Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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ГОМУМИ РАЙОН
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 19 (10711)
Чәршәмбе,
10 май 2017 ел.
(Атнага бер тапкыр чыга)

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

Орлыклар җир куенына салына

Җиңү хәтерләрне уятты

Май аеның уңай һава
шартлары районыбыз кырларында чәчүне уңышлы алып баруга зур мөмкинлекләр тудыра. ИП
"Төхфәтуллин Р. Б." хуҗалыгында бу эшләр зур
темплар белән дәвам итә.
-Безнең карамакта 2
меңнән артык чәчелә торган
җирләр бар, - дип сөйли
хуҗалык җитәкчесе Равил
Байрамалиевич Төхфәтуллин
- 10 май көненә 550
гектар - арпа, 300 гек-

тар гәрчичә чәчтек инде.
Алда 802 гектарда сабан
бодаеның орлыкларын
җир куенына саласы бар.
Әлеге мөһим кампаниядә 6
чәчү агрегаты эшләп тора.
Кыр эшчәннәребез: Рушан
Сөләйманов, Зыят Хәкимов, Расим Аюпов, Рөстәм
Төхфәтуллин һәм башкалар ару-талуны белмичә
язгы чәчүдә катнашалар.
Ел уңышлы килсә, уңыш
та югары булыр. Без бүген
язгы көннең кадерен белеп
эшләргә тиеш.

ИП “Хабибуллин Р. К.”
хуҗалыгында да эшләр
кызу темпта бара һәм биредә язгы чәчүнең 90 проценты үтәлгән инде. Чөнки
кырлар беренче булып
кибәләр.
Гомумән, районыбызның башка хуҗалыкларында язгы чәчүнең 25-30 проценты башкарылды һәм ул
кыска срокта төгәлләнеп,
яңа уңыш алуга нигез булыр.
Рөстәм АРИФУЛЛЛИН.
Автор фотосы.

Бөек Җиңүнең 72 еллыгы ил күләмендәге кебек үк, Иске Кулаткыда да
зур итеп билгеләнде. Чөнки районыбызда сугыш җиле кагылмаган гаилә
юк. Барлыгы 5 мең 500 якташыбыз сугышка киткән. Шуларның 2520 cе яу
кырыннан әйләнеп кайтмаган. Шуңа күрә Җиңү көне безнең өчен аеруча
мөhим, аеруча истәлекле бәйрәм. Район үзәгендә hәм авылларда югары
дәрәҗәдә үткән тантаналы чаралар да моны ачык күрсәтте.
(Дәвамы 4 биттә).

Хөрмәтле газета укучыларыбыз!

9 Май - Бөек Җиңү көнен искекулаткылылар да күтәренке рухта каршы
алдылар. Май аеның җылы иртәсе бу матур бәйрәмне каршы алырга
уңай шартлар тудырды. Ул көнне районыбызның халкы Бөек Ватан
сугышында һәлак , аннан соң вафат булган ветераннарны искә алырга
Җиңү обелисклары алдына җыелдылар.
(Дәвамы 4 биттә).

Гала-концертка рәхим итегез!

15 май көнне Иске Кулаткы районында озак еллар дәвамында үтеп, традициягә әверелгән “Туган ягым – мәхәббәтем
минем” район фестивале үзенең кульминацион дәрәҗәсенә
җитә. Сез сайлап алынган иң яхшы чыгышларны әлеге
концертта карарсыз. Чара район мәдәният йортында 19
сәгатьтә башлана. Керү бәясе – 70 сум. Килми калмагыз!
ПӘНҖЕШӘМБЕ (11.05.)

+ 12
+2

ҖОМГА (12.05.)
+ 13
+5

ШИМБӘ (13.05.)
+ 14
+4

2017 елның икенче яртысына газетага
рәсми рәвештә язылу дәвам итә.
Газетага ярты елга язылу бәясе - 397сум
80 тиен, бер айга - 66 сум 30 тиен, өч айга
198 сум 90 тиен тәшкил итәчәк. Газетаның
бәясен халыкның матди хәлен исәпкә алып,
күпкә арттырмадык.
“КҮМӘК КӨЧ“ битләрендә район яңалыкларын белеп, истәлекле
даталар белән котлау биреп, фотосүрәтләрдә танышларыгызның
йөзләрен күреп, гаҗәеп кешеләр, район тарихы белән танышып һәм
төпле киңәшләр алып була. Без сезнең мөрәҗәгатьләргә һәрвакыттагыча игътибарлы булып, сезне гел шатландырып кына торырга
тырышырбыз. Район газетасы һәр өйгә керсен иде. Татар газетасы,
татар районында һәрчак яшәсен дисәгез, элемтә бүлекчәләренә, хат
ташучыларга мөрәҗәгать итеп, язылуыгызны көтеп калабыз.

ЯКШӘМБЕ (14.05.)
+ 12
+4

ДҮШӘМБЕ (15.05.)
+ 14
+6

СИШӘМБЕ (16.05.) ЧӘРШӘМБЕ (17.05.)
+ 15
+ 12
+4
+3
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¹ 19, 10 май 2017 åë.

ЯҢАЛЫКЛАР

Россия

Президенты

Владимир

Путин Бөек

Җиңү көнендә Мәскәүдә
«Үлемсез полк»

акция-

сендә катнашты. Дәүләт
Башлыгы, кулына фронтовик әтисенең портретын
күтәреп, Кызыл мәйданда
хәтер маршында катнашучыларга кушылды.

●

●

●

Россия Президенты
Владимир Путин Бөек Ватан сугышында җиңелүнең
ахыргы нәтиҗәсе илебез
өчен Европа дәүләтләренә караганда күпкә
куркынычрак булачагын
онытмаска өндәде. "Бу –
Россия халкын юк итүгә
китерер иде", диде ул.
Бу хакта Мәскәү Кремле
матбугат үзәге хәбәр итә.

●

●

●

«2017 елның 10 маенда
Сочи Олимпия паркы Боз
сараенда Россия Президенты Владимир Путин VI
Бөтенроссия фестивале
Төнге хоккей лигасы гала-матчында уйный, анда
Россия һәм дөнья хоккее
«йолдызлары» катнаша»,
- дип билгеләп үтелә матбугат хезмәте хәбәрендә.

Җиңү көнендә 70 меңгә
якын ульянлылар “Үлемсез
полк” исемле Бөтенроссия акциясендә катнаштылар. Әлеге
чарадан Губернатор С.И. Морозов та читтә калмады. Ул
бабасы, Бөек Ватан сугышы
ветераны - Сергей Михайлович
Филипповның портретын тотып
барды.

●

●

●

Бөек Җиңүнең 72 еллыгын билгеләү уңаеннан
Губернатор С.И. Морозов
өлкә ветераннар госпиталендә булды. Биредә
дәваланучы ветераннарны
ихластан Җиңү белән котлап, хәлләрен белде.

●

●

●

●

●

●

Регион Башлыгы С.И.
Морозов төрле яшьләр
иҗтимагый оешмаларының активистлары белән
гражданлык-патриотик
мәсьәләләр буенча фикер
алышты.
17 май көнне районыбызда "Бәхетле гаилә
һәм сәламәт яшәү рәвеше өчен" исеме астында
өлкә агитпоезды эшләячәк.
Аның кысаларында күп төрле чаралар үткәреләчәк.
Шул исәптән район больницасында өлкәдән килгән табиблар авыруларны
кабул итәчәкләр.

Декларациягә кул куелды

Информационное
сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка
Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район» сообщает о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 30А.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных
слушаний - Комиссия по проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка (адрес: Ульяновская
область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка ул.
Пионерская, д.30, тел. 2 24 60).
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля,
30А, состоятся 31 мая 2017 года в 16.30 часов в малом зале
Администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» по адресу: Ульяновская область, р.п.Старая
Кулатка, ул.Пионерская, 30, (3 этаж).
Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной форме до 30 мая 2017 года. Письменные
заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 29 мая 2017 года.
Информационное
сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка
Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район» сообщает о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 10А,
кадастровый номер - 73:15:040101:1501.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных
слушаний - Комиссия по проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка (адрес: Ульяновская
область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул.
Пионерская, д.30, тел. 2-24-60).
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка - магазины, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул.
Куйбышева, 10А, состоятся 31 мая 2017 года в 16.30 часов
в малом зале Администрации муниципального образования
«Старокулаткинский район» по адресу: Ульяновская область,
Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул.Пионерская,
30, (3 этаж).
Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной форме до 30 мая 2017 года. Письменные
заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 29 мая 2017 года.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний для обсуждения проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования «Старокулаткинское
городское поселение» Старокулаткинского района
Ульяновской области и порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий
Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний сообщает о проведении публичных слушаний
для обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района
Ульяновской области и порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
Орган, ответственный за подготовку и проведение
публичных слушаний - Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний для обсуждения проекта
Правил благоустройства территории муниципального
образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области
и порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий (адрес: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул. Пионерская,
д.30, тел. 2-24-60).
Публичные слушания для обсуждения проекта
Правил благоустройства территории муниципального
образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области
и порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий, состоятся 31 мая 2017 года в 17 часов
00 минут, в зрительном зале МУК «Централизованная
клубная система» по адресу: Ульяновская область,
Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, д.20 (1 этаж).
Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной форме до 30 мая 2017
года. Письменные заявления на участие в публичных
слушаниях принимаются Комиссией до 29 мая 2017 года.

28 апрельдә район администрациясендә “Иске
Кулаткы район” муниципаль
оешмасының гаделлек һәм
җәмәгать контроле палатасы белән бергә коррупциягә
каршы профилактика буенча җәмәгать советының
утырышы булып үтте. Аны
Иске Кулаткы район администрациясе Башлыгы И. А.

Аблязов алып барды.
Утырышта районыбызның бюджет средстволарын
эффектив куллану, район
мәгариф оешмаларында
укучыларны кайнар аш
белән тәэмин итү, мәгариф
системасында коррупциягә
каршы сайтлар булдыру
турында мөһим сораулар
каралдылар.

Моның буенча Иске Кулаткы район администрациясенең аппарат җитәкчесе
А. В. Мустафина доклад
ясады.
Киңәшмәдә шулай ук
коррупциягә каршы җәмәгать килешешүләре декларациясенә кул кую церемониясе дә булды.
Р. АРИФУЛЛИН.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного
участка:
№

Наименование, местополо- П л о щ а д ь
жение, категория земель, з е м ел ь н о г о
местоположение, категория участка, кв.м.
земель, кадастровый квартал
земельного участка

Вид права
предоставления земельного участка

Разрешенное
использование земельного участка

Цель предоставления
з е м ел ь н о г о
участка

1

Земельный участок из со- 1336
става земель населенных
пунктов, в кадастровом квартале:73:15:040101, местоположение земельного участка:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.
Старая Кулатка, ул. Степная,
д. 29.

Аренда

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г.
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 – 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений – 08.06.2017. Заявление о намерении участвовать
в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 13.30
часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. №27. К
заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
лица, а также копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица.

Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций и населения!
По территории вашего района проходят газопроводы высокого давления.
На основании требований «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9 (п 4.1)
для исключения возможности повреждения трубопроводов вдоль трасс газопроводов
устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от оси трубопровода
с каждой стороны, которые обозначены специальными знаками.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут привести к
повреждению газопроводов.
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта возводить любые постройки и сооружения,
вести хозяйственную деятельность, сооружать проезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки транспорта, производить мелиоративные, земляные, горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить
геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия
трубопроводного транспорта об их начале.
В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов необходимо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру ООО «Газпром
трансгаз Самара» по тел.: (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиал Павловское
ЛПУМГ по тел. (84248)2-18-37 (круглосуточно).
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114 кандидатов
примут участие в праймериз
«Единая Россия» определилась с кандидатами для участия
в предварительном голосовании
Марк КРОЛЬСКИЙ
В предварительном голосовании «Единой России» примут участие 114 человек.
Треть от общего числа кандидатов являются беспартийными. На днях в партии завершили процесс приема и регистрации участников праймериз.

На привычНом участКе

Борьба за депутатские мандаты развернется 10 сентября в Ульяновске, Барыше и
Новоульяновске. В областном центре пройдут в этот день довыборы в городскую думу
по Засвияжским одномандатным округам
№ 18 и № 20 и по Ленинскому избирательному округу № 30. Мандаты сдали Игорь
Мокевнин и Руслан Сеюков соответственно, а Марина Беспалова, отстаивавшая интересы жителей Ленинского района в гордуме, теперь представляет область в нижней
палате Российского парламента.
В Барыше же выбирают депутатов городского совета депутатов, в Новоульяновске - представителей в городскую думу.
Как сообщил журналистам председатель регионального оргкомитета Константин Долгов, предварительные выборы будут проходить по тому же сценарию, что
и выборы обычные. В области откроется
33 счетных участка в границах избирательных округов, и работать они будут с 8 утра
до 8 вечера. Избиратели могут прийти туда,
где всегда голосуют, - не ошибутся. Найти
свой избирательный участок можно на сайте Ульяновского регионального отделения
партии «Единая Россия» в разделе ПГ-2017.

ЗНамеНитые КаНдидаты

- Участники предварительного голосования заняты в различных сферах деятельности. Среди них образование, здравоохранение, бизнес, культура и строительная отрасль.
Отсев происходил жесткий. Так, отказано в
регистрации семи участникам, аннулирована регистрация у шести самовыдвиженцев,
- рассказал Константин Долгов. - Обязательным для всех кандидатов станет участие в
дебатах, не меньше двух раз. Начнутся они
с 13 мая. Исключение составит только Барыш, где площадок для дебатов не будет.
Если перейти к процентному соот-

Иван СОНИН

В Ульяновске идет подготовка детских
лагерей к летнему оздоровительному
сезону. Завершаются ремонтные работы,
меняются оборудование и мебель,
особое внимание уделяется вопросам безопасности. Принимать детские
лагеря межведомственная комиссия
будет с 25 мая.
1 июня детские лагеря региона
распахнут для школьников свои
двери - начнется летняя оздоровительная кампания. На первые и
вторые смены путевки уже давно
проданы. По данным областного минобрнауки, только на конец
прошлой недели потенциальных
отдыхающих было более 40 тысяч человек. Это и те, кто поедет
в стационарные лагеря, и те, кто
будет ходить в пришкольные, и
те, кто проведет смены в палатках.
Всего в этом году в Ульяновской
области будут работать более 500
лагерей разных типов. Уже к 25 мая
они должны быть готовы к приему
детей. Одним из отличий этого
года станет то, что проверять готовность лагерей будет комиссия.
- В последние годы представитель
каждого проверяющего органа занимался приемкой отдельно. В
2017-м было решено вернуться к
комиссионной приемке лагерей,

Есть такая
традиция
Марк КРОЛЬСКИЙ
С истории мамы двух близнецов-инвалидов началось очередное расширенное заседание областной комиссии по оказанию адресной
помощи под председательством
губернатора Сергея Морозова. С
момента ее существования помощь
уже получили 1766 ульяновцев на
сумму почти 38,5 миллиона рублей.
По Конституции, Российская
Федерация - это социальное государство, и бюджетные деньги,
пособия и субсидии должны идти
прежде всего тем людям, которые
в этом действительно нуждаются.
Поэтому то, что в последнее время бюджеты формируются именно
с учетом адресной помощи, - совершенно правильная тенденция,
которая лежит в русле конституционных положений и принципов
нашего государства.

КолясКа для прогулоК

ношению кандидатов, то ровно половина
претендентов состоят в партии, 34% - беспартийные, 16% - сторонники. Что касается
половой принадлежности, то 61% - мужчины, 39% - женщины. Кроме того, 28% участников - это молодые люди до 35 лет. У 81%
кандидатов есть высшее образование.
Озвучил Константин Долгов и фамилии некоторых претендентов на места в
Ульяновской городской думе. Среди них есть
и очень известные люди в городе. По округу
№ 18 выдвинул свою кандидатуру директор
ООО «Управляющая компания «Торговая
недвижимость» Олег Лебеденко. По округу
№ 20 пойдет директор контакт-центра при
главе города Ульяновска Денис Седов.
Но больше всего вип-персон поборются за места по округу № 30. Здесь значатся и директор Александровского парка
Алексей Рогов, и советник губернатора
по вопросам взаимодействия с гордумой
Владимир Ожогин. Конкуренцию им составят председатель ТСЖ «Репино» Эрик
Мустафин, студентка УлГУ, активистка
«Молодой гвардии» Анастасия Боровая и
многие другие.

Дебаты пройдут
по следующим темам:
«Противодействие коррупции и эффективность госрасходов», «Экология и защита
окружающей среды»,
«Поддержка социально
незащищенных слоев населения», «Здравоохранение и
демография», «Инфраструктура и ЖКХ», «Доступность
и качество образования»,
«АПК и развитие села».

Лагерь - место безопасное
СПРАВКА
Стоимость
путевки
в пришкольный
лагерь 612 рублей,
в загородные
лагеря - порядка
16 - 18 тысяч
рублей.
При этом каждый
родитель при
покупке такой
путевки получит
компенсацию чуть более
11 тысяч рублей.

- рассказала начальник управления образования администрации
Ульяновска Светлана Куликова.
Вообще требований к организации
детского отдыха с каждым годом
становится все больше. Виной тому
разного рода нарушения, которые
практически ежегодно происходят
в лагерях страны. К сожалению,
наш регион здесь не исключение.
Последний громкий случай произошел в Ульяновской области в
2015 году в Николаевском районе,
когда в одном из лагерей массово
отравились дети. Но руководство
учреждений уверяет: в этом году
правила настолько строги, что
происшествий быть не должно.
Если говорить о питании, то, кроме
обязательных медицинских книжек, все работники кухни должны
иметь документы о соответствующем образовании. А в некоторых
лагерях еще с прошлого года начали дополнительно страховаться
от заболеваний кишечного тракта.
- В 2016 году мы начали требовать
от поваров анализы на норовирус,
чтобы исключить заражение отдыхающих, - рассказывает директор
детского оздоровительного лагеря имени Деева Сергей Абаимов.

Не менее серьезные требования
предъявляются и к вожатым. По
словам Светланы Куликовой, современное законодательство фактически исключает нахождение
рядом с детьми случайных людей.
Во-первых, вожатые должны иметь
профильное образование или как
минимум обучаться на педагога.
Поэтому, например, в лагерях, находящихся в подчинении управления образования администрации
Ульяновска, с детьми будут работать студенты УлГПУ. Во-вторых,
с недавних пор все вожатые обязаны иметь сертификат, подтверждающий то, что они прошли соответствующее обучение. Сделано
это, чтобы полностью исключить
случаи, когда молодые люди, работающие с детьми, ведут себя с
ними невежливо - оскорбляют или
даже занимаются рукоприкладством. К счастью, в Ульяновской
области такого не было - «отличились» другие регионы. Но чтобы
исключить все возможные неприятности, наши вожатые проходят
курсы подготовки на базе УлГПУ.
Также для безопасности отдыхающих лагеря сейчас оборудуются
камерами наружного наблюдения.

В семье Лилии Х. из Нового города воспитываются двое
мальчиков-близнецов. Про двойняшек частенько говорят, что они похожи только на лицо, а характеры у
них далеко не одинаковые. Но шестилетних Тимура и Айнура роднит
еще и то, что оба мальчика - инвалиды детства и передвигаться могут
только в специальной коляске.
Озлобленности на людей и обстоятельства жизни у Лидии нет.
Она просто не знает, как жить дальше при таких обстоятельствах. Например, как вывезти ребят на прогулку. В прошлом году женщине
уже предоставляли прогулочную
коляску, но мама детей-инвалидов
от нее отказалась - модель не подошла. Выбранное же новое
кресло-коляска предназначено для
транспортировки двоих детей, нуждающихся в поддержании правильной позы во время прогулок. Важная особенность: кресла позволяют
детям сидеть как друг за другом, так
и лицом друг к другу.
- Вы воспитываете детей в
одиночку. Видимо, это очередной
случай, когда только возникли
проблемы, муж сразу же сбежал? предположил губернатор Морозов
- Нет, хоть мы с мужем и в разводе,
он всегда нам помогает, исправно
платит алименты, - заступилась за
отца детей Лилия Х. - Но, увы, работа не позволяет ему уделять много времени воспитанию сыновей.
Необходимые средства на покупку коляски будут выделены,
заверил Сергей Морозов. Одновременно с этим губернатор поручил помочь семье с приобретением
лекарств, так как большинство из
медикаментов не входят в льготный список, а также с образованием
сыновей.

дом всем миром

Поговорка говорит, что от тюрьмы и от сумы никто не застрахован. Наверное, сюда бы следовало
добавить еще и пожар - надежно
защититься от него тоже не всегда удается. Не удалось и семье И.
из Большого Нагаткина. В марте у
них сгорел дом. В огне погибло все
- начиная от имущества и закачивания документами и накопленными
деньгами.
- Раньше была замечательная
традиция, когда погорельцам отстраивали дом всем селом. И мы
построим всем миром. У нас есть
множество возможностей помочь и
одеждой, и имуществом, и их обязательно нужно использовать, - сказал Сергей Морозов.
Помощь на общую сумму почти
в 350 тысяч рублей была уже оказана администрацией Цильниского
района и компанией, где работает
отец семейства. Остальные же необходимые средства выделят из
областной казны.
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Бәйрәм кайтавазы

Хәтер уты яна мәйданнарда

Бәйрәм чаралары 8 май
көнне кичке 19.30 сәгатьтә
Иске Кулаткы эшчеләр
поселогының үзәк мәйданында урнашкан Мемориаль комплекс каршында
митинг – реквием белән
башланды. Тантаналы чарага сугыш ветераннары,
тыл хезмәтчәннәре, сугыш

Иске Кулаткы эшчеләр
поселогында хезмәт коллективлары иртәнге 8 сәгатьтә
район администрациясе
бинасы янына бердәм булып тупландылар. Озак та
үтми веноклар белән төрле
төсләргә күмелгән бәйрәм
колоннасы Дан аллеясы
аша Җиңү һәйкәленә
таба юл алды. Мәйданнан
Бөек Җиңү, сугыш темасына яңгыраган җырлар
күңелләрне тетрәндереп
җибәрде һәм илебезнең
азатлыгы өчен көрәшкән
якташларыбызның батырлык дөньясына алып
керде, сыман. Бу минутларда һәр кеше Бөек Ватан
сугышында һәлак булган
якташларыбызны күз алдына китерде. Аларны искә
алып, Иске Кулаткы беренче һәм икенче номерлы урта
мәктәпләренең укучылары
“Үлемсез полк” акциясендә

елы балалары белән бергә
бик күп искекулаткылылар
һәм килгән кунаклар да
җыелды. Тантананы Иске
Кулаткы үзәкләштерелгән
клуб челтәре директоры
А. Р. Деникаев һәм Иске
Кулаткы балалар сәнгать
мәктәбе директоры Л. Р.
Амирова алып бардылар.

катнашып, ветераннарның
фоторәсемнәрен күккә
күтәреп, алга атладылар.
Озак та үтми хезмәт коллективлары, оешмаларның
һәм учреждениеләрнең
делегацияләре Җиңү һәйкәле, Мәңгелек ут, районыбызның 5 Советлар Союзы
Геройлары һәйкәлләренә
бердәм булып веноклар
һәм чәчәкләр куйдылар.
Район администрациясе Башлыгының кеше
потенциалын үстерү буенча
урынбасары В. А. Деникаева һәм район сәнгать
мәктәбенең укытучысы Л. Р.
Байбикова бәйрәм чарасын
алып баручы буларак мәйданны яңгыратып, халык
күңелендә патриотик рух
сибеп тордылар.
Аннан соң тантана
дәвам итте һәм Иске Кулаткы район администрациясе
Башлыгы И. А. Аблязов

Йөрәкләрне тетрәндергеч
шигъри юллар, “Моң дулкыны” триосы һәм “Чишмә”
ветераннар хоры башкаруында моңсу җырлар
яңгырады, балалар башкаруында әдәби-музыкаль
композиция тәкъдим ителде. Бөек Ватан сугышында
ятып калганнар истәлегенә
куелган һәйкәлгә чәчәкләр
салынды.
Район администрациясе
Башлыгы И. А. Аблязов
райондашларына үзенең
котлау сүзләрен җиткерде
һәм яшь буынга мөрәҗәгать итеп, әлеге канкойгыч
вакыйгаларны беркайчан
да онытмаска һәм әби-бабаларыбызны хөрмәт итеп
яшәргә өндәде. Сугыш вечыгыш ясады. Ул райондашларыбызны Бөек
Җиңүнең 72 еллыгы белән
кайнар тәбрик итеп илебезнең күгендә тынычлык,
иминлек булуын теләде.
Аның ялкынлы чыгышыннан соң Геройларыбыз,
сугыш ветераннары бер
минутлык тынлык белән
искә алындылар.
Трибунадан шулай ук
Ленинград блокадасында
катнашучы Д. А. Алтынбаев, Россиянең атказанган
мәдәният хезмәткәре Р. Х.
Аввәсов, Әфган сугышында
катнашучы Ш. Р. Арифуллин демобилизацияләнгән
солдат И. И. Ханбиков
һәм башкалар чыгышлар
ясадылар. Р. Х. Аввәсов
соңыннан “Һәйкәл” дигән
исемле җырны моңлы итеп
башкарды.
Җиңү бәйрәме җырга,

теранының тол хатыны, озак
еллар дәвамында элемтә
бүлегендә телефонистка
булып эшләгән Ш. Y. Ханбикова, сугыш елы балалары
исеменнән районыбызның

шева үзләренең тормыш
юлларын искә алып, җылы
теләкләрен җиткерделәр,
район җитәкчеләренә
шушы бәйрәмгә чакырган,
гомумән, ветераннарга

ихтирамлы шәхесләре Р.
Х. Аввәсов һәм Р. Х. Тиму-

hәрчак игътибарлы булганнары өчен рәхмәтләрен

белдерделәр.
Мәскәү Кремле стенасы
янындагы билгесез солдатның изге зиратында
кабызылган “Җиңү утын”
мәйданга кертү церемониясе, аеруча тантаналы һәм
дулкынландыргыч башкарылды. Һәрбер авыл администрациясе Башлыклары,
администраторлар, бер-бер
артлы «Мәңгелек утны” кабызып, авылларына алып
киттеләр. Утны мәйдандагы халык та, шәмнәргә кабызып, һәйкәлләргә
куйдылар. “Мәңгелек ут”
- үткән чорның ялкыны һәм
ярасы буларак буыннарны
тоташтырды сыман.
Гөлназ КУЗӘЕВА.

моңга бик бай булды. Аеруча Иске Кулаткы беренче
һәм икенче номерлы урта
мәктәпләре балаларының
җырлаулары, биюләре, шигырь сөйләүләре, балалар

бакчалары нәниләренең
биюләре күңелләргә хуш
килде.
Гадәттәгечә, районыбызның “Ветераннар хоры” да
уңышлы чыгыш ясап, тамашачыларга патриотик рухта
җырлар бүләк иттеләр.
Бөек Җиңү бәйрәмендә
сугыш елы балалары да
ул вакыттагы тормышның
авырлыгы турында фикерләре белән уртаклаштылар.
Ветераннар белән фотоларга төшү дә истәлекле
бер вакыйгага әверелде
һәм тарихка кереп, яшь
буынга потриотик тәрбия
бирүгә нигез салды.
Гадәттәгечә, бәйрәмдә
катнашучылар солдат

боткасы белән дә сыйландылар.
Кичке чаралар сигез
сәгатьтә халык
күңел
ачулары белән башланды,
ә аның дәвамы булып сәхнәдә игътибарны җәлеп
итәрлек концерт гөрләде.
Тик ни сәбәпледер, элеккеге
гадәтне бозып, сәүдә нокталарының эше оештырылмаган иде. Бу мәсьәлә ял
итүчеләрдә зур ризасызлык
тудырды. Шулай булуга карамастан, халык концертны
бер тында ахыргача карады, ә аннан күктә салют
утлары балкыды.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.
Автор фотолары.

1 май – Яз һәм Хезмәт
бәйрәме. Россиядә төрле
милләт, дин һәм сәяси
карашлар белән яшәүче
күпмилләтле халкыбызның
үзара аңлашу, тынычлык,
татулык, бердәмлек, хезмәт
бәйрәме буларак билгеләделәр. Искекулаткылылар да әлеге бәйрәмне
күтәренке рухта каршы ал-

дылар. Барлык оешма коллективлары, мәктәпләр, балалар бакчалары чәчәкләр,
төрле төстәге шарлар,
транспорантлар, флаглар
тотып колонна белән үзәк
мәйданга төштеләр.
Тантаналы өлештә район җитәкчеләре халыкка
ихлас котлауларын җиткерделәр һәм эш алдынгыла-

рын билгеләделәр. Бәйрәм
музыкаль чыгышлар белән
үрелеп барды.
Кичке сигез сәгатьтә
искекулаткылылар өчен
Флаглар
мәйданында
ретро - концерт куелды.
Райондашлар, бәйрәмгә
кайткан кунаклар җыр-моңга күмелеп, күңелле ял
иттеләр.

Тыныч гомер итик
Хамзә Абдуллович Шабакаев
1930 елда Иске
Кулаткы эшчеләр поселогында туган. Ул - сугыш елы
баласы.
- Әтием сугышка киткәндә миңа бары 11 яшь
иде, - дип искә ала Хамзә
Абдуллович үзенең авыр
бала вакытын.
- Шуңа күрә малай
вакытта ук кырда тракторчы ярдәмчесе, аннан соң
тракторчы булып эшләргә
туры килде миңа.
1950 елда ул Совет Армиясе сафларына чакырыла. Аннан кайткач МТСта
төзү эшләрендә катнаша,
клубта шофер булып эшли,
хәтта Балаково ГЭСында да

хезмәт итә.
Аның белмәгән эше юктыр. Хамзә Абдуллович
шофер буларак төрле
елларда элеккеге “Сель-

хозтехника”, “Сельхозхимия” берләшмәләрендә дә
тырышып эшли. Тырышлыгын исбат итеп, аның күкрәгендә төрле медальләр
ялтырый.
Хезмәт ветераны 9
Май – Бөек Җиңү көнендә
үзенең әтисе Абдулла
абыйны, Бөек Ватан сугышында һәлак булган
сугыш ветераннарыбызны
да якты итеп искә алды.
- Мондый коточкыч
афәтләр беркайчан да
булмасын. Якты, тыныч
күк астында һәммәбезгә
дә матур яшәргә насыйп
булсын, – дип теләкләр
тели хезмәт ветераны.

¹ 19, 10 май 2017 åë.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
Зеленай авыл поселениесе администрациясе, авыл
Советы депутатлары һәм авыл халкы Сезне ихлас
күңелләреннән олы бәйрәмегез белән тәбрик итәләр!
Ныклы сәламәтлек, шатлык-куанычлар, күктәге кояшның
тик сихәт нурларын гына сибүен, күңел тынычлыгы, сөенечләргә куанып яшәвегезне телиләр. Сез олысына да,
кечесенә дә кешелекле, ярдәмчел, игелекле һәм абруйлы
киңәшче. Без Сезне чын йөрәктән хөрмәт итәбез.
Котлы булсын юбилеегыз,
Юлларыгызга гөлләр сибелсен.
Гомерләрегез, кадер-хөрмәтләрегез
Бәхет-шатлыкларга күмелсен.

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
Иске Атлаш авыл поселениесе администрациясе,
авыл Советы депутатлары һәм авыл халкы Сезне
чын күңелләреннән юбилеегыз белән котлыйлар. Сезгә исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы,
кайгы-хәсрәтсез көннәр телиләр. Кылган игелекле
гамәлләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын.
Йөзегездәге шатлык нурлары беркайчан да сүнмәсен.
Сезгe булган чиксез хөрмәтебез
Урын алсын йөрәк түрегездә.
Шатлык-куанычлар, зур бәхетләр
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.
Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
Мостяк авыл поселениесе администрациясе, авыл
Советы депутатлары һәм авыл халкы Сезне гомер
бәйрәмегез уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәләр.
Алдагы көннәрдә дә сау-исән булып, тыныч тормышта,
шатлык-куанычларга гына төренеп яшәгез. Якыннарыгызның, туганнарыгызның ихтирамын hәм игътибарын
тоеп яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен. Күрсәткән
ярдәмегез өчен рәхмәт Сезгә.
Дөньядагы hәрбер яхшылыктан
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
Без телибез Сезгә ак бәхетләр,
Шатлыкларга илткән юл гына.
Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
Терешка авыл поселениесе администрациясе, авыл
Советы депутатлары һәм авыл халкы Сезне гомер
бәйрәмегез уңаеннан кайнар тәбрик итәләр һәм күңел
түреннән чыккан иң җылы теләкләрне җиткерәләр. Сезгә
корычтай нык сәламәтлек, яңадан-яңа үрләр яулауда зур
уңышлар, тыныч тормыш телибез. Гел шулай игътибарлы,
аңлаучан, ярдәмчел булып калып, озын-озак яшәгез.
Тормыш юлыгыз һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелегез.
Озын гомер, бәхет-шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерегез.

Уважаемый Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
Примите искренние поздравления с Вашим юбилейным
Днем рождения. Этот знаменательный день в жизни
каждого человека олицетворяет собой прекрасный союз
приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и энергичности,
работоспособности, уверенности в своих силах! В этот
праздничный для Вас день желаем здоровья и достатка,
бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для осуществления всех Ваших замыслов. Пусть
удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный
оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают
Вас, а каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье!
Хотим поздравить с днем рождения,
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
С уважением коллектив Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №5 по Ульяновской области.

Яңа Зимница авылында туып үскән, хәзерге
вакытта Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер
кичерүче Венера Арибҗановна СӘЙФУЛЛИНА 9 май
көнне үзенең 55 яшьлек юбилеен каршылады.
Кадерле һәм хөрмәтле киленебез!
Без сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең белән
тәбрик итәбез. Туган көнең – юбилеең белән котлап,
сүзләрнең иң тәмлесен, теләкләрнең иң изгесен, иң
җылысын әйтәсе килә. Һәр туар таң сиңа хәер-хөрмәт,
саулык, бәхет, җан тынычлыгы, уңышлар алып килсен.
Тормышның ямен, матурлыгын тоеп, энебез Харис Шикурович белән бәхеткә, шатлыкка төренеп, кадергә-хөрмәткә күмелеп, балаларыңның хөрмәтен, оныгыңның
күңел җылысын, туганнарыңның кадерен тоеп яшәргә
насыйп булсын.
Тормыш юлың һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелең.
Озын гомер, бәхет, шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерең.
Туганлыкны саклап яшик шулай,
Бер-беребезнең хәлен белешеп.
Борчуларны бергә уртаклашып,
Шатлыкларны бергә бүлешик!
Иң изге теләкләр белән каенапаларың Фәрдәнә,
Фәридә, Роза, Асия, Гөлсинә, каенагаң Илдар, тормыш иптәше Зөлфирә, каенсеңелең Хөррия, тормыш
иптәше Мәрваис, барчасы да гаиләләре белән.
Иске Кулаткы - Яңа Терешка – Урта Терешка – Яңа
Кулаткы – Санкт-Петербург – Оренбург – Мәскәү –
Тольятти – Новоспасск – Сызран – Мәләкәс.

Мосеевка авылында гомер итүче Мавия Зәкәрьевич ШӘРИПОВ 9 майда үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Иң кадерле кешебез – хөрмәтле
тормыш иптәшем, сөекле, газиз әтиебез, яраткан
бабакаебыз!
Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән-кадерле кешебезне истәлекле юбилее белән кайнар тәбриклибез һәм котлауларның иң кайнарын, теләкләрнең иң
изгесен, рәхмәтләребезнең иң олысын кабул ит бездән.
Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле
кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы
кояшыбыз, рух чишмәбез. Сиңа булган рәхмәтләребезне,
күңелдәге теләкләрне сүз белән әйтеп бетергесез түгел,
алар иксез-чиксез. Алдагы көндә дә әниебез белән бергә
туган йортыбызның җылысын саклап, безнең шатлыкларга сөенеп яшәгез. Ходай Тәгалә кылган изгелекләреңне
күреп, сиңа нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, чиксез
шатлыклар насыйп итсен.
Котлы булсын, әткәй, юбилеең
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен мәңге кадерле син,
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Син бит безнең өчен якты кояш
Синнән нурлар алып яшибез.
Озак яшә, мәңге дәртле бул,
Иң кадерле якын кешебез.
Иң җылы, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең
Фәридә Ибраһимовна, балаларың Дамир, Дания
гаиләләре белән.
Мосеевка – Иске Кулаткы.

Социаль хезмәт

Мәгариф

Финанс грамоталылык
атналыгы

Финанс грамоталылык
атналыгы кысаларында
Иске Кулаткы беренче номерлы урта мәктәбенең VI
«Б» сыйныф укучылары
сыйныф җитәкчеләре Динара Ринатовна Байбикова
белән Иске Кулаткы Саклык
банкы филиалында экскурсиядә булдылар. Әлеге
экскурсия балаларның финанс белемнәрен үстерү,

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
Район мәдәният идарәсе, үзәкләштерелгән клуб һәм
китапханә челтәрләре, балалар сәнгать мәктәбе,
тарих һәм крайны өйрәнү музее коллективлары
Сезне истәлекле бәйрәмегез уңаеннан чын күңелдән
тәбриклиләр һәм иң изге теләкләрне юллыйлар. Алдагы
тормыш юлыгыз гел матур булсын, туачак таңнарыгыз
һәрвакыт саф, якты нурларга төренсен, эшегездә уңышлар һәрчак юлдаш булып торсыннар. Тормышыгыз тату,
күркәм булсын. Сезгә корычтай, нык сәламәтлек, тыныч,
бәхетле тормыш һәм шатлык-куанычлар телибез. Без
Сезгә тирән ихтирамыбызны белдерәбез!
Озын булсын Сезнең гомерегез,
Тыныч булсын һәрчак күңелегез.
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,
Зур шатлыклар белән таң атсын,
Котлап Сезне туган көнегез белән,
Юлларыгызга үссен ак чәчәк.
Алып килсен Сезгә бүгенгесе,
Бәхетле һәм матур киләчәк.

финанс культураларын
формалаштыру максаты
белән оештырылды. Банк
хезмәткәрләре укучыларга
файдалы лекция укыдылар,
үзләренең эш шартлары
белән, халыкка күрсәтә торган хезмәтләре белән таныштырдылар. Гаилә бюджетын планлаштыру, банк
карталары белән дөрес
куллану турында практик

киңәшләрен бирделәр.
Соңыннан укучылар банк
хезмәткәрләренә үзләрен
кызыксындырган сораулары белән дә мөрәҗәгать иттеләр. Җылы атмосферада
үткән экскурсия укучылар
өчен мавыктыргыч һәм
файдалы булды.
Гөлназ КУЗӘЕВА.

Йөрәк җылыларын
кызганмыйлар
Социаль хезмәткәрләр
чит кеше ярдәменә мохтаҗ
булган өлкәннәргә көн дә
ниндидер яңалык, икенче
сулыш, өшегән күңелләргә
йөрәк җылысы, өмет чаткысы бүләк итәләр.
Усть Кулаткы авылы
социаль хезмәткәрләре
дә өлкәннәргә үзләрен
ялгыз хис итәргә ирек бирмиләр. Авылыбызда менә
берничә ел инде социаль
хезмәткәрләр тарафыннан
оештырылган “Мәдинә”
аралашу клубы уңышлы
гына эшләп килә. Ул авылда
яшәүче барлык өлкәннәрне
берләштерүче үзәк булып
тора. Ә инде матур аралашу
кичәләрен үткәрү – бездә
күркәм гадәткә әверелде.
Күптән түгел генә авыл
мәдәният йорты бинасында
“Мөнәҗәтләр кичәсе” үткәрдек. Кичәдә апалар моңлы
тавышлары белән мөнәҗәтләр әйттеләр һәм догалар укыдылар. Сәхнәдән
чыгыш ясаучылар байтак

булды. Аларның һәрберсе
бүген тормышны социаль
хезмәткәрләрдән башка
күз алдына китереп булмавын ассызыклап, мәрхәмәт
ияләренә рәхмәтләрен
җиткерергә ашыктылар.
Аннары тәм-томнар тулы
өстәлләр артында аралаштылар, фик ерләре
белән уртаклаштылар.
Авыл мәдәният йорты
хезмәткәрләре Гөлфия
Мусина, Эльмира Бимеева
һәм социаль хезмәткәрләр
Гөлсинә Азизова, Наилә Сафарова кичәне оештыруга

зур көч куйдылар. Ә инде
авылдашыбыз Гөлсинә
Азизованың хезмәте югары
бәяләнде һәм быел өлкә
күләмендә үткәрелә торган
“Иң яхшы социаль хезмәткәр” конкурсында да катнашырга лаеклы дип табылды. Чыннан да, аның тырыш
хезмәтен өлкәннәребез дә
бик яратып кабул итәләр.
Без дә хезмәттәшебезнең
уңышларга ирешүен теләп
калабыз.
Асия АЮПОВА,
социаль хезмәткәр.
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Баш иябез сезгә
Сугыш чоры балалары
Ачы язмыш сезне сынаган.
Бала чакның бәхетен
күрмәгәнсез,
Авыр еллар аны урлаган.
Онытып булыр микән ул
чакларны,
Әнкәйләрнең ямьле күзләрен.
Әткәй дигән сүзне әйтәлмичә
Ятимлектә үткән көннәрен.
Олы сынау төште җилкәгезгә,
Көне-төне эштә булдыгыз.
Туган илем яшәсен дип,

Барлык көчегезне куйдыгыз.
Бүгенге көн өчен сезгә рәхмәт,
Без яшибез тыныч дөньяда!
Сугыш афәтләре
кабатланмас,
Сездәй кешеләр җирдә
булганда.
Сыгылдыгыз, ләкин
сынмадыгыз,
Авыр еллар сезне сынады.
Баш иябез сезнең алдыгызда,
Хезмәтегез бушка булмады.
Гөлсем АСАНОВА.
Иске Кулаткы.

Итоги конкурса «Добросовестный
плательщик за коммунальные
услуги»

БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

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.

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.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от производителя.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.
РАССРОЧКА.
Просто позвони.
Телефон: 89272125484.
ООО «Немецкие оконные изделия»

Согласно Распоряжению Правительства Ульяновской области от 27
февраля 2017г. № 83 - пр. «О проведении месячника по организации эффективной работы по предупреждению и
ликвидации задолженности граждан
по оплате жилья и коммунальных
услуг», Постановлением Главы администрации муниципального образования «Старокулаткинский район»
от 13.03.2017г. №57 «О проведении
месячника по организации эффективной работы по предупреждению
и ликвидации задолженности граждан
по оплате жилья и коммунальных
услуг» на территории Старокулаткинского района был объявлен месячник
по предупреждению и ликвидации
задолженности граждан по оплате
за жилье и коммунальные услуги с
1 марта 2017г. - по 31 марта 2017г.
В целях поощрения добросовестных плательщиков за жилищно - коммунальные услуги и стимулирования
граждан к повышению платежной
дисциплины администрацией муниципального образования «Старокулаткинский район» был объявлен
конкурс «Добросовестный плательщик за коммунальные услуги». (Постановлением Главы администрации
муниципального образования «Ста-

рокулаткинский район» от 13 марта
2017г. № 58)
Погасив задолженность жилищно
- коммунальные услуги в срок до 1
апреля 2017г. все жители Старокулаткинского района, могли принять
участие в данном конкурсе.
Конкурс проводился в два этапа: отборочный тур и финальный
розыгрыш призов. Жители района,
которые по состоянию на 1 апреля
2017г. не имели задолженности по
оплате жилья и коммунальных услуг,
в период месячника автоматически
становились участниками отборочного тура конкурса.
Отборочный тур проводился 1
апреля 2017 года.
Финал конкурса проводился 19
апреля 2017г. методом случайной
выборки; по итогам конкурса определились 3 победителя конкурса
добросовестных плательщиков:
Мусина Рушания Джиганшевна;
Сафаров Ирфан Давлетшович;
Зайнутдинова Фянизя Каюмовна.
Итоги конкурса были проведены 26 апреля 2017г., победителям вручены благодарственные
письма и памятные призы.

С 1 мая 2017 года открылся маршрут ПАВЛОВКА
– УЛЬЯНОВСК через Старую Кулатка, Радищево,
Новоспасское, Кузоватово.
Время отправления из Павловки (автовокзал)
– 6.00 часов.
Село Старый Мостяк – 6 ч. 36 минут.
Село Новый Мостяк – 6 ч. 40 минут.
Р. п. Старая Кулатка – 6 ч. 50 минут.
Время отправления из города Ульяновска
(автовокзал) – 13 часов 03 мин. Через Кузоватово до Павловки.
Время прибытия в р. п. Старая Кулатка – 16ч. 46 минут.
Ежедневно, кроме воскресенья. Билеты продаются в кассах автовокзалов. Телефоны для справок: 8-927-812-80-80; 8-927-825-74-38.
Директор-баш
редактор
М.С. МАСИЕВА.
Адрес редакции, издателя:
433940
р.п. Старая Кулатка
Ульяновской области,
ул. Куйбышева, 22.
ОАУ Редакция газеты
"Кумяк кюч".

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

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

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.

Продаются дрова. Цена договорная. Телефон: 89084870405.

В центре р. п. Старая Кулатка по улице Пионерская д.
18, продается дом со всеми
удобствами. Имеются баня с
газовым отоплением, металлический гараж, сараи, большой участок. Обращаться по
телефонам: 8-925-314-38-63;
8-902-000-29-01.
Срочно!!! Продается бывшее
здание кафе “Метро”. Можно
использовать под жилье, для
этого есть все удобства. Также
продается бильярдный стол
11. Адрес: р.п. Старая Кулатка, ул Метро, 89. Телефон:
89278140024.
Продается автомобиль «Лада
Калина» универсал, 2012 года
выпуска (декабрь), цвет – темно-синий. Один хозяин, в хорошем состоянии. Цена договорная. Телефон: 89276284190.
Услуги эвакуатора. Выкуп
аварийных автомобилей. Телефон: 89278229696.
Продаются автомобиль «ВАЗ
-21074», 2008 года выпуска,
цвет – индиго (темно-синий),
в идеальном состоянии.
Также пчелосемьи с ульями и
без них. Недорого. Телефоны:
2 – 13 – 27; 8 -927 – 818 – 62 -04.
Иске Кулаткы эшчеләр
бистәсендә, Культурная урамының 13 йортыннан ак төстәге куй һәм чага (күзендә ак тап
бар) югалды. Табучылар һәм
күрүчеләр 2 – 19 – 08 номерына
шалтырата алалар.

ПРОДАЕТСЯ
В р.п. Старая Кулатка по ул.
Куйбышева 38, кв. 9 продается трехкомнатная квартира,
площадью 63 кв.м., индивидуальное газовое отопление,
балкон-лоджия, 2 подвальных
помещения, есть небольшой
земельный участок, частично
с мебелью. Цена договорная. Телефоны: 48 – 1 – 85;
89372384990; 89270140902.

Компьютерная помощь

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

Предоставляет услуги по установке, настройке, а
также по ремонту компьютерной технике. Профессиональный 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 организациями. Цены приемлемые.
Действует скидочная система. Заказы принимаются
круглосуточно.
Мы находимся по адресу: р.п. Старая Кулатка, в здании
магазина «Магнит» на втором этаже, павильон № 12.
Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).

Безнең өчен кадерле, сөекле кешебез - әтиебез, бабакаебыз,
абыебыз, туганыбыз Таһир Туктарович БУЛЬХИННЫ хөрмәтләп,
соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен районыбызның барлык имамнарына, Иске Мостяк
авылының “Түбән оч” һәм "Югары оч" мәчетләре имамнарына,
әлеге мәхәлләләр картларына, төн кунучы әбиләргә, шәхсән: район
Башлыгы Э.Ә. Ганеевка, район администрациясе Башлыгы И.А.
Аблязовка `һәм тулаем коллективына, Мостяк авыл поселениесе
администрациясе, Иске Мостяк урта мәктәбенә, ИП “Латыпов Ф.Т. “
коллективларына, барлык туганнарга, тирә-күршеләргә, дусларга,
якын күреп килүче авыл халкына олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Бульхиннар, Хөснетдиновлар гаиләләре.
Иске Мостяк – Яр Чаллы – Ульяновск – Саратов.
Индекс 54505.
Газетаны басарга кул кую вакыты:
график буенча - 16.00
фактта - 16.00
Тираж 2825
Заказ № 13/19
Распространяется по подписке.
Газета отпечатана с готового оригинала-макета
в ООО «Принт Хаус»
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 15.

Иске Зеленай гомуми практик
врачлык офисы коллективы
әнисе Җәвәһирә Якубовна
К УРМАКАЕВАНЫҢ вафат
булуы сәбәпле, табиб Фәүзия
Зыевна Бахтиярованың тирән
кайгысын уртаклашалар.
Район больницасының медицина хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы әнисе Җәвәһирә
Якубовна КУРМАКАЕВАНЫҢ
вафат булуы сәбәпле, табиб
Фәүзия Зыевна Бахтиярованың
тирән кайгысын уртаклаша.

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.

