Павловка.

Яраткан  килендәшем,  курсташым,  хөрмәтле 
коллегабыз Румия Хөсәиновна АХТӘМОВА!

Бу шатлыклы көнең белән сине чын күңелдән тәбрик 
итәбез. Алдагы гомереңдә кайгы-хәсрәт күрмичә, яшәү 
дәрте сүнмичә, шатлыкларга төренеп, яшәвеңне тели-
без.  Син  һәрвакыт  безнең  өчен  тыйнаклык,  гадилек, 
кешелеклелек, матурлык үрнәге булдың йомшак сүзле, 
киң күңелле, кадерле кешебез!
Котлы булсын синең юбилеең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен син бик тә кадерле,
Рәхмәт сиңа барысы өчен дә.
Теләкләрнең кайсын теләсәк тә
Аз булыр күк синең хөрмәткә.
Аяз булсын мәңге күңел күгең
Без калабыз шушы теләктә.
Килендәшең  Венера  Хөсәинова,  кызы  Людмила, 
курсташың Алсу Расимовна һәм Абдрәкыйб Мәүле-
тович Нәүмәтуллиннар.

Мосеевка – Бахтеевка – Иске Кулаткы.

Хөрмәтле Румия Хөсәиновна АХТӘМОВА!
Без Сезне истәлекле юбилеегыз – 60 яшь тулу көнегез 
белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрдә дә 
сау-исән булып, тыныч тормышта, шатлык куанычларга 
гына төренеп яшәгез. Гомерегез якты  кояш кебек, дөнья 
иминлеге белән тулып торсын. Дөньядагы һәрбер яхшы-
лык  аерылмас  юлдашыгыз  булсын.  Сез  гомерегезне 
балалар укытуга багышладыгыз. Сез укыткан укучылар 
бүген илебезнең төрле төбәкләрендә җәмгыятькә  файда 
китерәләр. Сезнең карусыз хезмәтегез һәм тырышлы-
гыгыз шундый җимешләр биргән. Барысы өчен дә олы 
рәхмәт Сезгә. Сез - һәрвакыт безнең күңел түребездә.
Алыгыз Сез бездән тәбрик сүзен,
Шушы булсын олы бүләкләр.
Тыныч күңел белән матур тормыш,
Озын гомер – безнең теләкләр.
Иң җылы теләкләр белән элеккеге укучыларыгыз 

исеменнән Әлфия Давыдова-Яфарова.

Урта  Терешка  авылында  гомер  итүче  энебез 
Илдус  Ибраһимович  ДЖУМАЕВ 50 яшьлек юбилеен 
каршылый. Киленебез  Наҗия Хамидулловна  туган 

көнен билгели. Кадерлеләребез безнең! 
Сезне  чын  күңелебездән  олы  юбилейларыгыз  белән 
котлыйбыз!  Киләчәктә  бүгенгедәй  киң  күңелле,  ачык 
йөзле, олы йөрәкле булып калыгыз. Ходай сезгә алдагы 
көннәрдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә , шатлы-
кларга  сөенеп  яшәргә  язсын!Борчулар  сезне  читләп 
үтсен, яңадан-яңа куанычларга төренеп яшәгез..
Тормыш юлыгыз һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелегез.
Озын гомер, бәхет-шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерегез.
Һәр көн Сезне котлап кояш чыксын,
Сезне назлап җилләр иссеннәр.
Яшәү матурлыгы, яме булып,
Кө артыннан көннәр үтсеннәр.
Иң изге теләкләр белән апаң Равза Ибраһимовна, ту-
ган кардәшләрең Гөлсинә, Алия, Гүзәлия гаиләләре 
белән.

Урта Терешка – Яңа Терешка – Саратов – Сызран.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ! 
Без Сезне гомер бәйрәмегез белән ихлас күңелдән котлап, иң 
изге  теләкләребезне  юллыйбыз.  Сезгә  озын  гомер,  саулык- 
сәламәтлек, җан тынычлыгы тән сихәте, гаилә бәхете телибез. 
Кайгы-хәсрәткә бирешми, балаларыгызның һәм оныкларыгы-
зның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын.
Сезгә булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән 
генә әйтеп бирергә мөмкин түгел, алар иксез-чиксез. Сезнең  
кебек сабыр, миһербанлы, саф күңелле кешеләр бик сирәктер. 
Киләчәктә дә  эшегездә  уңышлар теләп калабыз!
 Зур бәхетләр юлдаш булсын Сезгә,
Көннәрегезне шатлык бизәсен.
Сәламәтлек- ярты бәхет, диләр,
Шушы бәхет читләп үтмәсен!
Иң изге теләкләр теләп Югары Терешка авылы фермер-
лык хуҗалыгы җитәкчесе Раил  Мустафин  гаиләсе белән.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәр улы ГАНЕЕВ!
Зирекле авылы мәчете мәхәлләсе картлары, авыл халкы, мәчет 
имамы Рәшит Бурундуков Сезне кыш аенда килгән истәлекле 
бәйрәмегез - туган көнегез уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик 
итәләр hәм исәнлек-саулык, озын гомер, күңел тынычлыгы hәм 
зур уңышлар телиләр. Күрсәткән игелекләрегез, киң күңеле-
гез, гадел hәм юмарт булуыгыз өчен олы рәхмәт белдерәбез 
hәм  хөрмәт  итәбез.  Дөньядагы  hәрбер  яхшылык  аерылмас 
юлдашыгыз булсын. 
Ап-ак карлар төсле ап-ак хисләр
Ташып торсын ихлас күңелегездә.
Изге теләкләрегез кабул булсын,

Бәхетле булыгыз гомер-гомергә.

Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Сезне ихлас күңелдән истәлекле туган көнегез уңаеннан тәбрик 
итәбез. Сезгә исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, шатлыклы 
көннәр,  якыннарыгызның,  туганнарыгызның  ихтирамын  hәм 
игътибарын тоеп яшәвегезне телибез. Көчле рухлы heм ке-
шелекле булуыгыз өчен тирән ихтирамыбызны белдерәбез. 
Районыбызда мөселман динен күтәрүгә, гореф-гадәтләребезне 
саклап калуга зур өлеш кертәсез. Олы рәхмәтебезне hәм иң 
изге теләкләребезне кабул итегез.
Туган көнегез - бәйрәмегез белән,
Чын күңелдән Сезне котлыйбыз.
Сәламәтлек, шатлык-куанычлар,
Күңел тынычлыгы юллыйбыз.
Изге теләкләр теләп, Рушан Идиатуллович Ягудин гаиләсе 
белән.

Хөрмәтле Гөлнур Фәттаховна КУРТЯКОВА!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм 
Иске Мостяк урта мәктәбе коллективы Сезне истәлекле юби-
леегыз – 50 яшь тулу көнегез уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик 
итәләр. Сезгә исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, шатлыклы 
көннәр, якыннарыгызның, туганнарыгызның ихтирамын һәм 
игътибарын тоеп яшәвегезне телиләр. Якты көннәр, аяз таңнар 
гына тормышыгызны бизәп торсын. Киләчәк көннәрегез өметле 
булсын, зур шатлыклар гына көтсен Сезне. Карусыз хезмәтегез 
өчен олы рәхмәт Сезгә.
Гомерләрне еллар билгеләми,
Яшәү дәрте булсын күңелегездә.
Сәламәтлек, бәхет-куанычлар

Юлдаш булсын Сезгә гомергә.

Хөрмәтле Рушан Дәүләтшович ДАВЫДОВ!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы, Иске 
Мостяк  урта  һәм  Мосеевка  төп  мәктәпләре  коллективлары 
Сезне күркәм юбилеегыз уңаеннан кайнар тәбрик итәләр. Сезгә 
корычтай  исәнлек,  хәерле  озын  гомер,  саулык-сәламәтлек, 
зурдан-зур уңышлар телиләр. Шатлык-сөенечләр генә Сезгә 
юлдаш булсын. Фидакарь хезмәтегез өчен зур ихтирамыбызны 
белдерәбез.
Дөньядагы һәрбер яхшылыктан
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
Без телибез Сезгә ак бәхетләр,

Шатлыкларга илткән юл гына.Хөрмәтле Эдуард Әнвәрович ГАНЕЕВ!
Иске Зеленайавылының «Югары оч” мәчете мәхәлләсе 
картларыСезнеюбилеегызуңаеннанихласкүңелдәнтә-
брикитәләрhәмиңизге,  якты,  матуртеләкләренҗит-
керәләр. Көчлерухлыhәмкешелекле, юмартhәмярдәм-
чел, бәхетлеhәмсәламәтбулыгыз! Уй-теләкләрегезтиң, 
туартаңнарыгызтыныч,  саулыгыгызныклы,  гомерегез-
бәхетлебулсын!  Барлыкярдәмегез,  кылгангамәлләре-
гезөченрәхмәтебезнебелдерәбезhәмхөрмәтитәбез.
Сезнеҗиргәкышларалыпкилгән,
Ак бәхетләртеләпгомергә.
НасыйпитсенХодайгомер буе,

Тик шатлыкларгынакүрергә.
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ÊӨÒÅÏ ÓÇÃÀÍ ÃÎÌÅÐ
БЕРГӘЛӘП УКЫЙБЫЗ

Атлаган  саен  Рушаниянең 
колагында,  муенында  затлы 
алка-ташлар  ялт-йолт  килде, 
хәтта кулындагы розалар гади 
генә  түгел  кебек  тоелды.  Ул 
үзе роза чәчәге иде. Рушания 
хуҗалардан  ерак  түгел  ирен 
күз  кырые  белән  генә  күреп 
алды, янындагы яшь Маринасы 
да  күзгә  чалынды.  Рушания 
шулай була калса дип, бераз 
үзен  әзерләгән  дә  кебек  иде. 
Тик  аларны  бергә  күргәч, 
йөрәк-бавырларын  нәрсәдер 
кысып  алгандай  булды.  Тик 
бер  теләк:  Ходаем,  егылып 
кына  хур  булмыйм.  Ахрысы, 
ире  дә  күреп  алды,  хәтта  ул 
да  авызын  ачып,  зал  буйлап 
килгән  кунакларга  текәлде, 
хәтта  сөяркәсен  онытып,  бер 
адым  алга  атлады.  Рушания 
туп-туры ире янына килеп, аны 
култыклап алды. Бар көчен ту-
плап аңа карап елмайды, әйдә, 
бергә котлыйбыз»,- дип, өчесе 
бергә  алга  атладылар.  Саша 
хатыныннан күзен ала алмады. 
Ул хатынын беренче күргәндәй 
исе китеп карады. Чәчен биек 
итеп баш түбәсенә ураган, иң 
кыйммәтле алкаларын таккан, 
элек боларга бер дә исе китми 
иде. Бу күлмәкне ике ел элек 
Италиядан алып кайткан иде, 
бик затлы дип, кияргә оялды.

Ә  бүген,  әйтерсең,    Софи 
Лорен үзе күктән төшкән. Аның 
чибәрлеге сихерләп үзенә тар-
та  иде.  Алар  бергәләп  килеп 
баскач, хуҗалар да ни әйтергә 
белми  тордылар.  Рушаниягә 
нинди дә булса мактау сүзләре 
әйтү генә аз иде, ул чынлап та 
бу    кичәнең  королевасы  иде. 
Аларны хуҗалар үз яннарына 
бер өстәл артына утырттылар. 
Иренең  кесәсендә  бертукта-
усыз  кесә  телефоны  шалты-
рады. Рушания кеше алдында 
сер  бирмәскә,  гаиләсенең 
дәрәҗәсен төшермәскә, нинди-
дер жилбәзәк Маринага өстен-
лек  бирмәскә  дигән  үҗәтлек 
бирде. Ул әлегә минем ирем. 
Кешеләрнең  пышылдашуын 
да  күреп  торды.  «Анна  мине 
җиңәргә дип җибәрде. Күрмәс-
сез  минем  егылганмы»,-  дип 
кулларын кысты. Алардан ерак 
түгел арада иренең  сөяркәсе 
кабат-кабат  телефонына  ба-
сты. Саша алмагач,  Рушания 
үзе аның кесәсенә кулын тыгып 
телефонны алды да сүндереп 
куйды.

-Менә  шулай  тынычрак 
булыр, - дип иренә карап ел-
майды.

Үзе  елмайса  да,  эченнән 
калтырады.  Дулкынлану  үзе-
некен  итте,  хәле  киткәндәй 
булды,  дулкынлануын  йөгән-
ләп  тынычланырга  тырышты. 
Чак кына маңгаен  кулы белән 
себереп  алды, күзләрен йомып 
тирән сулады.  Каршыда фото-
графлар шалт та шолт камера-
ларга төшерә. Ә ул ничек кулын 
сумкасына тыгып, даруын алып 
кабарга белми җәфалана. Шул-
чак берәү: «Рөхсәт итегез сезне 
биюгә чакырырга», -дип кулын 
сузды.  Рушания  күтәрелеп 
карады,  каршысында  торган 
кара  костюм-чалбарлы  кеше-
не тиз генә таный да алмады, 
таныгач, җиңел сулап, елмаеп, 
сузган кулга кулын салды. Хәт-
та иреннән рөхсәт сорарга да 
онытып, торып китте. Йөзләгән 
күз туктап аларны күзәтә иде.

- Хәлең ничек? - диде акрын 
гына Илья Ильич.

- Бик шәптән түгел.
-  Сез  дулкынланасыз  бул-

са  кирәк,  тынычланыгыз.  Ул 
кесәсеннән  бер  төймә  алып, 
аның учына салды. - Тел астына 
салыгыз.

-  Рәхмәт,  -  диде  Рушания 
тонык кына тавыш белән, - сез 
минем коткаручым.

Илья  үзеннән  ярты  баш 
озын, искитмәле чибәр хатынга 
күтәрелеп  карады,  чак  кына 
сизелерлек итеп кулын кысып 
куйды.  Аларның  карашла-
ры  очрашкач,  яшь  табибның 
йөрәге туктагандай булды. Ул 
тирә-якта бар кешене онытып, 
каршысындагы  гүзәллектән 
күзен  ала  алмады.  Рушания 
чак кына елмаеп:

- Миңа җиңел булып китте, 
без бит биемибез, тик торабыз, 
- дип колагына пышылдады. - 
Озатып куегыз.

Илья  Рушанияне  урынына 
озатып  куйды  да,  бер  читкә 
китеп басты. Кулларында аның 
бил җылысы белән кул җылысы 
калды. Ул аны читтән күзәтте, 
аның  һәр  тын  алышын  тоеп 
торды. Артта торган парларның 
сөйләшүенә колак салды.

- Кара Захаровның хатыны-
на,  күз  явын  алырлык  чибәр, 
ә шул килеш тә ниндидер ба-
ла-чага белән чуалып маташа, 
әнә тора сөяркәсе.

- Яшьлектән башка ул кызда 
берни дә юк, Рая ул Рая инде. 
Патша  кызлары  күп  булмый 
шул.

Захаров та сөяркәсен оны-
тып,  хатыныннан  күзен  ала 
алмый  утыра.  Рушания  ирен 
биюгә  үзе  чакырды.  Берни 
булмагандай  муенына  кулла-
рын салды, елмаеп күзләренә 
карады.  Кемнәр  генә  белсен 
бу чибәр ханымның йөрәгендә 
ниләр  янганын.  Башка  аның 
болай  чибәр  булып  мондый 
кичәләргә килмәвен. Ире белән 
дә  бәлки  соңгы  тапкыр  коча-
клашып биюедер. Әле күптән 
түгел генә Алла урынына күргән 
ирен,  мәңге  сүнмәс  кебек  то-
елган көчле хисләрнең тапла-
нуын бер ул гына аңлый иде. 
Рушания  иренең  күзләренә 
карады:  үкенерсеңме  икән 
берәр  тапкыр кылган кылыгың 
өчен? Үкенерсең, җаным, мин 
булмам.  Алар  бер-берсеннән 
күзләрен алмыйча аңлашырга 
тырыштылар.  Җаны  әрнеде, 
тик телен әйләндереп бер сүз 
әйтмәде. Бик күп танышлар ки-
леп алар белән исәнләштеләр, 
әллә  нинди  комплиментлар 
әйттеләр,  аңа  сокландылар, 
иелеп  кулларын  үптеләр.  Ру-
шания күреп торды бер читтә 
аны  ашап  бетерердәй  итеп 
күзәткән иренең сөяркәсен. Ру-
шания кычкырып кына әйтмә-
де: менә күр карт татарочканың 
дәрәҗәсен һәм абруен. Кырык 
бишкә җиткәч тә, яшь кызлар-
дай бөтен залны үзеңә каратып 
тора алырсыңмы? Шушындый 
су сөлегедәй ул табып үстерә 
алырсыңмы?  Күр,  хатын-кыз-
лар  аның  улыннан  күзләрен 
ала  алмыйлар.  Ул  карашын 
акрын гына иренә күчерде: әйе, 
җимерерсең, тик башка мондый 
гаилә  кора  алмассың.  Берәр 
сәгатьтән  Рушания  иренә, 
«мине  кайтарып  куй»,  дип 
күзләренә текәлде. Рушаниягә 
ничек кенә булмасын, моннан 
ире белән бергә чыгып китәргә, 
кешеләргә имеш-мимешләргә 
урын калдырмаска кирәк. Хуҗа-
лар  белән  хушлашып,  ирен 
култыклап ишеккә юнәлделәр. 
Рушания  бәхетле  елмаеп, 
баш  селкеп  кенә  танышлар 
белән  хушлашты.  Йөзләгән 
күз соклануын яшерә алмады, 
Захаровлар  ишектән  чыгып 
югалганчы  карашлары  белән 
озатып  калдылар.  Озын  төз 
гәүдә  залдан  чыгып  киткәч, 
зал  бушап  калгандай  булды. 
Әйтерсең, бөтен залның ямен 
үзе  белән  алып  чыгып  китте. 
Алар ире белән бер машина-
га  утырып  киттеләр.  Юл  буе 
берсүзсез кайттылар, беренче 
тапкыр  аларның  сөйләшер 
сүзләре табылмады. Рушания 
үзләренең йокы бүлмәсенә кер-
де дә, ут алмый гына тәрәзәдә-
ге караңгылыкка уйлары белән 
кереп чумды. Кунактан кайткан 
киемнәрен дә салмыйча тора 

бирде. Аның күңелен әйтеп бе-
тергесез бушлык биләп алды. 
Әйе,  барды,  күрсәтте  үзенең 
нигә  торганын,  кичәдән  дә 
канәгать калды, егылмады, иң 
бәхетле хатын ролен уйнады. 
Тик бу барысы да күзгә тузан 
очыру гына иде. Рушания кал-
тырап үз-үзен кочаклап алды, 
кычкырып елыйсы килде. Эчен-
дә аңлатып биргесез кыен, әллә 
нинди дулкыннар арлы-бирле 
йөрде, әле эссе, әле салкын тир 
бәреп чыкты. Өстендәге кыска 
тунын салып атты. Кабаланып 
даруларын  эзләде.  Юыну 
бүлмәсенә  кереп,  укол  кадап 
чыкты. Җибәргәндәй булды. Ул 
хәзер даруларсыз да, инсулин-
сыз да тора алмый башлады. 
Рушания  йокы  бүлмәсенә 
кергәндә Сашасы белән ишек 
каршында  килеп  күрештеләр. 
Саша  бераз  берсүзсез  карап 
торды  да,  хатынын  элекке 
кебек  кысып  кочаклап  алды, 
һәм  шашып-шашып  үбәргә 
тотынды.

- Рая, Раечкам, фәрештәм 
бит  син  минем,  кичер  мине. 
Ул  кайнар  сулышы  белән 
өттереп-өттереп алды, калты-
ранган  куллары  белән  аның 
күлмәк якаларын ычкындырды.

Рушания элекке кебек ире-
нең  назына  каршы  тора  ал-
мады,  берсүзсез  аның  көчле 
кулларына  буйсынды.  Алар 
бүген  бер-берсен  туйганчы 
яраттылар.  Рушания  аннан 
нәрсә дә булса аңлатуны таләп 
тә  итмәде.  Кеше  ялгышмый 
булмый,  дип  кенә  үз-үзен 
юатты.  Икенче  көнне  ял  көне 
булганга,  Саша  өйдән  читкә 
беркая  да  чыгып  йөрмәде, 
бакчада җыелган эшләр белән 
шөгыльләнде. Игорь белән бак-
ча, йорт тирәсендә кар көрәп, 
Рушаниягә тиеннәре янына юл 
ачып көн үткәрделәр. Бакчага 
өйдән  чыккан  тәмле  бәлеш 
исе  борыннарны  кытыклады. 
Александр  Иванович  кесә 
телефонын  алмагач,  Марина 
өй  телефонына  шалтырата 
башлады. Рушания яңа туган 
көннең ямен җибәрәсе килмә-
де, өй телефонын да сүндереп 
куйды. Элекке кебек гөрләшеп, 
бергәләшеп төшке ашны аша-
дылар; кичке якта чыгып, бакча 
буйлап  тиеннәрен  сәламләп 
сыйлап  керделәр.  Бар  да 
элекке  хәленә  кайткан  кебек 
иде дә бит, тик бу хәл тагын ике 
генә  көнгә  барды.  Александр 
Иванович тагын кичке ашка да, 
кунарга  да  кайтмады,  икенче 
көнне дә кайтмады. Улы да бик 
соң кайтты, кайтса да йөзе кач-
кан, никтер әнисенә күтәрелеп 
карамады,  бүлмәсенә  кереп 
бикләнде. Кызы да әллә ничек 
үзен сәер тота, башым авырта, 
дип,  ул  да  бүлмәсенә  кереп 
бикләнде.  Рушания  әзерлә-
гән  ризыклар,  өстәлгә  тезеп 
куелган  тәлинкәләр  беркем 
дә  кагылмыйча  чиста  килеш 
утырып  калды.  Рушания  дә 
аптырап  утырды  -  утырды  да 
үз бүлмәсенә кереп бикләнде. 
Ул хәзер, Ильич әйткәнчә, эч 
серләрен көндәлеккә язып бара 
башлады. Ул аңа чын сердәшкә 
әйләнде.

«Дөньям  җимерелә,  ничек 
еламыйча  түзим?  Пешергән 
ашым да сине көтеп суынды. 
Ялгыз калдым зур өстәл артын-
да. Зур өйнең көн саен әзләп 
җимерелгәндәй һәр почмагы».

Яңа  елга  ике  көн  кала 
Рушания йорт уртасына утыр-
тылган чыршыны бизәргә дип 
уенчыклар, төсле лампочкалар 
чыгарды.  Монда  күчеп,  өй 
эшләре бетүгә, ел да үз чыр-
шыбыз  булыр  дип,  урманнан 
казып  кертеп  утыртканнар 
иде. Монда Яңа ел алдыннан 
бик күп кунаклар килә башлый, 
йорт  шау  -  гөр  килеп  тора.  Ә 
быел менә тынлык. Килүче дә, 
китүче дә юк. Ахрысы, аларның 
гаилә хәлләре башкаларга да 
сер түгел. Сакчы егеткә бизәргә 
кушты да, үзе бакчага тиеннәре 
янына  кереп  китте.  Тышта 
тыныч кына итеп кар ява, җил 
дә  юк,  салкын  да  түгел.  Яңа 
ел  Рушаниянең  иң  яраткан 
бәйрәме иде. Башка елларда 
дәртләнеп,  шатлана-шатлана 
Яңа  ел  кичәсенә  әзерләнә 
торган  иде.  Быел  менә  кеше 

килеп  кермәсен  дип  куркып 
тора. Шулай да әгәр берәрсе 
килеп  керсә,  ул  елмаеп  кар-
шы алыр, сыйлап та чыгарыр. 
Чарланмас, еламас. Күрмәссез 
татар  хатынының  елаганын. 
Рушания көн дә салган сукмак 
белән койма буена килеп кулын 
чәбәкәйләүгә,  биек  нарат-
лардан  кар  бураны  уйнатып, 
тиеннәре дә килеп җитте. Ру-
шания хәзер шушы табигатькә 
генә ышана, шушы табигатьтә 
юана. Тиеннәре күренүгә чын 
күңелдән елмаеп җибәрде.

-Килегез,  кил,  Яңа  ел 
күчтәнәче белән сыйлыйм.

Тиеннәр наратка, аннан ал-
магачка сикереп хуҗабикәнең 
күңелен күрделәр. Рушаниянең 
кара тунын ап-ак карга күмеп 
бетерделәр.  Алар  бөтенесе 
бер кунак иде шушы бакчада. 
Рушаниянең матур итеп көлгән 
тавышын тиеннәр урманнарга 
алып кереп киттеләр. Рушания 
шушы көнне исендә калдыры-
рга теләгәндәй, елмаеп бөтен 
бакчасын күздән кичерде. Кил-
гән  сукмак  белән  акрын  гына 
йортка кайтты. Сакчы егет тә 
ашыкмый гына төсле лампоч-
калар белән Яңа ел чыршысын 
бизи иде. Рушания бераз карап 
торды да, өйгә кереп китте. Өй 
ишегеннән керүгә, ашыга- ашы-
га  тәгәрмәчле  олы  чемодан 
сөйрәгән ирен күреп, бермәлгә 
телсез  калды.  Ахрысы,  Алек-
сандр Иванович хатыны белән 
очрашудан  куркып,  тизрәк 
китеп котылмакчы булгандыр. 
Хатынының аптыраган сораулы 
карашына  килеп  төртелгәч, 
үзе  дә  югалып  калды.  Ул  күз 
карашын кая яшерергә белмә-
де, бер агарды, бер кызарды. 
Рушания матур йомшак күкрәк 
тавышы белән:

-Яңа елны ничек каршыла-
саң,  ел  буе  шулай  яшәрсең,- 
дия  идең.  Аңлыйсыңдыр  ни 
кыланганыңны, - диде.

Рушания  ашыкмый  гына 
көч-хәл  ире  яныннан  үтеп 
китте, иренең дә Рушаниянең 
күзләренә  күтәрелеп  карарга 
көче  җитмәде.  Рушания  үз 
бүлмәсенә  кереп  бикләнде. 
Өстендәге  туны  идәнгә  шуып 
төште.  Гомер  иткән,  ничәмә 
еллар  бер  мендәр  бүлешкән 
иренә җаны-тәне белән рәнҗе-
де. Мендәр астыннан сердәш 
дәфтәрен  тартып  чыгарды. 
Күзенә тулган яшь тамчылары 
хәрефләрдән  алда  ак  кәгазь 
битендә күченеп тирән эз кал-
дырды. «Хушлашмыйча китеп 
бардың.  Бәлки,  бер  әйләнеп 
кайтырсың.  Үткәннәр  исеңә 
төшеп, үзең салган нигезгә тар-
тыр, чөнки безнең артта калган 
гомер бар. Кеше сокланырлык 
иде. Син уйламыйсың бервакыт 
мине  югалтырмын  дип,  син 
кайтканда мин һәрвакыт елма-
еп басып торыр кебектер. Ах, 
Саша, син дә еларсың, юатырга 
мин  булмам,  җаным.  Үзең  дә 
ни кылганыңны аңламыйсың».

Калтырана башлавын тоеп, 
үз-үзен  кысып    кочаклады. 
Йөрәге  «кая  китәсең?»-  дип 
кычкыргандай булды. Юк, ела-
мыйм да, кычкырмыйм да, мин 
түзәм, мин түзәргә тиеш. Бары-
бер бер кайтырсың. Я Ходаем, 
ниләр эшләттеләр сине, моңа 
ышану  мөмкин  түгел,  ничек 
кеше шулай үзгәрә ала?

Әйе,  үзгәрде  Александр 
Иванович,  ни  кылганын  үзе 
дә  аңлап  бетермәде,  акылын 
нидер  томалады.    Улы  белән 
тавышка  килеп,  чит  илгә  үк 
чыгып китте. Моңа кадәр улы 
белән  кычкырышу  түгел,  ка-
раңгы чырай да күрсәткәннәре 
юк иде бит.

Әтисе  китеп  күп  тә  торма-
ды, Игорь кайтты- әнисе өчен 
борчылды,  аңлаштылармы 
икән  дип,  тизрәк  кайтып  әни-
сен ничек тә юатмакчы булды. 
Үзләренең  йокы  бүлмәсенең 
идәнендә яткан әнисен күреп, 
коты алынды. Әнисенең кулын-
да шприц, укол ясарга өлгер-
мәгән.  Ул  аптырашта  калды, 
ничек аңларга белмәде. “Әни, 
әни,”-  дип селкеде, тик әнисе 
күгәреп бара иде. Ул ашыгыч 
ярдәм  чакыртты,  тик  алар 
килгәнче нишләргә соң? Ерак 
түгел  яткан  кесә  телефоны 
шалтырады. Игорь, кем икәнен 

уйламыйча, телефонны алды.
- Алло, әти, синме, әни үлә, 

кайт  тизрәк,  -  дип  кычкырды. 
Тик теге башта Самат иде.

Рушанияне    больницага 
алып  килгәндә  ул  аңсыз  иде.  
Ашыгыч ярдәм машинасы аны 
онкологияга алып килде. Коты 
алынган  Игорь  әнисе  белән 
ни  булганын  аңлый  алмады. 
Ишектә  аларны  Илья  Ильич 
үзе  каршы  алды.  Рушания 
каты  комага  талды.  Кулдан 
килгәннең  барысын  да  эшлә-
деләр, хәзер көтәсе генә калды. 
Игорь  озын  коридорның  бер 
башыннан икенче башына бәр-
гәләнде-суккаланды.  Никтер 
ул әнисе үзенә агу кадагандыр 
дип уйлады. Аның кулындагы 
шприц  күзалдыннан  китмәде. 
Бик озак торганнан coң Игорь 
янына Илья Ильич үзе чыкты.

- Сез кеме буласыз?
-  Мин  улы  булам,  -  диде 

яшь егет. Әйе ул әнисенә бик 
охшаган, сорамасаң да билгеле 
иде. Илья бик авыр сөйләшүне 
нидән башларга белмәде. Тик 
бүтән моны сузарга ярамый, иң 
җайлы вакыт иде бу.

-  Әйтегез  әле,  бүген  ни 
булды  әниең  болай  комага 
китәрлек? Бу артык тетрәнүдән-
ме, әллә инде чирдәнме, миңа 
моны белергә кирәк.

-  Мин  белмим,  әйтегез 
зинһар өчен, әнигә ни булган?

-  Мин  әйтәм  сезгә,  -  диде 
табиб. - Әниең безнең күптәнге 
пациент,  аңарда  рак.  Сезнең 
гаиләдә моны белмиләр, чөнки 
аның белдерәсе килмәде. Менә 
мондый тирән аңны югалтулар 
кинәт  тетрәнүләрдән  килә. 
Рак өстенә шикәр чире килеп 
кушылды,  әле  күптән  түгел 
бу чир юк иде аңарда. Аңлый-
сыңдыр  дип  уйлыйм,  моңа 
сезнең гаиләдә булган хәлләр 
дә сәбәпче булуы бар. Әниең 
нәрсәдән шулчаклы борчыла?

Игорь ике кулы белән башын 
кысып бөкләнеп төште, башын 
болгый-болгый бераз утырды. 
Аннан торып, тәрәзә каршысы-
на килеп, табибка арты белән 
басты, күз яшьләрен сөртте.

-  Әти  өйдән  чыгып  китте, 
алар кебек парлар җир йөзендә 
юк иде. Әтигә әллә ни булды, 
эшкә бер кыз алган идек, шуның 
белән чуалып башын югалтты, 
ни әйтеп, ни сөйләшеп-аңлатып 
булмый. Бүген ул чит илгә чы-
гып китте, мин дә кичә бик каты 
гына бәрелдем. Беркайчан да 
кычкырышканыбыз юк иде, мин 
аны һәрвакыт хөрмәт итә идем, 
алар әни белән икесе дә миңа 
Алла белән бер. Әти, «компа-
нияне    үзең  җитәклә,  минсез 
яшәп  карагыз»,  -  дип  миңа 
үпкәләп китеп барды. Әйтегез, 
миңа  хәзер  нишләргә?  Бәлки 
әнине чит илгә алып барырга-
дыр? Гафу итегез, сезне бер дә 
кимсетәсем килми, тик аларның 
техник яктан мөмкинчелекләре 
күбрәк бит.

Илья бераз аңа карап торды 
да, баш кына селкеде.

-  Юк  шул  аның  дәвасы, 
булса,  мин  инде  күптән  әти-
еңне  чакырткан  булыр  идем, 
алып  бар  шунда  дияр  идем, 
юк дәвасы.

-  Ник  соң  сез  әтине  чакы-
ртмадыгыз, ул болай чыгып та 
китмәгән булыр иде бит?

-  Әниең  горур  хатын,  бел-
гертәсе килмәде, ул ахыргача 
үзе  генә  җиңмәкче  булды. 
Бәхетсезлеккә  каршы,  әти-
еңнең  вакытсыз  менә  болай 
мавыгуы аны аяктан екты.

- Ә сез кайдан беләсез әти 
турында?   Игорь аптырап та-
бибка текәлде.

- Әниең моны күптән белде, 
ул  аның  хыянәтен  чирдән  дә 
авыррак кичерде. Ул шушы чир-
ләре белән ялгыз гына көрәш-
мәкче,  тик  ул  моны  беркемгә 
дә белгертәсе килми. Безне дә 
белми дип уйлый. Син дә бел-
мәмеш бул. Авырткан җиренә 
басма.  Беренчедән,  ул  сезне 
саклап калмакчы булгандыр.

-  Әйе,  ул  һәрвакыт  сабыр 
булды. Минем әни кебек кеше 
җир йөзендә юк. Хәзер нишләр-
гә    инде?  Гафу  итегез,  мин 
сорарга да куркам, күпме калды 
дип, тик нәрсәгә әзерләнергә 
соң безгә, әти дә юк янда?

- Син инде үзең дә җиткән 

ир-егет, әтиең  эшлисе кайгы-
ртуны  үз  өстеңә  аласы  гына 
кала.  Артык  чиренә  кагылма-
гыз, исенә төшерергә тырыш-
магыз,  аның  өчен  без  бар. 
Химия ясарга ризалык бирми, 
әлеге хәлдән соң тагын ясап та 
булмый.  Илья бу чибәр егетне 
күзәтте.  Игорьның  иңнәренә 
авыр булып кайгы менеп уты-
рды.  Ул  вакыт-вакыт  башын 
аска иеп битен каплады, авыр 
иде җил-давыл күрми, дөнья-
ның ачысын татып карамаган, 
кадерләп-иркәләп  үстергән 
балага.  Яшь  егеткә  берьюлы 
шулчаклы кайгы өелде.

Рушания күзләрен ачканда, 
янында улы утыра иде. Беразга 
ул кайда ятканын аңларга ты-
рышты,  тагылган  әллә  нинди 
шнурларны күреп, куркып кал-
ды. Көчкә телен әйләндереп:

-  Миңа  ни  булды?  -  диде. 
Игорь әнисенең аңына килүенә 
сөенеп, сикереп торды.

-  Әни, син  уяндың,  бар  да 
яхшы, бар да яхшы. Мин хәзер 
табибны гына чакырыйм.

Рушания улы белән ныклап 
бер атнадан соң гына сөйләшә 
алдылар.

-  Әни,  син  ачуланма  инде 
әти кайта алмаганга, мин аны 
кайдан табарга белмим.

- Кирәкмәс, улым, син аны 
эзләмә, мин аның белүен дә, 
монда  килеп  мине  күрүен  дә 
теләмим.  Сүз  бир  әйтмәм 
дип.  Үзе  монда,  күңеле  анда, 
кызганыч буласым килми. Син 
белгәне дә бик җиткән.

- Әни, мин аңа моны кичерә 
алмыйм.

-  Ә  ул  сиңа  ни  начарлык 
эшләгән,  син  кичерә  алмас-
лык? Син, улым, әтиең белән 
дошманлашырга  тиеш  түгел. 
Ул сезгә яхшы тәрбия бирде, 
укытты, бәхетле балалар булып 
үстегез.  Рушаниянең  тавышы 
тигез һәм тонык, йөзе дә әллә 
ничек бик тыныч иде.

- Әни, ул сине рәнҗетте.
- Анысы, улым, безнең эш. 

Мин  аны  гаепләмим,  башка-
ча  булдыра  алса,  ул  моны 
эшләмәс иде.

Игорь бермәлгә әнисенә бе-
ренче күргәндәй карап торды.

- Әни, син аны кичерәсең?
-  Улым,  анысы  минем  эш, 

ә  сез  әтиегезне  саклагыз,  ул 
сезнең  бердәнбер  терәгегез. 
Кем  ялгышмый?  Исән  кеше 
ялгышмый булмый, улым, тик 
син  шул  ялгышларны  үзең 
кабатлама.  Алесяга  әйтмә, 
минем  ни  белән  чирләгәнне 
белгертмә.

Рушания  бер  айга  якын 
больницада ятты, нинди генә 
кешеләр  белән  танышма-
ды,  Хәлимә  кебек  берсен  дә 
күңеленә  якын  җибәрмәскә 
тырышты. Шулай да Башкорт-
станнан Фәйрүзә исемле тагын 
бер якташ тапты. Үзе шундый 
матур, әле аннан да яшь хатын. 
Бөтен  эчен  ярып,  юан  эчәккә 
операция  ясадылар.  «Сал-
кын  тигәннән  инде»,-    диде 
Фәйрүзә.

-  Мин  бит  заводта  эшлим, 
-  диде  Рушаниянең  колагына 
пышылдап  диярлек.  Ыштан 
төбенә  вак  тимер  детальләр 
тутырып ташыйбыз, күзалдыңа 
китерәсеңме, салкын тимерне 
аналык янында? Ә авырлыгы 
бер-ике  кило  булыр.  Смена 
саен.  Бер  урлаша  башлагач, 
ташлап булмый. Ташлар идең, 
өч бала, ир эшләми.

Чынлап  та,  аның  ире  көн 
дә төшке аш вакытында килә, 
Фәйрүзә  үзенең  төшке  ашын 
аңа  ашата,  кичкесен  дә  аша-
мыйча кайтып китми. Рушани-
ягә  Алеся китереп кенә тора 
өйдән,  шуңа  күрә  үзенекен 
Фәйрүзәгә  бирә.  Ире  килсә, 
ул  да  гарьләнә:  эшкә  урнаш, 
балаларны  ашатырга  кирәк 
бит.  Ә  ул,  менә  тегендә  бар-
дым,  монда  бардым,  эшкә 
алмыйлар, ди. Фәйрүзә янына 
балалар да килә, алары да ач. 
«Өйдә  ашарга  юк,  әти  төшкә 
чаклы  йоклый  да,  синең  янга 
китә», - диләр. Юксаң, малае 
да  егермегә  җиткән,  буе  ике 
метрга  якын,  анысы  да  өйдә 
ята булып чыкты. 

Дәвамы бар.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С  23 ЯНВАРЯ

24 25   26  27  28  29 23
январь

Дүшәмбе Сишәмбе Чәршәмбе Пәнҗешәмбе Җомга Шимбә Якшәмбе

январь январь январь январь январь январь
06:00 "Манза-
ра". 6+
08:05 "Әдәби 
хәзинә" 12+
0 8 : 3 0 

"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  татар-
ча" 0+
13:25 "Без тарихта эзле-
без" 0+
14:00 "Үткәннәр сагын-
дыра" 0+   
14:30 "Переведи! Татар-
ча өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Тамчы-шоу" 0+
16:00 "Үткәннәр сагын-
дыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+ 
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Халкым минем" 
19:40  "Татар  халык 
җырлары" 0+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татар-
ча өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40  "Караоке  татар-
ча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 
22:45 "Без яралдык ки-
тап көленнән".  6+
23:35 "Яшәсен театр!" 
00:00 "Яңалыклар" 

06:00  "Манза-
ра". 6+
08:05  "Без  та-
рихта эзлебез" 
08:30  "Яшәсен 

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:20 "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" 
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 0+   
14:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45  "Җырлыйбыз  да, 
биибез" 0+
16:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+

ТВ КУЛАТКЫ
18.00  Музыкаль    кот-
лаулар.
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" 
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Бәргәләнмә күңел 
кошым... " 6+                  
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00  "Манза-
ра". 6+
08:05  "Әдәби 
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен 

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20  "Оныта  алмыйм". 
10:20 "Башваткыч" 6+
11:10 "Татарлар" 12+ 
11:30 "Татар халык җыр-
лары" 0+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 
13:25 "Без тарихта эзле-
без" 0+
14:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 0+   
14:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45  "Җырлыйбыз  да, 
биибез" 0+
16:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 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" 
21:55 "Оныта алмыйм 0+
22:45  "Нәҗибәнең туган 
көне". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+ 

06:00  "Манза-
ра". 6+
08:05  "Без  та-
рихта  эзлебез" 
08:30  "Яшәсен 

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:15 "Таяну ноктасы" 16+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30  "Яшьләр  тукта-
лышы" 12+ 
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 0+   
14:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45  "Җырлыйбыз  да, 
биибез" 0+
16:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 0+   
16:10 "Манзара". 6+

ТВ КУЛАТКЫ
18.00  Музыкаль    кот-
лаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль  сәхифә
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20"Күчтәнәч" 0+
21:40  "Караоке  татарча" 
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Музыка елгасы". 6+  
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Манзара". 
08:05 "Нәсыйхәт" 
08:30  "Яшәсен 
театр!" 0+
09:00  "Яңалы-

клар" 12+ 
09:20 "Музыкаль каймак" 
10:15 "Ком сәгате" 12+                   
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
14:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 0+   
14:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татар-
ский язык" 0+
15:45  "Җырлыйбыз  да, 
биибез" 0+
16:00  "Үткәннәр  сагын-
дыра" 0+   
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". Теле-
сериал 12+
19:10  "Исемнәре  Искән-
дәр..." 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40  "Караоке  татарча" 
21:55 "Музыкаль каймак" 
22:45  "Исемнәре  Искән-
дәр..." 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Татар ха-

лык  җырлары". 

07:00 "Sиңа Mин-

нән Sәлам" 6+

09:00 "Шаян хәлләр" 16+

10:00 "Кайнар хит" 12+

11:00 "Башваткыч" 6+

11:50 "Җырлыйк әле!" 6+

11:50  "Яңа  елда  бергә 

булыйк". 12+      

14:30 "Канун. Парламент. 

Җәмгыять" 12+

15:00  "Sиңа  Mиннән 

Sәлам" 6+

17:00 "Кайнар хит" 12+

ТВ КУЛАТКЫ

18.00  Музыкаль    кот-

лаулар.

19.00 Район хәбәрләре.

19.30 Музыкаль  сәхифә

20:10 "Җырлыйк әле!" 6+

21:00 "Җырланмаган әле 

безнең җыр". 6+     

23:05 Т.Миңнуллин. "Алты 

кызга бер кияү". 12+                    

01:10  "Яңа  елда  бергә 

булыйк". 12+

06:00  "Дуслар 
котлавы". 6+  
08:30  "Аулак 
өйгә  дәшкән 

егет". 6+
09:25  "Яшьләр  тукта-
лышы" 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  "Татар  халык 
җырлары". 6+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Гомер бәйрәме!". 
15:40  "Аулак  өйгә 
дәшкән егет". 6+
16:30  "Музыкаль  кай-
мак" 
17:20 "Әдәби хәзинә" 
17:50  "Без  тарихта 
эзлебез" 0+  
18:20 "Болгар радиосы" 
концерты  12+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05  "Җырларым 
яшәтсен, яшәртсен...". 
22:35  "Җуелмас  бал-
кыш". 6+    
2 3 : 2 0  " Х а л -
к ы м  м и н е м "  1 2 +                                                                                                                                              
 23:45 "Ком сәгате" 12+
00:35 "Tатарлар" 12+ 
01:05 "Манзара". 6+

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» (16+)
7.00,  8.00,  9.00,  11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
9.05  Т/с  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
13.00 «Суд присяжных» 
14.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
19.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)
20.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
22.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.55 «Место встречи» 
3.40 Д/ф «Грузия» (16+)
4.30  «Таинственная 
Россия» (16+)
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» (16+)
7.00,  8.00,  9.00,  11.00, 
14.00,  17.00,  20.00  «Се-
годня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
13.00 «Суд присяжных» 
14.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25  Т/с  «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00  Т/с  «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.55 «Место встречи» 
3.40  «Квартирный  во-
прос» (0+)
4.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» (16+)
7.00,  8.00,  9.00,  11.00, 
14.00,  17.00,  20.00  «Се-
годня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
13.00 «Суд присяжных» 
14.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25  Т/с  «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00  Т/с  «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.55 «Место встречи» 
3.40 «Дачный ответ» (0+)
4.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» (16+)
7.00,  8.00,  9.00,  11.00, 
14.00,  17.00,  20.00  «Се-
годня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
13.00 «Суд присяжных» 
14.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25  Т/с  «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00  Т/с  «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
1.55 «Место встречи» 
3.40 «Холокост - клей для 
обоев?» (12+)
4.40 «Поедем, поедим!» 
5.05 «Авиаторы» (12+)
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» (16+)
7.00,  8.00,  9.00,  11.00, 
14.00,  17.00,  20.00  «Се-
годня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20  Т/с  «БРАТАНЫ» 
13.00 «Суд присяжных» 
14.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25  Т/с  «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
21.00 «Правда Гурнова» 
22.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
1.50 «Место встречи» 
3.30 «Живые легенды» 
4.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00,  11.00,  17.00  «Се-
годня»
9.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
9.45 «Устами младенца» 
10.30 «Готовим» (0+)
11.20 «Главная дорога» 
12.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
13.00  «Квартирный  во-
прос» (0+)
14.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
20.00  «Центральное  те-
левидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 
22.00 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
23.50  «Международная 
пилорама» (16+)
0.45  Т/с  «ИЗ  ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
4.25 «Авиаторы» (12+)
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
5.55 «Их нравы» (0+)

6.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
8.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «Се-
годня»
9.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая переда-
ча» (16+)
12.05 «Чудо техники» 
13.00 «Дачный ответ» 
14.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
15.10 «Тоже люди» 
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20  «Следствие 
вели...» (16+)
19.00  «Новые  русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.30  Х/ф  «Я  -  АНГИ-
НА!» (16+)
1.20  Т/с  «ИЗ  ЖИЗНИ 
КАПИТАНА  ЧЕРНЯЕ-
ВА» (16+)
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 

0 5 : 0 0 
«Җырлыйк 
әле!» 05:50 
Татарстан 
хәбәрләре  

06:00 "Манзара" 6+
08:00  Новости  Татар-
стана 12+
08:10  “Народный  бу-
дильник”  12+
09:00  “Человек  без 
пистолета» 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50  «Канун.  Парла-
мент Җәмгыять» 12+
11:30  “Секреты  татар-
ской кухни”  12+
12:00 «Цена жизни» 
13:00 “Семь дней” 12+
14:00  “Закон.  Парла-
мент. Общество”  
14:30  Новости  Татар-
стана 12+
14:45  "Хочу  мульт-
фильм!" 0+ 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15  «Без  тарихта 
эзлебез»  6+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Морские истории 
команды Кусто” 0+
17:00  “Переведи!  Та-
тарча өйрәнәбез”  0+
17:30 “Елмай!»  12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәр-
ләре  12+ 
19:00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. “Нефтехимик” 
– “Сибирь”16+
21:30  Новости  Татар-
стана 12+ 
22:00 “Вызов 112”  16+
22:10 «Вечерняя игра» 
с Алсу Густовой» 12+
23:00 “Чёрное озеро” 

05:00  "Музы-
каль  каймак" 
05:50  Татар-
стан  хәбәр-
ләре 12+

06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10 «Народный будиль-
ник»  12+
09:00  “Человек без писто-
лета » 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Оныта алмыйм…» 
11:30 “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Если хочешь быть 
здоровым…» 6+
13:30  Документальные 
фильмы 12+  
14:30 Новости Татарста-
на 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә»  
15:40 Мультфильмы 0+
16:00  “Морские истории 
команды Кусто” 0+
17:00 “Переведи! Татарча 
өйрәнәбез”  0+
17:30 “Елмай!»  12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30  Татарстан  хәбәр-
ләре  12+
19:00  “Прямая связь”12+
19:30 Новости Татарста-
на   12+
20:00 “Вызов 112”   16+
20:10 “Тукай урамында”  
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30  Татарстан  хәбәр-
ләре  12+
21:00 “Кичке аш”  6+
21:30 Новости Татарста-
на   12+
22:00 “Вызов 112”   16+
22:10 «Вечерняя игра»

05:00  «Тая-
ну  ноктасы»  
05:50  Татар-
стан  хәбәр-
ләре 12+

06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10 “Народный будиль-
ник”  12+
09:00  “Серафима  пре-
красная”16+ 
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Ватандашлар" 12+
11:30 “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 “Каравай”  0+
13:30  Документальные 
фильмы 12+
14:30 Новости Татарста-
на 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15  "Яшьләр  тукта-
лышы" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00  “Морские  истории 
команды Кусто” 0+
17:00 “Переведи! Татарча 
өйрәнәбез”  0+
17:30 “Елмай!»  12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+
19:00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.  «Ак  Барс»  -  «Си-
бирь» 16+
21:30 Новости Татарста-
на  12+ 
22:00 “Вызов 112”   16+
22:10 «Вечерняя игра»12+
23:00 “Чёрное озеро”  16+
23:30 "Видеоспорт" 12+
00:00 «Цена жизни» 16+

0 5 : 0 0 
"Башваткыч” 
05:50  Татар-
стан  хәбәр-
ләре 12+

06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10 “Народный будиль-
ник”  12+
09:00  “Серафима  пре-
красная” 16+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 
11:30 “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30  Документальный 
фильм 12+
14:30 Новости Татарста-
на 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Әдәби хәзинә" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00  “Морские  истории 
команды Кусто” 0+ 
17:00 “Переведи! Татарча 
өйрәнәбез”  0+
17:30 “Елмай!»  12+
17:40 «Икенче туй» 12+ 
18:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+ 
19:00 «Татарлар» 12+
19:30 Новости Татарста-
на 12+
20:00 “Вызов 112”  16+
20:10 “Тукай урамында”  
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+
21:00 “Кичке аш”  6+
21:30 Новости Татарста-
на 12+
22:00 “Вызов 112”  16+
22:10 «Вечерняя игра» 
23:00 “Чёрное озеро”  16+
23:30 "Автомобиль" 12+

05:00 "Башват-
кыч” 12+
05:50  Татар-
стан  хәбәр-
ләре 12+

06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарста-
на 12+
08:10 “Народный будиль-
ник”  12+
09:00  “Серафима  пре-
красная” 16+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Белем дөньясы» 
11:30 “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00 «Цена жизни» 16+
13:00 “Каравай” 0+
13:30  Документальный 
фильм 12+
14:30 Новости Татарста-
на 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Әдәби хәзинә" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00  “Морские  истории 
команды Кусто” 0+ 
17:00 “Переведи! Татарча 
өйрәнәбез”  0+
17:30 “Елмай!»  12+
17:40 «Икенче туй» 12+ 
18:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+ 
19:00 «Татарлар» 12+
19:30 Новости Татарста-
на 12+
20:00 “Вызов 112”  16+
20:10 “Тукай урамында”  
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+
21:00 “Кичке аш”  6+
21:30 Новости Татарста-
на 12+
22:00 “Вызов 112”  16+
23:00 “Чёрное озеро”  16+
23:30 "Автомобиль" 12+

05:00  Концерт 
07:00  "Sиңа 
Mиннән Sәлам" 
09:00  "Автомо-

биль" 12+
09:30 “ДК” 12+
09:45  «Здоровая  семья: 
мама, папа и я» 6+
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 “Татарлар” 12+
14:00 Водное поло. Чем-
пионат  России.  Супер 
лига 6+
15:00  А.  Ахметгалиева. 
“Ул бит кичә иде...” 12+
17:00 «Без тарихта эзле-
без» 6+
17:30 "Әдәби хәзинә" 12+
18:00 “КВН РТ-2017” 12+
19:00 “Среда обитания” 
19:30 Новости в субботу  
20:00 “Адымнар” 12+ 
20:30 “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу 
22:00 “Гость” 16+  
23:40 “Банды Нью-Йорка ” 
02:30  А.  Ахметгалиева. 
“Ул бит кичә иде...”12+ 
04:20 “Татар халык җыр-
лары” 0+

05:00  Кон-
церт 6+  
08:00 “Адым-
нар” 12+

08:30 Мультфильмы 0+
09:00 “ДК” 12+
09:15  “Яңа  елга  яңа 
теләгем”
09:45 “Тамчы-шоу”  0+
10:15  "Яшьләр  тукта-
лышы" 12+
10:45  “Музыкаль  кай-
мак”  12+
11:30  “Секреты  татар-
ской кухни”  12+
12:00 “Среда обитания”  
12:30 “Каравай”  0+
13:00  “Закон.  Парла-
мент. Общество” 12+
13:30 “Адымнар” 12+ 
14:00 Зөһрә Шәрифул-
линаның  юбилей  кон-
церты 6+
15:00 “Ком сәгате”  12+
16:00 “Таяну ноктасы”  
17:00 “Видеоспорт” 12+
17:30 “Әдәби хәзинә” 
18:00 “Башваткыч” 12+
19:00 “В центре внима-
ния” 12+
19:15 «Профсоюз – союз 
сильных» 12+
19:30 “Семь дней” 12+
20:30 “Болгар радиосы” 
концерты 6+
21:30 “Семь дней” 12+
22:30  “Нечаянная  ра-
дость” 12+
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23 Понедельник

января  24 января
 25 Среда

января января  27Пятница
января  28 января 29 января

Четверг Суббота ВоскресеньеВторник  26

6.00,  10.20  «Доброе 
утро»
10.00,  13.00,  15.00, 
16.00, 19.00, 0.15, 4.00 
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55,  4.25  «Модный 
приговор»
13.15  «Наедине  со 
всеми» (16+)
14.20,  15.15,  16.15 
«Время покажет» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
0.30 «Бюро» (16+)
1.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» 
5.25 «Контрольная за-
купка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

19.00,  0.15,  4.00  «Но-

вости»

10.50 «Жить здорово!» 

11.55, 4.45 «Модный при-

говор»

13.15 «Наедине со всеми» 

14.20, 15.15, 16.15 «Вре-

мя покажет» (16+)

17.00, 3.45, 4.05 «Мужское 

/ Женское» (16+)

19.45  «Давай  поженим-

ся!» (16+)

20.50 «Пусть говорят» 

22.00 «Время»

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 

0.30 «Бюро» (16+)

1.35  Х/ф  «ПАНИКА  В 

НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)

6.00, 10.20 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

19.00,  0.15,  4.00  «Но-

вости»

10.50 «Жить здорово!» 

11.55, 4.05 «Модный при-

говор»

13.15 «Наедине со всеми» 

14.20, 15.15, 16.15 «Вре-

мя покажет» (16+)

17.00  «Мужское  /  Жен-

ское» (16+)

19.45  «Давай  поженим-

ся!» (16+)

20.50 «Пусть говорят» 

22.00 «Время»

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 

0.30 «Бюро» (16+)

1.35  Х/ф  «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

5.05  «Контрольная  за-

купка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00,  0.15,  4.00  «Но-
вости»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55, 4.05 «Модный при-
говор»
13.15, 3.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
17.00  «Мужское  /  Жен-
ское» (16+)
19.45  «Давай  поженим-
ся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
0.30 «Бюро» (16+)
1.35  «Ян  Карский.  Пра-
ведник мира» (16+)
5.05  «Контрольная  за-
купка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

19.00 «Новости»

10.50 «Жить здорово!» 

11.55, 4.35 «Модный при-

говор»

13.15 «Наедине со всеми» 

14.20, 15.15, 16.15 «Вре-

мя покажет» (16+)

17.00,  5.35  «Мужское  / 

Женское» (16+)

18.00 «Жди меня»

19.45 «Человек и закон» 

20.50 «Поле чудес» (16+)

22.00 «Время»

22.30  «Золотой  граммо-

фон» (16+)

0.20 «Бюро» (16+)

1.25  Х/ф  «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

3.00  Х/ф  «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+)

7.00,  11.00,  13.00,  19.00 
«Новости»
7.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛА-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)
9.00  «Играй,  гармонь 
любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 
10.45 «Слово пастыря»
11.15  «Валерий  Обод-
зинский.  «Вот  и  свела 
судьба..» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.10  «Идеальный  ре-
монт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
15.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧА-
ЛА» (16+)
19.10  Концерт  Наташи 
Королевой
21.00  «Кто  хочет  стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
0.00 «Подмосковные ве-
чера» (16+)
0.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
3.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 
4.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 

6.35,  7.10  «Наедине  со 
всеми» (16+)
7.00,  11.00,  13.00  «Но-
вости»
7.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9.10  «Смешарики.  ПИН-
код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» 
14.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
16.20  «Владимир  Высоц-
кий. «Я не верю судьбе..» 
17.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
18.40 «Голосящий КиВиН» 
(16+)
22.00  «Воскресное  «Вре-
мя»
23.30 «К дню рождения В. 
Высоцкого.  «Своя  колея» 
(16+)
1.20  Х/ф  «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ» (12+)
5.10  «Контрольная  за-
купка»

6.00, 10.15 «Утро Рос-

сии»

10.00,  12.00,  15.00, 

18.00, 21.00 Вести

10.55  «О  самом  глав-

ном» (12+)

12.40,  15.40,  18.20, 

21.45  Местное  время. 

Вести

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 

15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» 

19.50 «60 Минут» (12+)

22.00  Т/с  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)

0.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 

2.45 Т/с «БРИГАДА» 

3.50 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» 

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 

Местное время. Вести

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» 

19.50 «60 Минут» (12+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 

0.15  «Вечер  с  Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

2.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

3.50 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» 

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 

Местное время. Вести

12.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» 

19.50 «60 Минут» (12+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 

0.15  «Вечер  с  Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

2.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

3.50 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00,  12.00,  15.00, 
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-
ном» (12+)
12.40,  15.40,  18.20, 
21.45 Местное время. 
Вести
12.55  Т/с  «ВАСИЛИ-
СА» (12+)
15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00  Т/с  «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)
0.15 «Поединок» (12+)
2.15 Т/с «БРИГАДА» 
4.25 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00,  12.00,  15.00, 
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-
ном» (12+)
12.40,  15.40,  18.20, 
21.45 Местное время. 
Вести
12.55  Т/с  «ВАСИЛИ-
СА» (12+)
15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» 
1.00 XV Торжественная 
церемония  вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл»
3.50 Х/ф «КАК Я ПРО-
ВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 

6.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
8.10 «Живые истории»
9.00,  12.20  Вести. 
Местное время
9.20 Россия. Местное 
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40  «Измайловский 
парк» (16+)
15.20  Х/ф  «БЕЖАТЬ 
НЕЛЬЗЯ П О Г И Б -
НУТЬ» (12+)
19.00  «Субботний  ве-
чер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 
1.50 Х/ф «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА,  АЛИБИ  ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
3.55  Т/с  «МАРШ  ТУ-
РЕЦКОГО» (12+)

6.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
8.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
8.30 «Сам себе режис-
сёр»
9.20,  4.30  «Смехопа-
норама»
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 разре-
шается»
15.20  Х/ф  «СОНАТА 
ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
19.05  Х/ф  «КИТАЙ-
СКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
21.00 Вести недели
23.00  «Воскресный 
вечер  с  Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30  «Перевал  Дятло-
ва. Конец истории» 
3.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 

8.00  «Канал  «Евро-
ньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюда-
тель»
12.15  Х/ф  «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»
13.50 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
14.15 «Вспоминая Вя-
чеслава Бровкина. Те-
летеатр классика»
15.15  Д/ф  «Центр 
управления «Крым»
16.10 «Библиотека при-
ключений»
16.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 
18.15  Д/ф  «Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
18.35 «Юрий Башмет и 
ансамбль солистов Мо-
сковской филармонии»
19.20  Д/ф  «Борис  По-
кровский. Недосказан-
ное»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сергей Гармаш. 
Монолог в 4-х частях»
23.30 Д/ф «Вообража-
емые пиры»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
2.35  Д/ф  «Камиль 
Коро»
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико.  Испан-
ский бастион в Кариб-
ском море»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.30 
«Новости культуры»
11.15,  2.55  «Наблюда-
тель»
12.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
13.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня»
13.45 «Эрмитаж»
14.15,  0.50  Т/с  «СЛЕД-
СТВИЕ  ВЕДУТ  ЗНАТО-
КИ»
16.10  Д/ф  «Воображае-
мые пиры»
17.05  «Сати.  Нескучная 
классика...»
17.50  Д/ф  «Евгений  Пе-
тров,  Валентин  Катаев. 
Два брата»
18.35 Концерт на фести-
вале  искусств  «Русская 
зима»
19.10  Д/ф  «Запретный 
город в Пекине»
19.25  Д/ф  «Олег  Вино-
градов. Исповедь балет-
мейстера»
20.15  «Спокойной  ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05  «Искусственный 
отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15  «Игра  в  бисер». 
«Поэзия Владимира Вы-
соцкого»
23.00  «Сергей  Гармаш. 
Монолог в 4-х частях»
23.30 Д/ф «Одна шпионка 
и две бомбы»
0.45 «Худсовет»
2.25  «Играет  Фредерик 
Кемпф»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.30 
«Новости культуры»
11.15,  2.55  «Наблюда-
тель»
12.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДА-
ЛЕЧЕ...»
13.35  Д/ф  «Чарлз  Дик-
кенс»
13.45  «Пешком...».  Мо-
сква дворцовая»
14.15,  0.50  Т/с  «СЛЕД-
СТВИЕ  ВЕДУТ  ЗНАТО-
КИ»
15.45  «Сказки  из  глины 
и  дерева.  Богородская 
игрушка»
16.10 Д/ф «Одна шпионка 
и две бомбы»
17.05  «Искусственный 
отбор»
17.50  «Илья  Пригожин. 
«Тринадцать плюс...»
18.35 «Дмитрий Китаенко 
и Академический симфо-
нический оркестр Москов-
ской  государственной 
филармонии»
19.35 Д/ф «Петр Шилов-
ский. Секрет равновесия»
20.15  «Спокойной  ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15  «Россия  и  Поль-
ша:  мифы  исторической 
памяти»
23.00  «Сергей  Гармаш. 
Монолог в 4-х частях»
23.30 «Человек, который 
спас Лувр»
0.45 «Худсовет»
2.20  «В.А.Моцарт.  Кон-
цертная  симфония  ми 
бемоль мажор»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.30 
«Новости культуры»
11.15,  2.55  «Наблюда-
тель»
12.15  Х/ф  «КОГДА  МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА»
13.45  «Россия,  любовь 
моя!.  «Семейный  очаг 
адыгов»
14.15,  0.50  Т/с  «СЛЕД-
СТВИЕ  ВЕДУТ  ЗНАТО-
КИ»
15.50  «Цвет  времени. 
Надя Рушева»
16.10 Д/с «Человек, кото-
рый спас Лувр»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50  «Острова.  Иван 
Рыжов»
18.35  «Гала-концерт  на 
фестивале искусств «Рус-
ская зима»
19.45  Д/ф  «Сергей  Бот-
кин. Человек судьбы»
20.15  «Спокойной  ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05  «Черные  дыры. 
Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная рево-
люция»
23.00  «Сергей  Гармаш. 
Монолог в 4-х частях»
23.30 Д/ф «Список Кисе-
лёва. Спасённые из ада»
0.20 «Цвет времени. Ри-
сунки А.С.Пушкина»
0.45 «Худсовет»
2.20 «С.Прокофьев. Сим-
фония N2»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.40 
«Новости культуры»
11.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА»
12.35  Д/ф  «Монастырь 
святой Екатерины на горе 
Синай»
12.50 Д/ф «Радиоволна»
13.45 «Письма из провин-
ции. Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)»
14.15  Т/с  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.45  «Цвет  времени. 
Владимир Татлин»
16.10  «Черные  дыры. 
Белые пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30  Д/ф  «Гений  рус-
ского  модерна.  Федор 
Шехтель»
18.15 «Ленинградцы. 900 
дней во имя жизни»
19.45 Д/ф «Моя великая 
война.  Галина  Коротке-
вич»
20.45  Х/ф  «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС  И  ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
22.15 «Линия жизни. Алек-
сандр Шилов»
23.10 Х/ф «СЛЕПОЙ ГЕ-
РОЙ.  ЛЮБОВЬ  ОТТО 
ВАЙДТА»
0.55 «Худсовет»
1.00  Х/ф  «УЖАСНЫЕ 
РОДИТЕЛИ»
2.55 «Тайна ханской каз-
ны»
3.40  Д/ф  «Гавр.  Поэзия 
бетона»

7.30 «Канал «Евроньюс»

11.00  «Библейский  сю-

жет»

11.35  Х/ф  «СЕРАФИМ 

ПОЛУБЕС  И  ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

13.00  «Острова.  Родион 

Нахапетов»

13.45  «Нефронтовые 

заметки»

14.15  Х/ф  «УЖАСНЫЕ 

РОДИТЕЛИ»

16.00  Спектакль  Театра 

сатиры  «Роковое  вле-

чение»

18.00 «Новости культуры»

18.30  «Римма  Казакова. 

Линия жизни»

19.25, 2.55 Д/с «История 

моды»

20.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ»

22.35  «Романтика  ро-

манса»

23.35  Х/ф  «СТРАНА  ТЕ-

НЕЙ»

1.40  «Жак  Лусье.  Соль-

ный концерт в Кёльне»

2.30 М/ф для взрослых

3.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-

шид»

7.30  «Канал  «Евро-
ньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35,  0.50  Х/ф  «ЛЮ-
БИТЬ...»
12.50  «Легенды  кино. 
Ева Рутткаи»
13.15 «Россия, любовь 
моя!.  «Вдохновение 
нганасанов»
13.45 «Кто там...»
14.10, 2.00 Д/ф «Дель-
фины  -  гепарды  мор-
ских глубин»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Музыка нашего 
кино»
17.10  «Гении  и  зло-
деи.  Александр  Афа-
насьев»
17.40,  2.55  «Бермуд-
ский  треугольник  Бе-
лого моря»
18.25  «Пешком...». 
Крым серебряный»
18.55  «Центральный 
военный оркестр Мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации»
19.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ»
21.25  «Мой  серебря-
ный шар»
22.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА»
23.55  «Ближний  круг» 
Всеволода Шиловско-
го»
3.40 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»
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Элемтә һәм масса - күләм коммуникацияләр сфера-
сында күзәтү буенча Федераль службаның Ульяновск 
өлкә идарәсе 2014 елның 21 ноябрендә ПИ №ТУ73-00388 
номерлы масса-күләм информация чарасын регистра-
цияләү таныклыгы белән регистрацияләнде.

Газета  битләренә  урнаштырылган  рекламалар  һәм 
белдерүләр өчен редакция җаваплылык тотмый.

Мәкалә авторларының фикерләре редакция фикере 
белән туры килмәскә мөмкин.

Хатлар, кулъязмалар һәм рәсемнәр рецензияләнми 
һәм кире кайтарылмый.

Директор-баш редактор
М.С. МАСИЕВА.

БЕЛДЕРҮЛӘРРЕКЛАМАЛАР КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

от производителя. НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.

РАССРОЧКА. Просто позвони.

Телефон: 89272125484.

      25 ЯНВАРЯ С 8.00 ДО 18.00 ЧАСОВ  В РДК

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

            ПРИГЛАШАЕМ ВАС на выставку 

меховых изделий!

       Новейшие модели. Производство города 

Пятигорск.

НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН
        (от 10 тысяч). А так же куртки, дубленки, 

пуховики.

Цены от производителя. Скидки каждому покупателю! (до 30 %)

Кредит на месте.  Акция: меняем старую шубу на новую 

с доплатой!

«Күмәк көч” район газетасы редакциясе коллективы, элеккеге хезмәт-
кәребез Сәйдә Яхъевна ТИМЕРБУЛАТОВАНЫҢ вафат булуы сәбә-
пле, якыннарының һәм туганнарының тирән кайгыларын уртаклаша.

Кадерле тормыш иптәшем, яраткан 
әтиебез, сөекле бабакаем, энебез, 
кодабыз,  киявебез  Мохаррәм  Ба-
хитович ИСХАКОВНЫ хөрмәтләп, 
соңгы  юлга  озатуда  катнашкан, 
ярдәмләшкән,  кайгыбызны  урта-
клашкан  өчен  “Җәмигъ»  мәчете 
имамына, мәхәллә картларына, төн 
кунучы әбиләргә, тирә-күршеләргә, 
барча  туганнарга,  күршеләребез 
Гөлҗиһан  һәм  Мөниргә,  Рамазан 
Хайровка,  Усмановларга,  Азизов-
ларга, авыл халкына чын күңелдән 
олы  рәхмәтебезне  белдерәбез. 
Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хә-
срәт күрсәтмәсен.

Исхаковлар, Ханбиковлар, 
Адельшиннар, Сабитовлар 

гаиләләре.
Иске Кулаткы.

Об ответственности  
работодателей за  

непредставление вакансий
 В соответствии со ст. 25 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения 
в  Российской  Федерации»  работо-
датели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости 
населения информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей. 

В практике работы органов служ-
бы  занятости  населения  нередки 
случаи  непредставления  или  пре-
доставления не  в полном объёме 
работодателями  информации  о 
наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей.

Следует  отметить,  что  органы 
службы  занятости  населения  про-
водят мониторинг интернет- сайтов, 
средств  массовой  информации  на 
предмет выявления не заявленных 
вакансий в органы службы занятости 
населения.

Ответственность работодателей:
В  случае  установления  факта 

размещения  вакансии  в  средствах 
массовой  информации,  на  интер-
нет-сайтах,  но  не  заявленную  в 
органы  службы  занятости  насе-
ления  работодатель  может  быть 
привлечен  к  административной 
ответственности  по  статье  19.7 
Кодекса  Российской  Федерации 
об  административных  правона-
рушениях  «Непредставление  или 
несвоевременное представление в 
государственный  орган  (должност-
ному  лицу),  орган  (должностному 
лицу),  осуществляющий  (осущест-
вляющему)  государственный  кон-
троль  (надзор),  государственный 
финансовый  контроль,  муници-
пальный контроль, муниципальный 
финансовый контроль, сведений (ин-
формации), представление которых 
предусмотрено законом и необходи-
мо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление в 
государственный орган (должностно-
му лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляюще-
му) государственный контроль (над-
зор), государственный финансовый 
контроль, муниципальный контроль, 
муниципальный  финансовый  кон-
троль, таких сведений (информации) 
в неполном объеме или в искажен-
ном  виде  влечет  предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста 
до трехсот рублей; на должностных 
лиц - от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей».

В  период    проведения  Все-
российской  акции  профилак-
тической  направленности 
«полицейский  Дед  Мороз», 
сотрудниками МО МВД «Пав-
ловский»  посещены  семьи 
и  детям  вручены  сладкие 
подарки.

Юлия УСМАНОВА,
инспектор ПДН МО МВД 

«Павловский».

Полицейский Дед Мороз

ИП  "АМЕРКАЕВ"    ОКАЗЫВАЕТ    УСЛУГИ  НАСЕ-

ЛЕНИЮ    ПО    ОЧИСТКЕ    СНЕГА  ПРИДОМОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ  И  ОТКАЧИВАНИЮ  КАНАЛИЗАЦИЙ.  

УСТАНАВЛИВАЕТ ОКНА  И ДВЕРИ  С  ЭНЕРГОСБЕ-

РЕГАЮЩИМИ СТЁКЛАМИ.   ВСЕ ВИДЫ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ПРИЁМ ЧЕРН. И  ЦВЕТ. МЕ-

ТАЛЛА. АВТОМОЙКА, СТО, ШИНОМОНТАЖ, 

ДИАГНОСТИКА.

     АДРЕС: ул. Красногвардейская 16 

  ТЕЛЕФОН: 89279814453.

Продается машина “Калина- хэт-
чбек 111930” 2012 г. Цвет – белое 
облако. Пробег 46 тысяч км. Один 
хозяин.  Цена  270  тысяч  руб.  А 
также трактор "Т-25". В хорошем 
состоянии.  Цена  140  тысяч  руб. 
Телефон: 89378734497.

В р.п. Старая Кулатка продаются 
утки, гуси. Телефон для справок: 
89276344799.

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

приглашает вас воспользоваться 
качественными услугами современной стоматологии

пациентам  нуждающимися  в  протезировании  готовы  пред-
ложить: 

- съемное протезирование: протезы из акри-
ловых пластмасс, бюгельные, 

нейлоновые;
- несъемное протезирование: коронки с 

покрытием,  металлокерамические,  комбини-
рованные, цельнолитые и.т.д.

Стоматология ООО «Дента Люкс»

Мәгариф  хезмәткәрләренең  рай-
он  профсоюз  оешмасы  һәм  Иске 
Мостяк  урта  мәктәбе  коллективы, 
әтисе Ришат Исмаилович КУРТЯ-
КОВНЫҢ  вафат булуы сәбәпле,  
мәктәп хезмәткәре Ринат Ришато-
вич  Куртяковның  тирән  кайгысын 
уртаклашалар.

Хөрмәтле Венера Расимовна БАЙБИКОВА!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм Иске 
Кулаткы икенче номерлы урта мәктәбе коллективы Сезне истәлекле 
юбилеегыз – 60 яшь тулу көнегез уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик 
итәләр. Сезгә исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр, 
якыннарыгызның, туганнарыгызның ихтирамын һәм игътибарын тоеп 
яшәвегезне телиләр. Якты көннәр, аяз таңнар гына тормышыгызны 
бизәп торсын. Киләчәк көннәрегез өметле булсын, зур шатлыклар 
гына көтсен Сезне. Карусыз хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
Гомерләрне еллар билгеләми, 
Яшәү дәрте булсын күңелегездә.
Сәламәтлек, бәхет-куанычлар,

Юлдаш булсын Сезгә гомергә. 

ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

 Мосеевка авылында гомер итүче Зәкия  
Сөләймановна АЛИЕВА олы юбилеен билгели. 

Кадерле тормыш иптәшем, газиз әниебез, сөекле әбекәебез!
Әниебез олы йөрәкле, сабыр, ярдәмчел, киң күңелле, ачык йөзле, 
кеше. Безнең өчен үрнәк һәм бик зур терәк ул. Өебезнең – нуры, 
тормышыбызның – зур өлгесе, һәрберебезнең ныклы терәге булган 
кадерлебез  безнең.  Ихлас  күңелдән  сине  әлеге  матур  юбилеең 
белән  котлыйбыз.  Син  янәшәбездә  булганда,  күңелебез  тыныч, 
тормышыбыз имин безнең. Яныбызда синдәй игелекле, сабыр, тө-
пле киңәшләре белән ярдәм итәрлек кешебез барында без чиксез 
бәхетле. Безгә биргән яхшы тәрбияң, акыллы киңәшләрең өчен бик 
зур рәхмәт сиңа, әни.
Сөйкемле карашың кояшка тиң,
Бар тормышны нурга күмәсең.
Бу дөньяның барлык хикмәтләрен
Бары тик син генә беләсең.
Матур теләкләр белән тормыш иптәшең Иззәт Искәндәрович, 
балаларың Ирек- Роза, Наҗия-Ирек, Марисә-Рафаэль, Марс-Ди-
ляра, оныкларың Радик, Диана, Айрат, Эмиль, Ленара, Сәмәт, 
Амир, Амин, оныкчаң Амира.

Хөрмәтле Зәкия Сөләйман кызы АЛИЕВА!
Мосеевка мәхәлләсе мәчете картлары Сезне олы юбилеегыз – 75 
яшь  тулу  уңаеннан  кайнар  котлый.  Сез,  авыл  абыстае  буларак, 
барлык көчегезне, тырышлыгыгызны куеп, авылдашлар арасында 
барчабызны да дини юлдан әйдәп баручыларның берсе. Шундый 
катлаулы, җаваплы хезмәтне башкаруыгыз өчен авыл халкы Сезне 
ихтирам  итә  һәм  рәхмәт  белдерә.  Аллаһы  Тәгалә  Сезгә  тыныч 
картлык, сәламәтлек, җан тынычлыгы насыйп итсен. Бала-оныкла-
рыгызның хөрмәтен, игелеген тоеп озын-озак яшәгез.
Гомерләрне еллар билгеләми,
Яшәү дәрте булсын күңелдә.
Сәламәтлек, бәхет-куанычлар
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.

Салон бытовых услуг в р.п. Старая Кулатка
 предлагает Вам реставрацию подушек.

Хотите хорошо спать и не болеть аллергическими 
заболеваниями?  Тогда  сухая  чистка  содержимого 
подушек и обработка их ультрафиолетовыми лучами 
обеспечит вам здоровый образ жизни, а качественный 
и красивый наперник улучшит настроение. Работа 
производится в присутствии клиента.
До конца января праздничные скидки. Закупаем пух-перо (новое, 
сухое). Дорого. 
В Салон бытовых услуг требуются парикмахеры и мастер по ногте-
вому сервису. Оплата достойная.
Оформляем торжества, свадьбы, детские праздники воздушны-
ми шарами. В наличии и на заказ имеются игрушки из шаров. 

Телефон: 89297967388.


