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Губернатор подвел итоги 2016-го 

сельскохозяйственного года и поставил задачи на весеннюю полевую кампанию  
Хотя  снег  по-прежнему 

заботливо  укрывает  поля  и 
луга  области,  в  хозяйствах 
разворачивается  невидимая 
постороннему  глазу  работа 
по подготовке к весенним по-
левым  работам.  Значение  их 
успешного проведения трудно 
переоценить.  Именно  эти  по-
казатели зададут тон и станут 
фундаментом всего аграрного 
сезона. Дирижером слаженной 
деятельности сельхозпредпри-
ятий станет областной штаб во 
главе с губернатором Сергеем 
Морозовым.  Своеобразный 
мозговой штурм провел глава 
региона, собрав в знаменитом 
на весь бывший СССР – СПК 
имени Н.К. Крупской (Мелекес-
ский  район)  всех  заинтересо-
ванных  лиц  –  руководителей 
аграрных структур, экспертов, 
ученых, специалистов, посвя-
тивших жизнь работе на селе. 

  Камертоном к этому про-
звучала цитата президента из 
послания  Федеральному  Со-
бранию: «В развитии сельского 
хозяйства многое зависит от ре-
гионов. Считаю, что нужно дать 
им больше самостоятельности 
в  определении  приоритетов 
использования  федеральных 
субсидий  на  поддержку  АПК, 
а  сам  их  объем  связать  с 
увеличением  пашни,  повы-
шением  урожайности,  других 
качественных  показателей 
эффективности производства, 
тем самым создав стимул для 
ввода в оборот простаивающих 
сельхозземель  и  внедрения 
передовых  агротехнологий. 
Здесь  хотел  бы  подчеркнуть: 
если  мы  даем  больше  само-
стоятельности в использовании 
средств федерального бюдже-
та,  федеральной  поддержки, 
то и ответственность регионов 
за результаты и эффективное 
вложение  полученных  ресур-
сов также должна возрасти».

Губернатор  поблагодарил 
собравшихся,  а  в  их  лице 
весь    корпус  землепашцев, 
животноводов, механизаторов, 
ремонтников,  агрономов,  зо-
отехников, инженеров, других 

специалистов,  фермеров  и 
владельцев хозяйств за пози-
тивные итоги минувшего года, 
за рост по всем показателям, 
в  том  числе  производства 
продукции  растениеводства, 
животноводства, переработки, 
пищевой  промышленности, 
рост, достигнутый несмотря на 
все трудности.   Действительно, 
есть что отметить. Так собран 
1 млн. 320 тыс. тонн зерна при 
урожайности 24,5 ц/га. Это один 
из самых высоких результатов 
за всю постсоветскую историю 
Ульяновской области. Причем 
по  такому  важнейшему  пока-
зателю, как урожайность, наш 
край один из лидеров Приволж-
ского федерального округа. А 
это дорогого стоит, ведь здесь 
сосредоточены мощные аграр-
ные регионы и конкурировать с 
ними очень непросто.

Высоких  результатов  до-
стигла Ульяновская область и 
в  возделывании  технических 
культур.  Так  подсолнечника 
собрано  289  тыс.  тонн.  Это 
абсолютный  рекорд  за  всю 
историю, к которому шли в тече-
ние пяти лет, последовательно 
наращивая  усилия.  Валовый 
сбор сахарной свеклы составил 
491 тыс. тонн - третий результат 
за все времена. 

Как не раз отмечал вице-гу-
бернатор Александр Чепухин, с 
которым солидарны и экспер-

ты, для стабильного развития 
сельского хозяйства наряду с 
растениеводством необходима 
и системная поддержка живот-
новодства. Отрадно, что в этой 
отрасли    в  2016  году  также 
наблюдается  положительная 
динамика. Обеспечен рост про-
изводства  молока, мяса, яиц, 
всех  видов  поголовья  скота. 
И по темпам увеличения этих 
показателей регион в пятерке 
лучших в ПФО.

Так,  поголовье  свиней  со-
ставило 215,2 тыс. голов. Это 
наивысший  показатель  для 
Ульяновской области, начиная 
с 1999 года. Благодаря высоким 
темпам  роста  производства 
продукции растениеводства и 
животноводства,  отрасль  за 
год выросла  на 108 процентов. 
Сказалась и существенная под-
держка правительства области, 
сумевшего,  несмотря  на  все 
трудности, увеличить бюджет-
ные ассигнования на сельское 
хозяйство  при  определенном 
сокращении  федерального 
финансирования. 

Лидер региона отметил, что 
запущен  ряд  важных,  долго-
временных  и  перспективных 
проектов. В том числе:

-  «УАЗ  в  каждый  сельский 
дом»,  предусматривающий 
возмещение  части  затрат  на 
приобретение  ульяновских 
автомобилей;

- «Жильё на селе» - возме-
щение доли расходов   сель-
хозтоваропроизводителей  на 
строительство жилья для своих 
специалистов по ставке до 10 
тыс. рублей за 1 кв. метр, исхо-
дя из площади 100 кв. метров.

-  «Развитие  кооперации», 
включающий ряд дополнитель-
ных мер государственной под-
держки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
и потребительских обществ на 
модернизацию и развитие;

-  «Развитие  молочного 
животноводства»,  компенси-
рующий часть затрат на стро-
ительство  и  реконструкцию 
животноводческих ферм. 

Все  это  в  результате  кар-
динально  обновит  производ-
ственную и социальную инфра-
структуру в сельских районах 
области,  еще раз подтверждая 
-  агропромышленная отрасль 
является важнейшим приорите-
том для руководства региона, 
работающего  на  стратегиче-
скую перспективу.

Губернатор,  анализируя до-
стигнутые результаты, заявил: 

«АПК  показал  значитель-
ный рост по всем показателям 
за  2016  год  –  это  говорит  о 
высокой  эффективности  ин-
вестирования государственных 
средств. В связи с этим поручаю 
Минфину по итогам исполнения 
бюджета за 1 квартал 2017 года 
выделить дополнительно 

100 млн. рублей на оказа-
ние  финансовой  поддержки 
ульяновским аграриям для ка-
чественного и своевременного 
проведения весенних полевых 
работ». А также отметил, что

вопросы  бюджетной  под-
держки  крайне  важны  и  нам 
необходимо использовать все 
возможности по привлечению 
дополнительных  федераль-
ных  средств.  В  этом  аспекте 
результативной стала встреча 
Сергея  Морозова  в  Москве  с 
министром сельского хозяйства 
России  Александром  Ткачё-
вым,  назвавшим  динамику 
развития  отрасли  сельского 
хозяйства  Ульяновской  обла-

сти  позитивной,  внушающей 
оптимизм,  и  поддержавшим 
презентованные  ему  проекты 
строительства  животноводче-
ского комплекса на 1200 голов 
в Новоспасском районе и «Фа-
брики  социального  питания», 
направленного  на  улучшение 
его  качества  в  социальных 
учреждениях  -  за  счёт  обе-
спечения  поставок  продукции 
местных сельхозпроизводите-
лей. Проектом предусмотрено 
строительство  комбината  по 
производству  мясной  про-
дукции,  овощехранилища  и 
складских помещений. Общий 
объём  инвестиций  составит 
около 200 млн. рублей.

Министр отметил, что проек-
ты Ульяновской области будут 
учтены Минсельхозом России. 
А  также  детально  обсудил  с 
ее  руководителем  перспек-
тивы  развития  приоритетных 
отраслей регионального АПК, 
в  числе  которых  расширение 
посевных  площадей,  строи-
тельство  новых  тепличных  и 
молочных  комплексов,  раз-
витие  сельскохозяйственной 
потребительской  кооперации 
и сельских территорий.

Федеральное  Министер-
ство  сельского  хозяйства  с 
2017  года  изменило  порядок 
финансирования.  Регионам 
предоставляется  7  программ 
поддержки.  В  2016  году  по 
всем направлениям краю было 
перечислено 863 млн. руб., а в 
2017 году изначально выделе-
на сумма в размере 662 млн. 
рублей.  Увидев  результаты  и 
перспективы  развития  агро-
прома  Ульяновской  области, 
Александр  Ткачёв  твёрдо 
пообещал,  что  при  дополни-
тельном финансировании, нам 
добавят ещё 400 млн. рублей. 

Задачи
Обсудив итоги и опыт рабо-

ты в ушедшем году, участники 
заседания  штаба  наметили 
основные  задачи  на  период 
проведения весенних полевых 
работ в 2017 году. Губернатор 
отметил,  что  «…необходимо 
сохранить  положительную 

динамику и в посевных площа-
дях, и по сбору урожая. Часть 
подготовительной работы уже 
проведена.  Посеяно  более 
269  тыс.  га  озимых  зерновых 
культур.  И  будем  прилагать 
все  усилия,  чтобы  сохранить 
посевы  озимых  и  получить 
хороший  урожай». Для даль-
нейшего динамичного развития 
агропромышленной  сферы 
необходим рост по всем основ-
ным показателям.

На  сегодняшний  день,  как 
сообщил Сергей Морозов, му-
ниципальными образованиями 
области подготовлены вполне 
качественные рабочие планы, 
но  к  15  февраля  необходимо 
чётко понимать и цифры: на-
сколько готова техника, сколь-
ко  закуплено  минеральных 
удобрений, горюче-смазочных 
материалов? А по многим пози-
циям уже  и заранее провести  
закупки. Губернатор обратился 
с  просьбой  к  главам  адми-
нистраций  муниципальных 
образований усилить контроль 
за  подготовкой  к  проведению 
весенне - полевых работ. Это 
логично.  В  непосредствен-
ной  близости  от  стартующей 
кампании,  по  существу,  в 
гуще событий, гораздо проще 
ориентироваться и принимать 
оперативные решения. 

По мнению собравшихся в 
СПК имени Крупской специали-
стов аграрной сферы, мозговой 
штурм  удался,  обменялись 
мнениями, идеями и планами, 
посоветовались,  обозначили 
первоочередные  действия  и 
задачи всей весенней страды, 
приняли  необходимые  реше-
ния,  и с позитивным настроем 
отправились к местам дислока-
ции.  Время  не  ждет.  Ощуще-
ние,  что  его  пока  более,  чем 
достаточно, иллюзорно.  День 
уже ощутимо прибавляется, и 
весна не за горами.  Передышка 
поздней осени и начала зимы 
закончилась. У аграриев всей 
области настает горячая пора. 

Джангир МЕХТИЗАДЕ.

          25 января - День российского студенчества  
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником 
юных душой и сердцем.

Студенческая пора символизирует самое светлое, озаренное 
радостными надеждами и предвкушением счастья время жизни! 
Именно в дни студенчества мы выбираем дорогу, по которой 
пойдем по жизни, делаем первые шаги в профессии. В нашем 
регионе сосредоточено множество университетов, институтов, 
академий, колледжей и других учебных заведений. В них бьется 
научный и творческий пульс эпохи, идет работа над открытиями, 
которые изменят мир к лучшему, преобразят жизнь на планете.

Именно  молодой  задор,  уверенность  в  себе,  творческий 
порыв, жажда познания двигают вперед человеческий прогресс. 
Активные и талантливые студенты, вы наша надежда на буду-
щее. Именно с вами, проходящими сейчас школу постижения 
духовных, моральных и научных истин, набирающимися сил, 
расправляющими плечи, связывает наша область надежды и 
планы.  

Дорогие друзья! Желаю вам в чудесный Татьянин день ис-
полнения самой дерзновенной и несбыточной мечты! Ставьте 
перед собой наиболее благородные задачи и стремитесь к их 
выполнению! Только желая невозможного и вкладывая все силы, 
весь дарованный природой потенциал в стремление к цели, 
можно достичь многого. Для вас, ребята, сейчас открыт весь 
мир! Огромного вам счастья, могучего здоровья и творческого 
вдохновения!

 Губернатор Ульяновской области                 С.И. МОРОЗОВ.  

Кадерле студентлар һәм педагоглар!
Сезне  Россия студентлары көне  белән 

котлыйбыз!
Бүген өлкәбез, районыбыз үсешен дә хәл  иткеч  роль уй-

научы сәләтле яшьләргә үсәр өченбарлык  мөмкинлекләр дә 
булдырылган.  Белем бирү сыйфатын арттыру, яшьләрнең ял 
сәгатьләрен  оештыру  һәм  сәламәт  яшәү  рәвешен  популяр-
лаштыруга зур игътибар бирелә. Безгә  белемле  к алификацияле  
белгечләр  кирәк  һәм  якты киләчәккә өметләребез  дә нәкъ сез 
– яшь буын белән бәйле. Инде бүген  күбегез  фән өлкәсендә 
зур уңышларга ирешә, халык ара дәрәҗәдәге бәйгеләрдә һәм 
олимпиадаларда җиңү яулый.

Уку дәверендә  алган  белемнәрегезнең  сезнең  өчен  файда-
лыгына түгел, ә тормышта үз урыныгызны  табарга, хезмәтегездә 
сәләтле булырга ярдәм итүе мөһим.

Сезнең  арагыздан сәләтле профессионал белгечләр, оеш-
тыручылар һәм  җитәкчеләр чыгуына  ышанабыз.

Бүгенге  бәйрәм  яшьләр    өчен    генә  түгел,  ә  алар  белән 
эшләүче, илебезнең киләчәгенә битараф булмаган  һәркемнең 
бәйрәме.  Уку йортларында белем бирүче укытучылык соста-
вына уртак эшебезгә  чын күңелдән  бирелүегез, хезмәтегезгә 
биргән күңел җылылыгыз, энтузиазмыгыз  өчен  рәхмәтебезне  
белдерәбез. Сезгә сәламәтлек һәм иминлек  телибез!

Э.Ә. ГАНЕЕВ, 
Иске Кулаткы районы Башлыгы, "Бердәм Россия" парти-

ясенең урындагы политсовет Секретаре.
И.А. АБЛЯЗОВ,

Иске Кулаткы район администрациясе Башлыгы.

Хөрмәтле Роза Мөдәрисовна БАЙБИКОВА!
Сезне ихлас күңелдән “Ульяновск өлкәсенең иң яхшы 
кешеләре” исеменә лаек булуыгыз белән тәбрик итәбез. 
Тырышлыгыгыз, хезмәт сөючәнлегегез, киң күңелле бу-
луыгыз белән Сез башкаларга да үрнәк булып торасыз. 
Районыбызның  үсешенә  керткән  зур  өлешегез,  яшь 
буынга патриотик тәрбия бирүдә башкарылган эшләре-
гез белән халык арасында да зур хөрмәт казандыгыз. 
Киләчәктә дә шушы күркәм сыйфатларыгызга тугрылык 
саклап, ачык күңелле, олы йөрәкле булып калуыгызны 
телибез. Озак еллар дәвамында намус хезмәт иткәнегез 
өчен олы рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Тынычлыгыгыз булсын күңелегездә
Эшләрегез дә барсын, гөрләсен.
Гомер буе Сезнең йөрәгегездә
Яшәү дәрте сүнми дөрләсен.

Э. Ә. ГАНЕЕВ, 
Иске Кулаткы районы Башлыгы,"Бердәм Россия" 

партиясенең урындагы политсовет Секретаре.
И. А. АБЛЯЗОВ, 

Иске Кулаткы район 
администрациясе Башлыгы.

В. А. ДЕНИКАЕВА,
Район администрациясе Башлыгының  кеше 

потенциалын үстерү буенча беренче урынбасары.
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16 января 2017 года старту-
ет конкурсный отбор проектов 
развития муниципальных обра-
зований Ульяновской области, 
подготовленных  на  основе 
местных  инициатив  граждан, 
для получения субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области. Проект по поддержке 
местных инициатив запущен на 
территории Ульяновской обла-
сти по инициативе Губернатора 
- Председателя Правительства 
Ульяновской области С.И. Мо-
розова  начиная  с  2015  года.         
«Программа  по  поддержке 
народных  инициатив  это  ме-
ханизм,  который  позволяет 
объединить ресурсы областной 
власти и жителей Ульяновской 
области  ,  а  так  же  юридиче-
ских  лиц  и  направить  их  на 
решение  социально – важных 
проблем.»-  сказал Губернатор 
Ульяновской области С.И.Мо-
розов .В 2016 году  на терри-
тории МО «Старокулаткинский 
район» был реализован проект 
поддержки  народных  инициа-
тив  – ремонт Новозимницкого 
сельского  клуба  на  сметную 
стоимость  2,5  млн.  рублей.
Из  из  них  10%  от  стоимости 
софинансировала администра-
ция  МО  «Старокулаткинский 
район» и 12 % население села 
Новые Зимницы.

      Основным  отличием 

Проекта от других программ со-
финансирования заключается 
в активном участии населения 
не  только  в  отборе  проектов 
на собраниях граждан и софи-
нансировании проекта, но и в 
непосредственном  участии  в 
реализации  выбранного  про-
екта и осуществлении контроля 
за  качеством  работ.  Коорди-
натором  Проекта  поддержки 
местных  инициатив  (далее 
–  ППМИ),  главным  распоря-
дителем  средств  областного 
бюджета,  предоставляемых 
бюджетам  муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти (далее – МО) в форме 
субсидий является Министер-
ство финансов Ульяновской об-
ласти (далее – Министерство).

Право на участие в конкурс-
ном отборе ППМИ имеют МО: 

1)  городские  и  сельские 
поселения,  входящие  в  со-
став муниципальных районов 
Ульяновской области, осущест-
вляющие  свои  полномочия  и 
полномочия, переданные им в 
соответствии с соглашениями 
в установленном законодатель-
ством  порядке,  по  решению 
вопросов  местного  значения 
муниципальных районов Улья-
новской области;

2) муниципальные районы 
Ульяновской области, осущест-
вляющие  полномочия,  пере-

данные им в соответствии с со-
глашениями в установленном 
законодательством порядке, по 
решению  вопросов  местного 
значения городских и сельских 
поселений Ульяновской обла-
сти  (далее  -  муниципальные 
образования).  участниками 
проекта являются городские и 
сельские поселения; 

• субсидии областного бюд-
жета  предоставляются  на 
условиях  конкурсного  отбо-
ра  проектов  в  соответствии 
с  утверждённой  методикой 
оценки проектов развития МО, 
подготовленных  на  основе 
местных  инициатив  граждан, 
а также с учётом социальной 
значимости  и  актуальности 
объекта;

•  обязательные  условия 
обеспечения  уровня  софи-
нансирования:

- со стороны МО – не менее 
10 % от стоимости проекта;

- со стороны населения го-
родского поселения – не менее 
12 % от стоимости проекта;

-  со  стороны  населения 
сельского поселения – не ме-
нее 5 % от стоимости проекта;

•  проект  должен  быть  ре-
ализован  в  течение  одного 
календарного года.

В  рамках  ППМИ  осущест-
вляется финансовая поддерж-
ка  отобранных  на  собраниях 

граждан  в  МО  Ульяновской 
области  наиболее  эффектив-
ных  проектов,  направленных 
на  решение  вопросов  мест-
ного значения в соответствии 
с  Федеральным  законом  от 
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в 
Российской Федерации».

Направления проекта
Организация в границах по-

селения электро-, тепло-, газо- 
и  водоснабжения  населения, 
водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах 
полномочий,  установленных 
законодательством Российской 
Федерации

Создание условий для обе-
спечения  жителей  поселения 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

Обеспечение  первичных 
мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

Обеспечение библиотечно-
го  обслуживания  населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности  библиотечных 
фондов библиотек поселения

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей  поселения  услугами 
организаций культуры

Создание условий для раз-

вития местного традиционного 
народного  художественного 
творчества,  участие  в  сохра-
нении, возрождении и развитии 
народных  художественных 
промыслов в поселении

Обеспечение  условий  для 
развития на территории посе-
ления  физической  культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта, организация проведе-
ния официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения

Создание  условий  для 
массового  отдыха  жителей 
поселения  и  организация 
обустройства  мест  массового 
отдыха  населения,  включая 
обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам 
общего пользования и их бере-
говым полосам

Организация сбора и вы-
воза  бытовых  отходов  и 
мусора

Организация  благоустрой-
ства  территории  поселения 
(включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских 
лесов,  лесов  особо  охраняе-
мых  природных  территорий, 

расположенных  в  границах 
населенных пунктов поселения

Организация  ритуальных 
услуг  и  содержание  мест  за-
хоронения

Отбор  проектов  2017  года 
проводится  в  соответствии  с 
постановлением  Правитель-
ства  Ульяновской  области 
от  11.12.2015  №  655-П  «О 
реализации  на  территории 
Ульяновской  области  проек-
тов  развития  муниципальных 
образований  Ульяновской 
области,  подготовленных  на 
основе  местных  инициатив 
граждан» с учётом внесённых 
изменений  постановлением 
Правительства  Ульяновской 
области от 30.11.2016 №568-П.

Для  участия  в  конкурсном 
отборе проектов муниципаль-
ным образованиям необходимо 
представить  в  Министерство 
финансов  Ульяновской  об-
ласти  заявку  на  участие  в 
конкурсном  отборе  проектов 
развития муниципальных обра-
зований Ульяновской области, 
подготовленных  на  основе 
местных  инициатив  граждан 
с приложением соответствую-
щих документов.

Вязовый Гай авылы Тереш-
ка  елгасы  буена    урнашкан. 
Биредә  гомер  –  гомердән  
тырыш  эшчән  халык  яши. 
Замана    җилләре  бу  авылга 
да кагылмый калмаган, шуңа 
бүген  биредә  бары  363  кеше 
генә калды. Тик бәйрәмнәрдә, 
җәй айларында шәһәргә китеп 
урнашкан  балалар,  оныклар 
белән  авыл  тула.  Алар    елга  
буена    ял    итәргә  кайталар. 
Авылда яшәү өчен бар уңай-
лыклар  бар,  газ,  су  челтәре 
эшли. Фельдшер – акушерлык 
пункты  халыкка    медицина  
хезмәте  күрсәтә.  Кызганычка 
каршы, мәктәп  юк,  15  бала 
Иске Зеленай урта мәктәбенә 
йөреп укыйлар. 

Бәхеткә  авыл  клубы  бар, 
эшләвеннән  туктаганы  юк, 
биредә  барлык  чаралар  үтеп 
тора.  Кичләрен  яшьләр  дә, 
өлкәннәр дә шунда җыелалар, 
теннис,  бильярд    уйныйлар. 
Бәйрәм көннәрендә, җәйләрдә 
бигрәк тә,  клуб шыгырым тула, 
бию кичәләре, концертлар үтә.  
Биредә  үк  китапханә,  туган 
якны  өйрәнү  музее  да  бар. 
Тагын бер зур вакыйга булды 
-  халык    җыенында    Сирия 

җирендә  геройларча  һәлак 
булган  якташыбыз    Рәфать 
Хәбибуллинның   исемен  авыл 
клубына бирергә дигән  карар 
кылдылар.  Тик  клубыбыз  бик 
искергән, 1972 елда төзелгән 
булган,  капиталь    ремонт  
сорый. 

Без,  вязовыйгайлылар, 
авыл  клубына  ремонт  ясау 
буенча Ульяновск өлкәсе тер-
риториясендәге  мунципаль  
берәмлекләрне    үстерү  про-
ектлары конкурсына  катнашу 
инициативасы белән чыгабыз.  
Халык  үзе дә матди ярдәмен 
бирәчәк.  Бүген    Вязовый  Гай 
авылы клубын ремонтлау  өчен 
1  миллион  300  мең  сумлык 
локаль смета төзелгән. Шуның  
10  процентын  район  бюдже-
тыннан  булса,    5  процентын 
халык  җыячак.  “Вязовый  гай” 
кооперативы  үзе  генә  100 
мең сум кушарга ышандырды, 
калган фермерлар 10 ар мең 
сум бирәбез диләр, моңа дин 
әһелләре,  читтә  яшәүче  бай 
авылдашларыбыз  да  кушы-
лачак,  иншаллах.  Халыкның 
теләге тормышка ашсын иде.

Абдулхай ИКСАНОВ.
Вязовый Гай авылы.

Изге эшне башлыйк
Халык фикере

Шимбә көнне район авылла-
рында традицион халык җыен-
нары үтте. Аның кысаларында 
үткән ел дәвамында районда  
башкарылган эшләргә анализ 
ясалды,  мөһим  проблемалар 
күтәрелде  һәм  алдагы  чорга 
бурыч-максатларбилгеләнде.
Безнең авылда халык җыены 
район Башлыгы  Э.Ә. Ганеев 
җитәкчелегендә үтте. 

Районда  кооперацияләр 
булдыру, авылларны төзеклән-
дерү,  җирләрне  эшкәртү  про-
блемалары  төп  мәсьәләләр 
булып  каралды.  Аллага  шө-
кер,  авылыбыз  тулысынча 
газлаштырылган,  барлык  
урамнарда  су  бар,  юллар  тө-
зекләндерелгән. Авылыбызда 
врачлык амбулаториясе, урта 
мәктәп,  ике  мәчет,  мәдәният 

йорты,  4  кибет,  ИП  "Латыпов 
Ф.Т." хуҗалыгы, авыл админи-
страциясе эшләп тора.

Очрашуда  шулай  ук  “Ха-
лык  инициативалары”  өлкә 
программасы  кысаларында 
киләчәктә  Иске  Мостяк  авыл 
мәдәният  йортын  ремонтлау 
турында да сүз барды. Моның 
өчен  алдан  ук  сметалар  төзү 
таләп  ителде.  Авыл  халкы 
да  әлеге  проблемадан  читтә 
калмаска  тырыша.  Дөрестән 
дә, авыл клубын ремонтлау – 
гади халык өчен бик кирәкле,  
мөһим эш. Чөнки авыл клубы 
–  мәдәният  учагы.  Бу  учак 
сүнмәсен  өчен  район,  өлкә 
җитәкчеләре  дә,  авыл  халкы 
да зур тырышлык куярга тиеш. 
Мәдәният йортлары җәмгыять-
нең    мирасын  үстерүдә,  яшь 

буынга әхлакый тәрбия бирүдә, 
халкыбызның мәдәниятын, бай 
мирасын,  гореф-гадәтләрен 
саклап калуда зур роль уйный.

 Губернатор Сергей Ивано-
вич  Морозов,  район  Башлы-
гы  Эдуард  Әнвәрович  Гане-
ев  үз  тарафларыннан  әлеге 
мәсьәләне тормышка ашыруда 
ярдәм итәргә ышандырдылар.

Авылыбыздан яшьләр кит-
мәсен өчен, Иске Мостягыбыз 
тагын  да  ямьләнсен  өчен, 
мәдәният  учагы  сүнмәсен өчен 
без  барчабыз  да  хәлебездән 
килгән  кадәр  матди  ярдәм 
итәргә тиеш.

Клубыбызда даими рәвеш-
тә төрле мавыктыргыч чаралар 
оештырылып килә. Бу эшләрне 
башкаруда  Мостяк  авыл  по-
селениесе  Башлыгы,  мәктәп 

директоры  М.М.  Нугаев  һәм 
мәктәп коллективы зур ярдәм 
күрсәтәләр. Аларга зур рәхмә-
тебезне белдерәбез.

Киләчәктә  авыл  халкы  за-
манча  ремонтланган,  җылы, 
пөхтә  мәдәният  йортына  ки-
леп,  бер-берсе  белән  ара-
лашып,  күңелле  ял  итсен 
өчен бергәләшеп әлеге эшне 
тормышка  ашырыйк!  Авылда 
мәдәният  тормышы  гөрләсен 
иде!  Авылыбыз  халкы  әлеге 
сүзләрне тормышка ашырыр-
га сәләтле һәм шулай булуга 
ышаныч зур.

Рафаэль РАФИКОВ һәм 
Римма АГРУСЕВА,
Иске Мостяк авыл 

мәдәният йорты 
хезмәткәрләре.

Авылда мәдәният тормышы гөрләсен иде!

Иске  Зеленай  авылы 
клубы халык өчен  кирәкле 
бина.  Шунда  барлык  ча-
ралар, вакыйгалар үтә. 21 
январь  көнне  үткән  халык 
җыенында  искезеленай-
лылар    клуб  бинасына  
капиталь  ремонт  кирәк 
дигән тәкъдим белән чык-
тылар. Чөнки аның түшәме 
төшәргә күп калмаган, түбә 
калаен  алмаштыру  кирәк. 
Тышы  да  инде  ямьсезәеп 
беткән, чөнки ул 1965 елда 
төзелгән булган. Бина бер-
ничә  җирдән  ярылып,  ае-
рылып  бара.  Шуңа  күрә 
“Халык  инициативалары” 
өлкә проектына  кереп  авыл 
клубына капиталь  ремонт 
ясау  өчен  халык  бердәм 
тавыш  бирделәр.  Авыл 
халкы әлеге проект  талә-
пләрен үтәп, үзеннән туры 
килгән  акчаларны  җыеп 
бирергә, һәркем хәленнән 
килгән кадәр акча кушарга 
ризалашып кулын күтәрде. 

Яңа  Зимница  авылы 
клубының  ремонтын халык 
теләге  буенча  башкарып 

чыкканнар икән, Иске Зеле-
най авылы нидән ким. Аның 
да фермерлары да, читтә 
яшәүче матди  яктан уңай 
хәлле якташлары  да бар. 
Барысы да бердәм булып, 
акча  кушылачак,  әлбәт-
тә.  Кышкы  чорда  авылда 
карт  – коры күбрәк калса,  
җәен бик күп халык  кайта. 
Авылда урта мәктәп, врач-
лык амбулаториясе эшләп 
тора.   Ике мәчет, кибетләр, 
элемтә  бүлеге,  балалар 
бакчасы  бар.  Яшьләр  дә 
байтак  әле,  клуб  җылы, 
матур  булса  алар  кичен 
шунда җыелырлар иде. Го-
мер – гомергә Иске Зеленай 
авылы клубы  дөрләп торган 
мәдәният  учагы  булды. 
Киләчәктә  дә  халык  аның 
зәвыклы  мәдәният  сарае 
булуын  тели.    Авылыбыз 
зур,  матур,  димәк  аның 
клубы да шундый булырга 
тиеш.

Равилә
 ХӘБИБУЛЛИНА. 

Иске Зеленай авылы.

Авылга зәвыклы клуб кирәк

Безнең  Урта  Терешка 
авылыбыз  искиткеч  матур 
табигать кочагында урнашкан. 
Бүгенге  көндә  авылыбызда  
барлыгы  1043  кеше  яши, 
урта мәктәптә 70 бала белем 
ала,  11  мәктәпкәчә    яшьтәге 
бала  тәрбияләнә.  Шулай  ук 
2  мәчет,  авыл  поселениесе 
администрациясе  ,  участок 
хастаханәсе , почта бүлекчәсе, 
мәдәният йорты, 6 кибет, 101 
нче  номерлы  янгын  сүндерү 
часте, тегү цехы, 2 китапханә 
эшләп  тора.  Авылыбызда 
уңган, эшчән халык яши. 6 фер-
мерлык хуҗалыгы, 8 эшмәкәр 
халкыбызга  файда  китереп, 
армый-талмый хезмәт итәләр. 
Җирләрне  эшкәртеп    иген 
үстерәләр,  халыкны  печән, 

салам,  утын  белән  тәэмин 
итәләр. Эшмәкәрләребез һәм 
фермерларыбыз авылыбызда 
үткәрелгән  барлык  мәдәният 
чараларында  актив  катнаша-
лар, даими рәвештә спонсор-
лык ярдәм күрсәтәләр. 

“Икмәк    булса,  җыр  да 
була!”  –  дип  әйтә  халкыбыз. 
Күңелле ял итеп, матур җырлар 
өчен  мәдәният  йортыбызның 
төзек хәлдә һәм җылы булуы 
гына җитешми. Әгәр ул төзек 
булса, заллар тутырып халык 
килер  һәм  дәрт-дарманыбыз 
да  сүнмәс  иде.  Авылыбы-
зда  эшләп  килүче  мәдәният 
йорты  1969  елда  төзелгән.  
Шуннан  бирле  әлеге  бинага 
капиталь  ремонт  ясалмаган.  
Дөрес, авыл поселениесе ад-

министрациясенең һәм район 
Башлыгы Э.Ә. Ганеевның мат-
ди ярдәме белән мәдәният йор-
тының диварлары, тәрәзәләре, 
түшәмнәре  буялды,  биюләр 
залына кечкенә булса да, сәхнә 
ясалды, музыкаль аппаратура 
һәм  бильярд  өстәле  урна-
штырылды.  Тик,  кызганычка 
каршы, мәдәният йортыбызның 
түбәсе, түшәмнәре, идәннәре 
диварлары  аяныч  хәлдә  һәм  
зур  күләмле  ремонт  эшләре 
таләп  итә.  Ульяновск  өлкәсе 
Губернаторы С. И. Морозовның 
инициативасы    буенча  регио-
ныбызда  2015  елдан  “Халык 
инициативаларына ярдәм итү” 
программасы  уңышлы  гына 
тормышка  ашырыла.  Әлеге 
программада  катнаша  алсак, 

без  дә  авылыбызның    мәдә-
ният  йортын  сафка  бастыра 
алыр  идек.  Бу    программада 
катнашу өчен авыл халкыбыз 
да  финанс средстволар җыярга 
риза. Чөнки балаларыбыз  үсеп 
килә, яшьләребез читтә укыса-
лар да, ял көннәрендә сагынып 
туган  йортларына  кайталар. 
Авыл  халкыбызның  да  шушы 
мәдәният  сараена  килеп,    ял 
итеп, күңел ачуларын телибез. 
Авылыбыз  яшәсен,  киләчәге-
без тагын да матур булсын һәм 
мәдәният учагыбыз беркайчан 
да сүнмәсен иде!

Флера БИКБАЕВА.
Урта Терешка. 

Мәдәният учагыбыз сүнмәсен

Иске Атлаш авылы урта-
сындагы  мәдәният  йорты 
авылыбызның  горурлыгы 
булып санала.  Авылыбы-
зда  даими  рәвештә  төрле 
мәдәни чаралар үткәрелеп 
тора. Авыл клубына олылар 
да,  балалар  да  бик  теләп 
йөри. Бәйрәм кичәләрендә, 
концертларда,  төрле  кон-
курсларда, Сабантуйларда, 
түгәрәк өстәлләрдә  авыл-

дашларыбыз  бик  теләп 
катнаша.  Тик бүгенге көндә 
мәдәният йортыбыз аяныч 
хәлдә.  Әлеге  бинага  40 
елдан артык инде капиталь 
ремонт  ясалганы  юк.  Би-
редә  шулай  ук  китапханә, 
авыл  музее    эшләп  тора. 
Ул  бүлмәләргә  дә  күптән 
ремонт таләп ителә. Регион 
Башлыгы С. И. Морозовның 
ярдәме  белән  өлкәбездә 

“Халык инициативаларына 
ярдәм  итү”  программасы-
ның уңышлы гына тормыш-
ка  ашырылуын  ишеткәч, 
без  дә  шатландык.  Авыл-
дашларыбызга  да  шушы 
конкурста катнашу шартла-
рын җиткердек. 21 январь 
көнне  булып  үткән  халык 
җыенында  авылдашлары-
быз  әлеге  инициативаны 
бертавыштан хуплап алды-

лар.  Авылыбыз  картлары 
да бу мәсьәләдән читләш-
мәде.  Аларга  олы  рәхмәт 
сүзләребезне  җиткерәбез. 
Авылдашларыбыз,  читтә 
яшәүче  якташларыбыз  да 
ярдәм кулын сузарлар дип 
ышанабыз.  Эшләребез 
хәерле булсын!

Разия 
СЫРАҖЕТДИНОВА.
Иске Атлаш авылы.

Эшләребез уңышлы булсын

Татарстанның  беренче Президенты, хәзерге вакытта  Дәүләт  Киңәшчесе, тарихи  һәм  мәдәни  истәлекләрне торгызу республика фондының Попе-
чительләр советы рәисе Минтимер Шәймиевка 80 яшь тулды.  Аны юбилее белән Мәскәү Кремлендә Россия Президенты Владимир Путин һәм  Пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев котладылар. “Элеккеге елларда башкарылган уртак хезмәт һәм соңгы вакыттагы, шул  исәптән уртак  мәдәниятебезне 

һәм тарихыбызны өйрә¬нүдәге  эшләрегез өчен Сезгә рәхмәт әйтәсем килә”, – диде Путин.

  Проекты поддержки народных инициатив
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Без,  Яңа  Зимница  авылы 
халкы, яраткан газетабыз аша 
зур  шатлыгыбыз  белән  урта-
клашабыз. Белгәнегезчә, авыл 
мәдәният  йортыбыз  аяныч 
хәлдә  иде.  “Халык  инициати-
валары» исемле өлкә конкурсы 
нигезендә  үткән  елның  җәй 
айларында    биредә  ремонт 
эшләре  башланды.  Хәзер 
инде  мәдәният  йортыбызны 
танырлык түгел. Бинаның алгы 
ягы  буялды,  тамашачылар 
залында идәннәр, түшәм – бө-
тенләй, ә инде фойеда өлешчә 
алмаштырылды. Шулай  ук  яңа 
пластик  тәрәзәләр,  ишекләр 
куелды, тамашачылар залына 
өр - яңа урындыклар, сәхнәгә 
пәрдәләр  кайтарылды,  би-

наның  түбәсе  дә  яңартылды. 
Әлеге эшләрне башкару өчен 
район,  өлкә  бюджетыннан 
средстволар  бирелде.  Шулай 
ук бу мәсьәләгә авыл халкы да 
битараф  калмады,  хәленнән 
килгән кадәр акча җыйды. 

Әлеге вакыйганы авылның 
һәр  кешесе  зур  түземсезлек 
белән  зарыгып  көтеп  алды. 
Хәзер  инде  мәдәният  йор-
тыбыз  авылны  ямьләндереп 
тора, авылга яңа сулыш бирә. 
Халыкның күңелендә авылның 
якты  киләчәгенә  өмет  уянды. 
Болар  барысы  да  авылның 
тормыш –яшәешен яхшыртуга, 
киләчәк  буынны  кайгыртып, 
аның  рухи  байлыгын  саклап 
калуга юнәлтелгән. Өлкә, рай-

он  җитәкчеләренең  мәдәният 
өлкәсенә,  гади  халыкка  зур 
игътибар  бирүләре  –  күңел-
ләрдә  горурлык  хисләре  ту-
дыра.  Җитәкчеләребезнең  ни 
дәрәҗәдә зирәк, акыллы булу-
ларына ачык мисал булып тора. 

-  Мондый  матур  мәдәният 
йортына  гел  барасы  гына  ки-
леп  тора.Элеккечә  клубыбыз 
мәдәни чараларга бай булып, 
гөрләп  яшәсен  иде.  Яшьләр 
өчен дискотекалар, авыл хал-
кы  өчен  бәйрәмнәр  тагын  да 
күңеллерәк үтсен, - дип куана-
лар яңазимницалылар.

Без,    мәдәният  йорты 
хезмәткәрләре  дә,  бу  шат-
лыклы  вакыйгага  һаман  да 
ышанып бетә алмыйбыз. Иске 
бинадагы  авырлыкларга  зар-
ланмый,  эшләп  өйрәнгәнлек-
тән    мондый  гаҗәеп  матур 
мәдәният  йортында  җиң  сыз-
ганып,  тырышып  эшлисе  дә 
эшлисе генә килә. 

14  январь  көнне  җылы, 
чиста,  заманча  ремонтланган 
бинада    Казан    кунаклары,  
татар эстрадасының  популяр  
җырчылары  Лилия  Мулла-
галиева  һәм  Айгөл  Бариева 
иҗатташ  дуслары  белән  яңа-
зимницалыларга  олы  бәйрәм 
бүләк иттеләр, искиткеч тама-
ша  күрсәттеләр.  Авыл  халкы 
рәхәтләнеп ял итте, күңел ачты.

  Әлеге  концерт  район 
Башлыгы Э.Ә. Ганеев тырыш-
лыгы  белән  оештырылды. 
Авыл  халкына  кайгыртучан, 
ярдәмчел  булганы  өчен  Ал-
лаһы Тәгаләнең мең рәхмәте 
яусын үзенә.

Җыр-моңлы тамаша бүләк 
итүче эстрада йолдызларына 
да авыл халкы исеменнән олы 
рәхмәтебезне җиткерәбез.

Киләчәктә  даими  рәвештә 
шушы  мәдәният  йортында 
онытылмас  очрашулар  насыйп 
булсын!    Районыбыз    халкын 
да мәдәният йортында кунакка 
көтеп калабыз!

Сүземне йомгаклап, Губер-
наторыбыз  С.И.  Морозовка, 
район  Башлыгы  Э.Ә.  Ганеев-
ка,  район  администрациясе 
Башлыгы  И.А. Аблязовка  авыл 
халкына  шундый  зур    бүләк 
ясаганнары өчен, гади халык-
ның  тормышын  кайгыртып, 
игътибар  биреп  җаваплы  эш 
алып барулары  өчен, шулай  ук 
әлеге мәсьәләгә битараф кал-
маучы авылдашларга олы хөр-
мәтебезне  һәм  рәхмәтебезне 
белдерәбез.  Җаваплы  хезмә-
тегездә  зурдан-зур  уңышлар, 
гаилә  иминлеге,  хәерле-имин 
гомерләр телибез.

Фирүзә АЛИМОВА,
Яңа Зимница мәдәният 

йорты хезмәткәре.

Авыл яңа сулыш алды

Прокуратура Старокулаткинского района Ульяновской области в ходе проверки исполнения 
органами власти требований законодательства об охране интересов граждан, нуждающихся в 
особой государственной защите, выявила нарушение прав женщины-инвалида.

 Установлено, что 68-летняя жительница муниципального образования «Старокулаткинский 
район» нуждается в постоянном приеме препаратов «Piribedilum», «Levodopum+Benserazidum» 
и «Levodopum+Carbidopum».

 Вместе с тем прокуратурой выяснено, что с осени 2016 года Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области не обеспечивало ее жизненно необхо-
димыми лекарствами.

 Таким образом, незаконные действия органа власти привели к ущемлению прав лица, нужда-
ющегося в особой социальной поддержке государства.

 В этой связи прокурор Старокулаткинского района Ульяновской области направил в суд иско-
вое заявление об обязании регионального Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия незамедлительно обеспечить пенсионерку-инвалида указанными лекарственными 
препаратами.

Проверки продолжаются.
Ю.А. БЕРНИКОВ,

И.о. прокурора района
советник юстиции.                                                                          

Прокуратура принимает меры по защите прав жен-
щин-инвалидов на обеспечение их органами власти 

жизненно необходимыми лекарствами

Прокуратура  Старокулат-
кинского  района  Ульяновской 
области провела проверку по 
обращению 89-летней местной 
жительницы. В ходе нее выяв-
лено  нарушение  прав  лица, 
нуждающегося в особой соци-
альной поддержке государства.

Установлено, что Департа-
мент регионального Министер-
ства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия по 
муниципальному образованию 
отказал женщине в присвоении 
звания «Ветеран Великой Оте-
чественной войны».

Должностные лица заявили, 

что  пенсионерка  не  предста-
вила документы, подтвержда-
ющие  факт  работы  во  время 
войны.

Вместе с тем прокуратурой 
выяснено,  что,  согласно  ма-
териалам пенсионного дела и 
отобранным в установленном 
порядке  письменным  объяс-
нениям свидетелей, в период 
с 1942 по 1951 гг. жительница 
с.  Усть-Кулатка  Старокулат-
кинского района осуществляла 
трудовую деятельность в кол-
хозе «Память Чапаева».

В  этой  связи  прокурор 
Старокулаткинского  района 

Ульяновской  области  напра-
вил  в  суд  исковое  заявление 
об  обязании  Департамента 
регионального  Министерства 
здравоохранения,  семьи  и 
социального благополучия по 
муниципальному образованию 
выдать  указанной  89-летней 
местной  жительнице  удосто-
верение  «Ветеран  Великой 
Отечественной войны».

Проверки продолжаются.

Ю.А. БЕРНИКОВ,
И.о. прокурора района

советник юстиции.

Прокуратура Старокулаткинского района прини-
мает меры по защите прав ветеранов Великой 

Отечественной войны

Закон и порядок

Яңа ел – төрле маҗара-

ларга  бай  серле  бәйрәм. 

Аны  һәркем  көтеп  ала. 

Бигрәк  тә  балаларга  шат-

лык,  куанычлар  өләшә  бу 

бәйрәм.  Район  балалар 

китапханәсендә оештырыл-

ган яңа ел тамашасында ба-

лалар укытучылары белән 

бергәләп  катнаштылар. 

Нәниләр  Кар  Бабай,  Кар 

кызы  белән  төрле  уеннар 

уйнап, җырлап, биеп күңел 

ачтылар,  үзләренең  оста-

лыкларын  күрсәтеп  чы-

гыш ясадылар. Кыш бабай 

өләшкән татлы күчтәнәчләр 

белән  сыйландылар.  Бәй-

рәмебез  кунаклары  шат 

күңел, бәйрәм рухы белән 

таралыштылар.

Әлфия 

РӘХМӘТУЛЛИНА,

китапханәче.

КИТАПХАНӘДӘ ЯҢА ЕЛ 
ТАМАШАСЫ

Гомер барышында кеше 
ниләр генә күрми һәм шат-
лыкларга да, кайгыларга да 
тап  була.  Гөрләп  яшәгән-
дә,  төрле  бәлалар  да  аяк 
астыннан чыга да куя.

Минем белән дә 31 де-
кабрьдә  аяныч  хәл  килеп 
чыкты.  Ул  көнне  мунчага 
кергәч,  хушымны    югалт-
тым.    

 Шушы хәлдә булуымны 
сизеп,  туганнарым,  дус- 
ишләрем    ярдәм  итәргә 
керешкәннәр  һәм  ашыгыч 
ярдәм  хезмәте  чакыртып, 
мине  район  больницасына 
озатканнар.  

7 сәгать буе  хәтеремне 
югалтып  ятканмын.  Ре-
анимация  бүлегендә  си-
стемалар  куйгач  кына, 
күзләремне  ачып,  янымда 

шәфкать  туташларының 
булуын  күрдем.  Аларның 
ярдәме белән хәлем әкрен 
генә  уңайлана  башлады. 
Миңа  тулаем  аяк    өскә 
басыр өчен район  больни-
цасында 9 көн ятарга туры 
килде. Шушы вакыт эчендә 
табиблар  янымда  булып, 
мине  үлем  тырнагыннан 
коткарып калдылар. 

Дөньяда  мәрхәмәтле 
кешеләр бихисап икәнлеген 
шунда  гына  аңладым  һәм 
аларга җылы теләкләремне 
генә җиткерәсем килә. 

Миңа  беренче  ярдәм 
күрсәткән  авылыбызның 
шәфкать  туташы  Суфия 
Абдуллинага,  дуслары-
быз,  туганнарыбыз Фәүзия 
Курамшинага,  Серур  Вәл-
шинага, Расимә Нуртдино-

вага,  Иршат  Сатдыковка, 
районыбызның табиблары 
Әлфия  Масовага,  Лилия 
Сәләевага,  Алсу  Хафизо-
вага, шәфкать туташы Гөл-
синә  Сәләевага,  ашыгыч 
ярдәм  күрсәтү  службасы 
шоферларына һәм башка-
ларга олы рәхмәтләремне 
җиткерәм.

Ходай  Тәгалә  алар-
га исәнлек-саулык, 
гаиләләренә  тынычлык 
бирсен. 

Аларның  изгелекләрен 
Ходай үзләренә кайтарсын. 

Олы рәхмәтләр белән 
Яңа Кулаткы авылының 

“Иман” мәчете имамы 
Алимҗан хәзрәт 
Шәрәфетдинов. 

Олы рәхмәт сезгә

19 январь көнне Ульяновск 
өлкәсенең  барлыкка  килүенә 
74  ел  тулды.  Шушы  уңайдан 
Иске Кулаткы район мәдәният 
йортының  бию  залында  тан-
таналы  чара  оештырылды. 
Әлеге  чарада  районыбызның 
барлык  оешма-предприятие, 

район администрациясе, мәк-
тәпләр һәм балалар бакчалары 
коллективлары  катнашты. 
Истәлекле  чара    Россия  һәм 
Ульяновск өлкәсенең гимннары 
белән башланды. Иске Кулат-
кы  район  администрациясе 
Башлыгының беренче урынба-

сары И. Ш. Магдеев Ульяновск 
өлкәсе Губернаторы һәм район 
администрациясе  Башлыгы-
ның  котлауларын  җиткерде. 
Яшь гражданнарга паспортлар 
тапшырды. Шулай ук алдынгы 
хезмәткәрләр  Почет  грамо-
талары  һәм  Рәхмәт  хатлары 
белән  бүләкләнде.  Сугыш 
ветеранының тол хатыны һәм 
райондашларыбыз  арасында 
абруй  казанган  хезмәт  вете-
раны Шәфика апа Ханбикова 
да матур котлау сүзләрен җит-
керде, яшь буынны өлкәбезнең 
һәм районыбызның чын патри-
отлары булып үсәргә өндәде. 
Өлкә һәм район җитәкчеләре 
адресына    рәхмәт  сүзләрен 
юллады.  Тантаналы  чара  ба-
лаларның  матур  чыгышлары 
белән үрелеп барды.

Өлкәбезнең туган көне

РФ Президентының матбугат сәркатибе Дмитрий Песков ил Башлыгы Владимир Путинның яңа срокка сайлауларда катнашачагына 
ышаныч белдергән. Бу хакта  INTERFAX.RU хәбәр итә. Песков сүзләренчә, җитди оппозиция барында илгә файдасы да күбрәк булыр 
иде. “Минемчә, халыкның 90 %ы хуплаган гамәлдәге хакимияткә көндәшлек тудырырга сәләтле, җитди карашлы, тәҗрибәле профес-

сионаллары һәм сәясәтчеләре булган оппозиция илгә файда гына китерәчәк”, – дигән Кремль вәкиле.

 21 январьда Иске Яндука, Яңа 
Яндука,  Бахтеевка  авылла-
рында, Иске Кулаткы эшчеләр 
поселогында  халык    җыены 
булды. Аны Иске Кулаткы рай-
он  администрациясе  Башлыгы 
И. А. Аблязов алып барды. 
Бу  мөһим  чарада  Бахтеевка 
авыл  клубына  кпиталь  ре-
монт  ясау  һәм  Иске  Кулаткы 
эшчеләр  поселогында    Ха-
лык  паркын торгызу - мөһим 
мәсьәләләр булып яңгырады. 
Бахтеевка  авылындагы  клуб 
озак  еллар  инде  капиталь 
ремонт таләп итә. Моның ту-
рында авыл халкы күп мәртәбә  
район җитәкчеләренә мөрәҗә-
гать итеп килделәр. Аны уңай 
якка чишәргә өлкә администра-
циясенең махсус программасы 
хәл  итәчәк.  Авыл  клубына 
капиталь  ремонт  өчен  смета 
буенча 1,5 миллион сум акча 
кирәк.  Шушы  сумманың  5 
процентын халык, 10 процен-
тын  район  администрациясе 
тапшырганда,  калган  акча 
средстволары махсус програм-
ма нигезендә биреләчәк. 
Моның турында  район  мәдә-
ният  бүлеге  мөдире  Ф.  А. 
Кузәева  чыгыш  ясады  һәм 
авыл клубына ремонтка ярдәм 
итү  буенча  инициатива  груп-
пасы бертавыштан сайланды. 
Аның рәисе итеп авыл культура 
йортының  директоры  М.  В. 
Мансурова билгеләнде. 
Гражданнарның җирле иници-

ативалары конкурс аша узган 
очракта, Бахтеевка  авылы  клу-
бына тулаем ремонт ясалыр. 
Җыенда авыл клубына табигый 
газ  кертү  кирәклеге  турында 
да  халык  зур  борчу  тудырып 
сөйләде. 
-Бу мәсьәләне дә якын арада 
бергәләп уңай якка чишәрбез, 
–дип  белдерде  район  адми-
нистрациясе  Башлыгы  И.  А. 
Аблязов.
Иске  Кулаткы  эшчеләр  по-
селогында  Халык  паркын 
яңадан сафка бастыру шулай 
ук    борчыган  сорауларның 
берсе  булып  санала.  Шуңа 
күрә  ул  көнне  халык  җыены 
парк  территориясендә үк үтте. 
Бирегә    район  җитәкчеләре,  
поселок  халкы,  малтабарлар 
жыелган иде.
Смета документлары  буенча 
әлеге  паркка  2  миллион  сум 
акча кирәк була. Аның 12 про-
центын - халык 10 процентын 
район  администрациясе  бир-
гәндә,  махсус    программага 
конкурс аша үтеп парк яңадан 
сафка бастырылачак.  Биредә 
шулай ук халык инициативасы 
группасы  бертавыштан  сай-
ланды. Аның  рәисе  итеп  Р . А. 
Хөснетдинов  билгеләнде. Р. А. 
Хөснетдинов бу инициативаны 
яклап, паркны сафка бастыру 
өчен үзеннән 100 мең сум акча 
бирде.

Рөстәм АРИФУЛЛИН.  

Авыл клубы  да, Халык 
паркы да кирәк

2017 ел - Ульяновск өлкәсендә Мәрхәмәтле эшләр елы
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ИХТИРАМГА   ЛАЕК   ШӘХЕСЛӘР

Минем  әни-әтием 
Зәйтүнә Шәйдулловна 
һәм Мәүлет Юсупович  
Аксәновлар  Урта  Те-
решка авылында туып 
үскәннәр.  Әби-бабам 
яшь  вакыттан  хезмәт 
яратканга, бу уңай сый-
фатлар әни-әтиемә дә 
бирелгәндер,  мөгаен. 
Бәлки,  шуңа  алар  бу 

тормышның  кадерен 
белергә  өйрәнгәннәр 
дә.  Бу  авылда  минем 
газиз  кешеләремнең 
бала  чаклары,  мәктәп 
еллары  сизелми  дә 
үтеп    киткән.  Яшьлек 
елларына  җитеп  хис-
ләре өлгергәннән соң, 
алар 1967 елда  бергә 
кавышып, тату тормыш 

корып  җибәргәннәр. 
Авылда  туып  үскәнгә, 
әти-әнием  дә,  эштән 
чыныгу  алганнар  һәм  
элеккеге  “Рассвет” 
колхозында  тырышып 
хезмәт иткәннәр. 

Аннан  соң  язмыш  
аларны Ташкент 
шәһәренә алып килгән, 
чөнки  биредә  әби-ба-
бам ягыннан бик күп ту-
ганнарым  яшәгәннәр. 
Бу    шәһәрдә    минем 
һәм  энем  Маратның  да 
балачак  еллары  үтте. 
Биредә мин медицина 
училищесын  тәмам-
лап,  кулыма    диплом  
алдым.

Ташкент   шәһәрен-
дә    әтием    шофер  
булып  хезмәт  иткәнгә 
күрә, бу һөнәрне энем 
Марат та үз итте. 

Менә  шулай  чит 
төбәктә  яшәсәк  тә, 
без әби-бабаларыбыз-

ның туган җирен, Иске 
Кулаткы  районын  са-
гынып,  Урта  Тереш-
кага еш кайта и д е к .            
Моның  турында  якты 
хатирәләр  бүген  дә 
саклана. 

Авыл  балалары 
белән бергә су буенда 
коенып,  уйнап  үскән 
вакытлар  истән  һич 
тә  чыкмый.  Шундый   
якты,  матур  бала  ча-
гыбыз  өчен  без  бүген 
дә  әти-әниләребезгә 
олы  рәхмәтле  булып 
калабыз.

Советлар С о ю -
зы  таркалу  алдын-
нан    күп  гаиләләр   
Урта      Азиядан  туган  
төбәкләренә,    яисә 
аларның    янәшәсенә 
килеп урнашырга 
мәҗбүр  булдылар.  Бу 
сынау  аша    без  дә  
үттек  һәм  1990  елда 
Новоспасск  эшчеләр 

поселогына  килеп  ур-
наштык. 

Бу    поселокта  әти- 
әнием  өй-йорт  сал-
дылар  һәм    без    би-
редә тыныч гомер итә 
башладык.  Әтием  ул 
вакытта  эшчеләр    по-
селогының  оешмасын-
да - шофер, әнием ит 
комбинатында  эшче 
булып  хезмәт  иттеләр. 
Алар биредә дә сынат-
мадылар  һәм  эш урын-
нарыннан    күптөрле 
Мактау хатлары белән 
бүләкләнеп,  лаеклы 
ялга чыктылар.

Безнең  газиз  ке-
шеләребез тыныч карт-
лык  көннәре  кичереп, 
бер-берсен  ихтирам 
итеп,  мөселман  йо-
лаларын  башкарып 
яшиләр. Әтием мөсел-
маннар  белән  даими 
рәвештә мәчеткә дога-
лар кылырга йөри. 

Без Новоспасск эш-
челәр  поселогында 
яшәсәк  тә,  Урта  Те-
решка  авылы  белән 
элемтәләрне    бер  дә  
өзмибез.  Гает  көн-
нәрендә  яисә  башка 
бәйрәмнәрдә  авыл-
дашлар  һәм  туганнар 
белән җылы итеп ара-
лашабыз. 

 Әти-әниемнең тор-
мыш  юлы  матур  һәм 
искиткеч сокланырлык. 
Бергә  тату  яшәүләренә 
дә инде 28  январьда  50 
ел тула.Шушы уңайдан 
без,  балалары  Флю-
ра,  Марат,    оныклары 
Флорида  аларны    ал-
тын    туйлары  белән 
кайнар  котлыйбыз  
һәм корычтай исәнлек 
теләп,  безнең  белән 
аралашып, озын гомер 
итүләрен  телибез. 
Алтын юбилейда 
                сезне  кочып,

Чын күңелдән тәбрик 
                               итәбез. 
Чын йөрәктән сезгә
            бәхет   теләп,
Матур сүзләр генә 
                      әйтәбез. 
Сез яшь әле, матур 
                          күркәм әле
Чәчләрегезгә бәсләр 
                        кунса да .
Иң кадерле 
                кешеләребез
                          сез безнең
Күпме генә яшегез 
                            тулса да. 
Балаларым, диеп 
                  яшисез сез,
Күптән инде зурлар 
                          булсак та. 
Аз булыр күк әти-әни 
                            сезгә
Нинди изгелекләр 
                         кылсак та.  

Флюра 
ДИНЮШЕВА.

Новоспасск эш-
челәр поселогы.

Алтын юбилейда сезне кочып 

Һәр дәү әти оныкларын тырыш һәм җаваплы 
булырга өйрәтә

Бала  чакта  һәр-
кемнең    иң  якты  ха-
тирәләре  дәү  әтисе 
белән бәйледер. Кемнән 
генә сорасаң да :

  -  Дөрестән  дә,  ба-
лачагымның  иң  якты, 
җылы  истәлекләре   
яраткан  дәү  әтием 
белән  бәйле.  Эше  ни-
кадәр генә тыгыз булса 
да, ул һәрвакыт минем 
өчен  вакытын  таба. 
Мине  авыл  тормышы-
ның, шашка -  шахмат 
уенының  серләренә 
төшендергәнен хәтер-
лим. Аның янәшәсендә 
һәрвакыт бик җылы һәм 
рәхәт,  чөнки  ярдәмен 
һәм  кайгыртуын  то-
ясың...

Иске Атлаш авылында 
яшәүче  Шәүкәт  Мөбино-
вич  Аввәсовның  оныгы 
Рөстәм  дә  Ульяновск 
шәһәреннән атлыга – ат-
лыга авылга бабасы янына 
кайта. Чөнки биредә аны 
җылы  күңелле  Хатимә 
әбисе белән акыллы, са-
быр Шәүкәт бабасы көтә. 
Ул аларны бик ярата һәм 
ихтирам итә.

Ә  инде  бабасы  оны-
гын  ничек  өзелеп  көтүе 
турында  сөйлисе  дә  юк. 
Менә шушы көннәрдә дә  
Аввәсовлар  гаиләсен-

дә  зур  вакыйга  булачак. 
Шәүкәт Мөбинович үзенең 
70  яшьлек  юбилеен  кар-
шылый. Әмма бу чарада 
Рөстәм  иң  алгы  планда 
өстәл  уртасында  дигән-
дәй.  Бабасының  юбилее 
булгач,    ул  әтисе  белән 
алдан  ук  авылга  кайтып 
куйган.  Әтисе  ярдәмлә-
шеп  йөргәндә,  Рөстәм 
бабасын “развлекать” итә. 
Ә  Шәүкәт  Мөбиновичка 
оныгына  үткән  бай,  кай-
нап  торган,  мәшәкатьле 
тормышыннан  сөйлисе 
вакыйгалары  бик  күп. 
Дөрес,  ул  алар  турын-
да  искә  алып  оныгына 
әкият  кебек  кенә  сөйли. 
Рөстәмгә  ул  әкият  булса 
да, Шәүкәт Мөбиновичка 
ул чын. Катлаулы, киерен-
ке чорга туры килде аның 
тормышы. Ул чорны онык 
белеп калырга тиеш. Ба-
ланың  күңелендә  бары- 
бер сакланыр,  бабасының 
Иске Атлаш  авылында  зур 
терлекчелек комплексын-
да  меңләгән  мал - туар  
асраганы.  Тонналап  сөт 
җитештерелеп хөкүмәткә 
тапшырулар,  басулар-
да  Идел  дулкыны  кебек 
шаулап  иген  үсүләр,  кү-
пләп техника, комбайннар  
эшли  булган,  дип  сөйли 
иде дияр. Нишлисең, тор-

мыш шулай  әкрен генә ага 
бирә. Үткән тормыш кемгә-
дер  чын,  кемгәдер  әкият 
булып артта кала.  Шәүкәт 
Мөбинович  бар  гомерен 
туган  төбәгендә  хезмәт 
итүгә  багышлады.  Мосе-
евка  авылында  крестьян 
гаиләсендә  туып  үскән, 
мәктәпне  тәмамлагач,  
авыл    хуҗалыгы  инсти-
тутында  укып,  зоотехник 
һөнәрен  үзләштергән. 
Туган  авылында  хезмәт 
биографиясен    башлап  
җибәргән.  1969  елда  үзе 
кебек  үк  уңган,  җитез, 

шушы ук хуҗалыкта баш 
агроном  булып  хезмәт 
итүче  Иске  Майна  рай-
онының  Иске  Кызылсу 
авылында  туып  үскән 
Хатимә  Сәитовна  белән 
матур гына тормыш корып 
җибәргәннәр. "Киров"  исе-
мендәге колхоз дип исем-
ләнгән  Мосеевка  авылы 
басуларында  берсе  мул 
уңыш  үстерсә,  икенчесе 
терлекчелек  тармагын 
сафка  бастырырга  ке-
решкән.  Ике  яшь  белгеч 
үзләренең    һөнәрләрен 
бик яратканга, нәтиҗәләр 

дә  куандырырлык  була. 
Мосеевка авылының ком-
лы-  ташлы  ярлы  туфра-
гында  минираль  ашла-
малар кулланып, койдыру 
челтәрен  киң  кулланып, 
мул  уңыш,  терлек  азы-
клары үстерәләр. Аннары 
ике  сәләтле  белгечне 
аерым  бер  хуҗалыкны  
Иске  Яндука  авылының 
“Күмәк  көч”  колхозына 
юнәлдерәләр.  Шәүкәт 
Мөбиновичны  колхозчы-
лар җитәкче итеп сайлап 
куялар. Шушы чорда авыл 
үсә,  бик  күп  биналар  тө-
зелә. Авылда клуб, адми-
нистратив  бина,  машина 
– тракторлар мастерское, 
ашханә,  ындыр  табагы, 
колхозчыларга  квартира-
лар төзелә. Бүген дә  әле 
ул  биналарның  байтагы 
сакланган.  Фермада  1200 
мөгезле  эре  терлек,  шу-
ның  500  башы  сыерлар. 
Авыл  халкы  рәхәтләнеп 
фермада, кырда да эшли, 
үз тормышын да мул итеп 
җиткерә.  Һәркайсының 
йортында сыер, сарыклар, 
кош-корт асрала.  Әлбәт-
тә,  бүген  Иске  Яндука 
авылына барып карасаң, 
ул тормышны чыннан да 
әкияттәй  хис  итәр  идең. 
Чөнки ярты авыл өйләре 
ябылган,  кырлар  чәчел-

ми, фермалар таушалып 
бара. Көнне – төнгә ялгап, 
бар көчен, сәләтен биреп 
хезмәт иткән, булдырган, 
төзегән  кешеләргә  моны 
күреп  –  белү  -  бигрәк 
тә    кызганыч,  әлбәттә. 
Аннары ул дистә еллык го-
мерен Иске Атлаш авылы 
экономикасын  үстерүгә 
багышлый. Биредә дә ул 
төзегән терлекчелек ком-
плексы юкка чыгып бара.

Тик  Шәүкәт  Мөбино-
вичка  бүген  артык  по-
шынып торырга урын юк, 
чөнки ул үзенең һөнәрен, 
белгәннәрен, сәләтен улы 
Илдарга өйрәтеп, күчереп 
өлгергән.  Алар  моннан 
дистә ел элек улы белән 
Иске  Атлаш  авылында 
“Избалык”  исемле    фер-
мерлык хуҗалыгы оешты-
рган иделәр. Аввәсовлар 
гаиләләре  белән  аның 
эшен  җайладылар.  Ха-
тимә  Сәитовнаның  кыр-
лар технологиясен белүе, 
Шәүкәт  Мөбиновичның 
терлекчелек  асрау  сер-
ләрен  аңлавы  –  барысы 
да уллары Илдарга күчкән. 
Дөрес,    ул  үзе  дә  авыл 
хуҗалыгы  институтында 
укып, агроном белгечлеге 
алды.  Әмма  тәҗрибәне 
белгән  кешеләр  янында 
туплау - тагын да яхшырак. 

Бүген  ИП  “Аввә-
сов  И.Ш.”  фермерлык   
хуҗалыгы    Иске    Атлаш  
авылында  иң  куәтлесе, 
ә Илдар Шәүкәтович ста-
роста һәм район авыл Со-
веты депутаты. Әтисенең 
данлыклы эшләрен дәвам 
иттерә,  авылдашларына 
ярдәм итә, төбәкләренең 
үсеше  өчен  бар  сәләтен 
бирә.  Димәк, Шәүкәт Мө-
бинович оныгы Рөстәмгә 
абыйсы  Илдар  турын-
да  да  горурланып  сөйли 
ала.  Рөстәмгә  чын  егет, 
җәмгыятьнең  файдалы 
кешесе булыр өчен үрнәк 
алырдый кешеләр бар.

Бүген  Шәүкәт  Мөби-
новичны  матур  бәйрәме 
белән  чын  күңелдән  тә-
брик итәсе килә! Беренче 
чиратта    төп  тормыш 
дәресләрен  –  балалары: 
улы  Илдар  белән  кызы 
Илмирага  һәм  оныгына 
тапшырган  өчен,  кыл-
ган  яхшылыклары  һәм 
күңел җылысы, тормышка 
булган  бетмәс-төкәнмәс 
мәхәббәте, зирәклеге һәм 
нинди генә ситуациядә дә 
үзенә генә хас үткен юмор 
хисең  өчен  рәхмәтемне 
җиткерәсе  килә.  Әлбәт-
тә, сәламәтлек һәм озын 
гомер телисе килә. 

Майзә МАСИЕВА.

Иң    кадерле    кешебез  –  яраткан  тормыш 
иптәшем,  газиз  әтиебез,  сөекле  бабакаем 

Шәүкәт  Мөбинович АВВӘСОВ!
Кадерлебез, без синең игелегең, сабырлыгың, олы 
йөрәкле булуың, тырышлыгың алдында баш иябез.
Тормышыбызда  киңәшчебез,  ышанычлы  терәк 
булып яшәвең - безнең өчен зур бәхет. Сине ихлас 
күңелдән олы бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Сиңа 
корычтай  нык  сәламәтлек,  озын-озак,  бәхетле, 
тыныч, имин, мул тормыш телибез. Гомерең шат-
лык-куанычлар белән тулып торсын, балаларың-
ның уңышларына, тормышларына сөенеп яшәргә 
насыйп  булсын.  Һәрвакыт  ярдәмчел,  аңлаучан, 
тырыш булганың  өчен Аллаһының мең рәхмәте 
яусын сиңа. Без сине бик-бик яратабыз!
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 Хатимә 
Сәитовна,  кызың  Илмира,  киявең  Мансур, 
оныгың Рөстәм.

Иске Атлаш – Ульяновск.

Иске  Атлаш  авылында  тормыш  итүче 
Шәүкәт  Мөбинович АВВӘСОВ 25 январьда 
70 яшьлек  юбилеен билгели. Сөекле әтиебез!
Гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә 
үрнәк булырлык кадерле әтиебез! Сине юбилеең 
белән кайнар котлыйбыз. Әнием белән безне 
кадерләп,  яратып-сөеп  үстереп,  олы  тормыш 
юлына аяк басарга булышканың, гаделлеккә өй-
рәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Син олы җанлы, 
киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, 
киңәшчебез,  җылы  кояшыбыз,  рух  чишмәбез. 
Син  тормыш  авырлыкларын  җиңә  килгәнсең, 
балаларыңа,  туганнарыңа  сабырлык,  изгелек, 
шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Барысы 
өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа! 
Әле һаман без дип яшисең син,
Күптән инде зурлар булсак та.
Аз булыр күк, әткәй, синең өчен
Нинди изгелекләр кылсак та.
Кояш җылысына җыелгандай,
Сыенабыз әти яныңа.
Тормыш ямен, матурлыгын тоеп,
Яшә, әти, яшә тагын да.
Иң  җылы  теләкләр  белән  улың  Илдар 
Шәүкәтович, киленең Иркә Рафаэловна.

Иске Атлаш.

Хөрмәтле кодам, яраткан абыебыз 
Шәүкәт  Мөбинович АВВӘСОВ!

Кадерлебез!  Сине  бүген  гомер  бәй-
рәмең, туган көнең белән котлап, иң изге 
теләкләребезне, йөрәктәге иң җылы хис-
ләребезне җиткерәсебез килә. Һәр туар 
таң  үзенең  назлы  җилләре  белән  сиңа 
куанычлы  хәбәрләр  генә  алып  килсен. 
Кайгы-хәсрәт  йортыгызның  капкасын 
беркайчан  да  какмасын.  Ходай  сине 
сәламәтлегеңнән, күңел тынычлыгыннан 
аермасын. Тормышыңның бүгенгедән дә 
матур, ризыгың мул, дусларың күп булуын 
телибез. Гомер буе шулай бергә-бергә ты-
нычлыкта, тигезлектә, муллыкта, рәхәттә 
яшәргә язсын.
Күпме булса җирдә изге теләк
Без телибез сиңа барын да.
Ап-ак карлар кебек бәхет яусын
Туган көнеңнең һәрбер таңында.
Иң матур теләкләр белән кодагыең Роза 
Якуповна, бертуганыңның кызы Роза 
Рахманкулова, тормыш иптәше Каюм, 
кызлары  Зөлфия,  Гүзәл  гаиләләре 

белән һәм Лилия.

Кадерле  туганыбыз,  абыебыз 
Шәүкәт  Мөбинович АВВӘСОВ!

Кадерлебез! Сине чын күңелдән күркәм 
юбилеең белән тәбриклибез. Олуг юбиле-
ең  мөбарәк, ризык тулы өстәлегез түгәрәк, 
гомер  юлың  сикәлтәсез  һәм  куанычлы 
булсын.  Кылган  игелекле  гамәлләрең 
үзеңә меңе белән әйләнеп кайтсын. Йө-
зеңдәге  шатлык  нурлары  беркайчан  да 
сүнмәсен. Гаиләдә дә гел шулай  үрнәк  
әти,    алыштыргысыз  тормыш  иптәше, 
туганнарыгызның  таянычы  булып,  тор-
мыш иптәшең Хатимә белән тигезлектә, 
балаларың, туганнарың ихтирамын тоеп 
яшәргә язсын.
Гомер юлың синең озын булсын,
Матур тормыш аны бизәсен.
Яшәү дәверең бәхет белән үтсен,
Авырлыклар бер дә килмәсен.
  Җылы  теләкләр  белән    Иске 
Майна районының Кызылсу авылын-
нан  Минахмет  Садыйков,  тормыш 
иптәше Әлфия һәм балалары белән, 
Менҗия Идиатуллова, тормыш иптәше 
Гакиф  һәм  балалары  белән,  сеңел-
ләрең  Минҗиһан,  Сания  гаиләләре 

белән.

24 январь көнне Ульяновск педагогия университетында Губернатор С.И. Морозов җитәкчелегендә мәгариф 
һәм демографик сәясәт мәсьәләләре буенча киңәйтелгән утырыш үтте.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

Гомернең  һәр  көне  бер 
мизгел. Якты дөньяда яшәүнең 
мәгънәсе дә әнә шул кечкенә 
генә  булып  саналган  мизгел-
ләрнең  кадерен  белү,  игелек 
кылу,  изгелек  эшләү.  Әйе, 
гомер  аккан  су  кебек  үтә  дә 
китә икән. Башта тизрәк үсеп 
балалар бакчасына, мәктәпкә 

барасы  килә,  аннары  гашыйк 
буласы, кияүгә чыгасы, ул-кыз-
ларыңны  кулыңа  алып  сөясе 
килә башлый. Әле кайчан гына 
мин үзем дә шундый идем бит 
дип, буй җиткән улыңа, кызыңа 
карап  шаккатасың.  Оныклар 
кулыңа  алып  сөя  башлагач, 
безгә дә картлык килә икән бит 

дип уйлана башлыйсың.  Ләкин 
гомерең заяга узмаган, үзеңнән 
соң жирдә үз эзең, үз юлың ка-
лырлык итеп яшәгәнсең икән, 
үкенечле түгел. Инде 30 елга 
якын  гомерен  сәүдә  өлкәсен-
дә  хезмәт  итүгә  багышлаган 
Румия Фәйзулловна Мохамме-
дова да 55 яшенә аяк басканда 
әнә шулар турында уйланадыр, 
ниндидер  нәтиҗәләр  ясый. 
Үзенең  бөтен  гомерен  халык 
белән  эшләүгә  багышлаган, 
бүген  дә  авылдашлары  ара-
сында файдалы кеше булуына 
куанып яшидер.

Кирюшкино  авылында 
яшәүче сугыш ветераны Фәй-
зулла  абый  белән  Гөлйөзем 
апа  гомер  буе  колхозда  бил 
бөгәләр, авырлыгын да, шатлы-
клы мизгелләрен дә җитәрлек 
татыйлар. Дүрт балаларын да 
тир  түгеп  тапкан  хезмәтнең 
генә җимешләре татлы икәнен 
аңлатып  үстерергә  тыры-
шалар.  Румия  апа,  беренче 
балалары буларак, иң тырыш, 
кешелекле  һәм сабыр булуы 
белән  аерылып  тора.  Кеч-
кенәдән үк әти-әнисенә өй һәм 
йорт  эшләрендә  ярдәм  итеп 
үсә.  Мәктәптә  10  сыйныфны 
тәмамлагач ук, колхозга учет-
чица булып эшкә урнаша. Менә 
шулай  башланып    китә  аның 
катлаулы хезмәт биографиясе. 
“Красная  Заря”  колхозы  аш-
ханәсендә,  аннары  мәктәптә 

пешекче  булып  эшли.  Аның 
эш  сәләтен  күреп,  авылдагы 
кибеткә сатучы булып эшләргә 
чакыралар һәм бүгенге көндә 
дә  ул  авылдагы  бердәнбер 
кибеттә  хезмәт  итүен  дәвам 
итә. Румия ханым кайда гына 
эшләсә  дә,  хезмәттәшләре 
арасында  ихтирам  казана. 
Беркайчан  да  “әйдә,  ярар”га 
эшләми, үрнәк булырга тыры-
ша. Кеше кайгысын үз йөрәге 
аша  уздыра  белә,  беркайчан 
да  авыр  сүз  әйтми,    кайчак 
характерына хас шаян сүзләре  
белән дә күңелне күтәреп куя.

Румия  апа  Кирюшкино 
авылының  сабыр,  тыныч  хо-
лыклы  һәм  эшчән  кешесе 
Адельша  абыйга  тормышка 
чыга. Яшь гаиләне колхоз яңа 
төзелгән  өй  белән  дә  тәэмин 
итә. Озак та үтми, гаиләләрен 
тулыландырып, уллары Радик 
дөньяга аваз сала. Мохамме-
довларның гаиләсе йортлары 
тулы мал-туар, бакчаларында 
яшелчә  үстерәләр.  Олыгаеп 
барган  әти-әниләренә  терәк 
булып  яшиләр.  Саулыклары 
бөтенләй какшагач, әниләрен 
өйләренә алып тәрбияләделәр 
һәм  хөрмәтләп  соңгы  юлга 
озаттылар. 

Мәшәкатьле  авыл  тор-
мышында  кайнап,  еллар  тук-
таусыз  алга  ашыкты.  Уллары 
Радик  та  үсеп  җитте.  Аңа 
кирәкле  һөнәр  үзләштерергә 

ярдәм  иттеләр.  Гөрләтеп  туй 
уйнадылар  һәм  киленлеккә 
үз  авылларыннан  ук  Гөлназ 
исемле кызны алдылар. Бала-
лары Сызран  шәһәрендә эшкә 
урнашты  һәм  әти-әниләренә 
Юлия  һәм Артур исемле оны-
клар  да  бүләк  иттеләр.  Тик  
Румия апаның тигез, шатлыклы 
мизгелләр һәм хыяллар белән 
тулы тормышын кара болытлар 
урап алды. Адельша абый юл 
фаҗигасендә  һәлак  булды. 
Румия апа пар канатсыз калды. 
Кайгысын  эчкә  йотып,  авыр 
тормыш йөген  тол хатын үзе 
генә  тарта  башлый.  Авыру, 
ярдәмгә мохтаҗ булып калган 
каенатасын,  сугыш  ветераны 
Сәгъди  абыйны    өенә  алып, 
яшь баладай тәрбияләде һәм 
хөрмәтләп, соңгы юлына озат-
ты. Дөрес, улы һәм килене дә 
аңа нык булышалар.

Менә  шулай  Румия  апа, 
бүген  дә  якты  кояш  төсле, 
барысына да күңел җылысын 
бүләк  итә.  Гомер  буе  бөтен 
якыннарын  үзе  янына  җыеп, 
җылытып  торучы  якты  учак 
булып яши ул.  Авырлыкларга 
уфтанмый, улы Радик, килене 
Гөлназ,  оныклары  Юлия  һәм 
Артурны  шатланып  каршы 
ала,  тәмле  ризыклары  белән 
куандыра. 

Якын  дуслары,  күршеләре 
дә  Румия  апа  турында  гел 
мактау сүзләре генә әйтәләр: 

”Румиянең  күңел  киңлегенә, 
сабырлыгына, уңганлыгына со-
кланмастый мөмкин түгел. Бик 
күп авырлыклар күрергә туры 
килсә  дә,  ул  һәрвакыт  ачык 
йөзле, йомшак күңелле булып 
кала белә. Киләчәктә дә шулай 
авырлыкларны да, шатлыклар-
ны бергә бүлеп, бала, оныкла-
рыбызның уңышларына куанып 
яшәргә насыйп булсын иде. 26 
январь көнне якын дустыбызга 
55 яшь тула. Истәлекле юби-
лее  уңаеннан  Румиягә  күңел 
түребездән  чыккан  иң  матур 
теләкләребезне  юллыйбыз. 
Озак еллар дәвамында, саулы-
кта,  шатлыкта,  якыннарының, 
дусларының күңел җылыларын 
сизеп яшәвен теләп калабыз.” 

Эй,  гомернең  агышлары! 
Сизми-сиздерми генә рольләр 
алышына:  бала-ана-әби;  ки-
лен-каенана.  Бер  баскычтан 
икенчесенә  күчә  алу,  һәр-
берсендә  күңел  матурлыгын 
саклап калу, уйласаң, үзе зур 
бәхет инде ул. Димәк, тормыш 
сукмакларыннан  ышанычлы 
атлап барган, күңелен яраткан 
хезмәтенә  багышлаган,  дус- 
ишләренең,  туганнарының, 
балаларының  кадер-хөрмә-
тенә  төренгән  Румия  апа  да 
– бәхетле кеше!

Гөлназ КУЗӘЕВА.

Оныкларым - яшәү дәвамы

Югары Терешка авылында гомер кичерүче Өркия 
Фәйзулла кызы һәм  Ринат Әхтәм улы ХАСАНОВ-
ЛАРНЫҢ гаилә корып бергә яши башлауларына 25 
январьда 50 ел тула. Кадерле әтиебез һәм әниебез, 

яраткан бабакаебыз һәм әниебез!
Ихлас  күңелебездән  сезне 
гаилә  бәйрәмегез  -  Алтын 
туегыз  белән  чын  күңелдән 
тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгалә 
сезгә хәерле озын гомерләр 
биреп,  исәнлектә-саулык-
та,  тигезлектә,  тынычлыкта, 
бер-берегезгә  терәк  һәм 
таяныч булып, пар күгәрченнәр кебек гөрләшеп яшәргә 
һәм безне шатландырырга насыйп итсен.
Котлы булсын Алтын туегыз,
Гомерегез үтсен шатлыкта.
Кайгы күрмәгез, чирне белмәгез
Һич бирешмәгез олы картлыкка.
Парлап канат кагу җиңелрәк,
Язмыш сезне ялгыз итмәсен.
Бәхет чишмәгез гел ташып торсын,
Кайчан да аның суы кипмәсеен. 
Иң изге теләкләр юллап, улыгыз Рафаэль, кызыгыз 
Гөлсинә, киявегез Наил, киленегез Радия, оныклары-
гыз Эльвира, Регина, Рушана-Рафик.

Югары Терешка - Сызран - Кубра.

Иске Атлаш авылында гомер кичерүче Фәридә Адель-
шовна НАСЫЙРОВАГА 29 январьда 55 яшь тула. 

Хөрмәтле дустыбыз!
Сиңа  иң  изге,  йөрәк  түрләребез-
дән чыккан ихлас теләкләребезне 
җиткереп,  сәламәтлек,  озын  го-
мер,  матур  һәм  бәхетле  тормыш, 
җан  тынычлыгы  телибез.  Кыш 
көне тугангадырмы син җиһанның 
сафлыгын  да,  ак  карларның  йом-
шаклыгын да үзеңә сыйдыргансың. 
Һәрвакыт  ягымлы,  киң  күңелле, 
кешеләргә ярдәмчел булганың өчен 
якыннарыңның,  дусларыңның,  ту-
ганнарыңның ихтирамын казандың. 

Тормышта ышанычлы терәк, гаилә җылысын саклаучы кояш 
син. Без сине чиксез хөрмәт итәбез.
Котлы булсын синең юбилеең,
Бирсен Ходай саулык корычтай.
Якыннарың, балаларың белән
Озак яшә нурлы кояштай.
Матур теләкләр белән Мусиннар һәм Яфаровлар гаиләләре.

Иске Атлаш – Жигулевск.

Хөрмәтле Шәфика Үмәровна ХАНБИКОВА!
 РФ Пенсия фондының Иске Кулаткы район идарәсе коллекти-
вы һәм Иске Кулаткы пенсионерлар Союзы әгъзалары ихлас 
күңелдән Сезне туган көнегез белән кайнар котлыйлар. Сезгә 
булган рәхмәтләребезне, күңелләрдәге теләкләрне сүз белән 
генә  әйтеп  бирергә  мөмкин  түгел,  алар  иксез-чиксез.  Сез 
сугыш  афәтләрен    үз  башыгыздан  кичергән,  бүгенге  буынга 
олы үрнәк булган шәхес. Нинди генә авырлыклар күрмәдегез, 
әмма сынатмадыгыз. Без һәрвакыт Сездән үрнәк алып, акыллы 
киңәшләрегез  белән  файдаланабыз.  Районыбыз  тарихында 
Сез абруйлы кеше.  
Олы җанлы, киң күңелле булганыгыз өчен
Рәхмәт ява сиңа һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч тигез тормыш –

Шул теләкләрне кабул итегез бездән.

Уважаемый Марат Рякибович ХАНБИКОВ!
Коллектив ГКУ “Старокулаткинское лесничество” и ООО “Воз-
рождение” поздравляет Вас с прекрасным юбилеем! Мы хотим 
Вас    искренне  поздравить  с  этим  праздником!  Желаем  Вам 
оставаться хорошим другом, верным и заботливым мужем и 
внимательным ласковым отцом и дедом. Желаем в этот день 
море улыбок, признаний и подарков. Пусть Вас никогда не по-
кидает счастье, а здоровье с годами только прибывает. Пусть 
каждый новый день в Вашей жизни будет лучше предыдущего!
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.

Везде и всегда оставайтесь собою.

Хөрмәтле коллегабыз Румия Хөсәиновна 
АХТӘМОВА!

Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы, 
Иске Мостяк урта мәктәбе һәм Мосеевка төп мәктәбе 
коллективлары 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.
Иске Мостяк авылында гомер итүче Равил 

Сибгатович  МОХАМЕДОВ  23  январьда  60  яшьлек 
юбилеен  билгеләде.  Кадерле  тормыш  иптәшем, 
яраткан әтиебез, сөекле бабакаебыз, газиз энебез 

һәм абыебыз!
Шушындый  зур  һәм  якты 
бәйрәмең көнендә без сиңа 
ихлас  котлауларыбызны 
юллыйбыз.  Син  бит  без-
нең өчен иң якын кешебез. 
Син  булмасаң  без  оясыз 
кош,  моңсыз  җыр,  җырсыз 
сандугач  кебек  яшәр  идек, 
тормышыбызның  яме  дә, 
тәме дә булмас иде. Безнең 
өчен  һәрчак  олы  җанлы, 

киң күңелле булып калуың өчен мең рәхмәт сиңа. Без 
синең белән горурланабыз. Син гомер буе безнең өчен 
тырыштың, безне кеше итү өчен китте бөтен көчең, шуңа 
да  без  сиңа  рәхмәтлебез.  Ходай  сине  бездән,  безне 
синнән аермасын.
Җир йөзенең бөтен матурлыгын
Килә сиңа бүләк итәсе.
Дөньядагы матур сүзләрнең дә
Иң җылысын килә әйтәсе.
Котлы булсын, әти, юбилеең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен бик тә кадерле син
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Матур теләкләр  белән  тормыш иптәшең Гөлнур 
Сәитовна,  кызларың  Зөлфия,  Әлфия,  кияүләрең 
Касыйм, Руслан, оныкларың Эмин, Давид, Радмир, 
кода-кодагыйларың, апаң Сәкинә Сибгатовна, абы-
ең Фәрит, энең Рушан, сеңелең Суфия, барчасы да 
гаиләләре белән.

Иске Мостяк – Казан – Тольятти – Ульяновск – Иске 
Кулаткы – Мәскәү.

Хөрмәтле Фәрдәнә Абдулловна МУЗӘЕВА!
Мәгариф  хезмәткәрләренең  район  профсоюз  оешмасы  һәм 
Иске Атлаш урта мәктәбе коллективы Сезне истәлекле юби-
леегыз – 60 яшь тулу көнегез белән чын күңелдән котлыйлар. 
Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, 
кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, якыннарыгызның күңел 
җылысын  тоеп,  игелекләрен  күреп,  бәхетле  озын  гомер  ки-
черүегезне телибез. Киләчәгегез җыр кебек матур, кояш кебек 
якты булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшәгез! 
Карусыз хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
Һәр яңа көн бәхет алып килсен, 
Алсу таңнар күмсен шатлыкка. 
Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, 

Картаерга һич тә ашыкма. 

Танылган якташыбыз, хөрмәтле Фрид Айни улы 
РӘШИТОВ!

Сезне чын күңелдән күркәм 80 яшьлек юбилеегыз белән тәбри-
клибез! Киләчәктә Сезгә тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, куа-
нычлы көннәр телибез. Сез гомерегезне педагогика эше белән 
бәйләдегез. Саратов өлкәсендә укытучы булып, аннары Иске 
Кулаткыда “Күмәк көч” район газетасында хатлар бүлеге мөдире 
булып  эшләдегез.  Саратов  университетында  аспирантурада 
укып, кандидат диссертациясен яклап, биредә 20 ел педагог 
хезмәтен башкардыгыз, аннан соң докторлык диссертациясен 
якладыгыз. Сез 150 якын фәнни һәм укыту методик хезмәтләр 
авторы,  эшегездәге  уңышлар  өчен  Сезне  профессор  итеп 
сайладылар һәм “Россия Федерациясенең атказанган югары 
мәктәп хезмәткәре”дигән Мактаулы исем бирделәр, Татарстан 
Республикасының фәннәр академиясы тарих институты кар-
шындагы татар теле проблемалары буенча фәнни Советының 
бүлек җитәкчесе итеп билгеләндегез.
Тырышлыгыгыз,  эшегезне  яратуыгыз,  сәләтле  булуыгыз  киң 
күңелле,  башкаларга  мәрхәмәтле,  кайгыртучан,  ярдәмчел 
булуыгыз белән халык арасында зур хөрмәт казандыгыз. 
Иң изге теләкләр белән район Башлыгы Э.Ә. Ганеев һәм 

“Күмәк көч” район газетасы редакциясе коллективы.

Яңа Мостяк авылында гомер итүче Касыйм Билялович АБУЛЕВ 25 январьда 90 яшьлек юбилеен билгели.
Хөрмәтле әтиебез, сөекле бабакаебыз, кадерле абыебыз һәм кодабыз!

Без сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Сез әниебез Мәдхия Биляловна белән башкаларга сокланырлык итеп 
бергә 58 ел тату гомер кичердегез, безгә ныклы тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырдыгыз. Кызганычка каршы, хәзер инде 
әниебез арабызда юк. 
Кадерле әтиебез, Аллага шөкер, безне сөендереп, якын киңәшчебез булып, барыбызны бергә туплап, безнең арада яшисең, һәр-
беребезнең тормышы турында кайгыртасың. Киләчәктә дә Ходай безне бу бәхеттән аермасын. Безне, балаларыңны, сау-сәламәт 
итеп үстергәнең, тырышып эшләргә, кешеләргә хөрмәт итәргә өйрәткәнең өчен мең-мең рәхмәт сиңа.
Әтиебез, безнең кадерлебез,
Без бәхетле җирдә – син барга.
Фәрештәләр кунсын иңнәреңә,
Юбилеең белән котларга.
Бәйрәмеңнең матур хатирәсе
Күңелеңдә калсын уелып.
Тәбриклибез сине чын күңелдән
Барыбыз да бергә җыелып.
Иң изге теләкләр белән улың Кәшаф, кызларың Гөлсинә, Сурия, киленең Кадрия, киявең Мансур, оныкларың: Азат-Ра-
милә, Алмаз; Марат-Татьяна, Радик-Эльвира, Лилия, оныкчаларың, кода-кодагыйларың, Мостафиннар гаиләсе.

Яңа Мостяк – Мосеевка – Павловка.

Губернатор  Сергей  Морозов  Ульяновск  өлкәсендә  Мәрхәмәтле  эшләр  елына  старт  бирде.  20  январь  көнне  регион 
Башлыгы социаль проектлар җитәкчеләре һәм хәйриячеләр белән очрашты. Очрашу дәвамында хәйриячелек буенча 

чаралар үткәрү планы кабул ителде.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ЯНВАРЯ

31  1   2  3 4  5 30
январь

Дүшәмбе Сишәмбе Чәршәмбе Пәнҗешәмбе Җомга Шимбә Якшәмбе

январь февраль февраль февраль февраль февраль

05:00   “Җы-
рлыйк   әле!” 
05:50  Татар-
стан  хәбәр-
ләре  12+

06:00 "Манзара". 6+
08:00  Новости  Татар-
стана 12+
08:10  “Народный  бу-
дильник”  12+
09:00   “Серафима пре-
красная» .    16+
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. Парламент. 
Общество” 12+ 
14:30  Новости  Татар-
стана 12+
14:45  "Хочу  мульт-
фильм!" 0+ 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта эзле-
без»  6+
15:40 Мультфильмы 0+
16:10 “Морские истории 
команды Кусто”. 0+
17:00 “Переведи! Татар-
ча өйрәнәбез”  0+
17:30 “Елмай»  12+
17:40 «Икенче туй». 12+
18:30 Татарстан хәбәр-
ләре  12+ 
19:00  “Прямая связь” 
19:30  Новости  Татар-
стана 12+
20:00 “Вызов 112”  16+
20:10    “Тукай  урамын-
да” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәр-
ләре 12+

05:00  «Таяну 
ноктасы»  16+
05:50  Татар-
стан  хәбәр-
ләре 12+

06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 
08:10 “Народный будиль-
ник”  12+
09:00 “Серафима прекрас-
ная».  16+ 
10:00  «Икенче туй».  12+
10:50 "Ватандашлар". 12+
11:30 “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00    «Криминальный 
роман».  16+
13:00  “Каравай”  0+
13:30  Документальные 
фильмы 12+
14:30 Новости Татарстана 
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15  "Яшьләр  тукта-
лышы" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:10    “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” 0+
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 "Видеоспорт" 12+

05:00 "Башват-
кыч” 6+
05:50  Татар-
стан  хәбәр-
ләре 12+

06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 
08:10  “Народный будиль-
ник”  12+
09:00  “Серафима прекрас-
ная”. 16+
10:00  «Икенче туй».  12+
10:50 «Оныта алмыйм…».  
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00  «Криминальный 
роман».  16+
13:00   “Каравай” 0+
13:30      Документальный 
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Әдәби хәзинә"  12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:10    “Морские  истории 
команды Кусто”. 0+
17:00  “Переведи! Татарча 
өйрәнәбез”  0+
17:30 «Икенче туй».  12+ 
18:00   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Лада» - «Ак Барс». 
Трансляция  из  Тольятти 
12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+
20:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+
21:00  “Кичке аш” 6+  
21:30 Новости Татарстана 
22:00  “Вызов 112”  16+
22:10 «Вечерняя игра» 12+
23:00 “Чёрное озеро”  16+
23:30 "Автомобиль" 12+
00:00    «Криминальный 
роман».  16+
  00:50   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. “Лада” – “Ак Барс”. 
 В записи по трансляции

05:00   "Хал-
кым минем..." 
05:25  "Нә-
сыйхәт" 6+
05:50   Татар-

стан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 
08:10  «Народный будиль-
ник ”  12+
09:00 «Серафима прекрас-
ная».  16+ 
10:00   «Икенче туй». 
10:50 "Нәсыйхәт" 6+
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00  «Криминальный 
роман».  16+
13:00 «Таяну ноктасы»  
14:00  "Актуальный  ис-
лам" 6+
14:15  “Все суры Корана”  
14:30 Новости Татарстана 
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00   "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Тамчы-шоу" 0+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00    “Морские  истории 
команды Кусто”. 0+
16:25    “Игры  победите-
лей” 6+
17:00  “Туган җир”  12+
17:30  “Елмай»  12+
17:40   «Икенче туй». 
18:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+
19:00 "Белем дөньясы" 
19:30 Новости Татарстана 
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 Татарстана 
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10  “Моя мама - неве-
ста”. 12+
23:25  «Криминальный 
роман 16+

05:00   Концерт 
07:00      "Sиңа 
Mиннән Sәлам" 

6+
09:00 "Автомобиль" 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  «...  И  ощутить  по-
лёт». Ольга Левадная 6+
12:30 "Видеоспорт"  12+
13:00  “Канун. Парламент. 
Җәмгыять”  12+
13:30 З. Хаким. “Утрау”. 
15:35  “Зәй буйлары”. 0+
16:00 «Нәсыйхәт» 6+
16:30  “Татарлар” 12+
17:00  Хоккей.  Чемпио-
нат  КХЛ.  “Нефтехимик” 
–  “Лада”.  Трансляция  из 
Нижнекамска 12+
19:30 Новости в субботу  
20:00  “Адымнар” 12+
20:30  “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу 
22:00  “Хозяйка  «Белых 
ночей”. 16+
23:50  “О, счастливчик!”. 

05:00  Кон-
церт 
08:00  “Адым-

нар” 12+
08:30 Мультфильмы  0+
09:00  “ДК”  12+
09:15  Документальный 
фильм 12+
09:45  “Тамчы-шоу”  0+
10:15  "Яшьләр  тукта-
лышы" 12+
10:45  “Музыкаль каймак”  
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00  “Среда обитания”  
12:30  “Каравай”  0+
13:00  “Закон. Парламент. 
Общество” 12+
 13:30  “Адымнар” 12+
14:00  “Язмышларым сиңа 
бәйләнгән”. 6+
15:00  “Ком сәгате”  12+
16:00  “Таяну ноктасы”  
17:00  “Видеоспорт” 12+
17:30  “Әдәби хәзинә” 
18:00  “Башваткыч” 6+
19:00 Телефильм 12+
19:30  “Семь дней”. 12+
20:30 “Болгар радиосы” 
21:30   “Семь дней”. 12+
22:30  “Папа напрокат”. 
00:15  “Җитте  шундый 
вакытлар...”. 6+

05:00   "Халкым 
минем..." 
05:25 " Н ә -
сыйхәт" 6+
05:50      Татар-

стан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 
08:10  «Народный будиль-
ник ”  12+
09:00  «Серафима  пре-
красная».  16+ 
10:00   «Икенче туй». 12+
10:50 "Нәсыйхәт" 6+
11:30  “Секреты татарской 
кухни”  12+
12:00  «Криминальный 
роман».  16+
13:00 «Таяну ноктасы» 16+  
14:00  "Актуальный  ис-
лам" 6+
14:15    “Все  суры  Кора-
на”  6+
14:30 Новости Татарстана 
14:45 "Хочу мультфильм!" 
15:00  "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Тамчы-шоу" 0+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00    “Морские  истории 
команды Кусто”. 0+
16:25    “Игры  победите-
лей” 6+
17:00  “Туган җир”  12+
17:30  “Елмай»  12+
17:40   «Икенче туй». 12+
18:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+
19:00 "Белем дөньясы" 6+
19:30 Новости Татарстана 
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10      “Тукай  урамын-
да”  0+
20:15   "Күчтәнәч" 0+
20:30  Татарстан  хәбәр-
ләре 12+
21:00  “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10  “Моя мама - неве-
ста”. 12+

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

08:30 "Яшәсен театр!" 
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм" 
10:05 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Татарлар" 12+
11:30 "Ватандашлар" 
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй" 12+
13:10 "Караоке татар-
ча" 0+
13:25  "Без  тарихта 
эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагын-
дыра" 0+   
14:30  "Переведи!  Та-
тарча 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  Айдар  Фәйз-
рахманов  аулак  өйгә 
чакыра 6+  
20:05 "Татарлар" 12+
20:30  "Переведи!  Та-
тарча өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татар-
ча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм" 

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" 0+
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    котла-
улар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль  сәхифә
20:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм" 0+
22:45 Исламия Мәхмүтова 
турында телеочерк  6+

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

08:30  "Яшәсен  театр!" 
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта а л -
мыйм"  
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" 0+
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" 0+
21:55 "Оныта алмыйм" 0+

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+
13:10 "Караоке татарча" 0+
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    котла-
улар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль  сәхифә
20:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм" 0+
22:45 Искәндәр Рәфыйков 
турында телеочерк 6+   
23:35 "Яшәсен театр!" 0+

06:00 "Манзара" 
08:05 "Нәсыйхәт" 
08:30  "Яшәсен 
театр!" 

09:00 "Яңалыклар" 12+ 
09:20 "Музыкаль каймак" 
10:15 "Ком сәгате" 12+                   
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй" 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
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" 12+
19:10 Флера Сөләйманова 
турында телеочерк 6+ 
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча 
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Музыкаль каймак" 
22:45 Флера Сөләйманова 
турында телеочерк 6+

06:00 Зөһрә 

Шәрифуллина 

концерты 6+     

07:00  "Sиңа  Mиннән 

Sәлам" 6+

09:00 "Шаян хәлләр" 10:00 

"Кайнар хит" 12+

11:00 "Башваткыч" 6+

11:50 "Җырлыйк әле!" 

12:40  Вил  Усманов  кон-

церты 6+   

14:30 "Канун. Парламент. 

Җәмгыять" 12+

15:00  "Sиңа  Mиннән 

Sәлам" 6+

17:00 "Кайнар хит" 12+

ТВ КУЛАТКЫ

18.00  Музыкаль    котла-

улар.

19.00 Район хәбәрләре.

19.30 Музыкаль  сәхифә

20:10 "Җырлыйк әле!" 

21:00 "Адымнар" 12+

21:30 Салават Фәтхетди-

нов концерты 12+

00:05 Р.Сабыр."Абага ал-

масы ачы була" 12+

06:00  Зөлфәт 
Хәким концерты 
07:25  Закир 
Шаһбанның 

юбилей концерты 09:25 
"Яшьләр тукталышы" 
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим та-
тарский язык" 0+
10:30  "Җырлыйбыз  да, 
биибез" 0+
11:00 "Белем дөньясы" 
11:30 "Халкым минем" 
12:00 Зөһрә Сәхәбиева 
җырлый 6+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30  Булат  Һәм  Дилә 
Нигъмәтуллиннар  кон-
церты 6+ 
15:25  Шагыйрә  Илсөяр 
Иксанова  турында  те-
леочерк 6+  
16:30  "Музыкаль  кай-
мак" 12+
17:20 "Әдәби хәзинә" 
17:50 "Без тарихта эзле-
без" 0+  
18:20 "Болгар радиосы" 
концерты12+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05  Рөстәм  Закиров 
һәм Люция Мусина кон-
церты 6+
22:25  Шагыйрә  Илсөяр 
Иксанова турында теле-
очерк  6+  
23:20"Халкым минем"

6.00 Т/с «АДВОКАТ» 
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня»
7.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
8.00  «Деловое  утро 
НТВ»
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»
17.40 «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
22.35 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
2.10 «Место встречи» 
4.10  «Живая  легенда» 
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 

6.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00,  11.00,  14.00,  17.00, 
20.00 «Сегодня»
7.05  «Таинственная  Рос-
сия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
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»
17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.10 «Вещдок» (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» 
4.00 «Квартирный вопрос» 
5.05 «Авиаторы» (12+)
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00,  11.00,  14.00,  17.00, 
20.00 «Сегодня»
7.05  «Таинственная  Рос-
сия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
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»
17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.10 «Вещдок» (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» 
3.35 «Дачный ответ» (0+)
4.30 «Судебный детектив» 
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00,  11.00,  14.00,  17.00, 
20.00 «Сегодня»
7.05  «Таинственная  Рос-
сия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
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»
17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.10 «Вещдок» (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» 3.35 
«Горячий снег Сталингра-
да» (12+)
4.25 «Судебный детектив» 
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.00,  11.00,  14.00,  17.00, 

20.00 «Сегодня»

7.05  «Таинственная  Рос-

сия» (16+)

8.00 «Деловое утро НТВ»

9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

13.00  «Суд  присяжных» 

14.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»

15.00 «Место встречи»

17.40 «Говорим и показы-

ваем» (16+)

19.15  «ЧП.  Расследова-

ние» (16+)

21.00 «Правда Гурнова» 

22.00 Т/с «ЧУМА» (16+)

1.50 «Место встречи» (16+)

3.25 «Рука Москвы» (0+)

4.15 «Судебный детектив» 

5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Их нравы» (0+)
6.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00,  11.00,  17.00  «Се-
годня»
9.20 «ЧП. Расследование» 
9.45 «Устами младенца» 
10.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (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 теле-
видение»
21.00 «Ты не поверишь!» 
22.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
0.15  «Международная 
пилорама» (16+)
1.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 
4.30 «Еда без правил» (0+)
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.05 «Их нравы» (0+)
6.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
8.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
9.00,  11.00,  17.00  «Се-
годня»
9.20  Лотерея  «Счастли-
вое утро» (0+)
10.25 «Едим дома» 
11.20 «Первая передача» 
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 «ПЕТРОВИЧ» 
23.35  Х/ф  «ПЛАТА  ПО 
СЧЕТЧИКУ» (16+)
3.05 «Моя исповедь» 
4.05 «Поедем, поедим!» 
4.30 «Еда без правил» 
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
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Время
 местное!

30 Понедельник

января  31 января  1 Среда

февраля февраля  3 Пятница
февраля  4 февраля   5 февраля

Четверг Суббота ВоскресеньеВторник  2

6.00,  10.20  «Доброе 
утро»
10.00,  13.00,  15.00, 
16.00,  2.00,  4.00  «Но-
вости»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55,  4.20  «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
17.00  «Мужское  /  Жен-
ское» (16+)
18.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
0.20 «Вечерний Ургант» 
1.00 «Познер» (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «ОМЕН» 
5.20  «Контрольная  за-
купка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

0.55, 4.00 «Новости»

10.50 «Жить здорово!» 

11.55 «Модный приговор»

13.15 «Наедине со всеми» 

14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет» (16+)

17.00  «Мужское  /  Жен-

ское» (16+)

18.00 «Давай поженимся!» 

19.00 «Первая студия»

21.00 «Пусть говорят» 

22.00 «Время»

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 

0.20 «Вечерний Ургант» 

1.10 «Бюро» (16+)

2.15,  4.05  Х/ф  «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» (16+)

5.05  «Контрольная  за-

купка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

0.55, 4.00 «Новости»

10.50 «Жить здорово!» 

11.55, 4.30 «Модный при-

говор»

13.15 «Наедине со всеми» 

14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет» (16+)

17.00  «Мужское  /  Жен-

ское» (16+)

18.00 «Давай поженимся!» 

19.00 «Первая студия»

21.00 «Пусть говорят» 

22.00 «Время»

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 

0.20 «Вечерний Ургант» 

1.10 «Бюро» (16+)

2.15, 4.05 Х/ф «ДОРОГА В 

РАЙ» (16+)

5.30  «Контрольная  за-

купка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

0.55, 4.00 «Новости»

10.50 «Жить здорово!» 

11.55, 4.20 «Модный при-

говор»

13.15 «Наедине со всеми» 

14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет» (16+)

17.00  «Мужское  /  Жен-

ское» (16+)

18.00 «Давай поженимся!» 

19.00 «Первая студия»

21.00 «Пусть говорят» 

22.00 «Время»

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 

0.20 «Вечерний Ургант» 

1.10 «Бюро» (16+)

2.15, 4.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ 

НЕ БЫТЬ» (12+)

5.20  «Контрольная  за-

купка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 

«Новости»

10.50 «Жить здорово!» 

11.55 «Модный приговор»

13.15 «Наедине со всеми» 

14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 «Человек и закон» 

19.00 «Первая студия»

21.00 «Поле чудес» (16+)

22.00 «Время»

22.30  «Золотой  граммо-

фон» (16+)

0.20 «Вечерний Ургант» 

1.10 «Бюро» (16+)

2.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБО-

ЖАЕТ» (16+)

4.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ И ДРУГИЕ»

6.30,  7.10  «Наедине  со 
всеми» (16+)
7.00,  11.00,  13.00  «Но-
вости»
7.35  Х/ф  «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «К 75-летию Л. Ле-
щенко.  «Ты  помнишь, 
плыли две звезды..» (16+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15  «Идеальный  ре-
монт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
19.00  «Новости  (с  субти-
трами)»
19.15  «Кто  хочет  стать 
миллионером?»
20.10 «Минута славы» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
0.00  Х/ф  «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

6.30, 7.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ 
РОМАНС» (16+)
7.00,  11.00,  13.00  «Но-
вости»
9.10 «Смешарики. ПИН-
код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15  «Непутевые  за-
метки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Бактерии. Война 
миров» (12+)
14.25 «Открытие Китая»
15.00 «Теория заговора» 
15.55 Х/ф «ВЫСОТА»
17.40 «Юбилейный кон-
церт Л. Лещенко в ГКД»
20.30 «Лучше всех!»
22.00  «Воскресное 
«Время»
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
2.20 Х/ф «ДРУЖИННИ-
КИ» (16+)
4.10 «Модный приговор»
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  «ДЫШИ  СО 

МНОЙ» (12+)

15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» 

19.50 «60 Минут» (12+)

22.00  Т/с  «ДОКТОР 

АННА» (12+)

0.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

2.45 Т/с «БРИГАДА» 

3.55 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  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (12+)
15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00  Т/с  «ДОКТОР 
АННА» (12+)
0.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
2.45 Т/с «БРИГАДА» 
3.55 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  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (12+)
15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40  «Прямой  эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00  Т/с  «ДОКТОР 
АННА» (12+)
0.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.45 Т/с «БРИГАДА» 
3.55 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  «ДЫШИ  СО 

МНОЙ» (12+)

15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40  «Прямой  эфир» 

19.50 «60 Минут» (12+)

22.00  Т/с  «ДОКТОР 

АННА» (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  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (12+)
15.55  Т/с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» 
0.05  Х/ф  «КУДА  УХО-
ДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
2.05  Х/ф  «ПИКАП. 
СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ» 
3.50 Т/с «ДАР» (12+)
5.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

8.10 «Живые истории»
9.00,  12.20  Местное 
время. Вести
9.20  Россия.  Местное 
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40  «Юмор!  Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.20  Х/ф  «МОЁ  ЛЮ-
БИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
19.00  «Субботний  ве-
чер»
21.00 Вести в субботу
22.00  Х/ф  «ТЁЩА-КО-
МАНДИР» (12+)
1.50  Х/ф  «СОЛНЦЕ-
КРУГ» (12+)
3.40  Т/с  «МАРШ  ТУ-
РЕЦКОГО» (12+)
5.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

8.00  М/с  «Маша  и 
Медведь»
8.30  «Сам  себе  ре-
жиссёр»
9.20  «Смехопанора-
ма»
9.50  «Утренняя  по-
чта»
10.30 «Сто к одному»
11.20  Местное  вре-
мя.  Вести.  Неделя  в 
городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться раз-
решается»
15.20  Х/ф  «ЗЛАЯ 
ШУТКА» (12+)
17.20 Х/ф «КТО Я» 
21.00 Вести недели
23.00  «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 
«Новости культуры»
11.15,  2.40  «Наблюда-
тель»
12.15  Х/ф  «С  ВЕЧЕРА 
ДО ПОЛУДНЯ»
14.35 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»
15.05, 0.40 Д/с «Неисто-
вые модернисты» (16+)
16.10, 22.30 Т/с «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ.  ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
17.05  Х/ф  «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА»
18.50 «Мастер-классы»
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45  Д/ф  «Музейный 
комплекс  Плантен-Мо-
ретюс.  Дань  династии 
печатников»
22.00 «Правила жизни»
23.30 «Тем временем»
0.35 «Худсовет»
1.30  «Произведения 
Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского»
2.35 Д/ф «Эдгар По»
3.40 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель.  Архитектурное 
чудо Франции»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.20 
«Новости культуры»
11.15,  2.55  «Наблюда-
тель»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ  КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
13.40  Д/ф  «Эс-Сувейра. 
Где  пески  встречаются  с 
морем»
14.00,  22.00  «Правила 
жизни»
14.30 «Пятое измерение»
14.55  Д/ф  «Елена  Бла-
ватская»
15.05,  0.40  Д/с  «Неисто-
вые модернисты» (16+)
16.10,  22.30  Т/с  «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
17.05  «Сати.  Нескучная 
классика...»
17.50 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни»
18.35 «Мастер-классы»
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15  «Спокойной  ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водкина»
21.45  Д/ф  «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции»
23.30 «Игра в бисер»
0.10  Д/ф  «Уильям  Гер-
шель»
0.35 «Худсовет»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.20 
«Новости культуры»
11.15,  2.55  «Наблюда-
тель»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ  КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
13.45  Д/ф  «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
14.00,  22.00  «Правила 
жизни»
14.30  «Пешком...».  Крым 
серебряный»
14.55 Д/ф «Томас Кук»
15.05, 0.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
16.10,  22.30  Т/с  «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
17.05  «Искусственный 
отбор»
17.50  «Больше,  чем  лю-
бовь.  Валерий  Чкалов  и 
Ольга Орехова»
18.35 «Мастер-классы»
19.25 Д/ф «Шарль Кулон»
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15  «Спокойной  ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45  Д/ф  «Грахты  Ам-
стердама.  Золотой  век 
Нидерландов»
23.30  «Власть  факта. 
«Истоки русского консер-
ватизма»
0.10 Д/ф «Васко да Гама»
0.35 «Худсовет»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.20 
«Новости культуры»
11.15,  2.55  «Наблюда-
тель»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ  КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
13.45  Д/ф  «Амальфитан-
ское побережье»
14.00,  22.00  «Правила 
жизни»
14.30  «Россия,  любовь 
моя!.  «Культура  табаса-
ранцев»
14.55 Д/ф «Витус Беринг»
15.05, 0.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
16.10,  22.30  Т/с  «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
17.05 «Абсолютный слух»
17.50  Д/ф  «Алексей  Гри-
бов.  Великолепная  про-
стота»
18.35 «Мастер-классы»
19.20 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома  облачены  в  празд-
ничные одеяния»
19.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
20.15  «Спокойной  ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05  «Черные  дыры. 
Белые пятна»
21.45  Д/ф  «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
23.25 Д/ф «Эзоп»
23.30  «Культурная  рево-
люция»
0.35 «Худсовет»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00,  16.00,  20.30,  0.20 
«Новости культуры»
11.20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ  КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
13.45 Д/ф «Древний пор-
товый город Хойан»
14.00 «Правила жизни»
14.30  «Письма  из  про-
винции.  Город  Петушки. 
Владимирская область»
14.55 Д/ф «Чингисхан»
15.05, 16.10, 0.40 Д/с «Неи-
стовые модернисты» (16+)
17.05  «Черные  дыры. 
Белые пятна»
17.50  Д/ф  «Владислав 
Виноградов»
18.35 «Мастер-классы»
19.30 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель»
20.20  Д/ф  «Джотто  ди 
Бондоне»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20  «Регимантас  Адо-
майтис. Острова»
21.55  Х/ф  «ИЗ  ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»
23.25 «Линия жизни. Евге-
ний Дятлов»
0.35 «Худсовет»
2.55 «Тамплиеры в Совет-
ской России»
3.40  Д/ф  «Бру-на-Бойн. 
Могильные  курганы  в 
излучине реки»

7.30 «Канал «Евроньюс»

11.00 «Библейский сюжет»

11.35  Х/ф  «ИЗ  ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»

12.55  Д/ф  «Георгий  Бур-

ков»

13.35  «Нефронтовые  за-

метки»

14.05 Д/с «Эскиз Вселен-

ной Петрова-Водкина»

14.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТ-

СЯ НА ЕВЕ»

17.10  Д/ф  «Невидимый 

Кремль»

17.50  Д/ф  «Фенимор  Ку-

пер»

18.00 «Новости культуры»

18.30 «Мастер-классы»

19.35,  2.55  Д/с  «История 

моды»

20.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

21.50 «Никита Михалков. 

Открытая репетиция «Ме-

таморфозы»

0.50 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» (16+)

1.50  «Маэстро  Раймонд 

Паулс и Биг-бэнд Латвий-

ского радио»

3.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.00  «Легенды  кино. 
Александр Довженко»
13.30  «Россия,  любовь 
моя!. «Горские евреи из 
Дербента»
14.00,  1.05  Д/ф  «Запо-
ведные леса Амазонии»
14.55 «Что делать?»
15.45  «Маэстро  Рай-
монд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио»
16.45 «Гении и злодеи. 
Вячеслав Иванов»
17.20 «Библиотека при-
ключений»
17.35  Х/ф  «ЖИЗНЬ  И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»
19.05, 2.00 «Пешком...». 
Крым античный»
19.35, 2.55 «По следам 
пропавшей галереи»
20.25 «Творческий вечер 
Валентина Гафта»
21.35  Х/ф  «ВИЗИТ 
ДАМЫ»
23.55 Опера Дж.Пуччини 
«Джанни Скикки»
2.25 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»
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Кайда болай бертуктамый
Бу замана ашыга.
Юлларда урын калмады,
Кайда карама машина.

Килендә дә - машина,
Улында да машина.
Килеп чыга әби-бабай
Машина белән каршыңа.

Күпчелеге чит илнеке
Бихисап иномарка.
Музей-паркта үксеп елый
Москвич белән Ока.

Иске  Кулаткы  эшчеләр 
бистәсендә буаз  кәҗә  сатыла. 
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89279814996.
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бакаебыз, абыебыз, кодабыз, туганыбыз, күршебез Фәһим  Сәли-
мович  МӘЗИТОВНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, 
ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен авыл мәчете картла-
рына, төн кунучы әбиләргә, район Башлыгы Э.Ә. Ганеевка, район 
администрациясе Башлыгы И.А. Аблязовка, Сания һәм Наил Куртя-
ковларга,  Рима  һәм  Наил  Фәтхуллиннарга,  Рафидә  һәм  Рифать 
Биккинеевларга, Лилия һәм Расим Сафаровларга, тирә-күршеләргә, 
туганнарга, дусларга, авыл халкына чын күңелдән олы рәхмәтебезне 
белдерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Туктаровлар, Хаметовлар, Сафаровлар, Мәзитовлар гаиләләре.

Сурск – Саратов - Мәскәү – Балаково – Ульяновск.

Район сугыш һәм  хезмәт 
ветераннары  Советы, 
Иске  Мостяктан  Фәһим 
Сәлимович  МӘЗИТОВ-
НЫҢ  вафат  булуы  сәбә-
пле, якыннарының, туган-
нарының тирән кайгысын 
уртаклашалар.

“Җәмигъ”  мәчете  картлары  
мәчет рәисе  Шикур  Абдрах-
манович  КУШАЕВНЫҢ  
вафат  булуын  белдерәләр 
һәм якыннарының, туганна-
рының      тирән  кайгыларын 
уртаклашалар.

Район  сугыш  һәм    хезмәт 
ветераннары  Советы,  Иске 
Кулаткыдан    “сугыш  елы 
баласы”,  хезмәт  ветераны 
Шикур  Абдрахманович 
КУШАЕВНЫҢ  вафат булуы 
сәбәпле,  якыннарының,  ту-
ганнарының тирән кайгысын 
уртаклашалар.

Продаем  гаражи  металличе-
ские  (пеналы)  новые  и  б/у. 
Размеры  любые.  Достав-
ка  бесплатная.  Цена  от  26 
тыс.  руб.  Тел.:  89063969864; 
88007009091.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

от производителя. НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.

РАССРОЧКА. Просто позвони.

Телефон: 89272125484.

Скорая компьютерная помощь
ИП «Шафиева» предоставляет услуги по установке, настройке, а 

также по ремонту компьютерной технике. Профессиональный ремонт 
компьютеров и ноутбуков. Установка WindowsXР/7/8/10; Удаление виру-
сов, установка антивирусника; Очистка от пыли и грязи при перегреве; 
Оптимизация работы компьютера и многое другое. Выезжаю в села, 
работаю с организациями. Цены приемлемые. Действует скидочная 

система. Заказы принимаются круглосуточно. 
Мы находимся по адресу: р.п. Старая Кулатка, в здании 

магазина «Магнит» на втором этаже, павильон № 12.
Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).

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»

Молодки кур возраст – от 3 до 
5 месяцев (ровные, гладкие), 
цена от 280 руб. Индюшата су-
точные (тяжелый кросс ) – 320 
руб. Пшеница, отруби, жмых, 
комбикорма - недорого. Скид-
ки  от  объема  покупки  +  до-
ставка. Телефон: 89278093172, 
89278093752.
В  с.  Новая  Кулатка  продается 
жилой  дом,  плошадью  87  кв.  м. 
со  всеми  удобствами:  газовое 
отопление,  холодная  и  горячая 
вода, сан. узел, душевая кабина, 
стеклопакеты,  металлическая 
входная  дверь.  Летняя  кухня  с 
газом. Также имеются: кирпичный 
гараж, баня, надворные построй-
ки. Участок – 30 соток с фруктовы-
ми насаждениями. Дом.телефон: 
88424936 – 6 – 68,
сот.: 89278281039.

«Чишмә” балалар  бакчасы-
ның өлкән төркеме балала-
ры һәм ата-аналары, әтисе 
Шикур  Абдрахманович 
КУШАЕВНЫҢ  вафат  бу-
луы сәбәпле, тәрбиячеләре 
Лилия Шикуровна Хәбибул-
линаның  тирән  кайгысын 
уртаклашалар.

Безнең өчен кадерле кешебез, 
тормыш  иптәшем,  әтиебез, 
бабакаебыз,  абыебыз  Шикур 
Абдрахманович  КУШАЕВНЫ 
хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда 
катнашкан, ярдәмләшкән, кайгы-
бызны уртаклашкан өчен район 
Башлыгы Э.Ә. Ганеевка, район 
администрациясе  Башлыгы 
И.А.  Аблязовка,  район  адми-
нистрациясе  коллективына, 
«Җәмигъ» мәчете имамына һәм 
мәхәллә картларына, төн кунучы 
әбиләргә,  барлык  туганнарга, 
тирә-күршеләргә,  дус-ишләр-
гә,  якын  күреп  килүче  халыкка 
олы рәхмәтебезне белдерәбез. 
Ходай Тәгалә беркемгә дә кай-
гы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Кушаевлар,  Шаюковлар,  Хә-
бибуллиннар,  Мәзитовлар, 
Аблязовлар,  Бахтияровлар, 
Кадыйровлар, Сәйфуллиннар 
гаиләләре.

Елый үксеп тротуарлар,

Җәяүлеләр - бик сирәк.

Саф һава сулап йөрү юк,

Юкка авыртмый йөрәк.

Юкка авыртмый буыннар,

Сызлый әрнеп аяк-кул.

Тәгәрмәч әйләнгән саен

Ялтырый бара гына юл.

 Шушы юлдан машиналар

Кайда болай ашыга?

Ашыга-ашыга алар җиткән

Больницаның каршына.

Рөстәм АРИФУЛЛИН.

Иске Кулаткы.

Машина кайда ашыга?

Продается  двухкомнатная  квар-
тира со всеми удобствами, можно  
приобрести  на  средства  “Мате-
ринского капитала”, в ипотеку и 
на сертификат. 
Телефон: 8902 2140248.

Район  сугыш  һәм    хезмәт 
ветераннары  Советы,  Иске 
Кулаткыдан  Бөек    Ватан 
сугышы  ветеранының  тол 
хатыны Зөләйха Исхаковна 
МАМАДАЛЕЕВАНЫҢ      ва-
фат булуы сәбәпле, якынна-
рының, туганнарының тирән 
кайгысын уртаклаша.

Көн

дата

Сәхәр 

тәмам

Иртәнге 

намаз
К о я ш 

чыга
Зәвәль 

тәмам

Өйлә 

намазы

Икенде 
н а м а -

зы

Ахшам 
н а м а -

зы

Ястү 

намазы

1 06:34 07:02 08:35 13:02 13:15 15:44 17:33 19:12
2 06:32 07:01 08:33 13:03 13:15 15:46 17:35 19:14
3 06:31 06:59 08:32 13:03 13:15 15:48 17:37 19:15
4 06:30 06:57 08:31 13:03 13:15 15:49 17:39 19:17
5 06:28 06:56 08:30 13:03 13:15 15:51 17:41 19:19
6 06:27 06:54 08:28 13:03 13:15 15:53 17:43 19:20
7 06:25 06:52 08:26 13:03 13:15 15:55 17:45 19:22
8 06:24 06:50 08:25 13:03 13:15 15:57 17:47 19:24
9 06:22 06:49 08:23 13:03 13:15 15:58 17:49 19:25
10 06:20 06:47 08:22 13:03 13:15 16:00 17:50 19:27
11 06:19 06:45 08:20 13:03 13:15 16:02 17:52 19:29
12 06:17 06:43 08:19 13:03 13:15 16:04 17:54 19:31
13 06:15 06:41 08:17 13:03 13:15 16:06 17:56 19:32
14 06:14 06:39 08:16 13:03 13:15 16:07 17:58 19:34
15 06:12 06:37 08:14 13:03 13:15 16:09 18:00 19:36
16 06:10 06:35 08:12 13:03 13:15 16:11 18:02 19:37
17 06:08 06:33 08:10 13:03 13:15 16:13 18:04 19:39
18 06:06 06:31 08:08 13:03 13:15 16:14 18:06 19:41
19 06:04 06:29 08:07 13:03 13:15 16:16 18:08 19:43
20 06:02 06:27 08:05 13:03 13:15 16:18 18:10 19:44
21 05:59 06:25 08:03 13:03 13:15 16:20 18:11 19:46
22 05:58 06:23 08:01 13:03 13:15 16:21 18:13 19:48
23 05:56 06:20 07:59 13:02 13:15 16:23 18:15 19:50
24 05:54 06:18 07:57 13:02 13:15 16:25 18:17 19:52
25 05:52 06:16 07:55 13:02 13:15 16:26 18:19 19:53
26 05:50 06:14 07:54 13:02 13:15 16:28 18:21 19:55
27 05:48 06:12 07:52 13:02 13:15 16:30 18:23 19:57
28 05:46 06:10 07:50 13:02 13:15 16:31 18:25 19:59

    Февраль  аена намаз уку вакытлары

     Графикны “Гани” мәчетенең имам-хатыйбы 
Рәхимҗан хәзрәт Фәйзуллин әзерләде.

 Белешмәләр өчен телефон: 
8 – 927 – 631 – 78 - 23

В р.п. Старая Кулатка по ул. Мо-
лодежная  13  продается  жилой 
дом со всеми удобствами и над-
ворными постройками. Имеется 
баня.  Телефоны:  89851332927, 
89853823169.

Мосеевка авылында  гомер итүче Румия Хөсәиновна 
АХТӘМОВА үзенең 60 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләде.

Кадерлебез безнең!
Сине ихлас күңелдән олы юбилеең белән котлап, иң изге теләкләре-
безне  юллыйбыз.  Ныклы  сәламәтлек,  күңел  тынычлыгы,  гаилә 
шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, бала-оныкларың-
ның  күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер 
кичерүеңне телибез. Сабыр холыклы, олы йөрәкле, ачык күңелле, 
һәркемгә ярдәмчел, якыннарың өчен олы терәк син. Барысы өчен 
дә мең-мең рәхмәтләр сиңа!
Дөнья тыныч, еллар имин булсын,
Тормышыңда булсын бәрәкәт.
Олы җаның, киң күңелең өчен
Барыбыздан сиңа зур рәхмәт!
 Җылы теләкләр белән Ахтәмовлар, Байбиковлар, Шабакаевлар 
Кәримовлар гаиләләре.
Мосеевка – Павловка – Казан – Иске Кулаткы – Ульяновск – Яр Чаллы.

ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

В  р.п.  Старая  Кулатка  прода-
ется  автомобиль  «ВАЗ-21043», 
универсал,  2002  года  выпуска. 
Цена- 45 тысяч рублей. Торг при 
осмотре. Телефоны: 89093581734, 
89867375495.


