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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...

ГОМУМИ РАЙОН 
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 15 (10707)
Чәршәмбе,
12 апрель 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)
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“Тере классика” конкур-
сының региональ этабында 
Иске Мостяк урта мәктәбе 
укучысы Альбина Шаях-
метова беренче урынны 
яулап кайтты. Конкурсның 
региональ этабы 4 апрель 
көнне Ульяновск шәһәре-
нең Аксаков исемендәге 
өлкә китапханәсендә үтте. 
Һәрбер муниципаль бер-
ләшмәдән килгән иң көчле 
шигырь укучылар, үз  район-
нарының данын якладылар. 

- Беренче  урынга  чы-
гуым минем өчен көтел-
мәгән хәл булды. Чөнки бу 
конкурста 70 тән артык  та-
лантлы балалар катнашты 
һәм һәрберсенең  чыгышы 
уникаль иде. Мин алар 
арасында беренчелеккә 
чыгуымны күз алдына да 
китерә алмадым, тик бар 
көчемне куеп сәләтем-
не күрсәтергә тырыштым. 

Миңа конкурска әзерләнүдә 
зур ярдәм күрсәткән өчен 
сыйныф җитәкчебез Мар-

сель Марисович Нугаевка 
һәм башлангыч сыйныф 
укытучыбыз Ирина Серге-
евна Нугаевага зур рәхмәт-
ләремне җиткерәсем килә, - 
диде Альбина Шаяхметова.

"Тере классика" VI Бө-
тенроссия шигырь укучылар 
конкурсының төбәк эта-
бында җиңүчеләре "Артек" 
халыкара балалар үзәгенә 
өч атнага ял итәргә чакы-
рылдылар.  Анда илебез бу-
енча иң яхшы шигырь укучы 
дип танылган 255 бала ял 
итәчәк. Шулар арасында 
Альбинабызның  да булуы 
безнең районыбыз өчен 
зур горурлык. Альбинага 
киләчәктә дә укуында зур 
уңышлар теләп калабыз. 

Гөлназ КУЗӘЕВА.

 Сөенечле хәбәрләр
Күптән түгел генә укучы-

ларны  тикшеренү эшләренә 
кызыксындыру, иҗади кү-
некмәләрне үстерү, рухи  кый-
ммәтләрне саклау, шәхеснең 
үз-үзенә ышаныч арттыру, бе-
лемгә омтылышларын көчәйтү 
максаты белән Татарстан 
Республикасының  мәгариф 
һәм фән Министрлыгы, Казан 
федераль университеты, Казан 
шәһәренең Мәгариф идәрәсе, 
Казанның 81 нче мәктәбе Каюм 
Насыйри исемендәге XV нче  
төбәкара яшүсмерләрнең 
фәнни-тикшеренү  укуларын 
оештырды. Сайлау  этабында  
оргкомитетка 375 тикшеренү 
эше тәкъдим ителде. Йомга-
клау этапка  117 укучының 
эше сайланды. Ә инде " Татар 
прозасы һәм  драматургиясе 
секциясендә 90 эштән ниба-
ры 12 се генә сайланды. Шул  
исәптә  Иске Кулаткы икенче 
номерлы урта мәктәбенең  X 
сыйныф укучысы Эльвира 

Деникаеваның тикшеренү эше 
дә бар иде. Ул "Гаяз Исхакый 
иҗатында гаиләдә тәрбия 
бирү мәсьәләсе" дигән тема 
белән уңышлы чыгыш ясап, 
I нче  дәрәҗәле дипломга ия 

булды. Фәнни  җитәкчесе - Иске 
Кулаткы икенче номерлы урта 
мәктәбенең югары категорияле 
татар теле һәм әдәбияты укы-
тучысы  Әлфия  Борхановна 
Заитова.

Моңа  ирешү  өчен Эльвира-
га күп тырышырга, күп утырыр-
га, күп әзерләнергә туры килде. 
Нәтиҗәдә, әлеге сәләтле, бар 
яктан да өлгер кыз мәктәпкә, 
районыбызга зур җиңү алып 
килде. Әлеге уңышны яулауда 
аңа  фәнни җитәкчесе дә зур 
ярдәм күрсәтте. 

Шуны әйтәсе килә,  ты-
рышып, вакытыңны кызган-
мыйча укысаң, тормышта 
үзеңә максат куйсаң, үзеңә 
ышансаң уңышларга ирешеп 
була. Без дә Эльвираны зур 
җиңүе белән котлыйбыз һәм 
киләчәктә дә  бар яктан да 
үрнәк, алдынгылар сафында 
булуын теләп калабыз.

            Әлфия ЯФАРОВА.

16 апреля – 
П р а вос л а в н а я 

Пасха
Дорогие земляки!

Приближается один из 
самых радостных, великих 
православных праздников 
- Светлое Христово Воскре-
сение.  Он символизирует 
спасение мира и человека, 
торжество жизни, добра и 
света. Чудесный праздник 
Пасхи пробуждает самые 
светлые чувства в сердцах 
миллионов верующих, при-
зывает быть милосердным, 
помогать тем, кто нуждается 
в заботе и утешении. Пасха 
приносит с собой настоящее 
тепло, расцвет природы, 
подлинную весну в душе и 
окружающем мире, жажду 
благодатных перемен. А 
когда ждешь счастья – оно 
обязательно приходит. В эти 
дни в каждом православном 
доме тепло и уютно: пекут 
куличи, готовят пасху, на-
водят порядок, готовятся к 
церковной службе. Верность 
традициям и духовность с 
древних времен – основа 
характера и мироощуще-
ния православных христиан 
России. 

Дорогие земляки! Пусть 
Светлое Христово Воскре-
сение принесет вам счастье, 
семейное благополучие, здо-
ровье и духовную радость! 

  С.И. МОРОЗОВ,
Губернатор 

Ульяновской области.                                                                           

Зәкәрья Сафиуллович Хай-
ров- Яңа Терешка авылының иң 
олы кешесе. Быел  4 апрельдә 
аңа 90 яшь тулды. Ул 1945 елда, 
сугыш бетәр алдыннан, Совет 
Армиясе сафларына чакырыла 
һәм илебезнең патриоты була-
рак,  үзенең изге бурычын намус 
белән үти.

Хәрби хезмәттән кайткач, 
чит  җирләргә китеп, бәхет 
эзләп йөрми һәм авылда МТС 
та механик - контролер, кырчы-
лык бригадасында  бригадир 
булып хезмәт итә. 

Ул  авылдашлары алдында 
гел үрнәк булып яшәде һәм аны 
бүген дә һәркем ихтирам итә.

Гомер агышында алар тор-
мыш иптәше Шәмсинур апа  
белән тату  яшәп, 4 бала үстер-
деләр. Зәкәрья Сафиуллович 
бүген авылда тыныч картлык 
көннәре кичереп яши. Аның 
кызлары  Румия  һәм Нурия 
хөрмәтле әтиләрен игътибар 
үзәгеннән бер дә ташламый-
лар.

Ул көнне хезмәт ветера-
нының олы юбилее матур 
бәйрәмне хәтерләтте һәм аны 
тәбрикләргә Ульяновск өл-
кәсенең Иске Кулаткы районы 
буенча сәламәтлек саклау  һәм 
социаль иминлек, гаилә депар-
таментының җитәкчесе Р. М. 
Тимербулатов  килгән иде. Ул 
юбилярны  Иске Кулаткы район 
Башлыгы Э.Ә. Ганеев, район 
администрациясе Башлыгы И. 
А. Аблязов һәм департамент 
исеменнән истәлекле туган 
көне  белән котлап, бүләкләр 
тапшырды.

Р. АРИФУЛЛИН.

Ветеран безнең сафта яши

Апрель аеның җылы, ко-
яшлы һавасы авыл производ-
ство кооперативларына кыр 
эшләрен башлап җибәрүгә 
уңай мөмкинлекләр тудырды. 
Районыбызның механизатор-
лары шушы көннәрдә бердәм 
булып күпьеллык үләннәрне 
тырмалауга керештеләр.

ИП “Латыйпов Ф. Т.” кре-
стьян-фермерлык хуҗалыгы 
бу эшкә беренчеләрдән булып 
төште.

- Язгы  чәчүне  уңышлы 
үткәрер өчен барлык техни-
каларыбыз әзер,- дип сөйли 
хуҗалык җитәкчесе Фәрит 
Таһирович Латыйпов. 

- Ике “К-701”, бер “Т-4”, бер 

“ДТ-75”, биш “МТЗ-80” тракторы 
катнашачак. 

Узган 2016 елда 120 гектар 
уҗым культуралары чәчеп 
калдырдык, 500 гектарда туңга 

сөрдек. Быел 200 гектар солы, 
100 гектар тары, 200 гектар 
бодай, 220 гектар берьеллык 
үләннәр, 400 гектар көнбагыш 
чәчәргә  планлаштырдык. Чәчү 

орлыкларыбыз да  җитәрлек, 
алар ындыр табагында агула-
нып торалар. 

Хәзерге вакытта күпьеллык 
үләннәрне тырмалау бара. 
Бу эшне  механизатор  Наил 
Нугаев һәм аның ярдәмчесе 
Ринат Куртяков актив башка-
ралар. Механизаторларыбыз: 
Наил  Хабиев, Рамил Агрусев, 
Рафаэль Абдуллин, Мияссәр 
Нурмәтов, Рөстәм  Алиев  
МТМ йортында чәчү техника-
ларының төзеклеген тагын бер 
мәртәбә карап чыгалар. Алар 
кыш барышында чәчкечләрне, 
тырмаларны тулаем ремонтла-
дылар. Җир  кипкәч, бердәм 
булып кырга чыгачакбыз. 

ИП  “Латыйпов Ф. Т.” хуҗалы-
гында  быел  җир  тырмалауда- 
5, чәчүдә - 2, туфрак  әзерләүдә 
2 агрегат катнашачак. Техник 
звено да алар янәшәсендә ук 
торыр. 

Механизаторлар һәммәсе 
дә медицина күзәтүләре аша 
узып, техник һәм янгын куркы-
нычсызлыгы буенча инструк-
тажлар үткәннәр. Язгы кыр 
эшләрен алып бару вакытында 
аларны тукландыру мәсьәләсе 
дә каралган. 

Язгы  чәчүнең  уңышлы 
үтүен баглап, агымдагы елның 
уңышлы булуын телисе иде.

 Рөстәм АРИФУЛЛИН.

Язгы чәчү уңышлы үтәр

Бөек Җиңүнең 

72 еллыгын каршы алуга 

1 ай һәм 27 көн калды. 

Сугышның 1391 көне.

Хәзерге көндә  мәктәпнең төп бурычы  – баланың табигать тарафыннан бирелгән сәләтен үстереп, аны иҗади шәхес итеп тәрбияләү. Укытучылар 
баланың сәләтен  никадәр тизрәк күреп алып үстерәләр, аңа уңай шартлар тудыралар, шул очракта гына көтелгән уңышларга ирешергә мөмкин. Ә инде 

укучыларның иҗади казанышлары – мәктәпнең җимеше. 

"Чәчү - 2017" старт алды
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ВНИМАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области информирует о начале приёма документов от 
председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для участия в 2017 году в конкурсном отборе на получение грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области на развитие 
материально-технической базы.

Документы принимаются с 17 апреля 2017 года в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) ежедневно с 8.00 до 17.00 час. (обед 12.00 
до 13.00 час.) по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 5, 2 этаж, каб. 51.

Условия для участия в конкурсном отборе, необходимый пакет докумен-
тов, формы документов размещены на официальном сайте Министерства 
www.agro-ul.ru в разделе «Потребительская кооперация», 2017 год.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(8422) 42-31-55.

Для общения с потенци-
альной жертвой мошенни-
ки используют либо SMS, 
либо телефонный звонок.
SMS- это мошенничество 
«вслепую»: такие сообще-
ния рассылаются в боль-
шом объеме- в надежде на 
доверчивого получателя. 
Телефонный звонок по-
зволяет манипулировать 
человеком при разговоре, 
но при таком общении 
можно разоблачить мо-
шенника правильным 
вопросом. 
Цель мошенников- за-
ставить Вас передать 
свои денежные средства 
«добровольно».  Для этого 
используются различные 
схемы мошенничества.
Изъятие денежных 
средств может прохо-
дить разными спосо-
бами. Вас пытаются 
заставить:
1. Передать деньги из 
рук в руки или оставить в 
условленном месте;
2. Приобрести карты экс-

пресс- оплаты и сообщить 
мошеннику коды карты;
3. Перевести деньги на 
свой счет и ввести специ-
альный код ;
4. Перевести деньги на 
указанный счет;
5. Позвонить на специ-
альный  телефонный 
номер, который окажется 
платным, и с Вашего счета 
будут списаны средства.
Что надо знать, чтобы не 
стать жертвой телефон-
ных мошенников. 
Если вы сомневаетесь, 
что звонивший действи-
тельно ваш друг или род-
ственник, постарайтесь 
перезвонить на его мо-
бильный телефон. Если 
телефон отключен, поста-
райтесь связаться с его 
коллегами, друзьями или 
близкими для уточнения 
информации. 
Помните, что никто не 
имеет права требовать 
коды с карт экспресс 
-оплаты! 
Оформление выигрыша 

никогда не происходит 
только по телефону или 
Интернету. Если вас не 
просят приехать в офис 
организатора акции с 
документами- это мошен-
ничество. 
Не ленитесь перезвани-
вать своему мобильному 
оператору для уточнения 
правил акции, новых та-
рифов и условий разбло-
кирования якобы заблоки-
рованного номера.
Для возврата средств при 
якобы ошибочном пере-
воде существует чек. Не 
возвращайте деньги - их 
вернет оператор. 
Услуга «узнайте SMS и 
телефонные перегово-
ры» может оказываться 
исключительно операто-
рами сотовой связи и в 
установленном законом 
порядке.

Камиль  КОТЛИЯРОВ, 
Начальник пункта по-

лиции, дислокация 
р. п. Старая Кулатка.

Тактика телефонных мошенниковҺәйкәлләрдә халык 
хәтере

Икенче Бөек Ватан 
сугышының тәмамлануы-
на 70 ел вакыт  үтеп тә 
китте, быел 72 еллыгын 
каршы алачакбыз. Су-
гышта катнашкан вете-
раннарыбыз елдан – ел 
кими, сугыш хатирәләре 
дә алар белән берлектә 
елдан – ел азая. Сугыш 
турында бары тик бөтен 
ил буенча уздырылучы 9 
май – Җиңү бәйрәме һәм 
һәйкәлләребез генә искә 
төшереп тора.

Һәйкәлләр, нәрсә уй-
лыйсыз сез? Моңаеп, 
элекке тормыш хатирәсе 

булып, безгә “Онытмагыз 
безне, күңелләрегездән 
сызып ташламагыз,”- дип 
кычкырасыз, сыман.

Иске  Кулаткының 
Комсомольская урамына 
урнашкан, эчке эшләр бү-
леге бинасы каршындагы 
һәйкәл ансамбль эчендә 
берничә сугыш ветераны 
җирләнгән. Тик ул һәйкәл 
тирәсендә ни өчендер 
һәрчак чүп – чар, зур – зур 
агачлар үсеп утыра. Бу 
һәйкәл башкаларга кара-
ганда онытылган  кебекрәк 
сизелә.

Без бу сорау белән 

район архитекторы Г.К. 
Ахтәмовага мөрәҗәгать 
иттек. Ул болай дип җавап 
бирде: " Әлеге  һәйкәл  “Тө-
зекләндерү” муниципаль 
предприятиесенә (җитәк-
чесе Р.Р. Багдалов) берке-
телгән. Аны төзекләндерү 
программасы бар һәм 
район  бюджетыннан  моңа 
акча бүлеп бирелергә 
тиеш.

Ш у ш ы  һ ә й к ә л 
янәшәсендә үк тирә - 
якка ямьсезлек  таратып 
элеккеге  балалар  по-
ликлиникасы да тора. Ул 
территория район боль-
ницасының милеге һәм 
андагы төзекләндерүне 
дә кайгыртырга больница 
коллективы(Баш табиб 
А.С. Кунеевский) тиеш. 
Менә  хәзер  төзекләндерү 
айлыгы бара, барыбыз да 
яшәгән урыныбызны тик 
матурлыкка гына күмик. 
Һәйкәлләребез төбәгебез 
батырларын мәңгеләште-
реп төз, сокланырлык 
булып утырсыннар!, Бу 
- безгә яхшы тормыш 
яулаган батырларыбызга 
рәхмәтебез булыр.

             Майзә МАСИЕВА.

ОбщеДомовыеНужды
Согласно Федеральному закону от 29.06.2015 № 176-ФЗ 

и постановлению Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 «О 
вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», ОДН из разря-
да коммунальных услуг перешли в жилищные. Разница между 
ними в том, что коммунальные начисляются исходя из показа-
ний счётчика (если он есть), а жилищные – исходя из площади 
квартиры (например, плата за ремонт жилья).  Отсюда возник-
ли проблемы, связанные с тем, что управляющие компании 
стали начислять плату за содержание общего имущества по 
установленному нормативу, а не по показаниям общедомовых 
приборов учета. В результате в рассчетках жильцов, прежде 
занимавшихся экономией ресурсов, суммы резко возросли.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступили против такого под-
хода. Глава региона обратился к управляющим компани-
ям области с просьбой до принятия новых нормативов 
расчёты по ОДН производить на основании показаний 
общедомовых приборов учёта, но не выше норматива. 

Минстрой России учел инициативу Главы региона и опре-
делил, что в случае, когда в многоквартирном доме есть 
общедомовой прибор учёта, то расходы могут рассчита-
ны ниже установленного норматива, исходя из фактиче-
ского объёма потребления коммунальных услуг на ОДН.

Что такое ОДН?

Места общего пользования  
в многоквартирном доме

лестницы и 
лестничные 
площадки

общие коридоры и 
тамбуры

чердаки и подвалы

подъезды

лифты

Ресурсы, потраченные на содержание 
мест общего пользования

электроэнергия холодная и горячая 
вода

Как рассчитывается ОДН?

Если в доме установлен общедомовой прибор учета (ОДПУ), 
то ОДН определяется как разница между объемом, который 
показал ОДПУ, и суммой показаний индивидуальных счетчи-
ков и расходов по нормативу в квартирах, не оборудованных 
приборами учета

В доме, в котором отсутствует 
общедомовой прибор учета, объем 

коммунального ресурса опреде-
ляется как норматив потребления, 
умноженный на площадь общедо-
мового имущества. Получившийся 
показатель распределяется между 
собственниками пропорционально 

площади их квартир

Как снизить начисления платы на ОДН?

В Ульяновской области норматив  
на ОДН один из самых низких в РФ

Распределяются ли долги на соседей?

Даже если кто-то из потребителей не передал показания, расчет 
такоего потребителя будет произведен по среднемесячному его 
потреблению или по нормативам. То есть, в любом случае, объем 
электроэнергии должника при расчете ОДН будет вычтен из общего 
объема, потребленного домом. Факт оплаты не влияет на порядок 
расчета ОДН и долги одних потребителей никогда не могут быть 
выставлены другим при начислении платы за ОДН.

Установите все приборы учета 1
2

3
4

5

6

Изберите совет дома, председателя 
совета и старших по подъездам 

Ежемесячно контролируйте исправность всех счетчиков в доме

Снимайте и подавайте показания счетчиков в 
один и тот же день каждого месяца

Сопоставляйте показания индивидуальных и 
общедомовых приборов учета

Оперативно устраняйте все неисправности 
инженерных сетей в доме

Нормативы на ОДН в Ульяновской области установлены 
Департаментом по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области. Объемы, превышающие норматив, оплачивает не жи-
тель, а исполнитель услуги (управляющая организация).

Нормативы ОДН

Эта разница - ОДН 
- распределяется 
между всеми соб-
ственниками пропор-
ционально площади 
их квартиры. Таким 
образом, расход на 
ОДН, например, для 
трехкомнатной квар-
тиры будет больше, 
чем для однокомнат-
ной - вне зависимо-
сти от количества 
проживающих в ней 
граждан. 8-800-100-73-05есть вопросы? 

ЗВОНИ

Дорогие христиане!
В эти радостные Пасхальные дни хочу поприветствовать вас словами: 
Христос Воскресе! Это событие в Священной истории является куль-
минационным. Христа ожившим видело более 500 человек. Именно 
Воскресение из мертвых стало завершающим доказательством, что 
всесказанные Им проповеди и совершённые чудеса- от Бога. Неслучай-
но апостол Павел писал: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос 
не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша».
Пусть сегодня все наши размышления о Воскресении Иисуса Христа и 
о грядущем Всеобщем Воскресении всех людей в День Страшного Суда 
укрепят нашу веру в Господа. А вера непременно будет подавать нам 
утешение и духовную радость в этом не простом мире. Поздравляю и 
всех тех, для кого Пасха является праздником, от которого исходит веяние 
любви, добра, тепла, радости и мира. Христос воскресе!
                                                                                              Илья АРЛАНОВ,

                                                            протоиерей, с. Чувашская Кулатка.

Владимир Путин 
Совет космонавты, 
ике тапкыр Советлар 
Союзы Герое Георгий 
Гречко  вафат булуы 
сәбәпле туганнары-
ның  һәм якыннары-
ның тирән кайгыларын 
уртаклашты. Георгий 
Гречко гомуми озын-
лыгы 134 тәүлектән 
артык  булган өч космик 
очыш үткәргән һәм бер 
тапкыр ачык космоска 
чыккан кеше.

Владимир Путин 
яңа сайланган Көньяк 
Осетия Республикасы 
Президенты Анатолий 
Бибиловка котлау те-
леграммасы юллаган.

●      ●       ●
Иран ягының Ини-

циативасы белән Рос-
сия Президенты В. В. 
Путин  Иран Ислам 
Республикасы Пре-
зиденты Хасан Руха-
ни белән телефон-
нан сөйләште. Россия 
Президенты 3 апрель 
көнне Санкт-Петербург 
шәһәренең метросын-
да булган теракт сәбә-
пле, кайгы уртаклашу 
белдергәннәре өчен 
рәхмәт белдерде.

12 апрельдә илебездә Космонавтика көне билгеләнә.1961 елның 12 апрелендә дөньяда беренче буларак, бортына 
кеше утырган «Восток» космик корабле җир тирәли орбита чыгарылды. Бу кеше – очучы-космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин иде.

14 апрель көнне 
районыбызда терри-
торияләрне төзеклән-
дерү айлыгы кысала-
рында региональ өмә 
үтәчәк. Губернатор 
С.И. Морозов җитәк-
челегендә үткән чират-
тагы аппарат киңәш-
мәсендә төзекләндерү 
мәсьәләсе турында 
фикер алышу булды.

Ульяновск өлкәсен-
дә Санкт-Петербург-
та һәлак булучылар-
ны искә алдылар. 8 
апрель көнне регио-
наль үзәктә “Без бергә 
террорга каршы” ди-
гән иҗтимагый акция 
оештырылды. Чарада 
әлеге аяныч хәлгә би-
тараф булмаучы биш 
меңгә якын граждан-
нар катнашты. Мөһим 
акциядән Губернатор 
С.И. Морозов та читтә 
калмады.

Ульяновск өлкәсен-
дә проектлы идарә итү 
муниципаль дәрәҗәдә 
тормышка ашырыла-
чак. Моның турында 
регион Башлыгы С.И. 
Морозов өстенлекле 
проектлар һәм рефор-
малар буенча Пре-
зидиум Советы уты-
рышында белдерде.
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Важная информация

Марк КРОЛЬСКИЙ

Предложения жителей 
Ульяновской области по обу-
стройству дворов и парков возь-
мут за основу при реализации в 
регионе национального проекта 
по формированию комфортной 
городской среды, сообщили 
журналистам.

«Люди будут сами решать, 
что именно они хотели бы ви-
деть на дворовой территории, 
чего не хватает в парках, скве-
рах, на набережных и в других 
любимых для них местах. Эти 
инициативы затем оформят в 
качестве заявок, из числа ко-
торых составят программу по 
благоустройству, после чего 
начнется ее реализация. Важ-
но, что ни одна копейка не бу-
дет расходоваться без участия 
граждан», - сказал начальник 
управления по развитию моно-
городов и формированию ком-
фортной городской среды ад-
министрации губернатора Олег 
Мидленко.

Он напомнил, что 
Ульяновская область вошла в 
число регионов, где стартует 
приоритетный федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Со-
ответствующее соглашение уже 
подписано между правитель-
ством региона и Минстроем 
РФ. «Сумма федеральной суб-
сидии формировалась исходя 
из бюджетной обеспеченности 
и количества жителей в регио-
не. Из федерального бюджета 
региону в апреле будет выделе-
но 314 миллионов рублей - 223 
миллиона даст федеральная 
казна, а 91 миллион выделит 
область», - уточнил Мидленко.

Субботники в помощь
Человек бросает окурок с 

балкона и советует дворнику: 
дескать, смети его, что он валя-
ется. Другие жильцы тащат ста-
ренький диван на контейнер-
ную площадку, но не доносят 
- то ли силенок не хватило, то 
ли лень просто стало. В детском 
городке обосновались совсем не 
те, для кого он построен. Люби-
тели горячительных напитков 
оставляют после себя пустые 
бутылки и прочий мусор, а то и 
вовсе крушат и ломают все, что 
под руку попадется.

Эти примеры придуманы не 
мной ради внесения назидатель-
ного смысла в текст. Их привел 
на заседании рабочей группы 
глава администрации Ульянов-
ска Алексей Гаев. Взяты они из 
практики - по распоряжению 
губернатора сити-менеджер 
персонально отвечает за при-

ведение в порядок Нижней Тер-
расы. И такие инциденты слу-
чаются сплошь и рядом.

Жители домов должны 
твердо понимать, что терри-
тория комфорта не ограничи-
вается стенами их квартиры. 
Ухаживать нужно и за дворами 
- для этого и задуман президен-
том и правительством приори-
тетный проект.

- Кардинально меняется 
подход: первую скрипку в про-
грамме будут играть не чинов-
ники, а люди, которые сами 
определяют территории, на 
которых пройдет благоустрой-
ство. В этом и заключается цель 
проекта: способствовать тому, 
чтобы жильцы относились к 
дворам как настоящие соб-
ственники, хозяева, - подчер-
кнул Олег Мидленко.

Какой двор попадет в про-
грамму, зависит от воли самих 
жителей домов. Но на этом 
их участие не закончится. За 
право воспользоваться благами 
проекта жильцы должны будут 
выходить на субботники и по-
сильно помогать наведению по-
рядка. К сделанному собствен-
ными руками люди относятся 
более бережно, а значит, и при-
веденных выше случаев станет 
намного меньше.

тише едешь -  
дальше будешь

- Одним из самых главных 
обстоятельств программы бла-
гоустройства является стреми-
тельность запускаемого про-
цесса. Мы не привыкли к таким 
темпам, и времени на раскачку 
нет, - сказал в начале заседания 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Геннадий Антонцев.

Времени действительно 
мало. Вся база необходимых 
нормативно-правовых   докумен-
тов в области формировалась в 
течение двадцати дней. Заявки 
же на улучшение вида дворов 
принимаются до 15 апреля сего 
года. Это неудивительно, ведь 
успеть отремонтировать придо-
мовые дороги, лавочки, систему 
освещения (а именно эти работы 
попадают в перечень по форми-
рованию комфортной среды) 
можно только в летний период, 
до начала осенней распутицы.

Однако стремительность 
программы (по определению 
Геннадия Антонцева) - это ско-
рее не минус, а плюс. Проект 
разбит на два больших этапа 
- первый пройдет в 2017 году, 
второй продлится до 2022 года.

- Совершенно необязательно 
всем стремиться попасть в про-
грамму в этом году, - успокоил 

заместитель министра промыш-
ленности, строительства, ЖКК и 
транспорта Дмитрий Дудинцев. 
- У тех, кто придет позже, поя-
вится целый ряд преимуществ. 
Они будут точно знать, как пра-
вильно оформить заявку, потому 
что, скорее всего, на федераль-
ном уровне пакет документов 
типизируют в ближайшее время. 
Ну и правила, гласящего, что на 
чужих ошибках учатся, тоже ни-
кто не отменял.

По словам Олега Мидлен-
ко, в программу 2018 - 2022 го-
дов войдет в обязательном по-
рядке минимальный перечень 
всех дворовых территорий, 
где необходимо провести бла-
гоустроительные работы. Это 
наиболее проблемные город-
ские участки, вопиющие о не-
обходимости переустройства. 
Остальные же заявки, состав-
ленные старшими домов, вне-
сут в дополнительный список.

Готовность к весенне-полевым  
работам продолжает оставаться 
одной из главных сезонных тем  
в области.

Олег ДОЛгОв

Напомним: сельхозпред-
приятия приступили к под-
кормке озимых культур  
8 марта. К работам присту-
пили аграрии Новоспасско-
го (5147 га), Николаевского 
(2360 га), Чердаклинского 
(1934 га), Инзенского (778 га), 
Новомалыклинского (500 га), 
Ульяновского (420 га), Сенги-
леевского (412 га), Вешкайм-
ского (293 га), Сурского (140 
га), Цильнинского (120 га) 
районов. В настоящий момент 

подкормка озимых культур 
осуществлена на площади бо-
лее 12 тысяч га.

Специалисты минсельхоза  
совместно с экспертами из му-
ниципальных образований про-
должают проводить монито-
ринг состояния посевов озимых 
культур. По данным исследова-
ний, посевы озимых зерновых 
культур находятся в хорошем 
состоянии на площади более 
209 тыс. га, или 77% от площа-
ди сева, в удовлетворительном 
- порядка 58 тыс. га, или 21,4%.

Кроме того, в муниципа-
литетах продолжается работа 
по доведению семенного мате-

риала до посевных кондиций. 
Семена засыпаны в объеме  
65,5 тысячи тонн, что состав-
ляет 109,4% от потребности.

Аграрии региона также пе-
ревыполнили план по закуп-
ке минеральных удобрений. 
По состоянию на конец мар-
та их объем составляет более  
57 тысяч тонн (108% от за-
планированных на проведение 
весенне-полевых работ).

Отчитался руководи-
тель аграрного ведомства и 
в стопроцентной готовности 
к весенне-полевым работам 
сельскохозяйственной техни-
ки. Закуплено 93 процента не-

обходимых горюче-смазочных 
материалов, а минеральных 
удобрений приобретено 108 
процентов от потребностей.

Однако не совсем в сель-
ском хозяйстве обстоит дело 
так же хорошо. По словам 
Михаила Семенкина, области 
одобрено 106 миллионов ру-
блей субсидий, 73 миллиона 
из этой суммы уже перечис-
лено сельхозпроизводителям. 
Губернатор призвал активизи-
ровать получение финансовой 
помощи в кратчайшие сроки. 
«В мае деньги никому будут 
не нужны», - резюмировал 
Сергей Морозов.

Ульяновская область лидирует в России по 
организации социального питания. 

Как сэкономить  
на предзаказе 

На минувшей неделе, 6 апреля, 
на площадке круглого стола пред-
седатель Межрегионального про-
фсоюза работников коллективного и 
общественного питания, руководи-
тель проектного офиса Ассоциации 
«ЦФО» по вопросам развития си-
стемы внутренней продовольствен-
ной помощи Андрей Плышевский 
поделился опытом организации 
соцпитания в регионах страны. Фе-
деральный эксперт не раз отметил 
Ульяновскую область в числе пере-
довых в этой области: в частности, 
стоимость продуктового набора для 
питания в местных  больницах со-
ставляет около 220 рублей - это один  
из самых низких показателей по 
России. 

«В Ульяновской области поряд-
ка шести лет назад мы решились на 
эксперимент и пошли на проект аут-
сорсинга. Сегодня вся страна наце-
ливается на переход на эти рельсы. 
Бизнес начал вкладываться, он хо-
чешь не хочешь должен качественно 
оказывать эту услугу. Недавно на 
заседании ЗСО отметили, что ко-
личество замечаний по соцпитанию 
со стороны контролирующих орга-
нов сократилось в разы. Мы начали 
видеть новое оборудование в  шко-
лах, детских садах. Выстраивается 
эффективная взаимосвязь бизнеса, 
власти, есть гражданский контроль», 
- отметил руководитель ассоциации 
операторов и производителей соци-
ального питания Ульяновской обла-
сти Ростислав Эдварс. 

Рассказывая об опыте других ре-
гионов по аутсорсингу социального 
питания, Плышевский отметил, что 
значительную сумму можно эконо-
мить на предзаказе сырьевого набо-
ра: закупать, например, картофель и 
крупы (продуктовый набор состоит 
из 39 позиций) на этапе посева. Вы-
свободившиеся средства федераль-
ный эксперт предлагает «положить 
на тарелку», то есть доводить выход 
блюд до СанПиН: 

- В Ассоциации «ЦФО», вклю-
чающей 18 губерний, цифры хуже, 
чем у вас. Пример: оборот черно-
земной Ярославской области в соц-
питании составляет  3,2 млрд рублей 
в год. Из них 2,6 тратится на закуп-
ку продовольствия, это 33 тысячи 
тонн. Из них бюджетных денег -  
1,3 млрд. Остальные - внебюджет-
ные. Мы должны понимать, что на  
2,6 миллиарда покупается толь-
ко 40% местных продуктов. В 
Ульяновской области этот показа-
тель 80%. А вырастить можно все. 
Когда понятно меню, можно делать 
предзаказы - в частности, до посева 
закупать картофель по цене 3 рубля/
кг. В итоге экономия составила бы 
1,3 млрд рублей. То есть эти деньги 
использовались неэффективно.  Ра-
бота на гарантийном заказе позво-
ляет кредитоваться. Все это идет на 
снижение цены. Наша задача, что-
бы строка бюджета на соцпитание, 
которая воспринимается как рас-
ходная, трансформировалась в инве-
стиционную.

По поводу формирования цены: 
стоимость сырьевого набора для вы-
полнения соответствующего приказа 
Минздрава - от 220 рублей. Дальше 
идут технологические (усушка, за-
жарка и т.д.), логистические и другие 
затраты. В Москве средний размер 
второй составляющей  получили на 
уровне от 70 до 80 рублей. При этом 
затраты на то, чтобы одинаково на-
кормить пациентов больниц, долж-
ны быть разные. Цена формируется 
из логистики, оплаты труда и мно-
гих других факторов. Я проехал по 
нескольким больницам Ульяновска. 
Тарелки нормальные, отходов мало. 
Спрашиваю: в чем дело? Ответили, 
что цену увеличили до 220 рублей. 
Говорю, что и этого мало. 220 рублей 
- это только то, что должно быть в та-
релке, это только оплата продуктов 
без оказания услуг».

Регион  завершает подготовку  к посевной 

Благоустройство: 
в регионе - спрос на идеи формирования  
комфортной городской среды

- По сложности программа «Формирование комфортной 
городской среды» сравнима с национальным проектом 
«Образование». В городах должны произойти системные 
изменения, территории качественно преобразятся.  
Важно, что программа включает в себя совершенно новый 
подход, учитывающий все поступающие инициативы снизу,  
от жильцов многоквартирных домов.

Начальник управления по развитию моногородов  
и формированию комфортной городской среды администрации 
губернатора Ульяновской области Олег Мидленко:

01 информирует. Близится весенне-летний пожароопасный период, а значит, опасность природных пожаров возрастает в разы! В соответствии с указа-
нием МЧС России от 17.02.2017 № 19-4-2-623, в рамках подготовки объектов и территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду-2017 в Ульянов-
ской области планируется совместно с органами местного самоуправления, полицией и МЧС патрулирование территорий в местах массового отдыха 
населения, населенных пунктов, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров.
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ИХТИРАМГА ЛАЕК ШӘХЕСЛӘР

Була бит ул шундый 
ачык йөзле, киң күңелле 
кешеләр. Алар белән 
сөйләшеп утырганнан 
соң күңелләр дәртләнә, 
дөнья мәшәкате оны-
тылып китә. 

Югары Терешка  авылын-
да гомер  итүче  Фәйз-
рахман Якуб улы Хамзин 
да шундыйлардан. Шушы 
көннәрдә ул  үзенең 75 
яшьлек күркәм юбилеен 
билгеләп үтте. Әлеге вакыт  
эчендә күпме тормыш 
мәшәкатьләре, никадәр 
шатлыклар, күпме борчулар  
булгандыр. Әмма Фәйз-
рахман абый бик сабыр, 
акыллы, тырыш,  ярдәмчел  
кеше.

Юбилярыбыз күп  ба-
лалы гаиләдә дөньяга 
аваз сала. Аның  балача-
гы  рәхәттә узмаган. Чор-
дашлары  кебек яшьлеге 
сугыш, ачлык елларына 
туры килгән. Ул  әти - әни-
сенә хуҗалыкта  ярдәмче  
булган, кечкенәдән үк авыр 
хезмәт белән  чыныгып  
үскән сугыш елы баласы. 

Мәктәптә белем алгач, 
Фәйзрахман абый армия 
сафларына чакырыла. 

Авыл баласы биредә дә 
үзен сынатмый, уңай  яктан  
гына күрсәтә, ил каршын-
дагы изге бурычын  намус 
белән үти. Туган авылына 
кайткач, бер  урамда ук 
яшәүче  авыл кызы Кәмилә 
Сафиулловнага гашыйк 
булып, озакламый гаилә 
корып  җибәрәләр. Яшьләр 
җиң  сызганып  эшкә ке-
решә. 

Фәйзрахман абый чын 
мәгънәсендә Җир улы. 
Аның кебек туган ягын 

яратучы  кешеләр бик 
сирәктер. Ул гомер буе 
колхозда тир түгеп хезмәт 
итә. Сәләтле, тырыш 
егет эретеп-ябыштыручы 
һөнәрен үзләштерә. Авыл-
да элек заманда беренче 
су линияләрен үткәрүдә 
катнаша. Шул ук  вакытта  
клуб мөдире вазифаларын 
да үти. Авыл  тормышы  
белән  янып яшәгәнгә, 
тынгы белмәгәнгә, гади 
халыкның ялын файдалы, 
мавыктыргыч оештыру  

өчен   бик  тырыша.  Кичәләр 
уздырганда  да иң актив 
катнашучыларның берсе 
була. Сихри,  матур тавышы  
белән  авылдашларының  
күңелен яулый. Туган як,  
мәхәббәт  турындагы  җыр-
лары тирән  хисләргә  күме-
леп,  үзенчәлекле  яңгыраш 
табып, халык күңеленә 
барып  җитә.

Ф ә й з р а х м а н  а б ы й 
һәрвакыт   үз  җиренә  хезмәт 
итә. Туган ягының байлы-
гын, кадерен тоеп яшәгәнгә, 
нинди эшкә алынса да, 
җиренә  җиткереп  башкара. 
Тегермәнче дә була,  ком-
байн штурвалы  артына да 
утыра, колхоз бакчасында 
яшелчәләр үстерүдә дә 
катнаша. Аның кулыннан 
килмәгән эше юктыр, мөга-
ен. Техника ремотлауда да 
аның өлеше байтак. Лаеклы 
ялга чыкканчы, “Алга”  кол-
хозында  терлекче  булып 
та хезмәт итә. Тырыш, 
карусыз хезмәте өчен мак-
тау  кәгазьләренә, күп кенә 
бүләкләргә ия була.  Бүген 
ул Ульяновск өлкәсенең 
“Хезмәт ветераны” исемен 
лаеклы йөртә.

 Халкын, туган ягын 

яратып яшәгәнгә, аның 
киләчәгенә битараф бул-
маганга, хәлдән килгәнчә 
авылдашларына  ярдәм итә 
ул. Шуңа  да аны авылда 
белмәгән, хөрмәт итмәгән 
кеше юктыр. 

Фәйзрахман абый Кә-
милә апа белән 48 ел 
бер-берсен хөрмәт итеп, 
нык, үрнәк тормыш алып 
баралар. Ике кыз, ике ул 
тәрбияләп үстерәләр. Ба-
лалары да әти-әни үрнәген-
дә хезмәт сөеп үсәләр. Хә-
зерге вакытта өч балалары 
әлеге авылда үз гаиләләре 
белән тормыш итәләр. 
Бер уллары гаиләсе белән 
Новоспасск бистәсендә 
яши. Җиде оныклары бар. 
Фәйзрахман абый - бала- 
оныклары өчен тормышта 
терәк, киңәшче, ярдәмче.

Тынгысыз кешегә карт-
лык килергә курка диләр. Бу 
сүзләрнең хаклыгына мин 
Фәйзрахман абыйны күреп 
сөйләшкәч, тагын бер кат 
инандым. 75 яшен тутырган 
юбилярыбыз актив тормыш 
алып баручы өлкәннәрнең 
берсе. Гомеренең бер генә 
көнен дә заяга уздыр-
мый. Ул Югары Терешка 

авылының сәхнә йолдызы, 
җыр-моңга гашыйк. Тормыш 
иптәше Кәмилә апа белән 
бүген дә сәхнә түрендә 
булып, искиткеч матур 
җырлар башкарып, авыл-
дашларын сокландыралар. 
Район, өлкә бәйгеләрен-
дә күп тапкыр чыгышлар 
ясап, дипломнар белән 
бүләкләнделәр.

Фәйзрахман абый җәй 
айларында бакча тулы 
җиләк-җимеш, яшелчә 
үстерә. Аның бакчасында 
алмагач та, кара җимеш 
тә, чия дә, виноград та үсә. 
Ул яз башы белән авыл 
халкы өчен кәбестә, по-
мидор үсентеләре үстерә. 
Өйләренә кем килсә дә, 
ачык йөз белән каршы алып, 
кунак итә.

Хезмәтне яратып, тор-
мышка куанып яшәүче Фәй-
зрахман  Якубович соклану  
хисләре  генә уята. Хезмәт 
белән тир түгеп алып ба-
рылган тормышы өчен 
күңеле тыныч аның. Ә күңел 
тынычлыгы ул – сәламәтлек 
һәм озак яшәү сере.

Әлфия ЯФАРОВА.

Тынгысыз кеше

“Оясында ни күрсә, очканда 
шул булыр” дигән  халык мәка-
ле бар. Бу сүзләр Яңа Терешка 
авылында гомер итүче,  быел 
17 апрельдә үзенең 60 яшьлек 
юбилеен каршы алучы Илдар 
Шикурович Сәйфуллинга бик 
туры килә. Илдар  Шикур абый 
белән Гөлҗиһан апаның ишле 
гаиләсендә 5 нче бала булып 
дөньяга килә. 4 кыз артыннан 
туган малай булганга, аны бик 
яратып үстерәләр. Кечкенә 
чагында апалары аны саклап, 
яклап торалар.

Күп балалы гаиләләрдә 
балалар бер-берсен карап, 
булышып үсәләр. Бу гаиләдә 
дә әтиләре Шикур абый көн-
төн эштә, ә Гөлҗиһан апа 
карамагында 8 бала. Гаиләдә 
балалар кечкенәдән хезмәткә 
өйрәнеп, эшне яратып үсәләр, 
һәрберсенә хәленнән килә тор-
ган эш бүленеп бирелгән була. 
Әтисе механизатор булган. Ил-
дар бала вакытыннан техника 
белән  кызыксына, трактор  йөр-
тергә өйрәнә. Мәктәптә укыган 
елларында каникул вакытында 
тракторда да эшли,  комбайнчы 
ярдәмчесе дә була. Мәктәпне 
тәмамлагач, Иске Кулаткы 
автомәктәбендә шоферлар 
әзерләү  курсларында укый. 
Армия   хезмәтен  Чехословаки-
ядә шофер булып үтә  һәм анда 
тәҗрибә туплый. Армиядән 
кайткач, бәхет эзләп чит җир-
ләргә чыгып китми. Әти-әнисе-
нең теләкләре белән авылда 
кала. Иске Кулаткы АТПсының  
Яңа Терешка филиалына шо-
фер булып эшкә урнаша һәм 
бу оешма таралганчы, 27 ел 
бер урында хезмәт куя. Шофер 
һөнәре җиңелләрдән түгел, ул 
аның бөтен нечкәлекләрен өй-
рәнергә тырыша, остазларына 
карап эшкә өйрәнә. Ул вакытта 
районда юллар салу эшләре 
башлана. Шоферлар көнне, 
төнне белми, башта юллар 
күтәрү, ә аннан асфальт салу 
эшләрендә катнаша. Шуның 
өстәвенә шимбә, якшәмбе 
көннәрендә, бәйрәмнәрдә 
өмәләр үтә. Илдар Шикурович 

башка хезмәттәшләре белән 
тырышып хезмәт итә. 

Ул үзенең машинасын 
һәрвакыт ремонтлап, төзек 
һәм чиста килеш тота. Шуңа 
күрә төрле оешмаларга маши-
на кирәк булганда, йөк  ташу 
эшләрен башкарырга  күбрәк 
аны соралалар. Колхозлар 
гөрләп  эшләгән  вакытта, урып-
җыю чорында ул ярдәмгә бар-
маган колхоз калмагандыр да.

Колхоз җитәкчеләре дә 
тыңлап, тырышып эшләгәнгә, 
тәртипле булганга, аны хөрмәт 
итәләр. Күп еллар ул Комму-
нистик хезмәт ударнигы була 
һәм намуслы эше өчен Почет 
грамоталары,  Рәхмәт  хатлары, 
кыйммәтле бүләкләр белән 
билгеләнә. 

Илдарга төп хезмәтендә 
күбрәк ерак юлларга йөрергә 
туры килә. Ленинград  өлкәсен-
нән дә, Мәскәү яны шәһәр-
ләреннән, Самара, Тольятти  
һ.б шәһәрләрдән дә районга 
төрле йөкләр ташый. Юлда 
төрлесе була, билгеле, ләкин 
үз эшен яратканга, үз эшен 
белгәнгә, ул югалып калмый. 

Илдар Шикурович ул еллар-
ны сагынып та, горурланып та 
искә ала. 

Гомер үтә. Ул төп йорттагы 
тормышны дәвам итүче булып 
кала, өйләнә. Тормыш иптәше 
Зөлфирә Зариповна белән 
гаилә корып яши башлаулары-
на 37 ел үткән.

Зөлфирә  Зарифовна Ала-
буга дәүләт педагогия ин-
ститутының татар теле  һәм 
әдәбияты факультетын тәмам-
лап, гомере буе Яңа Терешка 
авылының мәктәбендә укы-
тучы булып хезмәт итте. Аны 
мәктәп укытучылары да, белем 
биргән балалары да тирән 
ихтирамладылар. Тәҗрибәле 
укытучы балаларга ана телен 
өйрәтүдә зур көч куеп эшләде 
һәм күптөрле бүләкләр алуга 
лаек булды 

  Сәйфуллинар  авылда 
үрнәк гаилә булып санала. 
Әниләре Гөлҗиһан апа белән 
33 ел бергә, бер сүздә, бер 

телдә булып, тату яшәүләре, 
соңыннан карт кешене зурлап 
олы юлга озатулары  моның 
турында ачыктан-ачык сөйли.

Илдар Шикурович бүген 
гаилә башлыгы буларак хөр-
мәтле ир, яраткан әти, кадерле 
бабай. Алар 2 кыз тәрбияләп 
үстерделәр. Әти - әни эштә бул-
ганга, кызлар күбрәк әбиләре 
тәрбиясендә  тәртипле, әдәпле  
булып  үстеләр, тырышып 
укыдылар. Мәктәпне уңышлы 
тәмамлаганнан  соң,    икесе дә 
югары белем алдылар.

Илмира  бүген  тормыш  
иптәше Марат белән Казанда 
яши. Ул гимназиядә укытучы 
булып эшли, ата-аналар, укы-
тучылар, укучылар арасында 
зур ихтирамга ия. Венера 
Иске Кулаткы егете Линар 
белән гаилә корып, Норильск 
шәһәрендә яшиләр. Әби - ба-
баларын сөендереп ике кыз 
үстерәләр.

Илдар Шикурович бүген дә 
үз һөнәренә тугрылыклы, ул 
Урта Терешка авылында 101 

нче янгын сүндерү частендә 
шофер булып хезмәт итә. 
Тәҗрибәле остаз буларак ул 
бүген яшьләрне өйрәтә. Авыл-
дашлары, дуслары, хезмәт-
тәшләре арасында аның абруе 
зур. 

Апалары, сеңелләре, энесе 
белән аралашып, шатлыклар-
ны бүлешеп, кайгыларны  урта-
клашып  гомер итәләр. Нинди 
генә үтенеч белән мөрәҗәгать  
итсәләр дә, ул үзенең акыллы 
киңәшләрен бирә, ярдәм итәр-
гә тырыша. Аларның өеннән 
бердә кеше өзелми. 

17 апрель көнне дә Илдар 
Шикуровичны юбилее белән 
тәбрик итәргә туганнары, 
дуслары җыелыр. Аңа алдагы 
көннәрендә бары яхшылыклар 
гына юлдаш булсын. Сабыр, 
тыйнак, олы җанлы кеше бу-
ларак ул моңа лаеклы. 

Фәрдәнә ЗӘБИРОВА,
“Терешка” авыл 

поселениесе 
Башлыгы.

Кешелеклелеге белән үрнәк ул

Яңа Терешка авылында гомер итүче 
Илдар Шикурович СӘЙФУЛЛИН 

17 апрельдә 60 яшьлек  юбилеен  каршылый. 
Кадерле кодабыз!

Без сине чын күңелдән юбилейлы туган көнең белән 
котлыйбыз. Сиңа нык исәнлек, озын гомер, тыныч тор-
мыш, гаилә бәхете телибез. Безнең өчен һәрчак олы 
җанлы, киң күңелле булып калуың өчен мең рәхмәт сиңа. 
Кайгы-хәсрәт күрмичә, балаларыңның- оныкларыңның, 
туганнарыңның җан җылысын тоеп, озын-озак яшәвең-
не телибез. Безне һәрчак җылы сүз, ачык йөз белән 
шатланып каршы аласың. Рәхмәт сиңа барысы өчен 
дә! Аллаһы Тәгалә олыласын үзеңне. 
Котлы булсын кадерлебез юбилеең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә,
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Җылы теләкләр белән кодаң Үмәр 
Хәбибуллович, кодагыең Наилә 
Рәшитовна, кызлары Лиана – Илдар,
 киявең Линар, кызың Венера, оныкларың Сафина, 
Динә.

 Яңа Терешка – Иске Кулаткы – Норильск – Ульяновск.

Иң якын кешебез - хөрмәтле тормыш иптәшем, 
кадерле әтиебез, яраткан бабакаебыз    

Илдар Шикурович СӘЙФУЛЛИН!
Кадерлебез! Без сине чын күңелдән олы юбилеең белән 
котлыйбыз һәм изге теләкләребезне юллыйбыз. 
Син - олы җанлы, киң күңелле, сабыр холыклы, ярдәмчел, 
мәрхәмәтле иң якын кешебез. Син - безнең таянычыбыз, 
ышанычыбыз, киңәшчебез. Сиңа һәр туар таң саулык, 
хәер-хөрмәт, җан тынычлыгы алып килсен.Тормышның 
ямен тоеп, кадердә, хөрмәттә яшәргә 
язсын. Барысы өчен дә зур рәхмәт сиңа.
Туган көнең, әти,  алып килсен,
Бары сәламәтлек, шатлыклар.
Безгә биргән йөрәк җылың
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Олы хөрмәт һәм ихтирам белән тормыш иптәшең 
Зөлфирә Зариповна, кызларың, кияүләрең Илмира- 
Марат, Венера-Линар, оныкларың Сафина, Динә.

Яңа Терешка - Казан - Норильск.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАВЛОВСКИЙ» 
приглашает на службу граждан РФ в возрасте до 35 лет, с высшим  образованием на должности оперуполномоченного группы уголовного розыска пункта 
полиции (дислокация р.п. Старая Кулатка). Зарплата 30 тысяч рублей, отпуск  от 30 до 50 суток (в зависимости от выслуги). Срок службы, дающий право 
на пенсию, установлен в 20 лет непрерывного стажа в МВД. (+ половина срока обучения в ВУЗе). Обращаться по адресу:  р.п. Павловка,   ул. Ленина 96,  

кабинет № 9, или в р.п. Старая Кулатка пункт полиции.  тел.: 8(84248)  2-19-81, 2-15-94.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

Жир йөзендә иң якын кешеләр әти-әнидер. Әни үзе-
нең назын бирсә, әти һәр яктан балаларына терәк булып 

тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис 
итәсең. Кирюшкино авылында яшәүче  минем әтием  Равил 
Мөнирович Амиров та  бик яхшы, олы җанлы кеше. Ул Урта 
Терешка авылындагы Әминә 
исемле кызга өйләненеп, бергә 
тату яши башлый.  Алар гомер 
агышында өч бала үстереп, олы 
тормыш юлына чыгардылар. Без 
хәзер үз гаиләләребез белән үз 
алдыбызга яшибез. 15 апрельдә 
әтиебезгә 65 яшь тула. Ул гоме-
ре буе элеккеге “Красная заря” 
колхозында терлекче булып ка-
русыз эшләде. Аны колхозчылар 
да, авылдашларыбыз да тирән 
ихтирам иттеләр һәм ул бүген 
дә авылда абруй казанган кеше. 

Әниебезнең: "Әти сүзе бер була", дигән яраткан сүзе бар. 
Нинди генә эш эшләсәк тә,без әти киңәшеннән, әти рөхсәтен-
нән башка  сорамыйча эшләмәдек. Әти - безнең өчен үрнәк тә, 
терәк тә булды.  Әтиебезнең белмәгән эше юктыр, ул җитмеш 
төрле һөнәр иясе – дип әйтсәк, һич ялгыш булмас. 
 Кадерле әтием! Сине ихлас күңелдән туган көнең белән 
котлыйм!  Сиңа аяз күк йөзе, корычтай нык сәламәтлек, ко-
яштай озын гомер, чиксез шатлыклар телим. Сабыр холыклы, 
мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син.  Киләчәктә 
дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал.                                   
Мин сиңа бер  теләк телим!                                       
Гомерең саулыклы булсын!                                       
Гомер күгең  нурлар чәчеп,                                    
Шатлыклар белән тулсын!
Изге теләкләр белән яраткан кызың Раилә Тимербулатова 

(Амирова).
Сызран шәһәре.

Хөрмәтле  Асия Расимовна РАМАЗАНОВА!
 Сезне туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. 

Алдагы көннәрдә дә сау-исән булып, тыныч тормышта, шат-
лык куанычларга гына төренеп яшәгез. Гомерегез якты  кояш 
кебек, дөнья иминлеге белән тулып торсын. Дөньядагы һәрбер 
яхшылык аерылмас юлдашыгыз булсын. Карусыз хезмәтегез 
өчен олы рәхмәт Сезгә. Сез - һәрвакыт безнең күңел түребездә.
Алыгыз Сез бездән тәбрик сүзен,
Шушы булсын олы бүләкләр.
Тыныч күңел белән матур тормыш,
Озын гомер – безнең теләкләр.

Җылы теләкләр белән “Күмәк көч” редакциясе 
коллективы.

Усть Кулаткы  авылында  гомер  итүче  Зәкәрья 
 Исхакович СӘЛӘЕВ 10 апрельдә  90 яшьлек  юбилеен 

билгели. Иң кадерле кешебез – сөекле әтиебез, яраткан 
бабакаебыз!

Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас 
котлауларыбызны юллыйбыз. Син гомер буе гаиләм, балаларым 
дип өзелеп тордың. Хәзер инде оныкларың өчен янып яшисең. 
Кадерлебез, сабырлыгың, киң күңеллелегең, безне һәрчак аңла-
вың өчен ихластан рәхмәт сиңа. Матур бәйрәм көнендә сиңа 
ныклы сәламәтлек, тигезлек, имин көннәр телибез. Киләчәктә 
балаларның, оныкларның игелеген күреп, уңышларына  куанып 
яшәргә язсын. Фәрештәдәй  изге күңелеңнән беркайчан да 
иман нуры сүнмәсен. Без сине яратабыз!
Төрле чакны күргәнсеңдер, әти,
Йөрәгеңдә күптер яра да.
Киңәшчебез, терәгебез булып
Озак яшә безнең арада.
Ихлас күңелдән улың Рафаил Зәкәрьевич, киленең Равилә 
Рәшитовна, кызлары Әлфия, Гөлнара, кияүләре Руслан, 

оныклары Эмиль.
Усть Кулаткы – Мәскәү.

Кадерле, газиз әтиебез, бабакаебыз Зәкәрья
 Исхакович СӘЛӘЕВ!

Син безнең таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, яшәү өлге-
без. Сабыр сандыгының ачкычын гомер буе саклап яшәп, төпле 
акыллы киңәшләрең белән туганнарыңа ярдәм кулы сузасың, 
безгә, балаларыңа, яшәү үрнәге күрсәтәсең. Без шатлык-сөе-
нечләребез белән уртаклашырга да, борчу-мәшәкатьләребезне 
бүлешергә дә синең яныңа ашыгабыз. Авырлыкларны зур 
сабырлык белән җиңәргә, тормышта сынмаска-сыгылмаска, 
кешеләрне hәм тормышны яратырга син өйрәттең безне, 
кадерлебез. 
Син – иң газиз кеше безгә,
Син – яшәү чыганагы.
Синнән дә сабыр әтиләр
Бар микән җирдә тагын?
Иң җылы теләкләр белән кызың Роза Зәкәрьевна, киявең 
Фәрит Абдуллович, оныкларың Газинур, Илнур, улың 

Рифать гаиләсе белән.
Усть Кулаткы – Иске Кулаткы – Мәскәү – Пенза.

Хөрмәтле кодабыз Зәкәрья Исхакович СӘЛӘЕВ!
Без сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. 

Сиңа исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кай-
гы-хәсрәтсез көннәр телибез. Олы юбилеең мөбарәк, ризык 
тулы өстәл өсте түгәрәк, гомер юлың сикәлтәсез һәм куанычлы 
булсын. Кылган игелекле гамәлләрең үзеңә меңе белән әйләнеп 
кайтсын.  Йөзеңдәге шатлык нурлары беркайчан да сүнмәсен. 
Гаиләдә гел шулай үрнәк әти, яраткан бабакай, хөрмәтле кода, 
туганнарыңның таянычы булып кал.
Матур таңнар атсын синең өчен,
Тормыш дәртең бер дә сүнмәсен.
Һәр яңа көн сиңа нык исәнлек
Һәм гомерлек бәхет өстәсен.
Изге теләкләр белән кодагыең Факия Абдулкадыровна, 
кодачаларың Рөкия Рәшитовна, Нурия Рәшитовна, Роза Рә-
шитовна, Иршат Рәшитович, барчасы да гаиләләре белән.

Усть Кулаткы - Саратов.

Бахтеевка авылында тормыш итүче Рәбия Таҗетдин 
кызы НӘҮМӘТУЛЛИНА 16 апрельдә 90 яшьлек олы 

юбилеен билгели. Иң кадерле, иң яраткан апабыз!
Бу шатлыклы, истәлекле көнең белән сине чын күңелдән тәбрик 
итәбез. Син һәрвакыт безнең өчен гадилек, мәрхәмәтлелек, са-
бырлык, кешелеклелек, матурлык үрнәге булдың. Йомшак сүзле, 
кадерле кешебез. Тормышыбызда киңәшчебез, ышанычлы 
терәк булып яшәвең – безнең өчен зур бәхет. Якты йөзең, тәмле 
сүзләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа.  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.
Матур теләкләр белән эне-сеңелләрең Мөнәвәрә, Миясәр, 
Мәсүдә, Мәхмүт, Мәүлүдә, Наилә, барчасы да гаиләләре 

белән.
Бахтеевка – Вязовый Гай.

Хөрмәтле коллегабыз 
Фәридә Таһировна АВВЯСОВА! 

Сезне истәлекле юбилеегыз белән чын күңелдән котлый-
быз. Сезгә озын гомер, бәхет-шатлыклар, тән сихәте, сау-
лык-сәламәтлек телибез. Сез гомерегезне балалар укытуга 
багышладыгыз, 45 елдан артык химия һәм биология фәннәрен 
укыттыгыз. Хезмәтегезне бар күңелегезне, йөрәк җылыгызны 
биреп, тырышлыгыгызны, сәләтегезне куеп башкардыгыз. 
Авыр, җаваплы эшегезне намуслылык, җаваплылык белән 
үтәдегез. Карусыз хезмәтегез өчен “РФнең Атказанган укы-
тучысы” исеменә лаеклы булдыгыз. Сезгә хөрмәтебезне һәм 
рәхмәтебезне белдерәбез.
Тормыш юлыгыз һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелегез.
Озын гомер, бәхет-шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерегез.
Һәр көн Сезне котлап кояш чыксын,
Сезне назлап җилләр иссеннәр.
Яшәү матурлыгы, яме булып,
Көн артыннан көннәр үтсеннәр.
Җылы теләкләр белән элеккеге хезмәттәшләрегез Марс 
Абдрәшитович Мамадалеев, Фәридә Моһачевна Мөрсә-

лимова, Энна Абиновна Абайбурова.
Иске Кулаткы.

Яңа Терешка авылында гомер итүче Гөлҗиһан 
Юнесовна КУЗӘЕВА 15 апрельдә  80 яшьлек олы 

юбилеен каршы ала.
Кадерле әниебез, сөекле әбекәебез! Без сине чын күңелдән 
олы юбилеең, 80 яшь тулу көне уңаеннан кайнар тәбрик итә-
без һәм озын гомер нык исәнлек, җан тынычлыгы, язгы кояш 
нурларыдай аяз иртәләр телибез. Киләчәктә дә бала-оныкла-
рыңның рәхәтен күреп, барлыкта-муллыкта, иман байлыгында 
яшәргә язсын. 
Юбилеең белән котлап бүген, 
Зур бәхетләр сиңа телибез. 
Үзең кешелекле булган өчен,
Олылыйбыз бүген сине без.
Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Туар таңнар алып килсен сиңа 
Сәламәтлек, бары шатлыклар. 
Изге теләкләр белән улың Фәрит, кызың Сания, киленең 
Гөлсем, оныкларың Лилия-Әнвәр, Гөлшат-Рамиль, Фә-
нис-Венера, Галия, Фаиль, Гүзәл-Айрат, оныкчаларың 
Тимур, Даниэль, Диляра, Лиана, Милана, Амира.

Яңа Терешка- Урта Терешка- Сызран - Новоспасск - 
Мәскәү- Ульяновск.

Иске Мостяк  авылында гомер итүче Рая 
Фатиховна ХӘСӘНОВА шушы көннәрдә үзенең 

туган көнен каршы ала.
Кадерлебез! Без сине чын күңелдән туган көнең белән 
котлыйбыз. Сиңа нык исәнлек, озын гомер, тыныч тор-
мыш, чиксез шатлыклар телибез. Кайгы-хәсрәт күрмичә, 
балаларыңның, оныкларыңның, җан тынычлыгын тоеп, 
озын-озак яшә.Син безнең өчен сөекле, кайгыртучан, 
ярдәмчел әни дә, иң назлы әбекәй дә. Киләчәктә дә 
тормышыбызның яме, өебезнең кояшы булып яшә.
Туган көнең җылы алып килсен
Бары сәламәтлек, шатлыклар,
Безгә биргән йөрәк җылыларың
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Иң изге теләкләр белән Хәсәновлар, Мохамедовлар, 
Сөнчәләевлар, Хайровлар, Миняйловлар.

   Иске Мостяк - Новоспасск - Ульяновск - Иске 
Кулаткы - Саратов - Энгельс - Татищево.

Усть Кулаткы  авылында  яшәүче  Исхак улы 
Зәкәрья СӘЛӘЕВ 10 апрель көнне үзенең  90 

яшьлек олы юбилеен билгеләп үтте. 
Хөрмәтле дин кардәшебез! Усть Кулаткы авылының 
“Ибраһим” мәчете мәхәлләсенең мөселманнары 
Сезне чын күңелдән олы юбилеегыз белән кайнар тәбрик 
итә. Киләчәктә исәнлектә-саулыкта  яшәп, безнең  белән 
бергә  дини  йолаларыбызны башкарырга насыйп булсын. 
Сез  авылыбызның ихтирамлы,олы кешесе буларак, яшь 
буынны тәрбияләүдә зур эшләр алып барасыз. Алдагы 
гомерегездә  балаларыгызның,  оныкларыгызның  рәхә-
тен күреп, шатланып яшәргә насыйп итсен иде. 
Рәхмәт Сезгә яхшылыгыгыз өчен
Үз өегездә шулай гомер итегез!
Башкарылган изге эшләрегезгә

Бары олы рәхмәт кенә кабул итегез!

Кадерле күршем Зәкәрья Исхакович СӘЛӘЕВ!
Сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Син 

күпләргә үрнәк булырлык тормыш  юлы үттең. Сугыш еллары-
ның михнәтен үз җилкәңдә татып, яшьтән үк авыр хезмәт белән 
чыныктың. Гомер буе намуслы хезмәт куеп, һәрвакыт үрнәк була 
белдең. Бүген дә авылдашларыңның һәм тирә-күршеләреңнең 
ихтирамына лаеклы булып яшисең. Янәшәбездә шундый ярдәм-
чел, аңлаучан, олы җанлы күршебез булуга, бик шатланабыз. 
Көннәрең кояшлы, тормышың тыныч, бәхетләрең мул булсын. 
Күңел күгең hәрчак аяз булсын,
Читләп үтсен сагыш-борчулар.
Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын,
Аннан кадерлерәк нәрсә бар?!
Иң изге, иң җылы теләкләр белән күршең Расимә Хам-
зевна, улы Тәүфыйк, кызлары Зөлфирә, Суфия, Әлфия 

гаиләләре белән.
Усть Кулаткы – Иске Кулаткы – Самара.

Иске Кулаткы  да гомер  итүче  Фәридә 
Таһировна АВВЯСОВАГА 14 апрельдә 85 яшь 
тула. Кадерле, сөекле, газиз әниебез, әбекәебез!

Әниебез олы йөрәкле, са-
быр, ярдәмчел, киң күңелле, 
ачык йөзле, кеше. Безнең 
өчен үрнәк һәм бик зур терәк 
ул. Өебезнең – нуры, тор-
мышыбызның – зур өлгесе, 
һәрберебезнең ныклы терәге 
булган кадерлебез безнең!  
Ихлас  күңелдән сине әлеге 
матур юбилеең белән кот-
лыйбыз. Син янәшәбездә 
булганда, күңелебез тыныч, 
тормышыбыз имин безнең. 
Безгә биргән яхшы тәрбияң, 
акыллы киңәшләрең өчен 
бик зур рәхмәт сиңа, әни.

Сөйкемле карашың кояшка тиң,
Бар тормышны нурга күмәсең.
Бу дөньяның барлык хикмәтләрен
Бары тик син генә беләсең.
Матур теләкләр белән кызларың Гүзәл, Найлә, Асия, 
киявең Виктор, оныкларың Рамил, Илнара белән 
Артур, Әлфия.
Иске Кулаткы – Мәскәү - Егорьевск – Североморск 

– Казан.

Ростов өлкәсендә туып, 1955 елда Иске Кулаткыга килен 
булып төшеп, бүген дә шунда гомер итүче  Фәридә Таһир 

кызы  АВВЯСОВА  14 апрель көнне үзенең 85 яшьлек юбилейлы 
туган көнен билгеләп үтә.

Иң якын туганыбыз - Фәридә апа! Сине  ихлас  күңелебездән олы 
юбилеең белән котлыйбыз  һәм озын гомер, исәнлек-саулык, җан ты-
нычлыгы, иман байлыгы, туганнарыңның  хөрмәтен тоеп, озак еллар 
яшәвеңне телибез. Син  абыебыз  Абдулхай  Хөсәен улы белән  Волгоград 
шәһәренең  институтларында  укыган  вакытта  танышып, яратышып, 
гаилә  корып, 25 ел бик тату, кешеләргә үрнәк  булырлык  яшәдегез. 
Кызганычка каршы, абыебыз моннан 28 ел инде бакыйлыкка күчте. 
Әлеге гаиләдә туып, тәрбияләнеп үскән өч кыз бала югары уку йортлары 
тәмамлап, үз юлларын табып, төрле җирләрдә яшиләр.
Ә инде кадерле кешебез, Фәридә апабыз, укытучы һөнәрен сайлап, 
аңа гомер буе тугрылыклы булып, зур уңышларга иреште. Син дәүләт 
тарафыннан “РСФСРның Атказанган укытучысы” дигән исемне 51 ел 
инде горур йөртәсең. Тәрбияң, киңәшләрең, терәк булуың өчен зур 
рәхмәт сиңа кадерлебез.
Кешелекле бит син, олы җанлы,
Ярдәмчел син дуска, туганга.
Фәрештәләр кунсын иңнәреңә
Юбилеең белән котларга.
Рәхмәтеннән Ходай ташламасын,
Кунагы бул якты дөньяның.
Озак яшә утын сүндермичә
Балаларың үскән ояның.
Изге теләкләр юллап каенэнең Рәшит Хөсәен улы, хатыны Римма 
Кәшаф кызы, уллары Илдар, Мурманск шәһәреннән кызлары 
Гөльнара, тормыш иптәше Рамил, Мәскәүдән каенсеңелең Роза 

Хөсәен кызы.
Иске Кулаткы.

Иң якын, кадерле дустыбыз Фәридә Таһировна 
АВВЯСОВА!

Без Сезне чын күңелебездән истәлекле юбилеегыз белән 
кайнар котлыйбыз. Сезгә ак бәхетләр, нык исәнлек, күңел 
тынычлыгы, бәхет-шатлыклар белән озын гомер  телибез. 
Кайгы-хәсрәт күрмичә, бала-оныкларыңның җан җылысын  
тоеп, озак яшәвеңне телибез. Без Сезне чиксез хөрмәт итәбез.
Күңел күгегез һәрчак аяз булсын.
Читләп үтсен сагыш-борчулар.
Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын
Аннан кадерлерәк нәрсә бар?!
Изге теләкләр юллап  гомерлек  дусларың Фатыйма 

Ахметовна һәм  Дамир  Идрисович Кәримовлар.

Кирюшкино  авылында  гомер  итүче  Шамилә 
Алимҗановна  АИПОВА 12 апрельдә 55 яшьлек юби-

леен билгели. Хөрмәтле тормыш иптәшем, газиз әниебез, 
сөекле кызым, яраткан сеңелебез, апам!

Кадерлебез! Сине бүген гомер бәйрәмең, туган көнең белән 
котлап, иң изге теләкләребезне, йөрәктәге иң җылы хис-
ләребезне җиткерәсебез килә. Һәр туар таң үзенең назлы 
җилләре белән сиңа куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. 
Кайгы-хәсрәт йортыгыз капкасын беркайчан да какмасын. Хо-
дай сине сәламәтлегеңнән, күңел тынычлыгыннан аермасын. 
Тормышыңның бүгенгедән дә матур, ризыгың мул, дусларың 
күп булуын телибез. Гомер буе шулай бергә-бергә тынычлыкта, 
тигезлектә, муллыкта, рәхәттә яшәргә язсын. 
Ак бәхетләр алып килсен сиңа
Яз башында килгән пар кошлар.
Юбилеең котлы булсын диеп
Җибәрәбез сиңа алкышлар.
Матур теләкләр  белән тормыш  иптәшең Рәшит Хөсәи-
нович, улларың Рөстәм,  Линар гаиләләре белән, әниең 
Сурия Якубовна, энеләрең Зөфәр, Шәфик, сеңелең Зим-
фира, тормыш иптәше Марат, апаң Нурия, сеңелең Илвира, 
барчасы да гаиләләре белән.

Кирюшкино – Урта Терешка – Ульяновск – Калиновка – 
Мәскәү.

Бөтендөнья сәламәтлек  көне  кысаларында балалар һәм  яшүсмерләр  спорт мәктәбендә  район 
укытучылары ГТО нормаларын тапшырып, сәламәтлекләрен ныгыттылар.
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17 Понедельник

апреля  18    апреля  19 Среда
  апреля   апреля  21 Пятница

апреля  22   апреля   23 апреля
Четверг Суббота ВоскресеньеВторник  20

  Агроферма 
"ЗЛАТОНОСКА"

  реализует 
КУР-НЕСУШЕК.

 Бесплатная 
доставка. 

    Тел.:  89054555897.

Соңгы елларда район 
Башлыгы Э. Ә. Ганеевның 
инициативасы буенча 
Иске Кулаткы балаларга 
өстәмә белем бирү үзә-
гендә “Ял көне” клубын 
үткәрү матур гадәткә әве-
релде. Безнең үзәктә “Ял 
көне” клубы кысаларында 
балалар өчен төрле ма-
выктыргыч чаралар, бәй-
рәмнәр, конкурслар һәм 
викториналар үткәрелә. 
Күптән түгел генә Кырым-
ның Россиягә кушылуына 
3 ел тулуга багышланган 
“Севастополь. Кырым. 
Россия – без бергә” исеме 
астында бәйрәм кичәсе 
үткәрелде. Әлеге бәй-
рәмне оештыруда район 
Башлыгы Э. Ә. Ганеев, 
район администрациясе 
Башлыгының кеше по-
тенциалын  үстерү буенча 
беренче  урынбасары  В. 
А. Деникаева  спонсорлык 
ярдәм күрсәттеләр. Бу ча-
рада 100 дән артык бала 
катнашты. Үзәкнең педа-
гоглары  балаларны  Кы-
рым ярымутравының та-
рихы, истәлекле һәйкәл-
ләре,  тарихи  урыннары  
белән таныштырдылар.  
Балалар  һәм яшүсмер-
ләр  спорт  мәктәбе, 

сәнгать  мәктәбе,  бала-
лар китапханәсе, “Парус 
Надежды” инвалидларны 
социаль – реабилитаци-
яләү үзәге педагоглары 
да балалар өчен спорт 
уеннары, башваткычлар, 
мавыктыргыч биремнәр, 
“мастер-класс” дәресләре 
үткәрделәр. Иске Кулаткы 
мәгариф идарәсе началь-
нигы Ф. З. Зайнетдинова 
балаларга һәм ата-ана-
ларга бәйрәм котлаула-
рын җиткерде. Соңыннан, 
бәйрәм татлылар тулы 
чәй өстәлләре артында 
дәвам итте. Ә инде үт-
кән атнада, без балалар 
белән Язны каршы алу 
бәйрәмен үткәрдек. Атна 

дәвамында бераз арыган 
балалар ял итү дулкынын-
да көйләделәр, рәхәт-
ләнеп күңел ачтылар. 
Педагоглар тарафыннан 
үткәрелгән массакүләм 
уеннар малайларның 
һәм кызларның кәефен 
күтәрде. Безнең үзәктә 
балаларны “Яшь ком-
пьютерчы”, «Яшь рәссам-
чы», “Яшь журналист», 
«Сайтлар төзүче”, “Яшь 
фотосүрәтче”, “Театр 
илендә”, “Яшь тегүчеләр” 
һәм башка күптөрле тү-
гәрәкләр эшләп килә. 
Иҗат остаханәләре  худо-
жество-эстетик, хәрби-па-
триотик, экологик-био-
логик, табигый-фәнни 

һәм социаль-педагогик 
юнәлешләр буенча эшли. 
Барлыгы районда, шул 
исәптән мәктәпләр база-
ларында 27 түгәрәк һәм 
берләшмә эшли. Аларга, 
үзәк мәгълүматлары бу-
енча, 416 бала йөри инде.

Балаларга өстәмә бе-
лем бирү үзәге балалар-
ны һәр якшәмбе көнне, 
иртәнге 10.00 сәгатьтән 
12.00 сәгатькә кадәр  “Ял 
көне” клубына көтеп кала.  
Шулай ук укучыларны 
үзенең дәресләренә дә 
чакыра. Безнең үзәктә  
һәр бала, дәреслекләр-
нең кәгазь һәм электрон 
битләреннән вакытлыча 
аерылып, көннең икенче 
яртысын файдалы итеп 
үткәрә ала. Балаларга 
төрле фәнни өлкәләрдә 
тормыш өчен кирәкле 
белемнәрне алып кына 
калмыйча, иҗади яктан 
уңышлы үсүләрен һәм 
талантларын тормышка 
ашыруларын теләп ка-
лабыз.

Рафаэль КУЗӘЕВ, 
Иске Кулаткы балалар-

га өстәмә белем бирү 
үзәге директоры. 

"Ял көне клубы" балаларны чакыра
Мәетне соңгы юлга 

озату туй ясау белән бер 
икән, күпме акча чыкты, 
әле бит барысын да бе-
леп оештырырга кирәк. 
Һәркемнең үз туганы, 
ата – анасы кадерле, 
кеше алдында да оятка 
каласы килми. Яшьләр 
бит үлем кирәк - яракла-
рын алып әзерләп тор-
мый, кирәккәч кызу гына 
бер урынга мөрәҗәгать 
итсәң, әйбәтрәк булыр 
иде”. Шуның турында 
район җитәкчеләре уй-
лаштырып, берәр служ-
ба яисә И.П. оештырып  
җибәрсен иде.

Шәфикә.
Укучыбызның кешене 

соңгы юлга озату туй ясау 
белән бер дигәнендә дә 
хаклык бар. Шәһәрләрдә 
бит: «Берәрсен җирлисе 
булса, үзебезгә шалтыра-
тыгыз», – ди «Ритуал+» 
ритуаль хезмәт күрсәтү 
оешмасы хезмәткәре. 
Аларның газеталарда 

рекламалары, телефон-
нары урнаштырылган.

-  Д и р е к т о рл а р ы 
белән сөйләшеп, зират-
ларда урын  табарга  
да  булышырбыз, җир-
ләү эшләрен дә җиренә 
җиткереп башкарырбыз, 
техникабыз да бар, мәет-
не ярдырып, суд – мед 
экспертизасын да алып 
кайтабыз. Кирәк икән, чит 
шәһәрдән алып кайтабыз 
–  дип, үз хезмәтләрен 
рекламалыйлар. Аларны 
да аңларга була, мәет 
озату – аларның кәсебе.

Мәет хастаханәдә 
үлсә, бер хәл, ә менә 
өйдә җан бирсә, полиция 
хезмәткәрен чакыртырга 
кирәк, ди. Аннары йола-
ларны белмәсәң, мәетне 
юарга әсбапларың, ке-
шеләрең булмаса, махсус 
шушы эшләр белән шө-
гыльләнә торган хезмәт-
ләргә мөрәҗәгать итәргә 
була. Алар мәетне дә 
юа, абыстаен, мулласын 

да алып килә, кәфенле-
ген, комганын да бирә, 
носилкаларын, тактасын 
да таба, машинасын да 
юнәлтә. Дөрес, болар 
берсе дә бушка түгел. 

Бу вазифалар бездә 
мәхәллә  мәчетләренә 
дә йөкләнгән, имам идарә 
итә. Әмма ул бит сиңа 
мәетне чыргарга кәфе-
нен, чүпрәк- чапракларын 
табып бирми. Ә ритуаль 
хезмәте күрсәтә тор-
ган службаның шушы 
кирәкле әйберләр белән 
үз кибете дә булса, әйбәт 
булыр иде.

"Иске Кулаткыда эш 
урыннары юк", -  дип зар 
кылып йөрүче оста егет-
ләр, бәлки, шундый “Ри-
туаль+” ритуаль хезмәте 
күрсәтү оешмасын ачып 
җибәрмәсләрме икән!?

М. САНАТУЛЛИНА.

Мәетне соңгы юлга озату ничә 
сумга төшә?

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приго-
вор»
13.15, 4.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» 
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» 
1.00 «Познер» (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «ИГРА» 

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 2.20, 
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Первая Студия» 
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
0.40 «Вечерний Ургант» 
1.15 Т/с «САЛАМ МА-
СКВА» (18+)
2.35, 4.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 2.20, 
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Первая Студия» 
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
0.40 «Вечерний Ургант» 
1.15 Т/с «САЛАМ МА-
СКВА» (18+)
2.35, 4.05 Х/ф «НЕ ПОЙ-
МАН - НЕ ВОР» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 
«Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Первая Студия» 
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
0.40 «Вечерний Ургант» 
1.15 Т/с «САЛАМ МА-
СКВА» (18+)
3.20, 4.05 Х/ф «МАРТА, 
МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Но-
вости»
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.50 «Жить здорово!» 
11.55, 5.45 «Модный при-
говор»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Новости (с субти-
трами)»
19.45 «Человек и закон» 
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.45 «Вечерний Ургант» 
1.30 «Фарго». Новый се-
зон» (18+)
2.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 «Но-
вости»
7.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «К 100-летию Г.Ви-
цина. «Чей туфля?»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ре-
монт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
15.00 «Голос. Дети»
17.20 «Вокруг смеха»
19.00 «Новости (с субти-
трами)»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
0.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
0.35 Х/ф «КАПИТАН ФАН-
ТАСТИК» (18+)

6.30, 5.20 «Контрольная 
закупка»
7.00, 11.00, 13.00 «Но-
вости»
7.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
9.10 «Смешарики. ПИН-
код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 «Теория заговора» 
15.50 Х/ф «МУМИЯ» 
18.10 «30 лет балету 
«Тодес»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное 
«Время»
23.30 «Что? Где? Ког-
да?»
0.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. 
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» 
22.00 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» (12+)
0.00 «Специальный 
корреспондент» (16+)
2.25 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» (12+)
4.20 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. 
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+)
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. 
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+)
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
4.25 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. 
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (12+)
0.00 «Поединок» (12+)
2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» (12+)
3.55 Т/с «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-
сии»
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 
21.45 Местное время. 
Вести
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» )
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
0.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)
2.35 Х/ф «АЛЬПИ-
НИСТ» (16+)
4.35 Т/с «ДАР» (12+)

6.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Местное 
время. Вести
9.20 Россия. Местное 
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на од-
ного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЩИНЫ В КРАС-
НОМ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний ве-
чер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-
БЫ» (12+)
2.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 

6.00 Т/с «НЕ ПАРА» 
8.00 М/ф «Маша и 
Медведь»
8.30 «Сам себе ре-
жиссёр»
9.20, 4.35 «Смехопа-
норама»
9.50 «Утренняя по-
чта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в 
городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться раз-
решается»
14.10 «Семейный 
альбом» (12+)
15.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
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Элемтә һәм масса - күләм коммуникацияләр сфера-
сында күзәтү буенча Федераль службаның Ульяновск 
өлкә идарәсе 2014 елның 21 ноябрендә ПИ №ТУ73-00388 
номерлы масса-күләм информация чарасын регистра-
цияләү таныклыгы белән регистрацияләнде.

Газета битләренә урнаштырылган рекламалар һәм 
белдерүләр өчен редакция җаваплылык тотмый.

Мәкалә авторларының фикерләре редакция фикере 
белән туры килмәскә мөмкин.

Хатлар, кулъязмалар һәм рәсемнәр рецензияләнми 
һәм кире кайтарылмый.

Директор-баш
 редактор

М.С. Масиева.

Рассрочка и 
скидки!!!

ООО «Немецкие оконные изделия»

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от производителя. НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.
РАССРОЧКА. 

Просто позвони. Телефон: 89272125484.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Производство и установка пластиковых 

окон. 
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно! 

Замер, доставка – бесплатно.
Наше качество и доступные цены 

порадуют вас! Пенсионерам – дополнитель-
ная скидка!

 Телефон: 8-937-278-05-55. 
Павловка.

20% скидка

Безнең сайт  интернетта 
http://kumiakk.ru

В р.п. Старая Кулатка продается  
жилой  дом, площадью 120 кв. м., с 
надворными постройками. Газ, вода, 
канализация. Недорого. Телефон: 
89278151743.

Продаем  гаражи  металлические (пе-
налы) новые и б/у. Размеры любые. 
Доставка бесплатная. Цена от 26 тыс. 
руб. Тел.: 89063969864; 88007009091.

Куры - молодки разных мастей, также 
принимаем заказы на привоз  под-
рощенных бройлерных цыплят на 
апрель, май, июнь. Всегда в наличии 
есть ограды (для ритуальных услуг) 
крашеные и для палисадника. Теле-
фон: 89279854338 –  Рафик; 2 – 22 -10.
В р.п. Радищево ИП «Рамаев Д.А.»  
принимает заявки на суточных и 
подрощенных бройлеров, индюшат, 
гусят, утят и мулардов на март, апрель 
и май. Телефоны: 89278035043, 
884239 22-6-16.

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

Телефоны: 88422(651832), 
89041823507, 89374550649.

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

Натяжные потолки
«Җиде һава»

Недорого.
 89021273125.

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

ПРОДАЮТСЯ

ООО “КС-Техсервис” реализует авто-
тракторные запчасти для МТЗ, Т-40, 
ЮМЗ, Т-150, для автомобилей ГАЗ, 
УАЗ, а также большой ассортимент зап-
частей для почвообрабатывающей, 
посевной и сеноуборочной техники. 
Организация проводит диагностику 
инжекторных двигателей автомоби-
лей ГАЗ, УАЗ.
Адрес: р.п. Новоспасское, ул. Терешко-
вой д 16 (около МРЭО). График работы: 
понедельник-пятница с 8.00 до 18.00 
часов, суббота-воскресенье с 8.00 до 
16.00 часов. Телефон: 8(84238) 2-34-
06, 8927- 634 - 47- 24.

Утерянный военный билет на имя 
Хамзина Рустяма Рафатовича 
считать недействительным

В р.п. Старая Кулатка по ул. Боль-
ничная продается трехкомнатная 
квартира, площадью 75 кв.м. Евро-
ремонт, горячая и холодная вода, 
ванна, индивидуальное отопление. 
Два застекленных балкона, очень 
теплая, солнечная сторона, частично 
с установленной, новой мебелью. Торг 
уместен. Телефон: 89276338188.

В р.п. Старая Кулатка по адресу: 
переулок Советский, д. 16 продается 
частный дом. Все удобства имеются. 
Цена договорная. Возможно приоб-
ретение на средства «Материнского 
капитала». Телефон: 89276331936.

Продается мотоблок «Луч» б/у в 
хорошем состоянии, с документами. 
Экономичный корбюратор от бензо-
пилы “Урал” в комплекте. Тележка 
двухколесная, косилка, фрезы 2 штуки, 
окучиватель. Все в хорошем состоя-
нии. Телефон: 8 – 937 - 87 – 35 – 00 -8.

Яңа Терешка авылының “Ишан” мәчете 
мәхәлләсенең мөселманнары Усть 
Кулаткы авылы мәчетенең баш имамы  
Мөҗип улы  Али  ИКСАНОВНЫҢ вафат 
булуын белдерәләр  һәм мәрхүмнең 
гаиләсенең, туганнарының тирән кай-
гыларын уртаклашалар.

Усть Кулаткы авылы “Ибраһим”мә-
четенең  мөселманнары картлары, 
мәдрәсәдә белем алучы әбиләр мәчет-
нең баш имамы Мөҗип улы  Али  ИК-
САНОВНЫҢ  вафат булуын белдерәләр 
һәм авылыбызның абыстае Сания әби 
Иксанованың, туганнарының  тирән 
кайгыларын уртаклашалар.Безнең өчен кадерле, хөрмәтле  газиз кешебез   Мөҗип улы  Али ИК-

САНОВНЫ кадерләп  соңгы юлына озатуда катнашкан,  кайгыбызны  
уртаклашкан  мөселманнарга, мәчет картларына, төн кунучы әбиләр-
гә, районыбызның  мөхтәсибе  Мәсум улы Рамазан Юмангуловка,  
и.п. “Төхфәтуллин Р. Б.” крестьян - фермерлык  хуҗалыгы җитәкчесе 
Равил Байрамалиевич Төхфәтуллинга, авыл  администраторы Х. Ш. 
Кафизовка, районыбызның барлык имамнарына, Саратов, Сызран, 
Самара, Брянск шәһәрләреннән, Вязовый Гай авылыннан килгән 
кардәшләргә, дус- ишләргә олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. 

Иксановлар, Аюповлар гаиләләре. 
Усть Кулаткы авылы.

Безнең өчен иң кадерле, иң якын кешебез, яраткан әниебез, әбекәебез, апабыз Сәгадәт 
Хәсәновна АМИРОВАНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, 
кайгыбызны уртаклашкан өчен район Башлыгы, “Бердәм Россия”партиясенең  урын-
дага политсовет Секретаре  Э.Ә. Ганеевка, район администрациясе Башлыгының 
кеше потенциалын үстерү буенча урынбасары В.А. Деникаевага, авыл фермеры, Р.Ә. 
Гафуровка, Яңа Кулаткы авылы мәчете имамы А.И. Шәрәфетдиновка, мөгаллимәсе 
М.М. Курамшинага, мәхәллә картларына, тирә - күршеләргә, туганнарга, дога кылып,  
төн кунучы әбиләргә, күмүдә катнашкан авылдашларга  чын күңелдән олы рәхмәте-
безне белдерәбез.
Амировлар, Шамуковлар, Үмәровлар гаиләләре

Яңа Кулаткы – Усть Кулаткаы -  Ульяновск.

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

ПРОДАЕТСЯ

Мәгариф хезмәткәрләренең район 
профсоюз оешмасы һәм Иске Кулаткы 
икенче номерлы урта мәктәбе кол-
лективы әтисе  Әмерхан Юнесович 
УСМАНОВНЫҢ вафат булуы сәбәпле, 
укыту һәм тәрбия эшләре буенча дирек-
тор урынбасары Гөлсинә Әмерхановна 
Зөлкәрнәеваның  тирән кайгысын урта-
клашалар.

В ООО «Мобил» требуется 
продавец - консультант. Об-
ращаться по телефону: 8-937-
278-37-90.

Фермерское хозяйство, рас-
положенное в Новоспасском 
районе, село  Новая Лава 
приглашает  на работу скот-
ников и доярок. Можно семь-
ями, жилье предоставляем. 
Заработная плата достойная. 
Телефон: 8-927-804-98-04.

Радищевский «Пчеломагазин»  
принимает заказы на пчелопа-
кеты на конец апреля. Телефон: 
8-927-630-69-43.

Безнең өчен кадерле, сөекле кешебез - тормыш иптәшем, әтиебез, бабакаебыз Рушан 
Зәкәрьевич БИМЕЕВНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, 
кайгыбызны уртаклашкан өчен «Әнвәр» мәчете имамы Рамазан хәзрәт Юмангуловка,  
мәхәллә картларына, төн кунучы әбиләргә, барлык туганнарга, тирә-күршеләргә, Иске 
Кулаткыдагы дусларга, якын күреп килүче халыкка олы рәхмәтебезне белдерәбез. 
Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Бимеевлар, Аксановлар, Ахмеровлар, Яфаровлар, Шәйдуловлар, Камаевлар, 
Мәзитовлар, Ханбиковлар, Сөләймановлар, Усмановлар, Габәйдулиннар, 
Нәүмәтуллиннар гаиләләре.

Иске Кулаткы – Самара – Пугачево – Вешкайма – Ульяновск – Мәскәү – Сызран – 
Бахтеевка.

Югары Терешкада гомер итүче әниебез, 
әбекәебез, кодагыебыз Тәнзилә Али-
евна РӘХМӘТУЛЛИНАНЫ хөрмәтләп, 
соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәм-
ләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен-
туганнарыбызга, тирә-күршеләребезгә, 
дус-ишләргә, мәчет картларына олы 
рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә 
беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Рәхмәтуллиннар, Алиәкбәров-
лар, Сөләймановлар, Кузнецовлар 
гаиләләре.
Югары Терешка – Иске Кулаткы – Сыз-

ран – Пермь – Николаевка.

В р. п. Новоспасское продается 
автомашина «KIA Rio» седан, 
2015 года выпуска. В отличном 
состоянии, один хозяин, газовое 
оборудование, зимняя резина. 
Телефон: 8-927-984-52-52.


