Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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ГОМУМИ РАЙОН
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 48 (10688)
Чәршәмбе,
30 ноябрь 2016 ел.
(Атнага бер тапкыр чыга)

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

ӘНИЛӘР БӘЙРӘМЕНДӘ

27 ноябрьдә илебездә
Әниләр көне билгеләнде.
Шушы бәйрәм уңаеннан
24 ноябрьдә Иске Кулаткы
район мәдәният йортында
«Иң-иң» дип исемләнгән
бик мавыктыргыч чара
оештырылган иде. Әлеге бәйрәм программасын
алып баручылар, район ЗАГС бүлеге мөдире
Э.К. Багдалова һәм район үзәкләштерелгән клуб
челтәре җитәкчесе А.Р.
Деникаев тантананы ачып

җибәрделәр.
Беренче чиратта сәхнәнең түрендә балалар сәнгать мәктәбенең укучылары
хор белән һәм «Гөлчәчәк»
балалар бакчасының нәниләре биюләр белән чыгышлар ясап, залда утыручыларны шатландырдылар.
Аннан соң Иске Кулаткы
район администрациясе
Башлыгы И.А. Аблязов
районыбызда яшәүче барлык әниләрне бәйрәмнәре
белән чын күңелдән тәбрик

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые земляки, дорогие друзья!

итте. Әлеге матур чарага 11
номинациядә өлгерлек күрсәткән әниләр ихтирамлы
кунаклар буларак чакырылган иделәр. И.А. Аблязов
аларга Мактау хатлары
һәм истәлекле бүләкләр
тапшырды.
Бу бәйрәм чарасы 11 әни
арасында төрле конкурслар
уздыру формасында үтте.
Аны район администрациясе Башлыгының кеше
потенциалын үстерү буенча
беренче урынбасары В.А.

Деникаева оста итеп алып
барды. Бу конкурста төрле
номинацияләрдә җиңеп
чыгучы әниләр
Г.Б. Мавлютова, Ю.Н. Рамазанова,
Г.Р. Мамадалеева, Г.М.
Сәләева, Р.Җ. Вәльшина,
С.И. Юсупова, К.Н. Хаметова, З.Ф. Салихова, Г.Р. Курмаева, И А. Тюкаева, Р.С.
Ахметҗанова катнаштылар.
В.А. Деникаева тамашачыларга аларның хезмәт
биографияләре, тормышлары, казанышлары турын-

да сөйләп, катнашучыларга
кызыклы сораулар яудырып, конкурсны тагын да
җанландырды.
Ул көнне сәхнә түрендә
һәвәскәр артистларыбызның чыгышлары һәр
тамашачының күңеленә
хуш килде.
Аеруча Иске Кулаткы
беренче номерлы урта
мәктәбе укытучысы Д.Ш.
Усманова һәм укучылары, Иске Кулаткы икенче
номерлы урта мәктәбе

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОПАРТИЙЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Приближается особая дата – Международный день инвалидов.
Весь мир отдаёт дань уважения людям с ограниченными возможностями здоровья, их огромному мужеству и крепости духа.
Целеустремлённости, характеру этих замечательных людей, их
жажде реализовать себя, жить насыщенной жизнью, не теряя ни
мгновения, можно только позавидовать. Это достойный пример
тем, кто пребывает в унынии и недовольстве. Вызывает восхищение, сколько среди людей с ограниченными возможностями
здоровья блестящих профессионалов своего дела, художников,
литераторов, учёных, мастеров по самым разным направлениям
деятельности. Они водят автомобили, занимаются спортом,
ведут активный образ жизни. Самый яркий пример – наши герои,
паралимпийцы, которые завоёвывают медалей больше, чем
все остальные команды, вместе взятые. Такие результаты дают
сила духа и ясность цели. И надо понимать, какой неимоверной
ценой достигаются столь мощные результаты.
Задачи государства и общества неизменны. Мы должны создать
абсолютно доступную и комфортную среду для инвалидов,
чтобы каждый из них имел возможность для самореализации.
Качество жизни ульяновцев, имеющих физические ограничения,
- важнейший вопрос. В регионе их почти 120 тысяч. Это наши
соседи, друзья, знакомые. Наличие пандусов в жилых домах,
различных учреждениях и организациях, доступный транспорт,
высокого уровня медицинское и социальное обслуживание
должны стать нормой. Необходимо оперативно решать вопросы
трудоустройства тех, кто может и хочет работать, кто мечтает
реализовать свои способности на каком-либо поприще.
Желаю вам, дорогие земляки, благополучия и удачи, успехов,
претворения в жизнь самой заветной мечты.
Губернатор Ульяновской области
ПӘНҖЕШӘМБЕ (01.12.)
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ҖОМГА (02.12.)
- 13
-8

укучысы Эльвира Деникаева, Яңа Мостяк авыл
клубы җитәкчесе Фәрит Абдуллин,район больницасының врач-терапевты Лилия
Сәләева, «Изюминка» бию
төркеменең чыгышлары
залда утыручыларны таң
калдырды.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.
Автор фотосы.

1 декабря исполняется ровно 15 лет с момента создания
Всероссийской политической Партии «Единая Россия». В
историческом плане это достаточно небольшой срок, но за это
время Партия стала мощной политической силой, выполняющая
задачи, которые ставит Президент страны, наш основатель и
моральный лидер Владимир Путин.
Именно с решением всех этих вопросов во многом связана
и та поддержка, которую нам оказывают граждане страны на
выборах.
В рядах «Единой России» состоит свыше 2 миллионов партийцев, в Ульяновской области – более 20 тысяч человек. И всех нас
объединяет желание, стремление трудиться на благо России и
ее граждан. Нам действительно есть чем гордиться. Ульяновское
отделение Партии «Единая Россия» накопило значительный
опыт по реализации партийных проектов. К успешным можно
отнести проект «Детские сады – детям», благодаря которому
за короткий срок в регионе решилась проблема с местами в
детских дошкольных учреждениях области для детей от 3 до 7
лет. Это проекты «Историческая память», «Школа грамотного
потребителя», «Крепкая семья», «России важен каждый ребенок», «Старшее поколение» и целый ряд других.
За плечами 15 лет конкретных дел и результатов. Впереди
много ежедневной кропотливой работы. Желаю всем однопартийцам и жителям Ульяновской области здоровья, душевного
“Күмәк көч”кә язылу дәвам итә. Алты
спокойствия, активности в достижении намеченных целей.
Виктор КОРНЕВ, айга язылу бәясе – 349 сум 26 тиен.
Секретарь Ульяновского
Киләсе елда да бергә булыйк!
Регионального отделения
Партии «Единая Россия».
С.И. МОРОЗОВ.

ХӨРМӘТЛЕ ГАЗЕТА
УКУЧЫЛАР!

ШИМБӘ (03.12.)
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ЯҢАЛЫКЛАР

Россия Президенты Владимир Путин 25 ноябрьдә,
Кремльдә ФИФА башлыгы
Джанни Инфантиноны кабул
итте. ФИФА башлыгы Казанда
узачак 2017елдагы Конфедерацияләр Кубогына жирәбә
салу чарасына килде. Очрашуда вице-премьер Виталий
Мутко катнашты.

●

●

●

Россия Президенты белән
үткәрелүче традициягә кергән
зур матбугат конференциясе
22 декабрьдә узачак. Искәртеп
үтик, Россия Президенты журналистлар белән традицион
рәвештә Яңа ел алдыннан
очраша.

30 ноябрьдән 2 декабрьгә
кадәр регион Башлыгы С. И.
Морозов "Россия Транспорты" X Халыкара форумында
катнаша. Форум кысаларында
"Ульяновск-Димитровград-Самара" автомобиль трассасын
реконструкцияләү, Н. М. Карамзин исемендәге Ульяновск
аэропортыннан халыкара
рейслар оештыру, өлкәбездә
тимер юл инфраструктурасын үстерү һәм транспорт
хезмәте күрсәтү моделен
камилләштерү буенча фикер
алышулар, очрашулар үткәрү
планлаштырыла.

●

●

●

Ульяновск өлкәсе Губернаторы Сергей Морозов Россия
Федерациясе Президенты В.В.
Путинның Федераль Җыенга
юлламасын уку церемониясендә катнашачак.

●

●

●

●

●

●

Әниләр көне уңаеннан
Губернатор Сергей Морозов
җиде хатын-кызга Ульяновск
өлкәсенең беренче һәм өченче дәрәҗәле "Ана даны"
мактау билгеләрен һәм 16 кешегә гаилә гореф-гадәтләрен
ныгытуда, лаеклы балалар
тәрбияләүдә ирешкән казанышлары өчен рәхмәт хатларын
тапшырды. Шулай ук регион
Башлыгы РФ Президенты
В. В. Путинның Указы белән
"Ата-аналар даны” ордены
белән бүләкләүгә тәкъдим
ителгән Рөстәм һәм Наталья
Шагиевларны да тәбрик итте.
25 ноябрь көнне регион
Башлыгы С. И. Морозов РФ
Президенты В. В. Путинның
кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Кабул
итүдә баш федераль инспектор Владимир Козин да катнашты. Губернатор ярдәмгә мохтаҗ булган ульянлыларның
мөрәҗәгатьләрен дә карады.
Аларның күбесе кыйммәтле
дарулар белән дәвалануда
матди ярдәм сорауга кагылды.

ЭТО ВАЖНО!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов муниципального образования
«Старокулаткинский район»
Ульяновской области

Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 437-ФЗ в КоАП РФ
РЕШЕНИЕ
внесена часть 1.3 в статью 32.2. В этой части установлена возможность для водителей уплатить только половину штрафа «15 » ноября 2016 г.
р.п. Старая Кулатка
№ 3/6
за нарушение ПДД, но только при определенных условиях.
О
едином
налоге
на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности
Во-первых, штраф должен быть уплачен не позднее 20 дней со
корректирующего коэффициента базовой доходности К2
дня вынесения постановления о наложении административного инаопределении
территории муниципального образования «Старокулаткинский район» на 2017 год
штрафа.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
Во-вторых, такая скидка предусмотрена только для штрафов
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования
за нарушение ПДД, но не для всех.
Старокулаткинский район Ульяновской области
С 1 января 2016 года все нарушители, которым будет выписано
РЕШИЛ:
постановление инспектором или камерой видеофиксации, будут
получать квитанцию с полной суммой штрафа, однако внизу будет1. Ввести с 01.01.2017 года в действие на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
иметься приписка о наличии возможности заплатить штраф со
скидкой в течение 20 дней с момента составления протокола.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – единый
При этом в казначейство будет передаваться информация о том, налог) применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
что данный человек имеет право произвести оплату со скидкой
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
50%. Но как только наступит 21 день, данные сразу же изменятся деятельности и коды услуг в соотвествии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
и придется платить штраф полностью.
оказания ветеринарных услуг;
Важно: уплата половины штрафа ГИБДД может быть осущест- 3)2)оказания
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
влена до полуночи 20-го дня.
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств,
а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
Следует обратить внимание на то, что письма счастья могут
задерживаться по многим причинам, поэтому если вы их ждете, 5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более
то можете запоздать с оплатой и не уложиться в 20 дней. Для
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
того чтобы не попасть впросак, рекомендуется проверять наличие 6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли;
штрафов самостоятельно.
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
Некоторые нарушения не попадают под оплату со скидкой. Это
нестационарной торговой сети;
очень важно знать, так как если вы не оплатите полностью всю 8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
сумму, то штраф, спустя 60 дней, увеличится ровно вдвое.
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие
Не действует скидка при уплате штрафа за следующие
зала обслуживания посетителей;
нарушения ПДД:
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
• повторное управление транспортным средством, не зарегистри- 11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
рованным в установленном порядке (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ);
сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного
• управление транспортным средством в состоянии опьянения и торговой
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения 13) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в
каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более
(ст. 12.8 КоАП РФ);
500 квадратных метров;
• повторное превышение скорости на величину более 40 км/ч (ч. 14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов
6, ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ);
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
• повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или 3. Перечень конкретных видов деятельности по оказанию отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, подпадающих под действие настоящего решения, определяется в соответствии
запрещающий жест регулировщика (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ);
с Приложением 1 к решению. Виды деятельности по оказанию бытовых услуг, не указанные в Приложении 1, не подлежат нало• повторный выезд «на встречку», когда это запрещено, и повтор- гообложению единым налогом.
ное движение во встречном направлении по дороге с односто4. Объект налогообложения и налоговая база определяются в соответствии со статьей 346.29 Налогового кодекса Российской
Федерации (в редакции федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, 17.05.2007 N 85-ФЗ, 22.07.2008 N
ронним движением (ч. 5 ст. 12.15 и ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ);
155-ФЗ, 25.06.2012 N 94-ФЗ).
• нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпритяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ);
нимательской деятельности, определить:
• отказ от прохождения мед. освидетельствования на состояние - для оказания бытовых услуг, ветеринарных услуг, оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранссредств, оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортопьянения и употребление спиртного до такого освидетельство- портных
ных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
вания в случае остановки инспектором ДПС или в случае ДТП
распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещения рекламы с использованием внешних
и внутренних поверхностей транспортных средств; оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование
(ст. 12.26 КоАП РФ).
Также скидка не предусмотрена, когда водителю предостав- торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; оказания
лена отсрочка или рассрочка по уплате штрафа.
услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
Напоминаем, что нарушение считается повторным когда оно
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания по формуле (К2=Ка х Кг);
- для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных
было совершено до истечения одного года после исполнения
по каждому объекту организации торговли, а также розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
наказания по предыдущему. То есть, если вы один раз превысили метров
торговой сети, не имеющей торговых залов, объекты нестационарной торговой сети, а также розничную торговлю с использованием
скорость на 40 км/ч, то вы можете оплатить штраф со скидкой,
торговых автоматов любого типа по формуле (К2=Кб х Кг);
но если в течении последующих 365 дней такое нарушение было - для оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, а
совершено еще раз - права получить скидку у вас нет.
также оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие
Мировой судья
Э.Х. ЯФАРОВА. зала обслуживания посетителей по формуле (К2=Кв х Кг);

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 декабря День воинской славы России — День
победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
— отмечается в соответствии с Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Сражение у мыса Синоп
было одним из крупных сражений Крымской войны,
начинавшейся как конфликт России и Турции. К тому же
оно вошло в историю как последнее крупное сражение
парусных флотов.
3 декабря - День Неизвестного Солдата
Памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых
действиях воинов, чье имя осталось неизвестным. 3
декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины
разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен
Вечный огонь.

-для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг по формуле (К2=Ка х Кд);
- для оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг по формуле (К2=Ка х Ке);
- для оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений для временного размещения и проживания не более
500 квадратных метров по формуле (К2=Кг х Кж).
5. Расчет значения корректирующего коэффициента К2 по каждому виду деятельности производится с учетом того, что:
Ка - значение, учитывающее совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по виду услуг, указанное
в Приложении 1;
Кб - значение, учитывающее особенности осуществления розничной торговли с учетом ассортимента товаров, указанное в
Приложении 2;
Кв - значение, учитывающее особенности типа предприятий общественного питания, указанное в Приложении 3;
Кг - значение, учитывающее особенности места ведения предпринимательской деятельности в соответствии с территориальной
принадлежностью к типу населенного пункта, указанное в Приложении 4;
Кд - значение, учитывающее особенности предпринимательской деятельности в зависимости от режима работы по графику
движения маршрута пассажирских перевозок, указанное в Приложении 5;
Ке - значение, учитывающее особенности предпринимательской деятельности в зависимости от особенностей грузоподъемности
применяемого транспортного средства, указанное в Приложении 6;
Кж - значение, учитывающее особенности предпринимательской деятельности в зависимости от величины доходов и площади
спальных помещений, указанное в Приложении 7.
6. Решение Совета депутатов от 13.11.2015 года № 32/3 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
и определении корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» на 2016 год действует до момента вступления в силу настоящего решения.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
Э.А. Ганеев.
Продолжение на 3 странице.

ЮЛЛАР ТӨЗЕКЛЕКНЕ ТАЛӘП ИТӘ

рәвештә бозган өчен 10
ай эчендә гражданнардан
һәм оешмалардан 4 миллион 243 мең сум штраф
түләтелгән. Әлеге санның
күпчелеге оешмаларга туры
килә.
● ● ●
Киңәшмәдә шулай ук
Сергей Морозов стратегик
юлларга ремонт ясау, аларэшләнмәләр Үзәге советы рәига тиешле хезмәт күрсәтү
се Алексей Кудринга регион
турында да җитди сүз алып
белән идарә итү нәтиҗәлелебарылды. Бу мәсьәләне
ген үстерү буенча тәкъдимрайон администрациянәрен әйтте. Фикер алышу 26
сенең юллар төзү һәм
ноябрь көнне Мәскәүдә чиратэшчәнлеге буенча баш
тагы ЦСР сессия барышында
22 ноябрьдә Иске
күренгәнчә, үткән 2015 елга белгече Р. Ш. Кушаев якалып барылды.
Кулаткы район админикараганда быел безнең
тыртты. Аның отчетынна н
● ● ●
страциясендә юлларда
Иске Кулаткы районында күренгәнчә, районда бил1 декабрь – СПИДка каршы пассажирларны күчерү
юл һәлакәтләренең һәм геләнгән эшләр барысы да
Халыкара көрәш көне. XX гакуркынычсызлыгы буенча
алардан зыян алучыларүтәлгән диярлек. Тик Иске
сыр чире дип тә аталган СПИД комиссиянең утырышы
ның саны кимегән. Алар
Кулаткы эшчеләр посеелдан-ел күбрәк кешегә йога булып үтте. Аны район адтарафыннан юл куркыныч- логының Северная, Муса
бара. Шул уңайдан районыбыз министрациясе Башлыгы
сызлыгы кагыйдәләрен
Җәлил урамнарында базмәктәпләрендә, өстәмә белем И. А. Аблязов алып барды. үтәү һәм аварияләрне
ларга ремонт ясалмаган.
бирү учреждениеләрендә
Павловка һәм Иске Ку- булдырмас өчен профилак- Шулай ук Иске-Яндука-КаСПИДка каршы көрәш көне
латкы районнары буенча
тик чаралар уздырылган.
рамалы арасындагы мәктәп
уңаеннан төрле чаралар оешГИБДД начальнигы И. Р. Транспорт белән юлда
маршрутында
чишелеп
тыру күздә тотыла.
Байгузинның чыгышыннан йөрү кагыйдәләрен тупас бетмәгән проблемалар

ачык килеш кала. Кайбер
авылларда мәктәп балаларына транспорт көтү
өчен махсус корылмалар
урнаштырылмаган.
Иске Кулаткы эшчеләр
поселогы уртасыннан зур,
куәтле нефть ташу машиналары узып, юлларны
сафтан чыгаралар. Бу
хәлне булдырмас өчен
поселок читендәге юлны
ремонтларга һәм авыр
йөкле машиналарны шуннан җибәрергә кирәк. Тик
бу мәсьәлә район киңәшмәләрендә кат-кат күтәрелсә дә, һаман уңай якка хәл
ителми.
Р. Ш. Кушаев шулай ук
2017 елда районда юлларны ремонтлау һәм төзәтү
буенча планнар белән
таныштырды.
Аннан соң район мәгариф бүлеге мөдире урынбасары Р. С. Сөләйманов
кышкы чорда балаларны

транспортта мәктәпкә
йөретү һәм автобусларның
техник төзеклеге турында
сөйләде. Аның чыгышында
Усть Кулаткы маршрутында
йөрүче мәктәп автобусына
Иске Кулаткыда көндез
җылы гараж б улдыру
кирәклеге турында әйтелде.
Киңәшмәдә кышкы чорда юлларның нормага
туры китереп эксплуатацияләнүе турында эчке
эшләр бүлегенең өлкән
инспекторы М. С. Усманов
чыгыш ясады.
Әлеге мөһим чарада
район администрациясе
Башлыгы урынбасары Р.
Р. Сөләйманов һәр сферадагы булган проблемаларга
тукталды һәм аларның
чишү юлларын күрсәтте.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
от 15 ноября 2016 г. №3/6
Значения, учитывающие совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности по виду услуг

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
от 15 ноября 2016 г. № 3 /6
Значения, учитывающие особенности типа предприятий
общественного питания
№ п/п

Виды деятельности

Значение Ка

1

Объекты организации общественного питания, имеющие зал обслуживания посетителей

011000

0,3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ресторан
Бар, кафе
Закусочная
Кафе детское (не осуществляющее продажу подакцизных товаров)
Прочие

1.2

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 012000
изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонт пошив и вязание трикотажных
изделий

0,3

2

Объекты организации общественного питания, не имеющие зала 0,4
обслуживания посетителей

1.3

Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов

№ п/п

Виды услуг

Код по ОКУН*

1

Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и010000
(или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых
в соответствии с общероссийским классификатором
услуг населению

1.1

Ремонт, окраска и пошив обуви

Значение Кв

0,7
0,66
0,46
0,2
0,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
от 15 ноября 2016 г. №3 /6

013100,

013200,
013300

0,4

1.4

Ремонт и изготовление металлоизделий

013400

0,6

1.5

Химическая чистка и крашение, услуги прачечных

015000

0,2

1.6

Услуги фотоателье и фото - кинолабораторий

018100

0,5

1.7

Услуги бань и душевых, услуги предприятий по 019100,
прокату. Ритуальные, обрядовые услуги

Значения, учитывающие особенности места ведения
предпринимательской деятельности в соответствии с типами
населенных пунктов
Кадастровый район муниципального образования Старокулаткинский район

Значение Кг

Населенные пункты численностью более 2000 человек

0,55

Населенные пункты численностью от 801 до 2000 человек включительно

0,40

019400,

Населенные пункты численностью от 401 до 800 человек включительно

0,24

019500,

Населенные пункты численностью до 400 человек включительно

0,17

0,2

Вне населённых пунктов

0,15

Парикмахерские и косметические услуги, оказы- 019300
ваемые организациями коммунально-бытового
назначения

0,6

Развозная и разносная торговля, а также услуги по размещению

1.9

Прочие услуги производственного характера, услуги 018300-018331, 018332
по ремонту и изготовлению очковой оптики

1

1.10

Прочие услуги непроизводственного характера

1

2

Ветеринарные услуги

3

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

4

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

0,2

5

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров

0,5

6

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств

1

7

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

0,2

8

Размещение рекламы с использованием внешних
и внутренних поверхностей транспортных средств

0,2

9

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

0,5

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания

0,09

019600
1.8

10

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

019700-019752

017000

0,6

№ п/п

Виды деятельности

1

Торговля подакцизными видами товаров, антиквариатом, 1
ювелирными изделиями, изделиями из драгметаллов, запасными частями к автомобилям, изделиями из кожи и меха,
компьютерами, периферийными устройствами, комплектующими, телефонными аппаратами, оргтехникой, коврами,
бытовой техникой, мебелью

2

Изделия народных художественных промыслов, детские 0,5
товары, полиграфическая продукция, кроме рекламных и
эротических изделий

3

Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, молоко и моло- 0,4
копродукты, соль, спички, саженцы, семена, удобрения и
агрохимические препараты
Иные товары

Значение Кб

0,7

0,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
от 15 ноября 2016 г. № 3 /6

0,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
от 15 ноября 2016г. №3 / 6
Значения, учитывающие особенности осуществления розничной торговли
с учетом ассортимента товаров

4

3

Значения, учитывающие особенности места проведения предпринимательской деятельности в зависимости от вида маршрута пассажирских перевозок и количества посадочных мест

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве
(пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания услуг

Вид маршрута

Значение Кд

Перевозки за пределы 0,5
области: с количеством 0,3
посадочных мест 13 и
менее
с количеством посадочных мест более 13
Внутриобластные перевозки:
с количеством посадочных мест 13 и менее
с количеством посадочных мест более 13

0,5
0,3

Внутрирайонные пере- 0,15
возки (независимо от
количества посадочных
мест)

Примечание: используемый маршрут определяется в соответствии с графиком движения
автотранспортного средства по конкретному маршруту, оформленному полномочными
органами. В случае отсутствия оформленного полномочными органами конкретного
маршрута значение коэффициента Кд берется как «0,5».
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
от 15 ноября 2016 г. № 3/6
Значения, учитывающие особенности предпринимательской деятельности в
зависимости от особенностей грузоподъемности применяемого транспортного
средства
Характеристика грузоподъемности (определяется в соответ- Значение Ке
ствии с паспортом технического средства)
До 3,5 тонн включительно

0,15

Более 3,5 до 5 тонн включительно

0,5

Более 5 до 8 тонн включительно

0,85

Более 8 тонн

1

Примечание:
1.Если по одной из групп товаров (за исключением пункта 4) удельный вес
Приложение 7
выручки составляет более 25 процентов в общем объеме товарооборота,
к решению Совета депутатов
соответствующий коэффициент применяется ко всем товарам.
муниципального образования
«Старокулаткинский район»
2. Если ни по одной из групп товаров, перечисленных в пунктах 1-3, удельный
от 15 ноября 2016 г. № 3 /6
вес выручки не превышает 25 процентов, применяются коэффициенты, указанные в пункте 4.
3. В случае, если несколько групп товаров подпадают под разные коэффициЗначения, учитывающие особенности предпринимательской деятельности в
зависимости от величины доходов и площади спальных помещений
енты, указанные в настоящем приложении и отвечающие условиям пунктов
1-2 настоящего примечания одновременно, исчисляется средневзвешенный
№ п/п
Показатели, влияющие на величину доходов отЗначение Кж
коэффициент по формуле: К2=(N1хKб + N2хKб + N3хKб + N4хKб)/100%, где
предпринимательской деятельности
N1, N2, N3, N4 – удельный вес товара в общем объёме выручки в процентах.
1.
Объекты, имеющие годовой доход 100000 ру- 0,33
4. В пункте 2 таблицы под изделиями народных художественных промыслов
блей и более и площадь спальных помещений,
понимаются изделия, признанные таковыми в порядке, предусмотренном
равную и свыше 50 кв.м
законодательством Российской Федерации.
2.
Объекты оказания услуг по временному прожи- 0,055
5. В пункте 2 таблицы учитываются только детские товары, отнесенные к таванию, не отвечающие пункту 1 данной таблицы
ковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4

¹ 48, 30

ноябрь 2016 åë.

ИХТИРАМГА

ЛАЕК

ШӘХЕСЛӘР

ЯКЫНДАГЫ КҮРШЕМ - ДУСТЫМА
Бәхет дибез дә, аны кул җитмәстәй хыял киңлегенә тиңлибез. Югыйсә, аны күңел күзе белән күрә
белергә, тоярга гына кирәк. Ул янәшәдә, җанда, күңелдә яши. Хәер, кемгә ничек бирелә бит әле ул...

Тормыштан - ямь,
хезмәттән тәм табып яши
белгәннәрне ничек бәхетле димисең инде?! Мин
үземнең якын күршем,
таянычым һәм сердәшчем
Җиһанша кызы Сатия Мавлютова турында язмакчы

булдым. Якын көннәрдә
ул үзенең юбилейлы туган
көнен билгеләп үтәчәк.
Миңа яхшы күрше, таянырлык кешем булганга,
үземнең күңелемдә булган
җылылыгымны, яхшы хисләремне, рәхмәтләремне

җиткерәсем килде. Саон үзәгенә килеп, сатучы
тия белән Ханәфи - бик һөнәрен үзләштерә. Ачык
бәхетле, тату, мәхәббәтле йөзле, кешеләргә яхшы
пар. Күзләр генә тимәсен,
мөнәсәбәтле кызны район
исән-сау шулай бер-беркулланучылар җәмгыясенә ягымлы, игътибарлы тенә кабул итәләр. Башта
булып,озын - озак яшәсен- ул тәҗрибәле сатучылар
нәр иде. Сатияне күптән
янында үзенең һөнәрен
беләм, андый киң күңелле камилләштерә. Күп балалы
кешеләр бик сирәк. Бары- гаиләдә үскәнгә, ахрысы,
сы да тәрбиядән, гаиләдән ул кеше белән бик тиз аракиләдер ул.
лаша, уртак тел таба белә.
Елның соңгы аенда Сәүдә хезмәте - һәр кешекарлы декабрьдә Әминә
нең көндәлек тормышынапа белән Җиһанша абый
да бик мөһим.
Аның
гаиләсендә өченче бала
профессиональлелеге һәм
булып Сатия исемле кызҗаваплылыгы халыкның
чык аваз сала. Иске Мостяк кәефенә һәм иминлегенә
авылында гомер итүче
йогынты ясый. Аларның
Салиховлар гаиләсе өчен намуслы хезмәте мөһим
бу аеруча шатлыклы вакый- социаль бурычларны хәл
га була. Тыйнак, хезмәт итәргә ярдәм итә. Сатия
сөючән булып үсә Сатия. Җиһаншевна моны аңлап,
Анардан соң дөньяга
кешеләргә һәрчак яхшы мөкилгән тагын биш тугагаләмәдә булырга тырыша.
нын үстерешеп, туганлык Иске Кулаткының ихтираммөнәсәбәтләрен ныгытып лы гаиләсендә тәрбияләняшиләр. Әтиләре яшьли
гән, эшчән егет Хәсән улы
дөньядан китә. Әниләре
Ханәфи белән бер-берсен
Әминә апа сабыр гына
яратып, матур гаилә корып
балаларын тәрбияләп,
җибәрәләр. Яшь гаиләгә
олы тормыш юлына аяк “Иске Кулаткы” совхозы
бастыра.
яңа өй җиткереп бирә.
Мәктәпне тәмамлагач,
Алар үзләре дә тырышып
Сатия Иске Кулаткы рай- тормыш итә башлыйлар.

Ханәфи совхоз басулаМиңа да таяныч, терәк
рында автомашина белән булдылар алар. Тормыш
ашлык ташый, комбайниптәшем Харис бу дөнья
да да эшли, ә Сатия өй, белән хушлашкач, көнйорт мәшәкатьләрен бер- нәрем бик авыр иде. Сатия
гә алып барып, халыкка
гел янымда булды, акыллы
хезмәт күрсәтә. Алар үз
киңәшләре белән күңелемйортларында да мал-туар, не тынычландырды. Алкош-корт асрыйлар. Берлаһы Тәгалә рәхмәтеннән
сеннән-берсе матур кыз ташламасын иде үзләрен.
һәм ул үстерәләр, аларга
Кадерле күршем, Сатия
яхшы тәрбия бирәләр.
Җиһаншевна! Мин сине
Балалары да үзләре кебек чын күңелемнән юбилейлы
акыллы, хезмәт сөючән бу- туган көнең белән котлыйм.
лып үсәләр. Зөлфия эконоСаулык – сәламәтлек темист-бухгалтер һөнәренә
лим. Балаларың, оныклаия була, Илдар да анардан
рың гел яхшы хәбәрләр
калышмый, югары уку йоргенә китереп торсыннар.
ты дипломын алуга ирешә.
Күрсәткән игелекләрең,
Әти- әниләренең ярдәмен,
күңел йомшаклыгың, ачык
кайгыртучанлыгын сизеп
йөзең өчен рәхмәт сиңа дуүсәләр алар. Вакытлары җиткәч, үз гаиләләрен стым, исәнлектә саулыкта
озын-озак яшәгез.
дә булдыралар. Зөлфия
Шатлыкларың ешрак
гаиләсе белән Мәскәүдә
булсын,
яшәсә, Илдар Иске КулатКайгыларың
урап
узсын!
кыда ук үз оясын кора.
Тормыш иптәше дә ягым- Һәр сөлгенең пар
башы күк
лы. Раилә - ягымлы хатын,
каенанасы белән бик тиз Як-якка каерылмыйча,
уртак тел таптылар, тату Тотынышып яшәгез с ез,
яшиләр, өч оныкны да бүләк Гомергә аерылмыйча.
Изге теләкләр белән
иттеләр.
Мин күршеләремнең
Суфия МУСИЕВА.
бәхетенә сөенеп яшим.
Иске Кулаткы.

ШАТЛЫККА КҮМЕЛГӘН ЮБИЛЕЙ
Иcке Кулаткы эшчеләр
поселогында гомер итүче Кәбир Батырханович
Мохамедовны бик күп
кеше белә. Чөнки ул гомер
агышында райондагы халык белән тыгыз элемтәдә
яшәп, җаваплы хезмәт
участокларында эшләде.
Менә шулай кешеләр
белән яхшы мөнәсәбәттә
булып, намуслы хезмәт
итеп, сизелми дә еллар
үтеп киткән. 1 декабрьдә
Кәбир Батырхановичка 80
яшь тула. Шушы уңайдан
«Күмәк көч» район газетасының журналистлары олы
юбиляр белән очрашты
лар. Алдагы материалда
сүз нәкъ аның турында
барачак.
- Мин 1936 елда Яңа
Зимница авылында, гади
крестьян гаиләсендә туганмын,- дип сүзен башлады
Кәбир Батырханович.
– Бала чагым, билгеле,
бик авыр чорга туры килде.
Ул вакытта колхозлар яңа
гына оешкан иде, шуңа
күрә әтиемнең ярдәмчесе
булып колхозда «таяк»ка
гына эшләп йөредем. Ул
елларда сыерлар авылның “мәж килеп” безнең язма
тотрыгы иде һәм аны төрлегероебызга Совет армиясе
сафларына да барырга
юнәлештә кулландылар.
вакыт җитә. Хезмәттә
Мин башка авыл малайчыныгу алган егет биредә
лары кебек сыер җигеп
дә сынатмый һәм отделекырдан салам, урманнан
утын ташыдым. Нужа ар- ние командиры, старшина
басына җигелеп, сизелми булу дәрәҗәсенә ирешеп,
дә мәктәп еллары үтеп күптөрле Мактау хатлары
белән бүләкләнеп, авылга
киттеләр һәм хуҗалыкка
техникалар килгәч, комбай- кайта.
Ул елларда райком комнда штурвальный, тракторчы булып эшли башладым. сомолы яшь егетләргә һәм
Менә шулай эш белән
кызларга эшкә урнашырга

комсомол путевкалары
тапшыра иде. Совет армиясе сафларыннан кайткан
егет тә шушы путевка буенча Татарстанның Әлмәт
шәһәренә китә һәм нефть
табу буенча бер предприятиегә эшкә керә. Ул биредә
тырышып эшли һәм шуның белән бергә электрик
һөнәрен дә үзләштерә.
Ике ел эшләп, квалификациясен күтәргәннән соң,
ул туган авылына кайтып,

Тәүхидә Талиповага өйләнә. Тату гаилә корганнан
соң, яшьләр туган якларында яшәргә карар кабул
итәләр.
Кәбир Батырханович
озак та үтми, читтән торып
Рязаново авыл хуҗалыгы
техникумына укырга керә
һәм үзенең тырышлыгы
белән квалификацияле
белгеч булуга ирешә. Шуннан соң аның карьерасы да
үсә башлый. Махсус урта
уку йортын тәмамлаганнан
соң, Кәбир Батырхановичны "Иске Кулаткы" совхозы
бүлекчәсенә куркынычсызлык техникасы буенча
инженер итеп билгелиләр.
Озак та үтми яшь белгечнең җитәкчелек сыйфатлары да ачыла һәм
шуны исәптә тотып, аны
кырчылык бригадасына
бригадир итеп күчерәләр.
Механизаторлар белән уртак тел табып эшләгәнгә,
ул җитәкчелек иткән коллектив кырда иген, терлек
азыклары үстерүдә бербер артлы зур уңышларга
ирешә.
Әлеге казанышлары
өчен тәҗрибәле бригадир «Хезмәттәге батырлык өчен» медале белән
бүләкләнә. Аннан соң
Кәбир Батырхановичка
бүлекчә управляющие вазифасын тапшыралар.
Бу урында, билгеле, тагын да җаваплылы өстәлә
һәм төрле яктан шомарган
белгеч биредә дә сынатмый. Ул управляющий булып хезмәт иткән чорда
"Иске Кулаткы" совхозы-

ның экономикасы тагын
файдаланып, аңа зур рәхда ныгыды һәм эшчеләргә мәтләрен юллыйлар.
зур игътибар артты, шуның
Шәхси тормышында да
белән берлектә аларга
аны гел мактап кына телгә
яшәр өчен торак йортлар алалар. Кәбир Батырханода төзелде.
вич тормыш иптәше ТәүКәбир Батырхановичның ирешкән уңышларына хидә Мөдәрисовна белән
район җитәкчеләре югары 56 ел бергә матур гомер
бәя бирделәр һәм төрле кичерәләр. Тату яшәп, өч
оешмаларда хезмәт стибала үстерделәр һәм олы
мулын арттыру, алардагы тормыш юлына аяк батормышны активлаштыру
стырдылар. Тәүхидә апа
максаты белән аны
төр-гомер буе Иске Кулаткы
ле урыннарга җитәкче итеп
совхозында аш пешерүче
билгеләделәр.
Аерым алганда, Кәбир булып хезмәт итте.
Гомер агышында МохаБатырханович Яңа Зиммедовлар тормыш нигезе
ница авылы Советы рәисе, киночелтәре директо- салып, нык өй һәм йорт
ры һәм торак-коммуналь
төзеделәр. Алар бүген
хуҗалыгы предприятиесе уллары Иршат һәм аның
начальнигы вазифаларын гаиләсе белән, бер-берсен
да зур намуслылык белән аңлап, тату яшиләр. Иршат
башкарды.
та хатыны Гөлшат белән
Ул елларда районда
терлекчелек фермаларын өч ул тәрбияләп үстерәләр.
Гөлшат каенанасы һәм
механикалаштыру һәм
каенатасы белән бик яхшы
электрлаштыру эшләре
башлангач, махсус участок мөнәсәбәттә, аларның
булдырыла (ЛМУ- линия
акыллы
киңәшләрен
монтаж участогы). Кәбир
тыңлап яши.
Батырханович биредә
Кәбир Батырханович
дә җаваплы эш башкара
бүген
үткән тормыш юлына
һәм андагы участокны
җитәкләп, терлекчеләрнең бик шат, чөнки Мохамедовлар нигезен дәвам итүче 6
эшен күпкә җиңеләйтә,
тиешле шартлар һәм уңай- оныгы һәм 3 оныкчасы бар.
лыклар булдыра. Аннары
Аның тормыш юлы тырайонда торак пунктларны ныч картлыкта, гаиләсе
газлаштыру эшләре бабелән сөенеп, шатлыкка
рышында «Факел» муникүмелеп, әкрен генә алга
ципаль предприятиесендә
махсус төзелеш бригада- дәвам итә. Олы юбилее
алдыннан без дә Кәбир
сын җитәкли.
Батырхановичка чиксез
Иске Кулаткы поселогында яшәүчеләр бүген дә куанычлар теләп калабыз.
зәңгәр ут уңайлыгыннан
Рөстәм АРИФУЛЛИН.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Иске Кулаткыда гомер итүче Сатия Җиһаншевна МАВЛЮТОВА 2 декабрьдә күркәм юбилеен билгели. Кадерле хатыным, яраткан әниебез,
әбекәебез, кодагыем!

Сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа озын
гомер, саулык-сәламәтлек, ак бәхетләр, әтиебез Ханәфи
Хәсәнович белән мул, тыныч тормыш телибез. Әниебез,
синең кебек ачык йөзле, юмарт, киң күңелле кешеләр бик
сирәктер бу дөньяда. Һәрчак елмаеп каршы аласың,
тәмле ризыкларың белән сыйлап, хөрмәт итәсең. Син
әни- безнең таяныч та, киңәшче дә, ышаныч та. Ходай
Тәгалә кылган игелекләреңне күреп,сиңа нык саулык,
җан тынычлыгы, чиксез шатлыклар насыйп итсен.
Изге теләк, назлы сүздән башка,
Табып булмый затлы бүләкне.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Бик тә якын, бик тә кирәкле.
Иң изге, җылы теләкләр белән тормыш иптәшең
Ханәфи Хәсәнович, кызың Зөлфия, киявең Марат,
улың Илдар, киленең Раилә, оныкларың Марсель,
Илмира, Эсмира, кодагыең Мәсүдә.
Иске Кулаткы – Мәскәү.

Кадерле кешебез, хөрмәтле туганыбыз Сатия
Җиһаншевна МАВЛЮТОВА!

Бу шатлыклы көнең белән сине чын күңелдән тәбрик
итәбез. Син һәрвакыт безнең өчен гадилек, мәрхәмәтлелек, сабырлык, кешелеклелек, матурлык үрнәге булдың. Йомшак сүзле, кадерле кешебез. Тормышыбызда
киңәшчебез, ышанычлы терәк булып яшәвең – безнең
өчен зур бәхет. Якты йөзең, тәмле сүзләрең өчен меңмең рәхмәт сиңа. Бүген син балаларыңа – газиз әни,
оныкларыңа – яраткан әби, туганнарыңа – нык терәк,
бик күп дусларыңа – ышанычлы дус. Һәрвакытта да
шулай шат йөзле, изге күңелле булып кал. Без сине чын
йөрәктән яратабыз.
Бәхеткә, шатлыкка күмелеп,
Һәрвакыт елмаеп һәм көлеп.
Кадергә, хөрмәткә төренеп,
Яшә син мәңгелек нур булып.
Иң җылы теләкләр белән каенапаң Сәгадәт Хәсәновна, улы Андрей, кызы Светлана гаиләләре
белән, килендәшең Рәхилә Исхаковна, уллары Рамил, Рафаил гаиләләре белән, каенэнең Сабирҗан
Хәсәнович, тормыш иптәше Магрифә Кәбировна,
уллары Илдус, кызлары Гөлсинә гаиләсе белән.
Иске Кулаткы – Мәскәү – Чувашия.

Иске Мостяк авылында тормыш итүче Рифат
Кәшафович САЛИХОВКА 30 ноябрьдә 50 яшь
тула. Иң кадерле кешебез – сөекле улым, яраткан
тормыш иптәшем, газиз әтиебез!
Ихлас күңелдән сине күркәм юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелләрдәге
теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел,
алар иксез-чиксез. Синең кебек сабыр, киң күңелле,
ярдәмчел, олы йөрәкле кеше сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да.
Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын.
Туачак таңнарың һәрвакыт нурлы, күк йөзең һәрвакыт
аяз булсын. Без сине чиксез хөрмәт итәбез.
Олы җанлы, киң күңелле булганың өчен
Рәхмәт ява сиңа һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч тигез тормыш –
Шул теләкләрне кабул ит бездән.
Изге теләкләр белән әниең Акилә Насрыевна, хатының Зөлфия Фәвзиевна, кызларың Гүзәл, Әлфия,
улың Рузель һәм барча туганнарың.
Иске Мостяк.
Хөрмәтле Рифат Кәшафович САЛИХОВ!
Иске Мостяк авылының “Югары оч” мәхәлләсе картлары Сезне истәлекле юбилеегыз - 50 яшь тулу көнегез
белән ихлас тәбрик итәләр. Сезгә шушы бәйрәмегездә
теләкләрнең иң изгесен, иң сафын юллыйбыз. Һәрвакыт
мәчетебезгә, зиратларыбызны төзекләндерүдә матди
ярдәм күрсәткәнегез, кайгыртучанлыгыгыз, игътибарыгыз, киң күңелле булуыгыз, файдалы киңәшләрегез
өчен ихластан олы рәхмәтләребезне белдерәбез.
Исәнлек-саулык, иман байлыгы, эшегездә уңышлар,
җан тынычлыгы, гаиләгез белән сөенечтә, тигез-бәхетле
тормышта яшәвегезне телибез.
Сәламәтлек ташламасын Сезне,
Һәрбер көнегез үтсен шатлыкта.
Яшәү яме, дөнья иминлеге
Юлдаш булсын алгы тормышыгызда.

Хөрмәтле Наилә Рәшитовна БАЙГУЛОВА!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм Иске Мостяк урта
мәктәбе коллективы Сезне истәлекле юбилеегыз – 50 яшь тулу көнегез белән чын
күңелдән котлыйлар. Сез гомерегезне иң фидакарь хезмәткә – балалар тәрбияләүгә
Балаларыгыз тормышта
багышладыгыз. Йөрәк җылыгызны биреп, нәниләр күңелендә игелек, шәфкатьлетерәк булып, гомер буе
лек орлыклары чәчәсез, дөньяның матурлыгын, гүзәллеген күрергә, тәүфыйклы,
алар янәшесендә, кадер
мәрхәмәтле булырга өйрәтәсез. Эшегездә һөнәри осталык һәм игелеклелек үрнәге
күрсәтәсез. Карусыз хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә!
– хөрмәттә яшәргә язсын.
Балагызның - иң кадерлесе Дөньядагы һәрбер яхшылыктан
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
сез, гаиләгезнең - йөрәге
сез, иминлекнең - терәге Без телибез Сезгә ак бәхетләр,
Шатлыкларга иткән юл гына.
сез, һәркемнең кирәге сез.
Хәзерге заманда барыбызга да кирәк булган
сабырлыкта ташламасын
сезне! Барлык кешеләр
сезгә карап соклансын! Сез
Әни ул – һәркем өчен чаралар оештырылды.
дөньядагы бар нәрсәдәнкадерле, изге зат. Әниләр
“Гөлчәчәк” балалар
булмаса, кешелек яшәүдән бакчасында җир йөзендәге дә кадерлерәк, матуррак!
туктар иде. Тормышыбызга иң гүзәл, иң бөек, иң илаһи Бәхетле булыгыз! Сез аңа
Һәр кеше дә бу якты
лекләре чикләнгән кеданнарның өйләренә
лаек! Гомер юлларыгыз
ямь бирүче иң шәфкатьле, затлар булган әниләргә
дөньяга бәхетле яшәү
шеләрнең саны 2141. Шу- барып, хәлләрен белү,
иң мәрхәмәтле газиз
багышланган бәйрәм матур озын булсын, тигез тормыш
өчен туа. Әмма һәрларның 35се – балалар. бүләкләр тапшыру –
аны бизәсен.
кешеләребез - әниләр.
теләкләргә, җыр-биюгә,
кемнең
дә
язмышы
бер
Ел саен районда физик
алар өчен зур вакыйга.
Нәниләр чыгышлары
Әниләребез безне сулыш- сәхнә күренешләренә бай
мөмкинлекләре чикләнӘлеге чаралар мөмкинлары белән җылыта, наз- булды. Һәр музыкаль чы- белән кадерле кешеләрен төрле түгел шул. Арабызда
язмыш
тарафынгән
кешеләргә,
аларлекләре
чикләнгәннәркотларга,
сөендерергә,
лары белән иркәли, гомер- гыш тәрбиячеләрнең һәм
күңелләрен
күтәрергә,
нан кыерсытылып, мөм- ның тормыш-көнкүренең тормышын сәламәт
ләре буе безне кайгыртып нәниләрнең чын йөрәктән,
аларга булган мәхәббәтяши, уңышларыбызга шат- күңелнең иң-иң түреннән
кинлекләре чикләнгән,
шләренә игътибарны
кешеләргә якынайту,
лана. Балалары чын кеше
чыкканга күрә, үзенчәлеге ләрен, хөрмәтләрен күрсә- инвалид коляскасына
юнәлтү максатыннан
аларның рухын дәрттергә ашыктылар. Әниләр
булып үссә, чиксез горурла- белән аерылып торды.
утыручы яисә теге яки бу 1-10 декабрь көннәрен- ләндерү, күңелләрендә
балаларының
чыгышна. Кешегә сабый чагыннан
Бакча мөдире Л.Ф. Богяктан авыру кешеләр дә дә инвалидлар декадасы өмет чаткысы кабызу
башлап, олыгайгач та, әни данова әниләрне изге бәй- ларын сөенеп карадылар
бар. 3 декабрь – Росси- оештырыла. Чөнки әлеге – һәркайсыбызның төп
һәм кайнар алкышларга
кирәк. Әйе, дөньябызда
рәмнәре белән котлады.
ядә Халыкара инвалид- төр гражданнар ярдәм бурычы. Әлеге категория
күмделәр.
алтыннан да кыйммәтрәк, Аларга һәрвакыт кояш
тоеп, кайгыртучанлык
гражданнарның җәмгыБәйрәм
а з а г ы н - лар көне билгеләнә.
биек таулардан да биегрәк, кебек көләч йөзле, шат
Халыкара
инвалидлар
сизеп
яшәргә
тиешләр.
ятькә кирәкле булуы
да
балалар
әниләренә
чиксез галәмгә тиң бары
күңелле, сәламәт булырга,
тәрбиячеләре апалары
көне киң җәмәгатьчелек,
Инвалидлар ункөнһәм аларга һәръяклап
тик кадерле әниләребез. балаларын иң акыллы, иң
”Әни”сүзен әйтүгә күңелләр тәрбиялесе, иң ягымлысы ярдәме белән әзерләнгән хакимият игътибарын
леге
кысаларында
игътибар күрсәтелүе
бүләкләрен тапшырдылар. мөмкинлекләре чиклән- районда инвалидлар
җылынып, йомшарып, дөитеп үстерергә теләде.
хакында сөйли.
Әлеге чарадан алган
ньялар тагын да ямьлерәк
Кеше потенциалын
гән кешеләр проблекатнашында “түгәрәк
Кадерле
районкебек тоела.
үстерү буенча район адми- күңелле тәэсирләр әниләрмаларына, аларның
өстәлләр”, әңгәмәләр,
дашлар, без дә инва27 ноябрьдә – илебездә нистрациясе Башлыгының нең киләчәктә дә юлларын
хокукларын яклауга
күргәзмәләр, акцияләр, лидларга игътибарлы
Әниләр көне билгеләнде. беренче урынбасары В.А. яктыртсын, яшәргә, алга
юнәлдерелгән.
мастер-класслар оешбулып, аларның проБезнең районда да әниләр- Деникаева да әниләргә ма- барырга көч-дәрт биреп
Бүгенге көндә райотыру планлаштырыла.
блемаларына битараф
торсын.
не хөрмәтләү уңаеннан
тур теләкләрен җиткерде.
ныбызда
физик
мөмкинШулай
ук
әлеге
төр
гражкалмыйк!
күптөрле, мавыктыргыч
- Кадерле әниләребез!
Әлфия ЯФАРОВА.

ГАЗИЗЛӘРДӘН-ГАЗИЗ - ӘНИЛӘР
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ
ИТЕГЕЗ!

БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

ООО « Немецкие оконные изделия»

Мосеевка авылында гомер итүче Рамил Равилович
АЗИЗОВ 25 ноябрьдә гомер бәйрәмен – 45 яшьлек юбилеен билгеләде. Иң якын кешебез – кадерле улым, тормыш
иптәшем, әтиебез, киявем, энебез, абыем!
Сине чын күңелебездән юбилеең белән котлап, йөрәкләребездән
чыккан иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сиңа исәнлек-саулык,
күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр телибез.
Кылган игелекле гамәлләрең үзеңә меңе белән әйләнеп кайтсын.
Йөзеңдәге шатлык нурлары беркайчан да сүнмәсен. Гаиләдә гел
шулай үрнәк әти, яраткан тормыш иптәшем, туганнарыңның таянычы
булып, балаларыңның, якыннарыңның ихтирамын тоеп яшә. Рәхмәт
сиңа барысы өчен дә!
Яшәү шатлыгы син безнең өчен,
Яхшылыгың белән үрнәк син.
Авыр чакта сиңа таянабыз,
Безнең өчен һәрчак кирәк син.
Изге теләкләр белән әтиең Равил Якубович, тормыш иптәшең
Лилия, кызың Эльнара, улың Нариман, каенанаң Сәкинә Абдулкадировна, апаларың, абыйларың һәм сеңелең гаиләләре белән.
Мосеевка – Иске Кулаткы – Ульяновск.

Рассрочка и
скидки!!!

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

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

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

Стоматология ООО «Дента Люкс»
приглашает вас воспользоваться
качественными услугами
современной стоматологии
пациентам нуждающимися в протезировании готовы
предложить:
- съемное протезирование: протезы из
акриловых пластмасс, бюгельные, нейлоновые;
- несъемное протезирование: коронки с
покрытием, металлокерамические, комбинированные, цельнолитые и.т.д.

Хөрмәтле Кәбир Батырханович МОХАМЕДОВ!
Без Сезне шушы истәлекле туган көнегез белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сезгә исәнлек-саулык, озын гомер, тыныч тормыш
телибез. Ходай Тәгалә Сезне бәла-казалардан, кайгы-хәсрәттән
сакласын, кылган изге гамәлләрегез үзегезгә меңләтә игелекләр
булып әйләнеп кайтсын, киләсе көннәрегез дә якты, кояшлы булсын.
Көчле рухлы һәм кешелекле булуыгыз өчен тирән ихтирамыбызны
Запись предварительно по тел.: 89278033404,
белдерәбез.
Матур тормыш, сәламәтлек теләп,
Пионерская, 18 А. Консультация бесплатно.
Туган көнегез белән котлыйбыз.
Шатлык, бәхет, озын гомер теләп,
Яшәвегезне генә телибез.
Районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ульяновской
“Сафия” мәчете мәхәлләсе картлары һәм халкы.
области, по адресу р.п . Старая Кулатка, ул Верхне- Комсомольская
дом 3 (бывшая семенная инспекция) реализует для населения:
Семена разных видов овощных культур, цены от 10 ти рублей;
Грунт универсальный для рассады: 10 кг. - 65 руб; 20 кг. - 140 руб.;
Грунт плодородный для томатов,перцев и баклажанов: 10 л. - 65 руб.;
20 л. - 110 руб.; Грунт (наша дача), «овощная грядка» и «цветочная
поляна» - 55 рублей; Удобрения для картофеля – упаковка - 55 руб.
Көн Сәхәр Иртәнге
Кояш Зәвәль Өйлә на- Икенде Ахшам
Ястү
Аммиачная селитра -1 кг - 41 руб; азотный - фосфор, калийные
дата тәмам намазы
чыга тәмам мазы
намазы намазы намазы
удобрения-85 руб.; Краска для садовых деревьев-53 руб.; Средства
защиты садов от вредителей; Зерновая приманка (для истребления
1
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мышей и крыс) 500 гр-60 руб.; Семена «Кострец безостый» I репро2
06:33
07:09
08:39
12:38
13:15
14:50
16:37
18:22
дукции- 1 кг. -120 руб.

ДЕКАБРЬ АЕНА НАМАЗ УКУ
ВАКЫТЛАРЫ
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Графикны “Гани” мәчетенең имам-хатыйбы Рәхимҗан
хәзрәт Фәйзуллин әзерләде. Белешмәләр өчен телефон:
8-927-631-78-23.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Производство и установка
пластиковых окон.
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно!
Замер, доставка – бесплатно.
Наше качество и доступные цены
порадуют вас! Пенсионерам –
дополнительная скидка!

20% скидка


Телефон: 8-937-278-05-55.
Павловка.
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Организация реализует
кур-несушек с доставкой
на дом. Тел.: 89298156785.
Куплю пух-перо гусиные новые, старые перины, подушки. Дорого. С выездом на дом.
Телефон: 89373886444.
Реализуем пиломатериал обрезной по цене - 6, 500 руб и
не обрезной по 4, 500 рублей.
Доставка по р. п. Старая Кулатка. Обращаться по телефону:
8-927-27-37-815.
Утерянный паспорт на имя
Алюшева Равиля Усмановича
считать недействительным.

● Окна от производителя
+ комплектующие
● Двери «Бульдорс»
● Натяжные потолки
(от 240 руб./в.м)
Телефоны: 88422(651832),
89041823507, 89374550649.

МАГАЗИН «МИНДАЛЬ»
объявляет понижение цен на
следующие товары:
Мука пшеничная - от 235 руб.
за 10 кг.
Отруби пшеничные – 154 руб.
за 1 мешок.
Картофель - от 13 и 14 руб.
за 1 кг.
Сахар-песок - от 41 руб. 90 коп.
В продаже имеется большой
выбор игрушек, кальян с
аксессуарами к нему. Принимаются заявки на новогодние
подарки от организаций и населения. Цены действительны
на день публикации. Спешите,
количество товара ограничено. Добро пожаловать по
адресам: ул. М. Джалиля, 14
А, ул. Метро, 112. Справки по
телефонам: 2 – 30 - 35; 8 – 927 –
815 – 3000; 8 -927 – 802 – 03 – 03.

Ремонт квартир под ключ.
Малярные работы, укладка плитки, штукатурка и
многие другие отделочные работы. Телефон:
89372782094 - Тигран.
Безнең өчен иң кадерле, иң якын
кешебез – апабыз,
әбиебез Роза Сафовна
УМӘРОВАНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан,
ярдәмләшкән, кайгыбызны
уртаклашкан өчен Яңа Терешка
авылы мәчете картларына, төн
кунучы әбиләргә, туганнарга,
тирә-күршеләргә, дусларга,
Иске Кулаткыдан күршесе Аҗирә
Нугаевага, Гөлфия Алтынбаега,
Рауза Ахтәмовага, Равилә Азизовага, Мөнирә Ханбиковага,
Галия Сәйфуллинага һ.б. олы
рәхмәтләребезне белдерәбез.
Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Мавлютовлар,
Умәровлар, Абушаевлар,
Фатхуллиннар гаиләләре.
Иске Кулаткы – Яңа Терешка
– Новоспасск – Ульяновск –
Каменка – Саратов – Энгельс
– Сызран –
Буденовск.

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

