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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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Чисталык ике айлыгы башланды

Россиядә  2017  ел  Эко-
логия  елы  исеме  астында 
уза.  Ульяновск    өлкәсе 
Губернаторы  С.  И.  Моро-
зовның  боерыгы  буенча 
Иске Кулаткы район адми-
нистрациясе Башлыгы И. А. 

Аблязов тарафыннан "Иске 
Кулаткы районы территори-
ясендә язгы төзекләндерү 
эшләрен  оештыру  һәм 
үткәрү"  турындагы  68  нче 
номерлы карары расланды. 
Әлеге карарның максаты – 

җәмәгатьчелек игътибарын 
экология һәм әйләнә-тирә 
мохитне  саклау,  төзеклән-
дерү мәсьәләләренә җәлеп 
итү.  Шул  уңайдан  быел 
да шәһәр һәм авылларны 
яшелләндерү, сулыкларны 

төзекләндерү  дәвам  итә. 
Йорт яны  территорияләрен 
җыештырып,  иске  йорт-
ларны  сүтеп,  урыннарын  
яшелләндерүгә аеруча зур 
игътибар биреләчәк. 

Безнең  Иске  Кулаткы 
шәһәр  поселогында  да 
байтак кына сүтеп ташлый 
торган, таушалган буш йорт-
лар бар. Без ул йортларның 
хуҗалары булмаган очракта 
мирасчылары,  туганнары 
белән  элемтәгә  кердек. 
Шулай итеп Иске Кулаткы-
ның 1866 йортыннан  1762 
сендә  кешеләр  яши,  ә 
159сы - буш, шуларның 57се 
бөтенләй таушалган. Бүген 
искекулаткылыларның һәр-
кайсыннан  үзләре  яшәгән 
йортларны  төзекләндерү, 
тирә – якларын, утын, ком, 
таш,  тимер  –  томыр  һ.б. 
чүп – чар кисәкләреннән чи-
старту таләп ителә. Шулай 
ук буш йортларның да ян-
нарын хуҗалары, туганна-
ры,  күршеләре  җыештыра 

алсалар, әйбәт булыр иде. 
Ә    инде  буш  йортларны, 
таушалган  өйләрне  ялгы-
зак, яисә еракта яшәп, тө-
зекләндерергә    хәлләрен-
нән  килмәгән  кешеләрнең  
район администрациясенә 
мөрәҗәгать    итүләрен  со-
ралабыз. Безнең карамакта 
ике  бригада  төзекләндерү 
эшләре белән шөгыльләнә, 
алар инде бүген агачларны 
кисеп, ташланган урыннар-
ны  җыештырып  йөриләр. 
Район администрациясенә 
мөрәҗәгать    итеп,    район 
администрациясе  Башлы-
гы  исеменә  гариза  язучы 
кешеләргә  шул  бригада-
лар  барып  эшләячәкләр. 
Югарыда  әйтеп  киткәнчә, 
шул  йортларны  тиз  арада 
сүтеп, урынын җыештырып,  
җимеш  агачлары  утырту 
-  бурычыбыз  булып  тора. 
Иске  Кулаткының  Киров 
урамында андый таушалган 
йорт – 9, Комсомольская – 
11, Метро – 6, Набережная 

- 1, Нижнекомсомольская- 
7, Калинина – 3, Куйбыше-
ва  –  2,  Октябрьская  –  8, 
Пугачева -13, Садовая – 4, 
Советская – 17, Урицкого – 
13, Чапаева – 19, Буденово 
– 3, Тукая – 10, Красноар-
мейская – 14, Красногвар-
дейская – 8 һәм Культурная 
урамында 11 йорт. 

Хөрмәтле  искекулат-
кылылар    төзекләндерү 
айлыгына 20 марттан старт 
бирелде.  Һәр  атнаның 
пәнҗешәмбе  һәм  шимбә 
көннәрендә өмәләр үтәчәк. 
Барлык  учреждение,  оеш-
ма,  предприятиегә  үзенең  
мәйданчыгы  билгеләнгән. 
Аларны җыештырып, төзек 
тоту  -  һәркайсыбызның 
бурычы.

 Таһир СӘЛӘЕВ,
Иске Кулаткы шәһәр 

поселогы
 администраторы.

25  март  көнне  Иске 
Кулаткы  “Агропромпар-
кында” (базар мәйданын-
да)  язгы  ярминкә  үтте. 
Нәкъ  шул  көнгә  мәдә-
ният  хезмәткәрләренең 
һөнәри  бәйрәмнәре  дә 
туры килде. Көн салкын-
ча, җилле булу сәбәпле,  
ярминкәнең  ямен  бе-
раз алса да,  мәдәният 
хезмәткәрлере  күңелле 

чыгышлары  белән  аны 
ямьләндереп  җибәр-
деләр.

Халык  авыл хуҗалыгы 
продукциясе  бәяләрен-
нән  дә канәгать калды. 
Көнбагыш    маен,    бо-
дайны,  арпаны  бик  тиз 
алып бетерде. Кәбестә, 
кабак, кишергә дә сорау 
бар,печән, сөтнең дә үз 
сатып алучысы табылды. 

Бу юлы ярминкәгә Зе-
ленай авыл поселениесе 
һәм Иске Кулаткы шәһәр 
поселениесе фермерла-
ры, шәхси  хуҗалыклары 
үз товарлары белән чы-
ктылыр.

Тантаналы  өлештә 
район  администра-
циясе  Башлыгы  И.А. 
Аблязов  беренче  язгы 
ярминкә  белән  авыл 
эшчәннәрен,  мәдәният 
хезмәткәрләрен  һөнәри 
бәйрәмнәре  белән  тә-
брикләде  һәм  Рәхмәт 
хатлары  тапшырды. 
Күңелле    җырлар,  би-
юләр яңгырап кына тор-
ды. Бигрәк тә Иске Кулат-

кы  сәнгать  мәктәбенең 
Иске Мостяк урта мәктә-
бе филиалында оешты-
рылган биючеләр төрке-
ме  күңелләрне күтәрде.  
Аларның    җитәкчеләре 
Галина Михеева.

Беренче  ярминкәдә 
сатып  алучылар  күп 
булмаса да, фермерлар, 
шәхси  хуҗалыклар  аз 
булса  да  керем  белән 
кайтып киттеләр. Икенче 
ярминкә 1 апрель көнне 
булачак,  анда  инде  ко-
яшы да , халкы да, това-
ры да күп булыр, дигән 
өметтә калабыз. 

         Майзә МАСИЕВА.

Авыл хуҗалыгы

Язгы ярминкәләр башланды

Бөек Җиңүнең 
72 еллыгын каршы алуга 

1 ай һәм 11 көн калды. 
Сугышның 1377 көне.

Район администрациясе Башлыгы И. А. Аблязов Яңа 
Зимница авылының фермеры Рамил Бахтиевка 

Рәхмәт хаты тапшырды.

Уважаемые режиссеры, актеры, драматурги, 
все,  кто  причастен  к  великому  театральному 

искусству, дорогие ветераны сцены!

Сердечно  поздравляю  вас  с  замечательным  праздником! 
Театр – великое искусство, в течение тысячелетий покоряющее 
все страны и народы. Меняются времена, эпохи, социально-э-
кономические формации, но магия театра, его влияние на умы 
и души людей неподвластны векам и колоссальным переменам 
в науке, технике, во всех сферах общественной жизни. Театр юн 
и мудр одновременно, он сохраняет все лучшее, непрерывно 
обновляясь. И все так же волнует и вдохновляет все возрасты 
и поколения. Потому что всегда актуален и необходим разговор 
с человеком о добре и зле, о мечтах и делах, о счастье и горе, 
о радости и печали, о том, как и для чего жить.

На театральной карте России Ульяновская область занимает 
далеко не последнее место. Здесь был создан один из первых 
в  стране  актерских  коллективов,  который  подарил  зрителю 
множество замечательных спектаклей.

Сегодня региональная сцена представляет все новые проек-
ты, премьеры, свежие прочтения, принимает на своих площадках 
различные форумы и фестивали, а благодаря новым формам 
театрального искусства к театру возвращается молодежь. Здесь 
необходимо отметить не только традиционный драматический 
театр им. Гончарова, но и такие интереснейшие сцены, как «Не-
большой театр», театр-студию «Enfant-terrible», «Молодежный 
театр» в креативном пространстве «Квартал», а также любимый 
всеми детьми кукольный театр им. В. Леонтьевой.

От всей души желаю всем работникам театров, творческому 
составу, всем театралам, поклонникам величайшего искусства 
большого счастья, крепкого здоровья, благополучия во всем, 
вдохновения в любом начинании! Пусть удача сопутствует вам 
во всем!

 
Губернатор Ульяновской области                 С.И. МОРОЗОВ.          
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ЯҢАЛЫКЛАР

●      ●       ●
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Туган  җир...  Туган  авыл. 
Йөрәккә нинди якын, кадерле 
сүзләр. Безнең һәрберебезнең 
газиз  туган  йорты,  нигезебез 
урнашкан кадерле туган авылы 
бар. Һәр авылның үзенә генә 
хас  кабатланмас,  истә  кала 
торган урыннары күп. Кая гына 
барсак  та,  нинди  генә  матур 
урыннарны күреп соклансак та, 
туган төбәгебезнең гүзәллеген 
берни дә алыштыра алмый.

      Авыллар...  Аларда  без-
нең  үткән  тарихыбызның  бер 
өлеше,  халыкның  моңы,  кай-
гы-шатлыгы, куанычлары һәм 
сагышлары. Аларның кайбер-
ләре бик борынгы, икенчеләре  
шактый соң барлыкка килгән. 
Һәрберсенең үз үсеш тарихы, 
үз даирәсе, үз мохите, үзенең 
данлыклы кешеләре бар. 

Мин  дә,  хөрмәтле  газета 
укучыларын,  туган  авылым 
–  Яңа  Мостягымның  тарихы 
белән таныштырырга  булдым. 
Элеккеге елларда авылыбызда 
ике мәчет эшләп килгән. Берсе 
хәзерге  мәчет  урынында  ур-
нашкан  иде.  Икенчесе  күпер-
нең уң ягында, ике этажлы бина 
итеп  төзелгән  булган.  Совет 
хөкүмәте урнашкач, анда авыл-
ның мәдәният йорты эшләде. 
Ул  яраксыз  хәлгә  килгәч, 
мәдәният йорты хәзерге мәчет 
бинасына  күчерелде.  1967 
елда  авылыбызда  яңа  клуб 
бинасы  төзелде.  Ул  елларда 
колхозыбыз председателе бу-
лып Мигдәт Бәкәрович Тугушев 
эшләде.  Төзелештә  прораб 
вазифаларын  авылдашыбыз 
– Җәфәр Ханбиков башкарды. 
Төзүчеләр  бригадасы  белән  
Җиһанша  Нәзиров  җитәкче-

лек  итте.  Кызганычка  каршы, 
бүгенге көндә алар арабызда 
юк инде. Бакый дөньяда тыныч 
кына ятсыннар. 

Безнең  “Дөрес  юл”  (“Путь 
правды”) колхозы 1929 елларда 
барлыкка  килгән,  дип  сөйли 
иде  картларыбыз.  Икенче 
Бөтендөнья сугышына кадәр – 
Мәин Кузәев, Исмаил Ахметов, 
1939  –  1943  елларда  Зариф 
Мәзитов, 1943 -1945 елларда 
Имади  Хабиев,  1945-1946 
елларда  Зариф  Мостафин, 
1946 – 1947 елларда Яхъя Аб-
сатдаров, 1947 -1949 елларда 
Кәшаф  Алиев,  1949  –  1952 
елларда  Мөҗип  Абдрәхимов, 
1952-1959  елларда  Кәшаф 
Хакимов  колхоз рәисләре бу-
лып эшләгәннәр. 1959 елның 
14  октябрендә  колхозыбыз 
Иске Мостяк авылының “Путь 
к  коммунизму”  колхозына 
кушылды. Ике авылның колхо-
зына “Дуслык” исеме бирелде. 
Әлеге исемне халык җыенында 
мин үзем тәкъдим иттем. Су-
гышка  кадәр  Билял  Абулев, 
Яхъя Рафиков, аннары Исхак 
Шабаев, Али Сатдыйков, Равил 
Туктаров  авыл Советы рәис-
ләре булып эшләгәннәр. Алар 
турындагы  мәгълүматларны 
белешү тагын да кыенрак бул-
ды. Авылыбыздагы башлангыч 
сыйныф мәктәбенең директо-
ры  булып  Сәфиулла  Абдрә-
химов эшләгән. Ул гарәп һәм 
латынь  хәрефләре  белән 
укыткан. 1940 нчы елдан гына 
кириллица хәрефләрен өйрәтә 
башладылар. Башлангыч сый-
ныфны тәмамлаган укучылар 
Иске  Мостяк  авылына  йөреп 
укуларын дәвам итәргә мәҗбүр 

иделәр. Ачлык – ялангачлыктан 
күп  кенә  балалар  укырга  да 
йөри  алмадылар.  1954  елда 
авылыбызда  җидееллык мәк-
тәп ачылгач, шатланып укырга 
йөри  башладык.  Мәктәптә 
белем бирүче укытучылар да 
бар  тырышлыкларын  куеп, 
балаларга төпле белем бирү-
гә  омтылдылар.  Авылыбыз 
балалары  сыйфатлы  белем 
үзләштереп,  урта  һәм  югары 
уку  йортларына  укырга  кер-
деләр,  төрле  һөнәр  ияләре 
булдылар. Кыскасы, авылыбыз 
тулы канлы тормыш белән, гөр-
ләп яшәде.1959 елда илебездә 
халыкны исәпкә алу үткәрелде. 
Әлеге  эшне алып баруны миңа 
тапшырдылар. Мәгълүматлар 
буенча,  авылыбызда  яшәүче 
743  кеше  исәпкә  алынды.  Ә 
менә бүгенге көндә нибары 200 
кеше генә яши. Аларның да 90 
процентын  өлкән  яшьтәгеләр 
тәшкил итә. Ярый әле, безгә, 
өлкән яшьтәгеләргә,  хөкүмәт 
вакытында  пенсияләребезне 
түләп тора. Ә менә яшьләре-
безгә  авылда  яшәве  кыенрак 
шул. Киләчәктә дә илебез, өлкә 
һәм  район  җитәкчеләребез 
халык иминлеге, авылларыбы-
зны,  дөньядагы  тынычлыкны 
саклап  калу  өчен  саулыкта 
–исәнлектә  тырышып  хезмәт 
итсеннәр иде. 

Сәлам белән 
Заһит АЗИЗОВ. 

Яңа Мостяк авылы.

Авылым тарихы күңелем түрендә

Кеше бу дөньяда нинди генә 
сынаулар аша үтми. Аның тор-
мыш юлында төрле киртәләр 
дә,  бәлалар  да  очрап  тора. 
Быел  январь  ае ахырында без-
нең  гаиләбездә  янгын  афәте 
булды  һәм шуның аркасында 
өебез тулаем янды. Кыш урта-
сында өйсез калып, күңелебез 
сынып  төште  һәм  яшәргә  дә 
өметләребез сүнде, сыман.

Озак та үтми безнең хәле-
безне  райондашларыбыз, 
якташларыбыз бик тиз аңлап 
алдылар  һәм    Иске  Мостяк 
авыл  халкы,  авылыбызның 
“Түбән оч”, “Югары оч” мәчет-
ләре ярдәм иттеләр. Аннан соң 
бу хәбәрне ишетеп, Иске Атлаш 
авылыннан, Иске Кулаткы эш-
челәр  поселогыннан, Вязовый 
Гай авылыннан мәчетләр, авыл 

халкы,  фермер  хуҗалыклары 
да,  хәтта  Ульяновск,  Казан 
шәһәрләреннән дә якташлары-
быз гаиләбезгә зур булышлык 
күрсәттеләр.  Янгын  афәтен 
кемгә  дә  күрергә  туры  кил-
мәсен, һәммәбезне дә Ходай 
ут - күздән сакласын. 

Безнең  авыр  хәлебезне 
аңлап,  югарыда  әйтеп  үткән 
ярдәм  күрсәткән  якташлары-
бызга,  дин  кардәшләребезгә 
олы  рәхмәтләребезне  бел-
дерәбез.  Аларны  догалары-
быздан  беркайчан  да  калды-
рмабыз.

Наҗия һәм 
Рафаэль

 ХӘСӘНОВЛАР 
гаиләсе

Иске Мостяк авылы.

Редакция хат алды

Зур рәхмәт сезгә, кардәшләр 

2017  елның    15  мар-
тында  Ульяновск  өлкәсе 
территориясендә  ярлыкау 
мәсьәләләре  буенча  ко-
миссия  утырышы  булып 
үтте.  Комиссиядә  якын 
аңлы рәвештә уртача авы-
рлыктагы авыр һәм аеруча 
авыр  җинаятьләр  кылган 
биш  хөкем  ителүченең  
ярлыкау  турындагы  гари-
залары  каралды. Комиссия 
бер хөкем ителүчегә кара-
та  җәза  вакытын  киметү 
рәвешендә ярлыкау актын 
куллануны  урынлы  дип 
санады. Утырыш материал-
лары Россия Федерациясе 
Президентына  тәкъдим 
итү өчен Ульяновск өлкәсе 
Губернаторына җибәрелде.

22    мартта  Иске  Кулаткы 
район  администрациясендә  
Бөек  Җиңүнең  72  еллыгыгын 
каршы алу уңаеннан штаб уты-
рышы булып үтте. Аны район 
администрациясе  Башлыгы-
ның кеше потенциалын үстерү 
буенча урынбасары В. А. Дени-
каева  алып барды.

Штаб  утырышында   авыл 
администрацияләре    Башлы-
клары,  районыбызның    төрле 
служба   җитәкчеләре,  җава-
плы  белгечләр  катнаштылар. 

- Бөек  Җиңүне  каршы  алы-
рга 41 көн генә  вакыт калды 
һәм шуңа күрә Җиңү һәйкәл-
ләрен, обелискларны тәртипкә 
китерү,  аларны  ремонтлау 
буенча  бүгеннән  эшне  алып 
барырга кирәк, - дип белдерде 
В. А. Деникаева. 

Аның  чыгышын  тыңлаган-
нан соң, авыл поселениеләре-
нең  администрация    Башлы-
клары  үзләренең    террито-
рияләрендәге    һәйкәлләрнең 

торышы турында  сөйләделәр. 
Штаб  утырышында  Җиңү 

һәйкәлләре  алдында  мәңгелек 
ут яндыру өчен газ балоннары 
кирәклеге  турында  да әйтел-
де. “Терешка” авыл поселение-
сендәге  авылларда  мәңгелек 
ут  яндыру  өчен  шартларның 
юклыгы да ачыкланды. 

Район    больницасының 
баш  врач  С.  А.  Кунеевский 
үзенең  чыгышында  өлкә  го-
спиталендә  ветераннар  өчен 
путевкаларның  алу  тәртибе 
белән таныштырды. 

Утырышта  шулай  ук  Си-
риядә  һәлак  булган,  очучы 
якташыбыз,  Россия  Феде-
рациясенең  Герое  Рәфәгать 
Хәбибуллинга    районыбызда 
бюст  урнаштыру  турындагы 
мәсьәлә алгы планда каралды. 

Биредә  шулай  ук  җирләр 
ачылуга  Җиңү  паркларында 
өстәмә рәвештә агачлар утыр-
ту турында да сүз барды. 

Рөстәм АРИФУЛЛИН.

Штаб утырышында 

Яңа  Зимница авылы клубы 
ремонттан соң,  гаҗәеп матур 
булды.  Хәзер ул авыл халкын 
үзенә  җәлеп  итүче,  халыкны 
туплаучы    үзәккә  әверелде. 
Бирегә гел барасы гына килеп 
тора. Монда төрле түгәрәкләр 
дә  эшли.  Төрле  яшьтәге  ха-
тын-кызлар  зур  кызыксыну 
белән бәйләү түгәрәгенә йөри, 
ә инде балалар дәресләреннән 
соң  бию  түгәрәгенә  ашыга.  
Әлеге  түгәрәкләрне  клуб  мө-

дире Фирүзә Алимова җитәкли. 
Шахмат  яратучыларны  Ринат 
Ибраһимов каршы ала, шахмат 
уены серләренә өйрәтә.

“Туган  ягым  –  мәхәббәтем 
минем” баш астында үтә тор-
ган  иҗат  отчет  концертларын 
үткәрү  –  матур  традициягә 
әверелде. Ә инде авыл халкы 
мондый  чараны  аеруча  зур 
кызыксыну  белән  көтеп  ала. 
Яңа  Зимница  авылындагы 
концерт та оешкан төстә үтеп, 

зур бәйрәмгә әверелде. Авыл 
халкы да бик канәгать булды.

Бу  чарада  авылның  төрле 
яшьтәге  җырга-моңга  гашыйк 
булучы  һәвәскәрләре  матур 
җырлар да башкардылар, уен 
коралларында да уйнадылар, 
дәртле биюләр дә күрсәттеләр, 
сәнгатьле  итеп  шигырьләр 
дә  укыдылар.  Концерт  про-
граммасын  оста  итеп  Фирүзә 
Алимова һәм Суфия Хәсәнова 
алып бардылар. Бер-бер артлы 
артистларны  сәхнә  түренә 
чакырдылар.

Кичәне  нәниләрнең  “Әс-
сәләмәгаләйкүм”  биюе  ачып 
җибәрде.  Суфия  Аюпова  һәм 
Зәйтүнә  Бахтиева “Сабырлык” 
дигән  мөнәҗәтне  укыганнан 
соң,  залда  утыручыларның 
күзләре яшькә тулды. 

Быелгы иҗат отчет концерт-
лары  «Экология  елынына» 
багышланган.  Биредә  тама-
шачылар  игътибарына  әлеге 
теманы ачыклаучы эчтәлекле 

презентация күрсәтелде. 
Ринат  Ибраһимовның  һәм 

Рафаэль  Халиковның  баян-
да  уйнаулары  -  күңелләрне 
дәртләндерделәр  һәм  халык 
моңы онытылмый, ул һәрвакыт 
йөрәктә, дигән шатлыклы хис-
ләрне уяттылар.

Ә  инде  балалар  бакчасы 
нәниләренең  әниләре  белән 
чыгыш ясаулары, балаларның 
һинд биюе беркемне дә бита-
раф калдырмады. Алар кайнар 
алкышларга лаек булды. 

Хатын-кызлар  вокаль 
группасының    башкаруында  
“Талларым”,  “Туган  авылым” 
җырлары  күңелләргә  язның 
җылылыгын, матурлыгын бүләк 
иттеләр.

Рафик  Насыйровның  са-
ратов  гармунында  оста  уй-
навын  да  тамашачылар  бик 
яраттылар. Ринат Ибраһимов, 
Фирүзә  Алимова,  Илнара 
Бакиева  үзләренең  искиткеч 
матур тавышлары белән залда 

утыручыларның  җыр-моңга 
мәхәббәтләрен  уяттылар. 
Шулкадәрле хис, шулкадәрле 
җылылык аларда.

Гөлсем Асанова “Кешеләргә 
бәхет бирүче” дигән шигырьне 
йөрәкләрне  тетрәндерерлек 
итеп укыды.  

Рамил  Сайбатуллин  һәм 
Роберт  Абитов  “Психотера-
певт” дигән скетчта рольләрне 
чын  актерларча  башкарып, 
тамашачыларның күңелләрен 
дәртләндерделәр.

Кызларның тасмалар белән 
биюләре дә бик уңышлы булды. 

“Аулак өй” сәхнә күренеше 
үткән  заманга  сәяхәт  булып, 
авыл тормышын, гади халык-
ның көнкүрешен чагылдырды. 

Кыскасы,  һәр  чыгыш  оста 
итеп,  җиренә  җиткереп  әзер-
ләнгән,  шуңа  да  карап  торуы  
рәхәт  һәм  күңелле  иде.  Әйе, 
авыл халкы мондый чараларны 
бик ярата һәм җылы кабул итә.

Әлфия ЯФАРОВА.

Күңел канатлана моң белән

Мөрәҗәгать  итү - нәтиҗәле
Иске  Кулаткы  районы 

“Бердәм Россия” партиясенең 
җирле  бүлекчәсендә  Иске 
Кулаткы  район  Советы,  Иске 
Кулаткы  шәһәр  поселениесе-
нең  депутатлары тарафыннан 
гражданнар    даими  кабул 
ителеп  тора.  17  март  көнне 
график буенча “Бердәм Россия” 
җирле бүлекчәсе партиясенең 
Секретаре,  “Иске  Кулаткы 
районы” муниципаль оешмасы 
Башлыгы  Э.  Ә.  Ганеев  һәм 
Иске  Кулаткы  район  админи-
страциясе Башлыгының кеше 
потенциалын  үстерү  буенча 
беренче урынбасары В. А. Де-
никаева районыбызда яшәүче 
гражданнарны кабул иттеләр. 

Ул  көнне  аларга  32  кеше 
мөрәҗәгать итте һәм  18 сенең 
сораулары уңай якка хәл ител-
де. 9 мөрәҗәгатькә аңлатмалар 
һәм  консультацияләр  бирел-
де,  5  се  контрольгә  алынды. 
Мөрәҗәгать  итүчеләрнең  ба-
рысы  да  игътибар  үзәгендә 
булды. 

Кабул ителүдә   торак яшәү 
шартларын уңайлатуга  мате-

риаль ярдәм күрсәтү, дәвалау 
препаратларын сатып алу һәм 
башка мәсьәләләр  иң актуаль 
булып саналдылар.

Гражданнар арасында шу-
лай ук эшкә урнашу , урамнар-
ны төзекләндерү , яңа  крестьян 
-  фермерлык    хуҗалыкларын  
ачу, торак  урыны  белән  тәэмин  
итү  һәм  башка  мәсьәләләр 

буенча  мөрәҗәгатьләр  кабул 
ителде.  

Оксана 
ЯМАЛЕТДИНОВА,
“Бердәм Россия”

 партиясе
җирле бүлекчәсенең  

гражданнарны
кабул итү буенча 

белгече.

Сайлаучы һәм Хакимият элемтәсе

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Совет депутатов муниципального образования 
«Старокулаткинский район»

Ульяновской области

    Р Е Ш Е Н И Е

28. 03.2017 г                                                                                                       №  6/2

                               р.п. Старая Кулатка

О  присвоении  Вязовогайскому  сельскому  клубу  МУК  “Централизованная 
клубная система” Старокулаткинского района Ульяновской области имени 
Героя Российской Федерации  Р.М.Хабибуллина.

В  целях  увековечения  памяти  Героя  Российской  Федерации  Хабибуллина 
Ряфагать Махмутовича,  руководствуясь Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет   депутатов  муниципального 
образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области

                                               РЕШИЛ:
1.Присвоить Вязовогайскому сельскому клубу МУК “Централизованная клубная 

система” Старокулаткинского района Ульяновской области  имя Героя Российской 
Федерации  Хабибуллина Ряфагать Махмутовича.

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

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

         

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

2018  елдагы  Россия 
Президентын сайлау көне 
11  еннән  18  март  көненә 
күчерелергә  мөмкин.  Бу 
хакта,  тиешле  проектка 
сылтама ясап, РИА "Ново-
сти"  хәбәр  итә.  Проектны 
Дәүләт  Думасы  депутат-
лары  14  апрельгә  кадәр 
карарга мөмкин.

Владимир Путин Россия 
милли гвардия гаскәрләре 
Көненә  багышланган  тан-
таналы  кичәдә  катнашты. 
Әлеге  бәйрәм  2017  елда 
беренче тапкыр билгелән-
де.

Владимир Путин даими 
куркынычсызлык  Советы 
әгъзалары белән оператив 
киңәшмә  үткәрде.  Киңәш-
мәдә катнашучылар Чечен 
Республикасында Росгвар-
дия объектына һөҗүм итү 
буенча фикер алыштылар.  
Шулай ук, агымдагы соци-
аль-икътисади көн тәртибе 
һәм  актуаль    халыкара 
мәсьәләләр тикшерелде.

●      ●       ●

Ульяновск  өлкәсендә 
“Төпле  белем”  исемле 
проект  тормышка  ашы-
рылачак.  Әлеге  проект 
кысаларында    яңа  интел-
лектуаль  технологияләр 
куллану күздә тотыла.

●      ●       ●
Технология  кабинетла-

рын җиһазлау буенча уни-
каль  проектны  тормышка 
ашыру  буенча  Ульяновск 
өлкәсе  пилотлы  регион 
булды.  23  мартта  Губер-
натор  С.И.  Морозов    34 
нче  номерлы  гимназиядә 
булды.  Биредә  “Уңышка 
юл” исемле белем бирүче 
проект старт алды.

Регионда  яңа  произво-
стволар барлыкка киләчәк. 
Күптән  түгел  генә  Сергей 
Морозов  өлкәбез  терри-
ториясендә  яңа  предпри-
ятияләр  булдыруга  ике 
компания белән килешүгә 
кул куйды.

●      ●       ●

27 марттан район мәктәпләрендә язгы каникуллар башланды. Укучыларның яллары файдалы һәм күңелле итеп үткәрү 
максаты белән балаларга өстәмә белем бирү үзәгендә, балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә, сәнгать мәктәбендә 
алдан билгеләнгән графиклар буенча түгәрәкләр һәм секцияләр эшләячәк. Ә инде якшәмбе көнне балаларны өстәмә белем 

бирү үзәгендә ял көне клубы көтеп кала.

Бөек Җиңүнең 75 еллык юбилеена барганда
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Важная информация

Назначенной недавно  
генеральным  директором АСИ 
Светлане Чупшевой были пред-
ставлены новейшие разработки 
резидентов Ульяновского  
нанотехнологического центра, 
среди которых - лаборатории 
компаний «Комберри»  
и «ТестГен».

Компания  «ТестГен»,  за-
нимающаяся исследования-
ми  в  сфере  молекулярной  и 
генной  инженерии,  уже  раз-

работала тест-системы для 
безопасного определения 
резус-фактора  плода  на  ран-
ней стадии беременности и 
в  настоящее  время  работает 
над новыми проектами в этой 
области.

Лаборатория «Комбер-
ри»,  созданная  совместно  со 
специалистами  из  США,  за-
нимается  в  наноцентре  при-
кладными исследованиями 
в  сфере  тонкопленочных  по-
крытий, крайне востребован-
ных  в  разных  отраслях  про-
мышленности.

В ходе встречи обсужда-
лись  вопросы  внедрения  уже 

реализованных разработок в 
промышленное производство 
и возможности тиражирова-
ния опыта Ульяновской обла-
сти в создании подобных цен-
тров в индустриальных парках 
других регионов России.

Сегодня  в  одном  из  пер-
вых в России сертифици-
рованных индустриальных 
парков - «Заволжье» - реали-
зуются 24 инвестиционных 
проекта с общим объемом 
инвестиций более 46 млрд 
рублей. По окончании реа-
лизации этих проектов будет 
создано более 6 тысяч новых 
рабочих мест. На данный мо-

мент  на  уже  действующих  в 
«Заволжье» предприятиях 
работают  свыше  трех  тысяч 
жителей региона. На 1 рубль 
бюджетных  вложений  в  ин-
фраструктуру парка прихо-
дится 22,8 руб. инвестиций 
резидентов  и  8  рублей  нало-
говых платежей в региональ-
ный бюджет.

В парке уже введен в экс-
плуатацию и работает целый 
ряд предприятий зарубеж-
ных компаний.

Но особенно ценно то, что 
в  «Заволжье»  развивается  и 
российский высокотехноло-
гический бизнес.

Регион посетила делегация 
Минздрава РФ во главе 
с Татьяной Яковлевой. 
Гостям представили схему 
деятельности «открытой 
реанимации», начавшей 
свою работу на базе детской 
городской клинической 
больницы. 

Иван СОНИН

Напомним, реализация проекта началась 
осенью 2016 года. На второй день работы сто-
личного  меддесанта  в  Ульяновской  области 
федеральные эксперты стали свидетелями 
пробного технического запуска основного 
циклотрона  Федерального  центра  медицин-
ской радиологии в Димитровграде.

МаМе нельзя отказать
Центральным  местом  программы  визита 

стало  посещение  стационара  детской  город-
ской клинической больницы № 1 города Улья-
новска,  где  заместитель  министра  ознакоми-
лась с проектом «Открытая реанимация». 

По сути, в реанимации созданы условия 
для длительного пребывания родителей в не-
посредственной близости от тяжелобольных 
детей. Сегодня отделение полностью отвеча-
ет  принципу  пациентоориентированной  ме-
дицины: оно рассчитано на шесть коек, в том 
числе для новорожденных и недоношенных 
детей. «Мы неоднократно указывали регио-
нам,  что  больница  не  имеет  права  отказать 
маме, если она хочет посетить ребенка в реа-
нимации», - сказала заместитель министра.

Татьяна  Яковлева  положительно  оцени-
ла  проект,  однако  внесла  свое  предложение.  
- Возможно, стоит разделить реанимаци-
онные и паллиативные отделения, - вы-
сказалась замминистра. - И для детей, 
которых вылечить уже невозможно, соз-
дать  такие  же  условия,  как  в  реанимации. 
Руководитель  областного  медицинского  ве-
домства  Павел  Дегтярь  заверил,  что  подоб-
ное разделение уже есть в планах.

В этот же день Татьяна Яковлева посети-
ла детскую поликлинику № 9 на улице Гене-
рала  Мельникова.  «Именно  такой  стандарт 
мы  будем  внедрять  в  дальнейшем  по  всей 
России. И не только в детских, но и во взрос-
лых  поликлиниках.  Вы  посмотрите  сами  - 
ведь сюда заходить приятно», - подвела итог 
замминистра. 

Радиоактивное здоРовье
На  данный  момент  самым  современным 

средством  лечения  рака  является  протонная 
терапия. Уникальная установка, позволяющая 
диагностировать рак на ранних стадиях и ле-
чить  его  современными  методами,  находится 
в  Димитровграде,  где  сейчас  создается  един-
ственный в мире центр, на площадке которого 
собраны все методы диагностики и лечения - 
лучевые  и  ядерные,  благодаря  чему  пациент 
может получить уникальную высокотехноло-
гичную медицинскую помощь в одном месте. 

На минувшей неделе в рамках визита ру-
ководителя ФМБА России Владимира Уйбы 
и заместителя министра здравоохранения 
РФ  Сергея  Краевого  в  протонном  корпусе 
Федерального высокотехнологичного цен-
тра  медицинской  радиологии  был  дан  тех-

нический запуск циклотрона (резонансный 
технический ускоритель заряженных частиц. 
- Ред). 

До того как «сердце» центра радиологии 
начало  работать,  Владимир  Уйба  и  Сергей 
Краевой  смогли  осмотреть  диагностический 
корпус центра. Здесь уже почти готовы при-
нимать пациентов, у которых с помощью 
радиоизотопов  будут  диагностировать  опу-
холи,  которые  нельзя  выявить  даже  на  ком-
пьютерном томографе. Делать же это будут с 
помощью оборудования, которое в России в 
лечебных целях до того просто не использо-
валось. 

точно в цель
По  статистическим  данным,  в  России  в 

протонной  лучевой  терапии  нуждаются  до 
50 тысяч человек в год. Она показана 7 - 8% 
онкологических больных, а среди детей с раз-
личными опухолями эта цифра достигает 
90%. Поэтому на протонный корпус ФВЦМР 
ФМБА России специалисты, пациенты и их 
родственники возлагают большие надежды.

Официальные лица и журналисты побы-
вали в технической зоне циклотрона, откуда 
пучок заряженных частиц будет доставляться 
до  лечебных  комнат.  Гостям  продемонстри-
ровали систему гантри - огромный механизм 
весом  в  100  тонн,  который  вращает  устрой-
ство транспортировки и формирования про-
тонного пучка вокруг роботизированного те-
рапевтического стола с пациентом. При этом 
он  точно  попадает  в  место  злокачественной 
опухоли, не трогая здоровые ткани.

- Вся процедура вместе с приготовления-
ми занимает около получаса. Сама работа 
гантри - около четырех минут. Курс лечения -  
24 - 26 процедур. Этого хватает, чтобы побе-
дить  опухоль,  -  объяснил  директор  предста-

вительства IBA в России Кирилл Макаренко. 
Информацию  об  успешном  проведении 

пробного пуска циклотрона участники меро-
приятия  встретили  аплодисментами.  Сдача 
объектов ФВЦМР ФМБА России в эксплуа-
тацию  будет  проходить  поэтапно  в  течение 
2017  -  2018  годов  с  выходом  на  проектную 
мощность в 2019 году.
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Циклотрон похож на цистерну, от которой отходит труба,  
на отдельных участках опоясанная металлическими 
приборами и трубками.
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На прием к губернатору записались ходатаи 
из Ульяновска и Инзы. Проблемы для 
каждого посетителя в этот момент, навер-
няка, являются самыми болезненными и 
требующими обязательного решения.

Судя по всему, это понимает и губер-
натор Сергей Морозов. Именно поэтому 
на  прием  приглашены  руководители  ве-
домств  и  районов,  причастные  к  реше-
нию  проблем.  И,  конечно  же,  главный 
федеральный инспектор по региону 
Владимир Козин. При губернаторе и при 
«оке государевом», как говорится, не за-
балуешь.  Во  всяком  случае,  вряд  ли  кто 
отважится на пустые «обещалки».

В начале приема Сергей Морозов 
вручил жилищный сертификат дочери 
вдовы  участника  ВОВ,  проживающей  в 
Инзе.  Напомним,  в  начале  года  уже  по-
ступили средства на предоставление 
50  документов.  Заявитель  Владимир  З. 
просит  не  только  за  себя,  но  и  за  своих 
соседей из 16-квартирной двухэтаж-
ки.  По  словам  заявителя,  15  лет  жиль-
цы дома пытаются добиться ремонта 
кровли. Например, в 2012 году они 
пытались  сделать  это  через  суд  и  даже 
выиграли его. Но за эти пять лет судеб-
ное  решение  так  и  не  было  исполнено.  
-  В  каком  состоянии  находится  крыша 
нашего  дома  -  это  просто  ужас,  душа-то 
болит, - рассказал мужчина. 

Кстати сказать, вот это «душа болит» 
привело на прием к губернатору всех по-
сетителей. У кого-то вроде бы и личное 
дело,  но  если  вдуматься  -  нет,    обще-
ственное оно, поскольку многих касает-
ся. Хорошо, что не перевелись у нас не-
равнодушные  люди,  которые  могут  вот 
так собраться в одночасье и отправиться 
в путь-дорогу, постараться за общество.

Каждая проблема решается по суще-
ству, коротко, что называется, «без сиро-
па», и максимально конкретно. Это уже 
въевшаяся в плоть и кровь привычка гу-
бернатора не рассусоливать понапрасну.

- Когда же, наконец, отремонтиру-
ем кровлю многострадального дома? - 
переспрашивает у присутствующих на 
встрече представителей инзенской ад-
министрации  губернатор,  и  в  голосе  его 
появляется  нехорошая  ласковость.  Учи-
тывая, что весть о горе-крыше дошла до 
президента...

Инзенские  чиновники  заверили,  что 
уже  в  мае  разыграют  конкурс  на  выбор 
подрядчика.

- Так не пойдет! - ласковость из голо-
са Сергея Морозова исчезает, вместо нее 
звякает  металл.  -  Если  уж  делать  дело, 
то до конца. До конца июня необходимо 
выполнить  все  необходимые  работы  по 
благоустройству. 

Словом, то, что такие приемы на са-
мом  высоком  региональном  уровне  не-
обходимы,  сомнения  ни  у  кого  нет.  Во 
всяком случае, у жителей области. А 
вот  у  чиновников,  наверняка,  такие  со-
мнения  имеются.  Потому  что  подобные 
приемы  заставляют  их  быстрее  думать, 
быстрее  делать  дело,  быстрее  шагать  в 
общем строю… 

Личный прием 

Агентство стратегических инициатив идет в регионы наука

25 мартта Мәдәният хезмәткәрләренең көнен билгеләү уңаеннан район культура йортында зур бәйрәм оештырылды. 
Тантаналы өлештә тәбрикләүләр һәм әлеге өлкәдә “Иң яхшы хезмәткәрләрне” билгеләү булды. Ульяновск шәһәре ха-
лык мәдәнияте үзәгенең иң яхшы халык, үзешчән коллективларының  матур чыгышлары искекулаткылыларга бәйрәм 

бүләге иде.

Протонное «сердце» 
запустили 
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Краснодар өлкәсендә Сириядә һәлак булган 
Рәфәгать Хәбибуллинга һәйкәл куелды

Урта Терешк а   
авылында    яшәүче    Әл-
фия  Адельшовна  Алие-
ва  27 мартта үзенең 45 
яшьлек  күркәм  юбилеен 
билгеләп үтте. Юбилей 
ул бер көн генә түгел ел 
буе  дәвам  итә.    Шушы 
уңайдан  алда  сүз  нәкъ 
аның турында барачак.

1972 елда Яңа Терешка 
авылында  ирле-хатынлы  
Халидә  Исмаиловна  һәм  
Адельша Гильманович Ах-
метовларның  гаиләсендә 
кыз  бала  туа  һәм    аңа  
Әлфия дигән исем кушты-
ралар.  Бу  гаилә  эшчән 
булганга, нәни кыз бала да 
хезмәтне  яратып  үсә.  Аңа 
әнисе янында  яшь  вакыт-
тан ук  кош-корт  асрап, бак-
чада җиләк-җимеш үстереп, 
аның  ярдәмчесе  булырга 
туры килә. 

Менә  шулай  хезмәттән 
чыныгу  алып,  тырыш  кыз 
мәктәптә "4" ле, "5" ле бил-
геләренә  генә укый һәм ул 
медицина  белгече  булырга 
хыяллана. 

Аның   тырышлыгы  ту-
рында    мәктәп    укытучы-
лары  да  гел  мактап  сөй-
лиләр  һәм  әти-әниләр 
җыелышында  яшь  кыз 
баланың исемен гел үрнәк 

итеп күрсәтәләр. Авыл  мәк-
тәбендә  тырышып  белем 
алып, сизелми дә еллар үтә 
һәм Әлфия балачак хыялын 
тормышка  ашыру  нияте 
белән 1989 елда Ульяновск 

шәһәренең медицина учи-
лищесына  укырга  керә. 
Тырыш,  уңган  авыл  кызы 
биредә дә сынатмый, кур-
сташлары  алдында  гел 
мактауда була.

1991 елда  кулына  ди-
плом   алгач,   яшь  белгеч   
чит  төбәкләрдә    бәхет 
эзләми  һәм    үзенең  туган 
авылына  кайта. Ул  ак  халат 
киеп, Урта Терешка авылы-
ның  амбулаториясендә 
шәфкать  туташы  булып 
хезмәт итәргә тотына. 

- Беренче эш көннәремне 
зур бәйрәм кебек кабул ит-
тем, – дип  сөйли  юбиляр.

-  Теләгем  тормышка 
ашып, туган  авылыма  кайт-
тым  һәм  авылдашларым-
ны  дәваларга  керештем. 
Дөрес,  эшемне  башлаган-
да  дулкынлану  хисләре дә 
булгалый иде, аны бастыру 
өчен тәҗрибәле медицина 
хезмәткәрләре  ярдәм  ит-
кәләделәр. 

Авыруларны  дәвалап, 
авылдагы һәр өйгә  кереп 
кешеләрнең  хәлен  белеп  
яраткан  профессиягә  ту-
грылыклы  булып,  сизелми 
дә 26 ел  үтеп киткән. Әл-
фия    Адельшовна  шушы 
вакыт эчендә үзенең шәхси 
тормышы белән санашмый-
ча,  көнме-төнме  бихисап 
авыруларны дәвалаган. Ул 
бүген  зур  тәҗрибә  туплаган 
шәфкать  туташы,  үзенең 
белгәннәрен  яшьләр  белән 
дә рәхәтләнеп  уртаклаша. 

-  Әлфия  Адельшовна 
һәрвакыт ачык йөзле, шат 
күңелле, кешеләргә игъти-
барлы,  халык  аны  ярата, 
-  дип    сөйлиләр  аның  ту-
рында  урта  терешкалылар. 
Иске Кулаткы район боль-
ницасының хезмәткәрләре 
дә  шушы  фикердә  булып, 
бу  шәфкать  туташын  гел 
мактыйлар. 

Әлфия Адельшовнаның 
шәхси  тормышы  да  үрнәк 
итеп сөйләрлек. Алар тор-
мыш иптәше Рево Рәшито-
вич белән озак еллар тату 
яшәп, ике  бала үстерәләр.

Әни  кеше  медицина 
хезмәткәре  буларак,  үзе-
нең  кызы  Альбинада    да 
бу  профессиягә    карата 
зур  мәхәббәт  уята  белде. 
Альбина  бүген  Ульяновск 
дәүләт  университетында  
“Дәвалау  эше”  бүлегенең  
II  курсында  укый.  Аның  
тырышлыгы    бу  гаиләне  
бигрәк куандыра.

Аларның уллары Алмаз 
Урта  Терешка  урта  мәктә-
бенең  өченче  классында 
тырышып укый.

Менә шулай тормышның 
матурлыгына  сокланып, 
якты  дөньядан илһам алып 
Алиевларның гаиләсе Урта 
Терешка  авылында  үрнәк 

булып яшиләр. 
Әлфия Адельшовна үзе-

нең  каенанасы  Гөлфирус 
Ибраһимовна  белән  дә 
уртак тел табып, гел аның 
киңәшләрен  тыңлап  тора. 
Килен  белән  каенананың 
яхшы мөгәлләмәсе гаиләдә 
яшәр өчен рәхәт атмосфера 
тудыра. 

Гомумән,  Гөлфирус 
Ибраһимовна  сабыр  хо-
лыклы,    тыйнак  кеше.  Ул 
үзенең  оныкларын  бала-
ларыннан  да  артык ярата. 
Карт  ана  кеше:  “Ходайга  
шөкер,  балаларым    да 
йөземә  кызыллык  китер-
мәделәр, яраткан киленем 
Әлфиямнән    дә  уңдым”,- 
дип еш әйтә. 

Менә шундый матур той-
гылар астында авылдашы-
быз  Әлфия  Адельшовна 
үзенең  күркәм  юбилеен 
каршы  алды.  Без  дә  аны 
гомер бәйрәме белән чын 
күңелдән тәбрик итеп, шат-
лыкларын  чын  күңелдән 
уртаклашабыз. 

Фәрдәнә ЗӘБИРОВА.
“Терешка” авыл посе-

лениесе Башлыгы.

Ачык йөзле, шат күңелле

Хәтер уты сүнмәсен

22  март көнне Иске Кулаткы 
балаларга өстәмә белем үзә-
гендә яшь китап укучыларның 
“Тере  классика-2017”  исемле 
Бөтенроссия  конкурсының 
муниципаль этабы булып узды.

Иҗат бәйгесендә районның 
гомуми  белем  бирү  учрежде-
ниеләреннән VI-IX сыйныфлар-
да  укучы  18  бала  катнашты. 
Яшь  китап  укучылар  рус  һәм 
чит  ил  язучыларының  про-
за  әсәрләреннән  кычкырып 
өзекләр  укуда  ярыштылар. 
Конкурсны  балаларга  өстәмә 
белем бирү үзәге педагогы Л. Р. 
Алькаева алып барды. Балалар 
барчасы  да  чын  артистларча 
матур чыгышлар ясады. Хәтта 
жюри  әгъзалары  кыен  ситу-
ациядә  калды,  чөнки  барлык 
конкурсантлар да җиңүгә лаек 
иде.  Конкурсның  йомгаклары 
буенча Иске Кулаткы беренче 
номерлы  урта  мәктәбенең  IX 
cыйныф  укучысы  Алсу  Усма-
нова  һәм  Иске  Мостяк  урта 
мәктәбенең X cыйныф укучысы 
Альбина Шаяхметова беренче 

урыннарга лаек булдылар. Алсу 
– С. Алексиевичның  "У  войны  
не женское лицо" хикәясеннән 
өзек,  ә    Альбина  –  Чингиз  
Айтматовның    “Материнское 
поле" хикәясен укыды. Икенче 
урынга Пауло Коэльоның “Се-
крет  счастья”  притчасы  өчен 
Иске Кулаткы икенче номерлы 
урта  мәктәбенең  VII  cыйныф 
укучысы Элиза Яфарова лаек 
булды. Өченче урында – Иске 
Кулаткы икенче номерлы урта 
мәктәбенең VII cыйныф укучы-
сы Альбина Исхакова, ул Нико-

лай Носовның “Бобик в гостях 
у  Барбоса”  шигырен  укыды. 
Җиңүчеләргә мәгариф идарәсе 
методистлары Г. Т. Арсланова 
һәм А. З. Субаева, тантаналы 
рәвештә, Дипломнар һәм элек-
трон китап алу сертификлары 
тапшырдылар.  Атап  киткән 
укучылар  конкурсның  регио-
наль  этабында  районыбызны 
тәкъдим итәчәкләр. Талантлы 
яшьләребезгә бары тик уңыш-
лар гына теләп калабыз. 

Гөлназ КУЗӘЕВА. 

Тере классика

Мәктәп тормышы  күңелле 
һәм  истәлекле  вакыйгаларга 
бай  һәм  һәрвакыт  гөрләп 
тора.  Күптән  түгел  генә  Иске 
Кулаткы икенче номерлы урта 
мәктәбенең  III-IV  cыйныфлар 
укучылары Павловка эшчеләр 
бистәсендә  үткән  “Кече  Ака-
демия”  башлангыч  сыйныф 

укучыларының  тикшеренү 
эшләре  конкурсының  зональ 
этабында  катнаштылар.  Һәм 
мәктәп, район өчен  шатлыклы 
хәбәр белән кайттылар.

III  cыйныф  укучысы  Яс-
минә  Бакиева  “Дикий   пион  в 
условиях  Старокулаткинского 
района”  дигән  темага  чыгыш 

ясап,  өченче  дәрәҗәле  ди-
плом  һәм  катнашу  турында 
сертификат белән бүләкләнде. 
Әлеге сыйныф укучысы Денис 
Кунеевский "Соль полезная и 
вредная" дигән тикшеренү эше 
белән дипломга һәм сертифи-
катка лаек булды. IVcыйныфтан 
Артур  Шаюков  "Определение 
животных по следам и погры-
зам"  исемле  проектын  яклап, 
икенче    дәрәҗәле  дипломга 
һәм сертификатка ия булды.

Әлеге  укучыларның  сый-
ныф  җитәкчеләре  Н.Р. Аделова 
һәм Э.Д. Зимнурова балалар-
ны  конкурска  әзерләүдә  зур 
тырышлык  куйдылар.  Без  дә  
укучыларны  ирешелгән  уңы-
шлары  белән  котлыйбыз  һәм 
киләчәктә дә уку алдынгылары 
булуларын теләп калабыз.

Районыбызда укуга омтылу-
чан, өлгер, талантлы балалар 
бик  күп.  Ә  инде  укытучылар  
аларны  күреп  алып,  сәләт-
ләрен  үстерү  өчен  шартлар 
тудырырга һәм системалы эш 
алып барырга тиеш. 

Ә. ЯФАРОВА.

Уңышлары куандыра

Сириядә  һаләк  булган 
Россия Герое, 55-нче вер-
толет  полкы  командиры 
Рәфәгать  Хәбибуллинга 
Краснодар  краеның  Коре-
новск  шәһәрендә    һәйкәл 
торгызылды. "Мемориал 3 
нче  номерлы  шәһәр  мәк-
тәбендә  урнашкан.  Әлеге 
белем  йорты  2016  елның 
июленнән  офицер  исемен 
йөртә.  Моннан  тыш,  һәй-
кәлнең  миниатюр  күчер-
мәсен уку елы дәвамында 
мәктәпнең иң яхшы сыйны-
фына бирәчәкләр", – диелә 
хәбәрдә.

Һәйкәлне  ачу  Хәбибул-
лин җитәкчелек иткән 55 нче 
аерым вертолет полкында-
гы Кутузовның Севастополь 
ордены 75 еллыгына багы-
шлана.  Сәламләү  юлла-
масында  Краснодар  крае 
Губернаторы  Вениамин 
Кондратьев очучы исеме – 
"чын  хәрби  батырлык  һәм 
Ватанга  тугрылык  үрнәге", 
дип белдерде.

Исегезгә  төшерәбез,  8 
июль көнне россияле хәр-
би  очучы-инструкторлар 
Рәфәгать Хәбибуллин һәм 
Евгений  Долгин  Сириянең 

Хомс  провинциясендә  си-
рияле Ми-25 вертолетында 
очканда,  “Ислам  дәүләте” 
(ДАИШ,  Россиядә  тыел-
ган)  террорчылык  төрке-
ме  һөҗүменә  дучар  була. 
Вертолет бәреп төшерелә. 
Ми-25  экипажы  –  очучы 
инструкторлар  Рәфәгать 
Хәбибуллин  һәм  Евгений 
Долгин һәлак була.

Сириядә  һәлак  булган 
полковник  Рәфәгать  Хә-
бибуллин  туган  ягында 
–  Вязовый  Гай  авылында 
җирләнде.

28  март  көнне  Рәфә-

гать Хәбибуллинның туган 

көне  уңаеннан  аның  ту-

ган  авылында,  Геройның 

исемен  йөрткән  мәдәният 

йортында  “Туган  ягым  – 

мәхәббәтем  минем”  иҗат 

фестивале  кысаларында 

“Рәфәгать,  син    мәңге  

яшәрсең   халык   исемендә” 
дигән  хәтер  сәгате  үтте. 
Анда    Россия  Героеның 
исемен  йөрткән    Иске  Ку-
латкы    икенче  номерлы 
урта мәктәбе укучылары да 
әдәби – музыкаль компози-
ция белән чыгыш ясадылар. 
Авыл  халкы    Рәфәгать-
кә  булган  ихтирамнарын, 
мәхәббәтләрен үзләре яз-
ган шигырьләре, бәетләре  
аша җиткерделәр, аны искә 
алдылар.

Район  үзәгендә  дә  бу 
көнне  искә  алу  тантанасы 
оештырылды.  

Бөтендөнья театр көне кысаларында 30 март көнне 18 сәгатьтә  район мәдәният йортында, биредә эшләп килүче татар 
халык театрының үзешчән артистлары Наил Гаетбайның “Авылга кызлар килде, яки моңнар кайтсын авылга” исемле 

2 пәрдәле комедиясен сәхнәләштерәләр.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

приглашает вас воспользоваться 
качественными услугами современ-

ной стоматологии
пациентам нуждающимися в проте-

зировании готовы предложить: 
- съемное протезирование: 

протезы из акриловых 
пластмасс, бюгельные, нейлоновые;
- несъемное протезирование: корон-
ки с покрытием, металлокерамиче-

ские, комбинированные, цельнолитые и.т.д.

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

Стоматология ООО «Дента Люкс»

Усть  Кулаткы авылында туып үскән, сугыш елы 
баласы Рәшит Алимҗан улын ИБРАҺИМОВНЫ

“Ибраһим” мәхәлләсе картлары 75 яшьлек  юбилее 
белән  чын    күңелдән  кайнар  тәбрик  итәләр  һәм  аңа 
озын гомер, гаилә бәхете телиләр. Бала-оныкларының 
рәхәтен тоеп, хәләл җефете Әкрам кызы Хасибә белән 
бергә исәнлектә-саулыкта, иман байлыгы белән гомер 
кичерүләрен телибез.
Сөйкемле карашың кояшка тиң
Бар тормышыңны нурга күмәсең.
Әти-әнисез үсү авырлыгын
Бары тик син генә беләсең.
Ике улың Илдар белән Илгиз  - горурлыгың
Авыртмасын тәнең, сызламасын җаның.
Нурлы йөзең һаман яктырсын.
Аллаһыбыз сиңа алгы көннәреңдә,

Рухи өмет, шатлык арттырсын.

Мосеевка авылында гомер итүче Камил Солтанович 
СӘБИТОВ 1 апрельдә 85 яшьлек юбилеен каршылый. 

Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән - ка-
дерле тормыш иптәшем, әтиебез, бабакаебыз! 

Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас 
котлауларыбызны юллыйбыз. Син бит безнең өчен иң якын 
кешебез. Син булмасаң без оясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз 
сандугач кебек яшәр идек, тормышыбызның яме дә, тәме дә 
булмас иде. Безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле,  булып 
калуың өчен мең рәхмәт сиңа. Без синең белән горурланабыз. 
Син гомер буе безнең өчен тырыштың, безне кеше итү өчен 
китте бөтен көчең, шуңа да без сиңа рәхмәтлебез. Ходай сине 
бездән, безне синнән аермасын. Без сине бик-бик яратабыз!
Рәхмәт сиңа, әти, озак яшә,
Бәхет, шатлык белән гомер ит.
Чәчәкләргә кояш ничек кирәк бит
Син дә безгә шулай кирәк бит.
Ал син бездән тәбрик сүзен,
Шушы булсын олы бүләкләр.
Тыныч тормыш белән гел яшә,
Озын гомер – безнең теләкләр.
Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Сания Юнусовна, 
балаларың  Венера,  Марс,  Равил,  Илмира,  кияүләрең 
Шәүкәт, Рафик, киленнәрең Суфия, Эльвира, оныкларың 
Гөлназ-Рөстәм, Ринат-Екатерина, Әлфия-Руслан, Гөлфия 
-  Динар,  Эльвира-Илдар,  Рамил-Айгөл,  Тимур,  Рафаэль 
һәм 10 оныкчаң. 
Мосеевка – Иске Кулаткы – Мәскәү – Радищево - Павловка – 

Татар Шмалагы – Екатеринбург.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә тормыш итүче 
Расимә Кәшафовна ИЗМАЙЛОВАГА 28 мартта

 60 яшь тулды.
Кадерлебез! Без сине чын күңелдән юбилейлы туган 
көнең белән котлыйбыз. Сиңа нык исәнлек, озын гомер, 
тыныч тормыш, гаилә бәхете телибез. Безнең өчен һәрчак 
олы җанлы, киң күңелле булып калуың өчен мең рәхмәт 
сиңа. Кайгы-хәсрәт күрмичә, балаларыңның, якыннарың-
ның җан җылысын тоеп, озын-озак яшәвеңне телибез. 
Безне, якыннарыңны, һәрчак җылы сүз, ачык йөз белән 
шатланып каршы аласың. Синең белән очрашкач, сөйлә-
шер сүзләребез дә бетмәс, төсле. Рәхмәт сиңа барысы 

өчен дә! Аллаһы Тәгалә олыласын үзеңне.
Якты кояш һәрчак юлдаш булсын,
Шатлык тоеп типсен йөрәгең.
Авырлыклар сине урап үтсен,
Кабул булсын һәрбер теләгең.
Матур теләкләр белән Хамзиннар, Сафиннар, Ахтә-
мовлар, Мусиннар гаиләләре.

Иске Кулаткы – Иске Атлаш – Самара.

Иске  Атлаш  авылында  гомер итүче  Фәридә  Заһидовна 
АББЯСОВА 29 мартта туган көнен каршылый. Гаиләбезнең 
якты  кояшы  –  тугры  гомер  юлдашым,  сөекле  әниебез, 

яраткан әбекәебез!
Кадерлебез  –  син  безнең  тая-
нычыбыз, ышанычыбыз, киңәш-
чебез,  яшәү  өлгебез.  Сабыр 
сандыгының  ачкычын  гомер 
буе  саклап  яшәп,  төпле  акыл-
лы  киңәшләрең  белән  туган-
нарыңа  ярдәм  кулы  сузасың, 
әтиебезнең ышанычлы таянычы 
була  беләсең,  безгә  –  балала-
рыңа  яшәү  үрнәге  күрсәтәсең. 
Без  шатлык-сөенечләребез 
белән  уртаклашырга  да,  бор-
чу-мәшәкатьләребезне  бүле-
шергә дә синең яныңа ашыгабыз. 
Авырлыкларны  зур  сабырлык 

белән җиңәргә, тормышта сынмаска-сыгылмаска, кешеләрне 
hәм тормышны яратырга син өйрәттең безне, әниебез. 
Иң кадерле, газиз кешебез син,
Бу - буш сүзләр диеп уйлама.
Әниләргә сыенып яшәгәннәр
Бәхетен таба якты дөньяда!
Әти белән  тигез яшәгез сез,
Ничек матур парлап йөргәндә!
Шулай бергә каршы алыгыз сез,
Без сагынып кайтып кергәндә.
Иң изге теләкләр юллап тормыш иптәшең Адельша Рави-
лович, улларың Илвир, Илдар, Руслан, киленнәрең Расимә, 
Ләйсән, Румия, оныкларың Эльза, Имиль, Эльвина, Ралина.

Иске Атлаш – Иске Кулаткы.

Хөрмәтле Зәкия Алимҗановна КӘРИМОВА!
Сезне тормышыгыздагы зур вакыйга – истәлекле юбиле-
егыз белән ихлас күңелдән котлыйбыз. 55 яшь - ул адәм 
баласының тормышта акыл җыйган, дөньяга үз карашы 
булып,  эшләгән  эшләренә  бәя  бирер  чагы.  Ә  сезнең 
эшләрегез, уңышларыгыз күз алдында. Сез озак еллар 
“Күмәк көч” редакциясендә намуслы хезмәт куйдыгыз.
Һәрвакыт ярдәмчел, җаваплы, тырыш  хезмәткәр  идегез. 
Сезгә озын гомер, тазалык-саулык, шәхси тормышыгыз 
да зур уңышлар теләп калабыз. 
Котлы булсын Сезнең юбилеегыз,
Бирсен Ходай саулык корычтай.
Якыннарыгыз, балаларыгыз белән
Озак яшәгез нурлы кояштай.
Җылы  теләкләр  белән  “Күмәк  көч”  редакциясе 

коллективы.

Зирекле  авылында  гомер  итүче Адилә  
Аллямовна ХАМЗИНА  2 апрельдә 65 яшьлек 

юбилеен билгели. 
Газиз кешебез! Бу шатлыклы, истәлекле көнең белән 
сине чын күңелдән тәбрик итәбез. Син һәрвакыт безнең 
өчен гадилек, мәрхәмәтлелек, сабырлык, кешелеклелек, 
матурлык үрнәге булдың. Йомшак сүзле, кадерле кеше-
без. Якты йөзең, тәмле сүзләрең өчен мең-мең рәхмәт 
сиңа.  Һәрвакытта  да шулай шат йөзле, изге күңелле 
булып  кал.Шатланып-сөенеп,  кайгы-хәсрәт  күрмичә, 
якыннарыңның    хөрмәтен,  игътибарын  тоеп,  яшәргә 
язсын Ходай. Без сине чын йөрәктән яратабыз.
Без – туганнар, безне җаннар түгел,
Каннар тартып бәйли үзенә.
Туганлыкны саклап, хакны саклап,
Атлыйк бергә гомер үренә.
Иң изге, иң җылы теләкләр белән абыең Али Алля-
мович Вәльшин, тормыш иптәше Наилә Халимовна 
һәм балалары.

Павловская районная больница оказывает услуги 

по освидетельствованию на право ношения оружия 
и на допуск к управлению транспортного средства.

Водительская справка – 531р.
Справка на оружие – 351р.

ЭЭГ (электроэнцефалография) – 850р.
Прием по предварительной записи, тел.: 

  8927-827-23-19.

Яңа  Терешка  авылында  гомер  итүче  Зәкәрья 
Сафиуллович ХАЙРОВ 4 апрельдә күркәм юбилеен 

– 90 яшьлеген билгеләп үтә.
Кадерле, сөекле, газиз, яраткан әтиебез, бабакаебыз!
Без сине йөрәктәге иң кадерле, иң гүзәл хисләр белән 
чын кңелдән юбилеең белән котлыйбыз! Сиңа булган 
рәхмәтләребезне, изге теләкләребезне сүз белән әйтеп 
бетергесез  түгел,  алар  иксез-чиксез.  Үстердең,  кеше 
иттең,  барыбыздан  да  мең  рәхмәт.  Аллаһы  Тәгалә 
исәнлек-саулык, җан тынычлыгы, иман байлыгы бирсен, 
бала-оныкларыңның  игелеген,  хөрмәтен  күреп  озын 
гомер итәргә язсын сиңа.
Юбилеең белән тәбриклибез, әти,
Сәламәтлек теләп иң элек.
Һәрбер көнең үтсен шатлык белән
Бәхетләргә генә күмелеп.
Яшә әле бер дә бирешмичә
Килде-китте искән җилләргә.
Яшә җирдә таза имән булып,
Терәк булып безнең иңнәргә.
Иң  изге  теләкләр  белән  кызларың  Нурия,  Румия, 
Рәйсә, улың Шәүкәт, оныкларың Вил, Нил, Рәмзия, 

Вахит, Римма гаиләләре белән, 5 оныкчаң.

  Яңа Терешка авылында гомер итүче,  “Ишан” 
мәчетенең элеккеге имамы Зәкәрья Сафиулла улы 

ХАЙРОВ  үзенең олы юбилеен каршы ала.
Хөрмәтле  дин  кардәшебез!    “Ишан”  мәчете  мәхәл-
ләсенең  мөселманнары  Сезне  олы  юбилеегыз  -  90 
яшь  тулу  көнегез  белән  чын  күңелдән  кайнар  тәбрик 
итәбез. Киләчәктә Сезгә исән гомер, чиксез шатлыклар, 
ак бәхетләр һәм тыныч картлык  телибез. Мәчетебездә 
озак еллар имам булып хезмәт иткәнегез өчен, Сезгә олы 
рәхмәтләр белдерәбез һәм киләчәктә дә бер элемтәдә 
булып, изге догалар кылып, аралашып яшик. 
Юбилеегыз котлы булсын
Телибез якты теләк.
Сез бу җирдә яшәр өчен 
Һәммәсенә дә кирәк.
Яңа  Терешка  авылы  мөселманнары  исеменнән 
“Ишан” мәчетенең имамы Расим  Юсеп улы Аминов. 

Хөрмәтле Рөстәм Исмәгыйлович АРИФУЛЛИН!
“Күмәк  көч”  редакциясе  коллективы  Сезне  туган 
көнегез уңаеннан чын күңелдән котлый. Киләчәктә дө-
ньядагы барлык якты теләкләребез гомерлек юлдашыгыз 
булсын. Беркайчан да авырмагыз, саулык-исәнлек белән 
озак яшәгез. Сезгә булган чиксез хөрмәтебез йөрәгегез 
түрендә урын алсын, кайгы-борчулар читләп үтсеннәр, 
ә туар таңнар бәхет-шатлыклар гына бүләк итсеннәр. 
Фидакарь хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
Кояш Сезгә назлап нурын сипсен,
Таң җилләре назлап сөйcеннәр.
Бәхет, шатлык, зур уңышлар

Сезнең юлларыгызда йөрсеннәр.

Иске  Мостякта    гомер  итүче  Шәүкәт  Ахатович 
ГАФУРОВКА 1 апрельдә 80 яшь тула. Тугры тормыш 

иптәшем, газиз әтиебез, сөекле бабакаебыз!
Сине гомер  бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Син безнең 
өчен тормыш маягы, ныклы таяныч, лаеклы үрнәк. Син 
булганда безнең көннәребез аяз, күңелләребез тыныч, 
тормышыбыз мул.Тормышыбызга ямь өстәп, авырмый, 
кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, гаилә шатлыгы, 
балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә 
язсын Ходай. Фәрештәдәй изге күңелеңнән беркайчан 
да иман нуры сүнмәсен. Без сине яратабыз!
Син булганда без бәхетле,
Синең белән якты көнебез.
Безнең белән син дә бәхетле бул,
Сиңа озын-озак гомер телибез.
Ихлас күңелдән тормыш иптәшең Румия Шикюровна, 
кызың Дания, киявең Наил, оныкларың Артур, Асия, 
Тимур, Эльнара, оныкчаларың Альбертик, Сабиноч-
ка, улың Дамир гаиләсе белән, барча туганнарың 
һәм тирә-күршеләрең.

Иске Мостяк - Ульяновск – Тольятти – Новоспасск.

Шушы  көннәрдә  Мосеевка  авылында  яшәүче 
Рузилә Касыймовна НАСЫЙРОВА  50 яшьлек юби-
леен каршылады. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле 

әниебез, яраткан әбекәем, хөрмәтле киленем!
Сине 50 яшьлек алтын юбилеең белән ихлас күңелдән 
кайнар котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет-шатлыклар, 
җан  тынычлыгы, тән сихәте, саулык-сәламәтлек телибез. 
Кайгы-хәсрәткә бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм 
ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның һәм оныгыңның 
игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын. Син безнең 
өчен сөекле тормыш иптәше дә, кайгыртучан, ярдәмчел 
әни дә, иң назлы әбекәй дә, йомшак күңелле килен дә. 
Безгә күрсәткән игелекләрең өчен чиксез рәхмәтебезне 
белдерәбез. Киләчәктә дә тормышыбызның  яме,  өе-
безнең кояшы булып яшә.
Туган көнең, әни, алып килсен
Бары сәламәтлек, шатлыклар,
Безгә биргән йөрәк  җылыларың
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Иң матур теләкләр белән тормыш иптәшең Дамир, 
каенанаң Гамирә, улың  Динар, кызың  Динара, киявең 
Наил, яраткан оныгың Амелия.

Мосеевка - Мәскәү.

Компьютерная помощь
Предоставляет услуги по установке, настройке, 

а  также  по  ремонту  компьютерной  технике.  Про-
фессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Установка  WindowsXР/7/8/10;  Удаление  вирусов, 
установка антивирусника; Очистка от пыли и грязи 
при перегреве; Оптимизация работы компьютера и 
многое другое. Выезжаю в села, работаю с органи-
зациями. 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).

1 апрельдә иртәнге 8 сәгатьтә Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә “Агропромпаркта” (базар урынында) район авыл 
хуҗалыгы ярминкәсе оештырылачак. Ярминкәдә авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр төрле ассортиментта 

үзләренең продукцияләрен тәкъдим итәчәкләр.

Натяжные потолки
«Җиде һава»

Недорого.   89021273125.
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Элемтә һәм масса - күләм коммуникацияләр сфера-
сында күзәтү буенча Федераль службаның Ульяновск 
өлкә идарәсе 2014 елның 21 ноябрендә ПИ №ТУ73-00388 
номерлы масса-күләм информация чарасын регистра-
цияләү таныклыгы белән регистрацияләнде.

Газета  битләренә  урнаштырылган  рекламалар  һәм 
белдерүләр өчен редакция җаваплылык тотмый.

Мәкалә авторларының фикерләре редакция фикере 
белән туры килмәскә мөмкин.

Хатлар, кулъязмалар һәм рәсемнәр рецензияләнми 
һәм кире кайтарылмый.

Директор-баш
 редактор

М.С. МАСИЕВА.

Рассрочка и 
скидки!!!

ООО «Немецкие оконные изделия»

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

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

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

Телефоны: 88422(651832), 
89041823507, 89374550649.

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

Безнең сайт  интернетта 
http://kumiakk.ru

Куры-молодки,  возраст  –  от  4 
месяцев (ровные, красивые), ин-
дюшата суточные, подрощенные 
(тяжелых кроссов), комбикорма, 
витамины,  пшеница,  кукуруза, 
ячмень, отруби, жмых – недорого.
Доставка,  возврат  брака  га-
рантирована.    Телефоны: 
89278093172, 89278093752 – Иль-
нур.

ПРОДАЮТСЯ

В р.п. Старая Кулатка продается 
дом площадью  60 кв. м. по ул. 
Нижне-Северная. Участок 27 сот. 
Газовое отопление. Центральное 
водоснабжение.  Цена  550  тыс. 
руб. Тел.: 8-929-797-34-34;
8-927-833-19-99.

В р.п. Радищево ИП «Рамаев Д.А.»  
принимает  заявки  на  суточных 
и  подрощенных  бройлеров,  ин-
дюшат, гусят, утят и мулардов на 
март,  апрель  и  май.  Телефоны: 
89278035043, 884239 22-6-16.

Усть Кулаткы авылының “Ибраһим” мәхәлләсе картлары, мәдрәсәдә белем 
алучы әбиләр Рәшит улы Зыят СӨЛӘЙМАНОВНЫҢ  вафат булуын бел-
дерәләр һәм аның хәләл җефете, мәдрәсәбезнең мөгаллимәсе Шакирҗан 
кызы Асия Сөләйманованың, балаларының, оныкларының, туганнарының 
тирән кайгыларын уртаклашалар. Илаһи беркемгә дә югалту хәсрәтләре 
бирмәсен.

Безнең гаиләбез зур югалту кичерде. Каты авырудан соң сөекле 
тормыш  иптәшем,  газиз  әтиебез,  яраткан  бабакаебыз,  игелекле 
кардәшебез Рәшит улы Зыят СӨЛӘЙМАНОВ бакыйлыкка күчте. 
Безнең кайгыбызны уртаклашкан, кадерле кешебезне соңгы юлга 
озатырга ярдәмләшкән туганнарга, тирә-күршеләргә, фермер хуҗа-
лыклары  җитәкчеләре  Р.  Б.  Төхфәтуллинга,  Р.  А.  Гафуровка,төн 
кунучы әбиләргә, мәчет картларына, барлык авыл халкына, Мәскәү, 
Тольятти,  Балаково,  Саратов,  Хвалынск  шәһәрләреннән,  Яңа 
Кулаткы, Вязовый Гай, Яңа Зимница авылларыннан килгән бергә 
эшләгән дусларына олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәммәсенә 
дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте яусын. 

Сөләймановлар, Зайнетдиновлар, Хакимовлар, Алюшевлар, 
Иксановлар, Ибраһимовлар, Мусиннар.

Продается бортовой "УАЗ", 1994 
года выпуска, цвет желтый, бор-
та высокие. Машина в хорошем 
состоянии. Цена 100000 руб. Без 
торга. Телефон: 89374578774.

В р.п. Старая Кулатка продается 
2-х комнатная квартира в новом 
доме по адресу: Муса Джалиля, 12 
«а». Продается деревянный дом 
по адресу: ул Тукая 90. Все удоб-
ства в доме, газовое отопление. 
Обращаться по телефону: 8 - 927 – 
820 – 79 – 75; 8 – 927 – 784 – 42 – 25.

Продается жмых – 15 руб. за кг.,  
и домашняя картошка – 18 руб. за 
кг. Возможна доставка по району. 
Телефон: 89278116312.

Продается 2-х комнатная квартира 
по  ул.  Куйбышева  32,  со  всеми 
удобствами.  Срочно.  Продается 
здание магазина в с. Новая Яндов-
ка, с. Новая Кулатка, с. Бахтеевка. 
Телефон: 89370382188.

Весенняя  АКЦИЯ  в  мебельном 
магазине «СИМ-СИМ»:

кровать с матрасом - от 3699 руб.;
кухонная  гарнитура  2  метра, 
МДФ, глянец, металлик с мойкой 
и сушилкой – 11700 руб.;
диваны – от 7499 руб.;
диван-кровать – 8680 руб.;
компьютерные столы – от 1750 
руб. Телефон: 89278230001.
Мы  находимся  по  адресу:  р.п. 
Новоспасское, на площади  Мака-
ренко, ул Терешковой, 22 а. 

Иске  Кулаткыдан  туганыбыз 
Рамил Фәйзрахманович  БАГ-
ДАЛОВ  фаҗигале  рәвештә 
вафат  булды.  Мәрхүмне  хөр-
мәтләп,  соңгы  юлга  озатуда 
катнашкан,  ярдәмләшкән, 
кайгыбызны уртаклашкан өчен 
район  Башлыгы  Э.Ә.  Ганеев-
ка,  район  администрациясе  
Башлыгы  И.А.  Аблязовка, 
район  администрациясенең 
торак-коммуналь  хуҗалыгы, 
төзелеш, экология, архитекту-
ра мәсьәләләре буенча идарә 
начальнигы Р.Р. Сөләймановка, 
МУП “Благоустройство” оешма-
сы  җитәкчесе  Р.Р.  Багдаловка 
һәм  тулаем  коллективына,   
Иске Кулаткы шәһәр поселогы 
администраторы Таһир Сонна-
туллович Сәләевка , Латиевлар 
гаиләсенә, “Гани” мәчете има-
мы Рәхимҗан хәзрәт Фәйзул-
линга,  мәхәллә  картларына, 
30  нчы  номерлы  янгын  часте 
службасы  хезмәткәрләренә, 
тирә-күршеләргә,ярдәм  күр-
сәтүчеләргә олы рәхмәтебезне 
белдерәбез.  Ходай  Тәгалә 
беркемгә дә кайгы-хәсрәт күр-
сәтмәсен.
Багдаловлар гаиләсе.

Иске Кулаткы.

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЮ!

5 апреля в 10.10ч.  в р.п. 
СТАРАЯ КУЛАТКА  у рынка

 БУДЕТ ПРОДАЖА КУР- МОЛОДОК 
ЯИЧНОЙ 

ПОРОДЫ (РЫЖИЕ И БЕЛЫЕ).
 ПРОСЬБА - ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ.

Апрель  аена намаз уку вакытлары
Көн Таң 

беленә
М ә ч е т -
л ә р д ә 

укыла

Кояш 
чыга

Зәвәль 
тәмам

Өйлә 
намазы

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү 
намазы

1 04:21 04:53 06:23 12:53 13:15 17:19 19:24 21:03

2 04:18 04:51 06:21 12:53 13:15 17:21 19:25 21:06

3 04:15 04:48 06:18 12:52 13:15 17:22 19:27 21:08

4 04:12 04:46 06:16 12:52 13:15 17:23 19:29 21:10

5 04:09 04:44 06:14 12:52 13:15 17:24 19:31 21:12

6 04:06 04:41 06:11 12:51 13:15 17:26 19:33 21:15

7 04:03 04:39 06:09 12:51 13:15 17:27 19:34 21:17

8 04:00 04:37 06:07 12:51 13:15 17:28 19:36 21:19

9 03:56 04:34 06:04 12:51 13:15 17:29 19:38 21:21

10 03:53 04:32 06:02 12:50 13:15 17:31 19:40 21:24

11 03:50 04:30 06:00 12:50 13:15 17:32 19:41 21:26

12 03:47 04:28 05:58 12:50 13:15 17:33 19:43 21:29

13 03:44 04:25 05:55 12:50 13:15 17:34 19:45 21:31

14 03:40 04:23 05:53 12:49 13:15 17:36 19:47 21:34

15 03:37 04:21 05:51 12:49 13:15 17:37 19:48 21:36

16 03:34 04:19 05:49 12:49 13:15 17:38 19:50 21:38

17 03:30 04:16 05:46 12:49 13:15 17:39 19:52 21:41

18 03:27 04:14 05:44 12:48 13:15 17:40 19:54 21:44

19 03:23 04:12 05:42 12:48 13:15 17:41 19:55 21:46

20 03:20 04:10 05:40 12:48 13:15 17:43 19:57 21:49

21 03:16 04:08 05:38 12:48 13:15 17:44 19:59 21:51

22 03:13 04:05 05:35 12:47 13:15 17:45 20:01 21:54

23 03:09 04:03 05:33 12:47 13:15 17:46 20:02 21:57

24 03:06 04:01 05:31 12:47 13:15 17:47 20:04 22:00

25 03:02 03:59 05:29 12:47 13:15 17:48 20:06 22:02

26 02:58 03:57 05:27 12:47 13:15 17:49 20:08 22:05

27 02:55 03:55 05:25 12:47 13:15 17:50 20:09 22:08

28 02:51 03:53 05:23 12:46 13:15 17:51 20:11 22:11

29 02:47 03:51 05:21 12:46 13:15 17:53 20:13 22:14

30 02:43 03:49 05:19 12:46 13:15 17:54 20:15 22:17
Имам Абу-Ханифы хокук мәктәбенең нигезендә график метеообсерваториядә төзелде. Белеш-

мәләр өчен телефон: 8-937-451-24-44.

Усть Кулаткыдан туганыбыз Рәшит улы Зыят СӨЛӘЙМАНОВНЫҢ вафат 
булуы сәбәпле, кадерле апабыз, сеңелебез, кардәшебез Асия Шакирҗанов-
на Сөләйманованың һәм балаларының тирән кайгыларын уртаклашабыз. 
Барча туганнары гаиләләре белән.

Усть Кулаткы – Хвалынск – Санкт-Петербург – Тольятти – 
Казан – Яңа Кулаткы – Вольск – Саратов – Мәскәү.

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

Уважаемые жители района! 
В нотариальной конторе по адресу р.п. Старая Кулатка, ул. 
Куйбышева, д. 26, кв.1 ведет приём нотариус Хайбуллов 
Альберт Ренатович. Режим его работы с 3 апреля 2017 
года: понедельник и четверг с 9.00 до 16.00ч., обед с 12.00 
до 13.00ч., тел.: 89093564040.

СКИДКИ! ДОСТАВКА! РАССРОЧКА! 
БЕЗ %

- профнастил
- мет. черепица
- сайдинг
- трубы профильные
- штакетник
- ДВП, ДСП, ОСП
- гипсокартон
- краски грунтовки
- крепеж
- электротовары
- цемент
- садовая мототехника
А также окна, двери 
межкомнатные.

Строительно - отделочные 
материалы

ИП "Рамазанов Ф.М."
р.п. Старая Кулатка 

ул. Пионерская 7. 
Телефоны: 2-27-97, 

89278299222.

Мы работаем с 8.00 до 
19.00ч. Без выходных.


