1 июльдә, Иске Кулаткы
районында, милли
бәйрәмебез - Сабантуй үтәчәк.к.

1

ГОМУМИ РАЙОН
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 25 (10717)
Чәршәмбе,
21 июнь 2017 ел.
(Атнага бер тапкыр чыга)
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Ярдәмчел кеше буларак

Мөхтәрәм Иске Кулаткы мөселманнары!
Кадерле райондашлар!
Сезне чын күңелдән изге Ураза бәйрәме белән котлыйбыз!
Бу көнне мөселманнар гадәттәгечә бергәләшеп гыйбадәт
кылырлар, Мөхәммәд Пәйгамбәр аша безгә намуслы хезмәт
итәргә, игелекле булырга һәм мохтаҗларга булышырга кушкан
Аллаһы Тәгаләне зурлаучы бәйрәм ашлары уздырырлар.
Мөселманнарга рухи пакьлек, камиллек биргән һәм Аллаһыга
якынайткан ураза гает белән тәмамлана. Рамазан аенда дин
кардәшләребез изге эшләр кылдылар, күмәк ифтарлар оештырдылар, зәкят җыйдылар.
Дин кардәшләребез башка традицион диннәр вәкилләре
белән беррәттән тынычлык һәм аңлашуны ныгытуга, гадел
һәм чәчәк атучы җәмгыять төзүгә алга таба да саллы өлеш
кертер, дип ышанабыз.
Ураза бәйрәме һәр йортка бәхет һәм иминлек алып килсен,
барчабызның да өметләре аклансын, күңелләребезгә тынычлык иңсен! Сезгә сәламәтлек, муллык һәм Аллаһы Тәгаләнең
рәхим-шәфкатен телибез.
Э.Ә. Ганеев,
Иске Кулаткы район Башлыгы, урындагы “Бердәм
Россия” партиясенең
политсовет Секретаре.
И.А. Аблязов,
Иске Кулаткы районы
администрациясе Башлыгы.
Ураза гаете белән! Хөрмәтле Иске Кулаткы
мөселманнары!
Сезне чын йөрәктән Ураза бәйрәме белән котлыйм! Бу бәйрәмнең нигезендә игелек, шәфкатьлелек, якыннарың турында
кайгыртучанлык кебек гомумкешелек кыйммәтләре ята. Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) хәдисендәге үлемсез сүзләр аның
бөтен тирәнлеген ачып сала: "Һәр игелекле гамәл - сәдака ул".
Исламның һәм башка төп дөньяви диннәрнең асылын тәшкил
итүче бу какшамас хакыйкать бүген аеруча әһәмияткә ия. Чөнки
нинди дингә табынуына һәм кайсы милләттән булуына карамастан, кешегә мәхәббәт, төрле халык вәкилләре мәдәниятен
һәм гореф-гадәтләрен хөрмәт итү генә тынычлык һәм иминлек
гарантияли ала.
Районыбыз мөселманнары киләчәктә дә толерантлыкның
һәм тәкъвалыкның лаеклы үрнәге булыр, этноконфессиональ
аралашуны һәм туган төбәгебезне үстерүгә зур өлеш кертер,
дип ышанам.
Хөрмәтле райондашлар! Ураза бәйрәме һәркемгә көч-куәт,
илһам өстәсен, игелекле эшләргә һәм гамәлләргә әйдәсен,
һәр йортка, һәр гаиләгә шатлык һәм якты өметләр алып

килсен! Ихлас күңелдән тынычлык, исәнлек-саулык һәм
муллык телим!
Рамазан хәзрәт Юмангулов,
Иске Кулаткы районы мөхтәсибе.

Сочидан – җиңү белән!
Безнең районда сәләтле
балалар бик күп. Сәләт,
омтылышларын үстерергә
ярдәм иткәндә генә, әлеге
балалар мөстәкыйль яши,
тормышта яңа үрләр яулый
ала. Талантлы яшьләр
- җәмгыятьнең төп байлыгы, районыбызның якты
киләчәге. Балалар сәнгать
мәктәбенең быел инде
икенче бүлеген уңышлы
гына тәмамлаучы, Иске Кулаткы икенче номерлы урта
мәктәбе укучысы Эльвира
Деникаева тырыш, өлгер,
“5” ле билгеләренә генә
укый, мәктәп тормышында
да актив катнаша, җыр-моңга да гашыйк. Күптән түгел
Пәнҗешәмбе (22.06.)

+ 22
+8

16 июнь көнне район
Башлыгы, «Бердәм Россия» партиясенең урындагы
политсовет Секретаре Э.Ә.
Ганеев гражданнарны кабул
итте. Үзләренең аһ – зарлары,
сораулары белән аңа 33 кеше
мөрәҗәгать итте. Нигездә

Мәсәлән, тумыштан инвалид
бала булган Аюпов Радикның
әнисе газ мичләренең җимерек булуы, тәрәзәләренең
таушалуы турында белдереп,
ярдәм сорады. Район Советы
депутаты Э.Ә. Ганеев анарга акчалата ярдәм биргәч,

җаваплы служба вәкилләрен
чакыртып, җимерек газ мичен
төзәтүне таләп итеп куйды.
Башка гражданнарның да
проблемаларын чишү юлларын
тапты. Һәркайсы аңа рәхмәт
әйтеп, догалар кылып китте.

22 июнь – Хәтер һәм
кайгы көне
22 июнь – Россия тарихындагы иң кайгылы
көннәрнең берсе - Бөек
Ватан сугышы башланган
көн. Сугышларда үлгән,
фашист коллыгында газапланган, тылда ачлык
һәм мохтаҗлыктан вафат булган барча кешене
искә төшерә. Быел сугыш
башлануга 76 ел тула.1941
елның 22 июнь таңында
фашист Германиясе, сугыш
игълан итмичә, Советлар
Союзына һөҗүм итте, хәрби
һәм стратегик объектларны
һәм бик күп шәһәрләрне
утка тотты, басып алды.
1418 көн һәм төн дәвам

әлеге сәләтле бала районыбызга куанычлы, шатлыклы
хәбәр алып кайтты.
(Дәвамы 7 биттә).
Җомга (23.06.)
+ 21
+ 12

тормыш итү, эшкә урнашу, социаль мәсьәләләр, авырулар
һәм мохтаҗ кешеләр анардан ярдәм сорады. Эдуард
Әнвәрович кеше кайгысына,
нужасына һәрчак игътибарлы, ярдәмчел кеше буларак,
беркемне дә кире бормады.

Шимбә (24.06.)
+17
+13

иткән, СССР 27 миллионга
якын кешесен югалткан,
әмма җиңеп чыга алган
Бөек Ватан сугышы әнә
шулай башлана. Йөзләгән
шәһәрләр, меңләгән авыллар, күп кенә предприятиеләр, завод-фабрикалар
җир белән тигезләнгән. Күп
санлы матди кыйммәтләр
юкка чыгарылган. Авыл
хуҗалыгына зур зыян китерелгән. Сугыш алып килгән
хәсрәтне бәяләү мөмкин
түгел.
Бөек Ватан сугышында
5 меңнән артык якташыбыз катнаша. Шуларның 2
мең 520 се яу кырларында

Хөрмәтле райондашлар,
кадерле газета
укучыларыбыз!
“Күмәк көч” газетасын рәсмиләштерергә ашыгыгыз! Чөнки газетабызга
язылу 27 июньгә кадәр
дәвам ителәчәк. Алты айга язылу
бәясе 397 сум 80 тиен. Районыбызны, милли газетабызны
саклап калыйк, киләсе ярты елда
да бергә булыйк, дуслар!

Якшәмбе (25.06.)
+ 22
+12

һәлак булалар. Фронтта
күрсәткән батырлыклары өчен 3200 якташыбыз
орден-медальләр белән
бүләкләнгәннәр. 5 кеше
Советлар Союзы Герое
исеменә лаек була, ә бер
якташыбыз “Дан” орденының тулы кавалеры.
Бөек Ватан сугышының
яу кырларыннан кайта
алмаган хәрбиләрне һәм
шулай ук сугыштан соң
бу якты дөньядан киткән
ветераннарны бүген дә
хәтерлибез, олылап искә
алабыз. Хәтер һәм кайгы
көнендә район үзәгендә
иртәнге 4 сәгатьттән ми-

тинглар башланачак.
Янәшәдә булган сугыш ветераннарына һәм
тыл хезмәтчәннәренә исә
сәламәтлек һәм лаеклы
картлык телибез. Авыр
сугыш сынауларын узган
кешеләр
турында кайгырту – безнең бурыч һәм
җаваплылык.
Без Бөек Ватан сугышы
елларында илебезнең иреге өчен башын салган
ватандашларыбыз истәлегенә лаеклы булырга
тиешбез. Ватаныбыз иреге
һәм мөстәкыйльлеге өчен
сугышта һәлак булучыларга мәңгелек дан!

Ифтар мәҗлесендә

20 июньдә Иске Кулаткы эшчеләр поселогының “Сафия” мәчетендә ифтар мәҗлесе булып үтте. Анда бихисап
мөселманнар изге гыйбадәтләрен кылырга җыелган иде.
Мәҗлес башланыр алдыннан “Сафия” мәчетенең баш имамы Ринат Сафа улы Бәширов мөселманнарга вәгазьләр
сөйләде. Ул үзенең чыгышында Ураза тотуның Ходай Тәгалә каршында савабы һәм әҗере турында вәгазь сөйләде.
Аннан соң мөселманнар ифтар кылып, намазын укыдылар.
Бу изге чарада 100гә якын дин кардәшебез катнашты.
Анда мәҗлес ашларын хәзерләүгә әлеге мәхәлләнең
хатын-кызлары зур тырышлык куйганнар.Мөселманнар
аларга олы рәхмәтләр белдереп ризыкларны тәм иттеләр һәм аларга да дога кылып өйләренә таралдылар.

Дүшәмбе (26.06.)
+ 24
+ 14

Сишәмбе (27.06.) Чәршәмбе (28.06.)
+ 23
+ 21
+ 17
+ 13

2

№ 25, 21 июнь 2017 ел.

Яңалыклар

Владимир Путин 15 нче
“Туры элемтә”дә россиялеләр белән 3 сәгать 56
минут аралашты. Бу вакыт
эчендә аңа төрле темаларга 73 сорау биргәннәр. Сорауларның күпчелеге - 35
се социаль һәм икътисади
проблемаларга кагылышлы, нәкъ социаль өлкәгә
басым ясалды да. Бу хакта
ТАСС яза.

●

●

●

7 миллионнан артык
хатын-кыз ана капиталын
алган, 3,5 миллион аны
кулланган. Бу саннарны
"Владимир Путин белән
туры элемтә" барышында
Россия Президенты җиткерде. Путин әйтүенчә,
"тагын да зур чокырга
утырмас өчен" чаралар
күрергә кирәк. Шуларның
берсе - ана капиталы. Шулай ук Россия Президенты,
демографик хәл катлаулы
булган төбәкләрдә, өченче
балага түләүләр кертүне дә
әйтеп үтте.

●

●

●

Америка Кушма Штатларында күптән түгел генә “Путин белән интервью” – дүрт
сәгатьлек документаль фильм
трансляцияләнде. Фильмны
танылган кинематографист
Оливер Стоун 2015 елның
җәеннән 2017 ел башына
кадәр эшләгән. Әлеге вакыт
эчендә ул Путин белән уннан
артык тапкыр очрашкан һәм
әңгәмә корган. Режиссерның
Көнбатышта Россия Президентын дөньядагы иң бай кеше
дип санаулары репликасына
Россия лидеры: "Беренчедән,
минем сүзләрдә йөргән кебек
бернинди байлыгым да юк”, –
дип җавап биргән.

Медицина хезмәткәрләре көнендә регион
Башлыгы Сергей Морозов
тантаналы рәвештә әлеге
өлкәдә иң яхшы хезмәт
итүчеләрне бүләкләде һәм
кайнар котлауларын юллады. Очрашу дәвамында
шулай ук “Авыл табибы”
программасында катнашучы сигез белгечкә сертификатлар тапшырылды.

●

●

●

Ульяновск өлкәсе һәм
Кытайның Аньхой провинциясе сәнәгать, фән,
мәгариф, туризм һәм
башка өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерәчәкләр.
Бу хакта Губернатор Сергей Морозов һәм Аньхой
провинциясе директоры
Ли Гоин официаль очрашу
дәвамында сүз алып бардылар. Регион Башлыгы
билгеләвенчә, киләчәк
планда - цемент җиһазларын җитештерү буенча
преприятиеләр булдыру
күздә тотыла. “Берничә ел
дәвамында әлеге проектны
Ульяновскида тормышка
ашырачакбыз”, - дип ассызыклады регион Башлыгы.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 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.
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Старокулаткинское
городское поселение», согласно решения Совета депутатов
муниципального образования «Старокулаткинское городское
поселение» от 05.05.2017 № 2/3 «О назначении проведения
публичных слушаний по проекту 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»
проведены публичные слушания.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликованы в газете «Кумяк кюч» от 10 мая 2017г. №19.
№ п/п

Дата проведения Время проведения Место проведенияпубличных
публичных слуша- публичных слуша- слушаний
ний
ний

1.

31 мая 2017г.

в 17 - 00 часов

Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева,
д.20, в зрительном зале МУК
«Централизованная клубная
система»

Перечень поступивших письменных обращений физических
и юридических лиц:
в период публичных слушаний от 10 мая 2017 г. по 31 мая 2017
г.: Не поступило.
Публичные слушания проводились согласно решения Совета
депутатов муниципального образования «Старокулаткинское
городское поселение» и специально созданной комиссией по
подготовке и проведению публичных слушаний.
Количество участников публичных слушаний: 80 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний изложить в
следующей редакции:
1.В результате 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,
на публичных слушаниях принято решение: Принять предложение участников публичных слушаний о рекомендации принять
проект Правил благоустройства территории муниципального
образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области и порядок участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий к утверждению.
2.Комиссии по 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 направить протокол и
заключение о результатах публичных слушаний в администрацию муниципального образования «Старокулаткинский район»
для учёта при подготовке проекта Решения Совета депутатов
муниципального образования «Старокулаткинское городское
поселение» «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Старокулаткинское
городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской
области и установлению порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий.
3.Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
опубликовать в газете заключение о результатах публичных
слушаний по проекту 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 и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Старокулаткинский район».
Председательствующий
Секретарь

Р.А. Джаметов.
Г.К. Ахтямова.

Информационное сообщение о
предоставлении земельных участков

Агентство государственного
имущества и земельных отношений
Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков:
1. в кадастровом квартале
73:15:050101, площадью 548 кв.м,
вид права – аренда, вид разрешенного использования земельного
участка – сельскохозяйственные
угодья (сады), категория земель
- земли населенных пунктов, местоположение земельного участка:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Старый Атлаш, в
20 м к северу от дома №11 по ул.
Школьная, цель предоставления
земельного участка - сельскохозяйственные угодья (сады).
2.в кадастровом квартале:73:15:040101, площадью 1336
кв.м, вид права – аренда, вид
разрешенного использования и
цель предоставления земельного
участка – для индивидуального
жилищного строительства, категория земель - земли населенных
пунктов, местоположение земельного участка: Ульяновская область,
Старокулаткинский район, р.п.
Старая Кулатка, ул. Степная, д. 29.
Граждане, заинтересованные
в предоставлении земельных
участков, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размеще-

ния извещения могут подавать в
письменной форме заявления о
намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельных
участков.
Ознакомление со схемами
расположения земельных участков
на кадастровом плане территории,
содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельных участков, 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 – 20. 07. 2017 г. 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.
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Извещение
«О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Старокулаткинский район»
1. Основание проведения продажи: Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокулаткинский район» от
26.05.2017 года № 9/4 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Старокулаткинский район» на 2017-2018 годы», Постановление Администрации муниципально¬го образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области от «14» июня 2017 года № 160 «О проведении аукциона по продаже недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Старокулаткинский район».
2. Собственник имущества – муниципальное образование «Старокулаткинский район» Ульяновской области.
3. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области.
4. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристики имущества):
Здание дома культуры на разбор, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, общей площадью 826,6 кв.м., кадастровый номером 73:15:020801:327, год ввода 1992, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.
Зарыклей, ул. Г. Тукая, д.1А.
Лицо, желающее приобрести муниципальное имущество вправе ознакомиться с объектом, условиями договора купли-продажи, формой заявки и описи, иной информацией ежедневно с 9 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. по местному времени в дни приема
заявок по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.30, каб. №204, 2 этаж, на
официальном сайте администрации района в сети «Интернет» (электронный адрес: http://stkulatka.ulregion.ru/) и на официальном
сайте Российской Федерации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
5. Способ приватизации имущества: продажа на аукционе (открытый по составу участников).
6. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предложений о цене.
7. Начальная цена предмета аукциона по продаже муниципального имущества в соответствии с отчетом о проведенной независимой оценке №9418 от 16.08.2016г.: 340000 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 18%.
8. Сумма задатка (20% от начальной цены объекта):
68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек
9. Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи):17000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек
10. Порядок, срок внесения задатка, реквизиты для перечисления задатка:
Задаток вносится единым платежом и должен поступить на счёт организатора аукциона не позднее 17 ч 00 мин. по местному
времени дня окончания приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ульяновской области, (Администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» л.с. 05683108580), ИНН 7317000926, КПП 731701001, р. сч.
40302810773083000075, в Отделение Ульяновск, г. Ульяновск, БИК 047308001.
11. Начало приема заявок: 21.06.2017 г.
12. Дата окончания приема заявок: 17.07.2017 г. до 17ч. 00 мин. по местному времени.
13. Время и место приема заявок: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 час. по местному времени,
по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.30, кабинет №204, 2 этаж.
Контактный телефон: 8(84249) 2-13-96.
14. Дата рассмотрения заявок: 20.07.2017 г. в 10ч. 00 мин. по местному времени, по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.30, кабинет №204, 2 этаж.
15. Дата проведения аукциона: 24.07.2017 г. в 10ч. 00 мин. по местному времени, по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.30, кабинет №204, 2 этаж.
16. Порядок и форма подачи заявок и предложений о цене имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть
юридические и физические лица, за исключением муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
Заявка подается в письменной форме. Одно лицо имеет право подать только одну заявку утвержденную организатором торгов
(форма заявки опубликована на официальном сайте Старокулаткинского района http://stkulatka.ulregion.ru/ и на сайте www.torgi.gov.
ru, также образец заявки можно получить у организатора аукциона). Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания срока приема заявок, указанных в настоящем извещении. Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. Заявка должна быть заполнена
на русском языке и подписана заявителем или уполномоченным представителем. Исправления, подчистки не допускаются. В
обязательном порядке указывается банковские реквизиты для возврата задатка.
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
- юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием
для отказа претенденту в участии в продаже. Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым
одновременно с заявкой, а также требовать представление иных документов.
В случае проведения продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим
образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
17. Порядок рассмотрения заявок (определения участников аукциона):
Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке: решение о признании претендентов участниками аукциона
оформляется протоколом. В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок
с указанием имен (наименование) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименование претендентов, признанных
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа. Аукционная комиссия рассматривает заявки и предоставленные документы на участие в аукционе на
предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и требованиям действующего законодательства
РФ, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения заявок продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе. Претенденты, признанные участниками аукциона и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе уведомляются о принятом решении в течении пяти дней с даты оформления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
18. Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества, Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 «Об
утверждении положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и положения об
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ
на специализированном аукционе» в следующем порядке:
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при
проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная
цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними;
и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются
в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или)
видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;
к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый
им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
19. Место, порядок предоставления аукционной документации: Документация об аукционе выдается организатором аукциона
(с 8 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин., обед с 12ч. 00 мин. до 13ч. 00 мин по местному времени (в том числе ознакомиться с документами
характеризующими объект аукциона)) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа, в течении двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. В
том числе вся необходимая документация опубликована на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» (электронный адрес: http://stkulatka.ulregion.ru/) и на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
20. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: До признания претендента участником аукциона он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
21. Срок, порядок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона: В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
22. Срок и порядок оплаты по договору купли-продажи: Срок и порядок оплаты по договору определены договором купли-продажи.
23. Дополнительная информация: Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов (договор задатка, договор купли-продажи, формой заявки, иными документами), а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка,
ул. Пионерская, д.30, каб. №204, 2 этаж, на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» (электронный адрес:
http://stkulatka.ulregion.ru/) и на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

На форуме
«Российское
село» область
представила
опыт развития
сельских
территорий
Делегация региона принимает
активное участие в деловой
программе выставки, которая
прошла в Москве 8 - 9 июня.
Андрей МАклАев

Регион победил в федеральном конкурсе на отбор проектов
по строительству ветропарков в регионах России

Все ветры в гости к нам
К 2021 году в Ульяновской
области будет построено еще
шесть ветропарков, сообщила
пресс-служба
регионального
правительства со ссылкой на
АО «Администратор торговой
системы».
По итогам федерального
конкурса отобрана заявка в
объеме 1 ГВт совместного инвестиционного фонда развития ветроэнергетики, созданного компанией «Фортум» и
РОСНАНО. По информации
«Фортума», доля компании
в фонде развития ветроэлектроэнергетики составляет 50%.

ветропарк, который финский
инвестор уже строит в Ульяновске, к 2021 году в области
будет не менее семи ветропарков общей мощностью 271 МВт
и объемом инвестиций свыше
25 млрд рублей, говорится в сообщении.
Напомним, ОАО «Фортум»
строит в Чердаклинском районе Ульяновской области ветряную электростанцию мощностью 35 МВт. Это будет первый
в России крупный оптовый
ветропарк. Согласно проведенным ветроизмерениям, коэффициент использования энер-

1 ГВт «Фортума» и РОСНАНО распределится
на шесть субъектов РФ, из них 24% получит Ульяновская
область - это 236 МВт на шесть проектов в регионе.
Заявки поданы на проекты,
которые должны быть сданы в
эксплуатацию в 2018 - 2022 гг.
Проекты будут реализованы
в рамках договоров на предоставление мощности сроком на
15 лет.
Таким образом, учитывая

гии ветра в регионе составляет
33 - 37 процентов, что считается хорошим коммерческим показателем.
Заметим, что в России, несмотря на большое количество
зон с хорошим ветропотенциалом, до сего дня ветроэнергетика

не была развита, мощность всех
ветроэлектростанций (ВЭС) около 17-18 МВт (к ней добавились ВЭС Крыма - еще 46 МВт),
в то время как в Китае (данные
2013 г.) - 77 ГВт, США - 60 ГВт,
Германии - 31 ГВт. Причина - в
высокой стоимости проектов на
фоне отсутствия господдержки,
в то время как в странах с развитой ветроэнергетикой обеспечивается господдержка в виде
так называемых «зеленых тарифов». Ситуация изменилась
после выхода постановления
правительства РФ и требований Минпромторга, которые
регулируют рынок возобновляемой энергетики, большую
часть компонентов и базовых
материалов для возобновляемой
энергетики необходимо производить в России. Ряд крупных
ульяновских машиностроительных компаний готовят башни
для ветряков. Одна из компаний
планирует построить новый завод низковольтной аппаратуры,
который будет обеспечивать
инфраструктуру ветроэнергетики, а другая будет производить
специализированные
краски
для нужд проекта.

Кстати
Это мы удачно
сюда зашли!
В рамках визита премьерминистр Дмитрий Медведев посетил самолетостроительные заводы «Авиастар»
и «АэроКомпозит».
На первом предприятии
ему представили производство воздушных судов
Ил-76МД-90А и
Ил-78М-90А, на втором
- показали, как изготавливаются композитные
крылья для МС-21. Также
губернатор Сергей Морозов
презентовал премьеру проект ветропарка.
Во время презентации
Медведеву сообщили, что
как раз в этот момент идет
сборка ветряков. В ответ
Дмитрий Анатольевич
довольно заметил: «Это мы
удачно сюда зашли!».

В ее состав вошли министр
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
региона Михаил Семенкин,
эксперты аграрного ведомства и агентства по развитию
сельских территорий, представители ассоциации фермеров, администрации Барышского района, фермеры,
владельцы личных подсобных
хозяйств и потребительских
кооперативов.
По словам Михаила Семенкина, участие в мероприятии является знаковым событием для субъекта. «Форум
«Российское село» традиционно собирает всех экспертов
аграрной сферы, владельцев
крестьянских фермерских и
личных подсобных хозяйств,
производителей сельхозтехники и оборудования, удобрений,
кормов и специализированных
препаратов. Всем участникам
мероприятия
представлена
прекрасная возможность обмена опытом друг с другом и
налаживания деловых контактов», - подчеркнул министр.
Итогом
первого
дня
торгово-промышленного форума стало подписание соглашения между администрацией
Барышского района и Общероссийским
экологическим
общественным
движением
«Зеленая Россия». «Документ позволит более подробно
изучить вопросы, касающиеся
экологических проблем муниципалитета. Несомненно,
совместными усилиями мы
их решим. В нашем районе
большое значение придается
экологическому образованию
и воспитанию населения, духовному развитию личности.
Совместно с экологическим
движением «Зеленая Россия»
мы планируем регулярно, а в
Год экологии особенно, проводить для населения мероприятия различного формата по
данной направленности», - заключил глава администрации
района Сергей Кочетков.
Помимо этого, региональная делегация приняла участие в пленарном заседании
«Российское село: строим
будущее вместе», семинаресовещании с координаторами
и
представителями
общественных советов федерального партийного проекта
«Российское село». Делегаты
работали на расширенном заседании совета АККОР и круглом столе «Сельский туризм
как драйвер развития сельских территорий в России».
На выставке Ульяновская
область представила стенд победителя конкурса «Самая
красивая деревня» села Акшуат Барышского района, а также
экспозицию, организованную
местными фермерами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

4

№ 25, 21 июнь 2017 ел.

Казаннан җиңү белән
кайттылар

3 декабрьдән 7 июньгә кадәр
Казан шәһәрендә туган теле
рус булмаган мәктәп укучылары өчен рус теленнән Халыкара
олимпиада узды. Олимпиада
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы
тарафыннан Казан федераль
университеты белән берлектә Татарстан Республикасы,
Россия Федерациясе һәм берләшкән дәүләтләр бердәмлеге
илләрендә мәктәпләрендә рус
телен укытуны камилләштерү,
сәләтле укучыларны һәм иҗади эшләүче укытучыларны
барлау һәм кызыксындыру
максатыннан үткәрелә. Анда
Россия Федерациясендә һәм
БДБ илләрендә яшәүче, быел
8 нче һәм 10 нчы сыйныфларны
тәмамлаган укучылар катнаша. Рус теленнән халыкара
олимпиада 2 турда үткәрелде.
Беренче тур – сайлап алу,
ул онлайн тест эшләү режимында уздырылды. Олимпиаданың Казан шәһәрендә
узган йомгаклау турында Иске

Кулаткы беренче номерлы
урта мәктәбеннән X cыйныф
укучысы Алсу Арсланова,
Иске Кулаткы икенче номерлы
урта мәктәбеннән X cыйныф
укучылары Рамил Аделов һәм
Динар Ханбиков катнаштылар.
Халыкара олимпиаданың программасы да бик эчтәлекле
иде. Казан шәһәрендә безне
Универсиада авылындагы
заманча җиһазландырылган
тулай торак бүлмәләренә урнаштырдылар. 3 июнь көнне
Татарстанның халыклар Дуслыгы Йортында олимпиаданың
ачылу тантанасы булды. Казан
шәһәре безне матур бәйрәм,
җыр – биюләр белән каршы
алды. К. Тинчурин исемендәге
Татар дәүләт драма һәм комедия театрында "Гашыйклар
тавы" һәм М. Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт
опера һәм балет театрында
“Төбендә” спектакльләрен караганда кичергән хисләребезне сүзләр белән генә тапшырып
та булмый. "Свияжск утравы"

дәүләт тарих-архитектура һәм
сәнгать музеенда балалар
Татарстан республикасында
милли мәсьәләнең ничек хәл
ителүен яхшы аңладылар.
Казан шәһәрендә кешеләргә,
төрле милләт һәм дин вәкилләренә карата булган хөрмәтле мөнәсәбәт сокландырды.
Олимпиаданың биремнәрен
балалар 4 һәм 5 июнь көнне
үтәделәр. Җавапларны компетентлы жюри әгъзалары бәяләде. Рамил, Динар һәм Алсу
барлык биремнәрне дә төгәл
үтәп, тиешле баллар җыйдылар. Алсу Арсланова югары
баллар җыеп, олимпиаданың
призеры исеменә лаек булу
бәхетенә иреште. Тантаналы
рәвештә аңа
"Яхшы белем һәм иҗат номинациясендә" җиңү яулаганы
өчен Татарстан Республикасы
мәгариф һәм фән Министрлыгы тарафыннан Диплом һәм
медаль тапшырылды.
Укучымның шундый зур уңышларга ирешүе иң беренче чиратта әти-әниләренең, мәктәп
укытучыларының тырышлыгына, дөрес тәрбия бирүләренә
бәйле. Безнең мәктәп администрациясе укучыларыбызның
шундый дәрәҗәле конкурсларда, олимпиадаларда катнашуын һәрвакыт хуплый, кирәк
ярдәмне күрсәтә. Барлык балаларыбыз, ата-аналар исеменнән күрсәткән ярдәмнәре өчен
район администрациясенә
дә олы рәхмәт сүзләребезне
җиткерәбез. Ә Казан шәһәре
белән без “Киләсе очрашуларга
кадәр!” дип хушлаштык.
Н. А. Байбулатова,
Иске Кулаткы беренче
номерлы урта мәктәбенең
югары категорияле рус теле
һәм әдәбияты
укытучысы.

Кайбер эзләнүләр буенча
борынгы Сабантуй бәйрәменең
мең еллык тарихы бар. Әле
безнең эраның 921 елында
Болгарга илче булып килгән
атаклы эзләнүче Ибн Фадлан
үзенең гыйльми әсәрләрендә
аның турында язган. Шулай
ук Татарстанның Әлки районында галимнәр белән Болгар
чоры вакытындагы “1120 елда
Сабантуй бәйрәме вакытында
вафат булган” дип язылган
кабер ташы табылган. Элек Сабантуй бәйрәмен кыр эшләре
башланганда үткәргәннәр
(апрель ахырында), ә хәзер
чәчү эшләре беткәч (июнь
аенда) үткәрелә. Сабантуй
бәйрәме үткәрү чыгынаклары тамырлары белән тирән
борынгылыкка китә һәм җир
культы белән бәйләнгән. Аның
турында исеме әйтеп тора: сабан - язгы чәчү эшләрен, ә туй
сүзе – зур тантана, мәҗлесне
аңлата. Шулай итеп, Сабантуй
сүзенең мәгънәсе - язгы чәчү
эшләре хөрмәтенә тантана.
Сабантуй якын тирәдәге мәйданда үткәрелгән. Йоланың
беренче бурычы - яңа елдагы
уңышны арттыру максаты
белән рухларны сөендерү
булган. Хуҗалык оештыру
үзгәрүе белән сихри йолалар мәгънәсен югалтканнар,
ләкин күбесе халык күңел ачу
бәйрәмнәре кебек калганнар.
Сабантуй белән дә шулай ук
булган. 19 нчы гасырда Сабантуй авыр, катлаулы авыл
хуҗалыгы эшләрен аңлаткан
күңелле халык бәйрәменә әверелә. Кайбер урыннарда гына
борынгыдагы дини йолалар
белән бәйле гореф-гадәтләре
калган. Бөтен үзенчәлекле традицияләр, матур йолалар, җырлар, уеннар һәм милли көрәш
халык күңеленә сеңеп калган
бәйрәмдә бергә тоташканнар.
Бәйрәм - ул татар халкына

лык утыртылган булса, бернинди дә куркыныч янамый,
– ди авыл хуҗалыгы белгече, “Россельхозцентр”ның
Иске Кулаткы бүлекчәсе
начальнигы Р.С. Кипчатова.
– Көннәр акрынлап җылына башлады. Мәсәлән, 24
майда утырткан бәрәңге
тишелеп чыгарга әзерләнә.
Алар акрынлап җир астында формалаша. Тизрәк
үсеш алыр өчен көннәрнең
тагын бераз гына җылынуы
кирәк.
“Икенче икмәк” өчен
иң кулай температура 22
градус санала. Бик эссе
көннәр килә икән, ул киресенчә, начар үсә башлый.
“Җирдә дым бар. Гадәттә,
безнең якларда бәрәңге 1520 июньдә тишелеп чыкты.
Уңышның һава торышына
нык бәйле булуын белдерә
ул. Ел яңгырлы килгән
очракта, фитофторадан
саклану чарасын күрергә кирәк булачак. Безнең
бүлекчәдә аңа каршы «Ардан”, Ревус” препаратлары
бар. Артык эссегә китмәсә,
авырулар белән көрәш

чаралары алып барылса,
уңыш яхшы булачак дип фаразлана. Көннәр суык булуның уңай ягы да бар: колорадо коңгызлары үрчи алмый.
Эссе көннәр башлангач,
эшкәртелми утыртылган 10
төп бәрәңгенең берсендә
коңгыз күренә икән, агулау
эшләрен башларга кирәк.
Моның өчен бездә “Танрек”
(50 сум), һәм яңа агу “Жукоед”(70 сум) бар - ди белгеч.
Тагын шунысы бар, быел
ашыгып төбенә өймәскә
кирәк икән. Бу аеруча голландия технологиясе белән
игүчеләргә кагыла. Тиешле
үсеш алганнан соң гына бу
эшне башкару сорала.
Галимнәр фикеренчә,
соңгы елларда май, июнь
айларының артык җылы
булуына халык тәмам
ияләште. Шуңа да тизрәк
кояшлы көннәр килүен көтә.
Соңгы елларда бакчачылар
да эшләрне майда төгәлләргә гадәтләнгән. Быелгы
кыраулар бакчачыларны
тәмам хафага салган. Гәрчә
элек-электән июньнең 10
ысына кадәр кырау төшү
ихтималы булса да, без бу
хакта күптән оныткан идек
инде. Быелгы көчле кырау
хәтта кайбер бакчачыларның теплицадагы кыяр-помидорларын да аямады.
Чәчәк аткан җимеш агачла-

рына да салкын тиде, дип
шикләнүчеләр бар. Бакчачы
лар әйтүенчә, быел бөтен
нәрсә соңара. Агачлар да
чәчәкне соңарып аткан.
Бер борчуга салган проблема бар. Җиләк-җимеш
агачларының чәчәкләре
серкәләнмәгән булырга
мөмкин. “Әгәр дә бакчачылар чәчәк¬ләрне ясалма
юл белән серкәләндерергә
өлгергән булса, уңышка
өметләнергә була. Тик соңгы елларда серкәләндерүгә
игътибар бирми башладылар. Ә бал кортлары
ояларыннан чыкмады да
диярлек.
Россия гидрометеорология үзәге фаразларына күз
салсак, июнь аенда һава
температурасы нормадан
(бездә уртача алганда 17
градус) бераз гына ким булды. Ә менә явым-төшемгә
килгәндә, анысы нормадан
арткан, безнең районда ул
бик артык түгел иде. Ә июль
белән августка килгәндә,
июльдә нормадан (уртача
температура 21 градус)
бераз гына җылы булуы фаразлана. Августта исә җил
дә вакытында исеп, яңгыр
да вакытында ява торган
менә дигән ай вәгъдә ителә.

Повесть

борынгыдан хас матурлык, көч,
бердәмлек һәм сәламәт яшәү
рәвеше символы булып килә.
Елдан ел Сабантуй мәйданы киңәя бара, бәйрәм
бик күп регионнарда һәм
илләрдә күптән көтеп алган
шатлыклы вакыйгага әйләнә.
Сабантуйның төп максаты – ул
интерактив алымнар куллану
ярдәмендә татар мәдәниятен
һәм телен саклау, киңәйтү һәм
популярлаштыру.
2016 елда районыбызда
булып үткән Бөтенроссия авыл
Сабан туе Иске Кулаткыбызны
төрле төбәкләргә танытты.
Милли бәйрәмебез 50 меңгә
якын кешене берләштерде.
Бәйрәмебездә Алтай, Красноярск крае, Адыгей, Башкортстан, Бурятия, Марий Эл, Мордовия республикаларыннан,
Әстерхән, Волгоград, Ирткутск,
Киров, Курган, Оренбург, Пенза,
Нижгар, Новосибирск, Омск
өлкәләреннән 500 гә якын
вәкил катнашты. Ил күләмендәге милли бәйрәмне югары
дәрәҗәдә үткәрүдә район
өчен янып яшәүче абруйлы
шәхесләр – район Башлыгы
Э. Ә. Ганеев, район администрациясе Башлыгының кеше
потенциалын үстерү буенча
беренче урынбасары В. А. Деникаева, Иске Кулаткы район
администрациясе Башлыгы И.
А. Аблязов һәм район халкы
зур тырышлык куйдылар. Бөтенроссия авыл Сабан туенда

мәртәбәле кунаклар буларак
Татарстан Президенты Рөстәм
Миңнеханов, Ульяновск өлкәсе
Губернаторы С. И. Морозов,
Россия Дәүләт Думасы депутаты, легендар хоккейчы
Владислав Третьяк һәм Россия
Президентының Идел буе Федераль округында вәкаләтле
вәкиле ярдәмчесе Алексей
Симонов катнаштылар. Быел,
1 июль көнне, районыбызда
үткәреләчәк Сабан туена да
алдан ук җитди әзерлек эшләре
башланды. Район Башлыгы
Э. Ә. Ганеев һәм район администрациясе Башлыгы И.
А. Аблязов җитәкчелегендә
үткәрелгән штаб утырышларында милли бәйрәмебезне
югары дәрәҗәдә үткәрү буенча
мөһим бурычлар һәм җаваплы
кешеләр билгеләнде. Сабантуй
мәйданында төзекләндерү
эшләре дә киң колач алды.
Быел, 30 июнь көнне - кичке
Сабантуй программасы кысаларында Яшьләр көнен билгеләү, чыгарылыш сыйныф
укучыларын хөрмәтләү, Татарстан республикасының
атказанган артисткасы Венера
Ганеева һәм аның яшь артислары катнашында зур концерт
үткәрү планлаштырыла. Бәйрәмнең кульминациясе булып
күктә салют утлары балкыячак.
Барлык райондашларыбызны
һәм читтән килгән кунакларны
Сабантуй бәйрәмебезгә көтеп
калабыз.

Дин, әһлак һәм вөҗдан иреге

Казанда ифтарда
булдылар

15
июньдә
Казан
шәһәренең теннис академиясендә ифтар мәҗлесе
уздырылды. Бу чарада
10 меңгә якын мөселман
гыйбадәтләрен кылдылар.
Чакырылу буенча анда
Иске Кулаткы районыннан
10 имам катнашты. Безнең
делегацияне районыбызның имам-мөхтәсибе Ра-

мазан хәзрәт Юмангулов
җитәкләде.
Б и л гел е бу ч а р а га
бару чыгымнарын район
Башлыгы Э. Ә. Ганеев үз
өстенә алды һәм әлеге изге
гамәлен башкарган өчен
ифтар мәҗлесендә катнашучы имамнар аңа олы
рәхмәтләрен белдерделәр.
Р. Арифуллин.

Фитра, фидия, зәкәт күләме
күпме булырга тиеш?

Без бирергә тиеш булган быелгы садака күләме дә
расланган. Ульяновск өлкәсе мөселманнарының Диния
нәзарәте белдерүенчә, уразасын тота алмаган кеше һәр
көн өчен фидия, шулай ук фитра садакасын 100 шәр сум
күләмендә мохтаҗларга, гарипләргә, авыруларга түләргә тиешле. Ә менә байлыклары булганнар үзләренең
ихтыяҗларын үтәгәннән соң калган малларыннан зәкят
садакасын да түлиләр. Быел нисап күләме 198 мең сумның
2,5 процент дип билгеләнгән.

5

Сагынырсың мин булмам

Сабантуй тарихы

Бәрәңгенең хәле ничек?
Ни кызганыч, синоптиклар алдагы көннәрдә дә
яхшы һава торышы вәгъдә
итми. Июнь аенда яңгырлар еш, кояшлы көннәр
аз булды . Кояш чыгарга
теләмәсә, уңышсыз калмабызмы? Ник дисәк, май
ае безне болай да җылы
көннәре белән иркәләмәде. Бу чорда нормадан 2
градуска салкын булды.
Хәзер менә июнь аенда
да җәйнең килүе сизелми. Синоптиклар июньнең
беренче декадасында 16
градус җылы булырга тиеш
булса да, ул 11-12 градус
кына иде, дип раслыйлар.
5-15 июньдә һава температурасы уртача алганда
14 градус иде. РФ метеорология, климатология
һәм атмосфера экологиясе
кафедрасы хезмәткәрләре
сүзләреннән күренгәнчә,
җәй ике атнага соңарып
килгән.
Табигатьнең бу шаяруы
бәрәңгегә дә кагылды.
1-9 майда “икенче икмәк”
утыртырга гадәтләнгән
хуҗалыклар җир өлгергәнне
көтеп тәмам интекте. Ахыр
чиктә ике атнага соңарып
утыртырга мәҗбүр булдык.
Бүген безне бер генә сорау
борчый: бәрәңгесез калмабызмы?
– Әгәр дә сыйфатлы ор-
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Сөмбел, бик әкренләп булса
да, үзен кулга алып, терелә
башлады. Әнисе килеп йөрде,
Верочка көн дә янында булды.
Атна башында, сумка күтәреп,
Байрас килеп керде. Ул үзен
шаян, көр күңелле итеп тотарга
тырышты. Ул Сөмбел янына
абыйсы йөридер, икәүләп йөрсәк, килешмәс дип, моңарчы
килмәгән иде. Бу ялда, авылга
кайткач, абыйсы белән сөйләште. Абыйсының больницага
йөрмәвен ишеткәч:
- Алайса, Сөмбел янына
үзем барам, миңа ярыйдыр
бит, минем аның каршында бер
гаебем дә юк, - диде.
Сөмбел аз гына елмая,
Байрас белән сөйләшә башлады. Булат турында икесе дә
бер сүз кузгатмады. Байрас
Верочка белән дә уртак тел
тапты, кич белән икесе бергә
кайтып китте.
- Әйдә, чәй эчеп чыгарсың,
син эштән кайтып ашамагансыңдыр, - дип, бер көнне Верочка Байрасны өенә чакырды.
Верочка бер бүлмәле кечкенә генә фатирда яши. Бүлмә
бик пөхтә җыештырылган, һәр
әйбер зәвык белән эшләнгән,
һәрнәрсә үз урынында. Верочка аны бик тәмле аш, чәй белән
сыйлады. Көтмәгәндә:
- Әйт әле, үскәнем, абыең
белән Сөмбел турында син ни
уйлыйсың? – дип сорап куйды.
- Ни әйтергә дә белмим,
үзем дә аптырыйм. Абый Яңа
елда өйләнергә җыенган иде.
Сөмбелгә түгел, башкага. Хәзер
ул да нишләргә белми. Ул бит
аңа килеп йөрмәскә кушкан.
- Әйе шул, мин гарип түгел,
миңа аның жәлләве кирәк
түгел, ди. Беләсеңме, ул бит
әнисеннән курка, бала турында
белсә, өйдән куып чыгарыр,
бала белән кая барырмын
дип, бик кайгыра. Больницадан
чыккач, баласын алдырмагае,
аңа хәзер аборт ясатырга да
соң. Әнисе, берәр әбигә алып
барып, берәр нәрсә ясатса,
аннары башка баласы булмаса? Менә шуларны уйлыйм да
курка калам. Минем дә балам
булмады, берне югалттым,
башканы Ходай насыйп итмәде. Хәзер менә, үзең күрәсең,
япа-ялгыз. Бала тапмый торган
хатын бер иргә дә кирәкми. Мин
Сөмбел өчен бик кайгырам, әле
аның авыр көннәре алда, авылда бит, үзең беләсең, ирсез
бала тапкан хатынга бөтенләй
икенче караш, күзен дә ачырмаячаклар. Менә,үскәнем, мине
шулар куркыта. Болар турында
Байрас үзе дә уйлый. Абыйсы да уйлыйдыр, аңа да бик
авырдыр. Бу атнада Фәридәгә
яучы җибәрергә тиеш иде, ул
хакта сүз дә кузгатмады, яучы
да җибәрмәде. Нәрсә булып
бетәр хәлләр?
Сөмбелнең больницага кергәненә бер ай булды. Ял көнне
әнисе килгәч:
- Әни, өйгә кайтасым, мунча
керәсем килә. Син мине алып
чык моннан, - дип үтенде.
Әнисе дә: «Ярый, балам,
табиб чыгарса, иртәгә күрше
абыең белән сөйләшәм дә
машина белән килеп алырбыз.
Бик озак яттың шул, балам,
бәлки өйдә тизрәк терелерсең,
саф һавада йөрерсең. Битеңдә
кан әсәре юк, өйдә яхшырак
булыр,- дип, шатланып, кызы
белән ризалашты. Бераздан табиб белән сөйләшеп тә килде.
- Чыгарам, ләкин бер атнадан кабат күренергә килергә
тиеш, диде табибың.
- Ярый, кызым, син әзер-

ләнә тор, иртәгә килеп алам,
- дип, әнисе кайтып китте.
Икенче көнне әнисе Сөмбелне күрше абыйсы белән
килеп алды. Өйгә кайту шатлыгыннан кызның күңеле тулды.
Туган авылын, өен шундый
сагынган!
Сөмбел үзенең яраткан
урыны - тәрәзә төбенә килеп
утырды. Тышта матур итеп,
салмак кына кар ява. Бер ай
вакыт эчендә бөтен дөнья
үзгәрде. Элекке Сөмбел булса,
уйнап-сикереп, урамга чыгып
йөгерер, ак карга әллә нинди
эзләр төшереп, эче катып көләр
иде. Ә бүген ул яуган карда да
бары ниндидер сагыш, моңсулык күрә.
...Җомга көн җитте,
һәрвакыттагыча, яшьләр
бүген дә вокзалга җыелды,
һәрвакыттагыча, автобуска
шыплап халык кереп тулды.
Авылга кайтып җиткәнче, халык
җылына, кызарына-бүртенә,
аннан-моннан шаян сүзләр
чыга башлый, егетләр кызларны үрти, тегеләре дә җавапсыз
калмый.
Автобус кайтып җитеп, ишекләрен ачу белән, бөркелеп пар
чыга, кызарып-пешеп халык
агыла, утырып түгел, автобус
артыннан йөгереп кайтканнар,
диярсең.
Булат белән Байрас, сөйләшә-сөйләшә, өйләренә таба
юл алдылар. Байрас никадәр
генә җилбәзәк күренсә дә,
соңгы вакытта ул уйчанланып,
җитдиләнеп китте, ә Булат
бөтенләй югалып калгандай,
иләс-миләс йөри.
- Абый, әйдә, өйгә кергәнче,
ныклап сөйләшик әле бер. Син
ни уйлап йөрисең? Сөмбел бит
һәрвакыт больницада ятмас,
кайткач, әнисе, туганнары
беләчәк, тавыш чыгачак. Бала
белән кая барыр ул? Өйлән,
дип, монда килсәләр, син өйләнмим, дисәң, ул вакытта аңа
асылынырга гына кала...
- Өйлән дияргә
җиңел.
Мине инде ике атна Фәридә
көтә. Яучы җибәрәм, дигән
идем. Аннары ул җилбәзәк
Сөмбелдән нинди хатын чыксын, ничек аның белән дөнья
көтәргә кирәк. Көн уйлыйм,
төн уйлыйм, ни уйлап табарга
гына белмим. Минем бөтен
хыялым - Фәридә, мин аңа гына
өйләнергә телим.
Алар, капка төбенә кайтып
җитсәләр дә, өйгә керергә
ашыкмадылар. Булат кабат сүз
башлады.
- Аңлыйм, Сөмбел кызганыч. Теге көнне больницада
күргәч, бөтен җаным тетрәнде,
мин аны алай ук сынар дип
уйламаган идем. Ул бит мине
үзе кире какты, сөйләшергә дип
баргач әйләнеп ятты, борылып
та карамады. Бик жәлләсәң,
үзең өйлән, кешегә киңәш бирү
җиңел ул. Үз башыңа төшсә,
нишләр идең икән?!
- Минме, абый... Миннән
генә торса, ул риза булса, бүген
үк өйләнер идем. Әйе, әгәр
синеке түгел, башка кешенеке
булса, өйләнер идем, кем баласы икәнен эт тә белмәс иде әле,
чукынып китсен дөньясы. Син
ашыктың, ә мин соңга калдым.
Бөтен бәла шунда, абый: мин
аны,ул сине ярата, ә син Фәридәне. Туачак гөнаһсыз сабыйны
кем яратыр? Ул бит безнең кан,
ул бит безгә охшаячак. И абый,
абый, менә кайда ул өчпочмак.
Булатның башына күсәк
белән китереп суккандай булды, ни әйтергә белмәде. Ул
энесеннән мондый сүзләр
ишетермен дип уйламады.
Җилкуар энесе кемне дә булса
ярата дип, башына да китермәде. Менә авыртмаган башка
тимер таяк. Димәк, Сөмбелгә
генә түгел, энесенең дә юлына
аркылы төшкән, аның алдында
да гаепле булып чыкты. Ул,
бераз дәшми утыргач:
- Хәзер нишлибез инде? диде, авыр сулап.
- Әниләргә үзең аңлат, тик
минем Сөмбелне бала күтәртеп, урамда йөртәсем килми.
Мин аны монда алып кайтам,

бала туганчы булса да, монда
яшәсен, ичмасам, ирсез бала
тапкан исемен күтәрмәс. Ә
син туеңны бераз соңракка
күчерергә тырыш, бала туганчы
ашыкма. Әтиләр белән дә сөйләшергә кирәк, без капчыкта
ятмый ул, барыбер тишеп чыга,
әзер торсыннар.
Үз йомышы белән ишегалдына чыккан Әлфис, кешеләр
сөйләшкәнен ишетеп, капка
төбенә килеп басты. Абыйлары
кайткан икән, кызык, монда
качып ни сөйләшәләр икән дип,
колагын ярыкка куйды. Бераз
тыңлагач, әһә, болай икән дип,
өйгә йөгерде.
- Әти, әти, бәләкәй абый
балалы хатын алып кайта.
- Ни сөйлисең син, кем
әйтте?
Абыйлар капка төбендә
сөйләшеп утыралар. Байрас
абый олы абыйга: «Син теләсә
нишлә, мин аны өйгә алып
кайтам», - диде.
- Ә баласы каян чыккан?
- Белмим, «урамда йөри
баласы белән»,- диде, ахры,
салкын бит, озак тыңлап тора
алмадым.
Әнисе белән әтисе бер-берсенә карашып, аптырап калдылар.
- Чукынчык малай, кермәгән
тишегең юк, чыбыксыз радио,
- дип, әтисе ачуланып алды.
Әнисе үзалдына:
- Балалы хатын алмаса,
кызлар беткәнме, йөри торгач
килеп капкан икән инде, - дип
сукранып алды.
Әтиләре - әле илле яшен
тутырмаган, зур гәүдәле, бик
күркәм, сабыр холыклы, аз
сүзле, һәрбер сүзен үлчәп кенә
сөйләшә торган сөйкемле бер
ир. Шушы яшенә җитеп, матур
тигез ак тешләрен саклаган,
елмайса, дөнья яктыргандай
тоела. Уллары үзенә охшаган,
ул аларга ышана, һәрвакыт
яманнан ерак булыгыз, дип өйрәтә. Бигрәк тә Булатны төпле,
акыллы дип саный, аның өчен
борчыласы юк, дип уйлый. Ә
менә Байрас бәйдән ычкынган
эт белән бер, бөтен капкага
тамга салып чыкты. Кемгә охшап шулай җилкуардыр.
«Өйләнәм дисә, анысын да
тизрәк өйләндерергә кирәк,
бәла-казасыннан баш-аяк».
Әтиләре Шәүкәт абый шулай уйлады. Уллары урамнан
кергәч, барысы турында да
утырып сөйләшергә кирәк.
- Бар, улым, син кереп ят
инде, - диде ул Әлфискә. Иртәгә иртәрәк уянырсың,
сугым суябыз, үгез егарга көчле
кешеләр кирәк, син койрыгын
борып торырсың.
- Иртә бит әле, абыйлар да
кермәде.
- Алайса, китер сумкаңны,
көндәлегеңне тикшерик, ниләр
төяп кайттың икән?
Әлфис шым гына үз бүлмәсенә кереп китте. Хәзер
инде улының чыкмасын әтисе
яхшы белә.
Кече улының
җене сөймәгән шөгыле - уку. Дәрес
әзерләргә утырса, бөтен укытучыны, дәреслек язучыларны,
гомумән, укуны уйлап тапкан
кешене ачулана, кулыннан
килсә, аларның бөтенесен бер
казанга салып кайнатыр иде.
Булат белән Байрас ишектә
күренүгә, әти-әниләре сораулы
караш белән аларга текәлде.
- Нишләп бик озак, аш суынып бетте бит. Әйдә, утырыгыз.
Сизелеп тора - нидер
булган. Әтиләре, тынычлап
ашасыннар, бәлки үзләре сүз
башлар дип, ашыктырмаска
уйлады. Тыныч кына кичке
ашны ашадылар, уллары сүз
башларга ашыкмады. Шәүкәт
абыйның сабырлыгы бетеп,
ачулы карашын Байраска
текәде:
- Шуннан, дөньяда ниләр
бар? Бәлки сөйләрсез?
- Нигә миңа карыйсыз?
Дөньяга ни булсын, дөнья үз
урынында.
- Ә нинди хатын бала ияртеп
урамда йөри?
Б а й р а с б ел ә н Б у л а т

бер-берсенә карашып алды.
Шәүкәт абый, кыза баруын
сизеп, үзен кулга алырга тырышты. Иләс-миләс бала сүзенә ышанып, каш ясыйм дип
күз чыгарсын тагын.
- Улым, сизеп торам, нәрсәдер булган, икегез дә балтагыз
суга төшкән кешеләр кебек
утырасыз. Үткән кайтуыгызда да килде-китте йөрдегез.
Читтән ишетелгәнче, үзегез
сөйләгез. Йә, нәрсә кырдыгыз?
Әтиләре ике сөйләргә яратмый, уллары да аның бер карашыннан ни әйтергә теләвен
аңлыйлар. Өйдә каршы сөйләү
юк, малайлар балачактан шулай тәрбияләнгән. Әтиләрен
хөрмәт итәләр, җиткән егет
булсалар да, бераз шүрлиләр.
Малайлар, кем беренче
башлый дигәндәй, бер-берсенә карап утыра бирделәр.
Әтиләре тагын бер кабат тамак
кырды.
- Йә, кайсыгыз башлый?
- Әти, ничек әйтергә, шундый четерекле хәл килеп
чыкты. Кыскасы, бер кыз бала
көтә, аңа өйләнеп тә булмый,
ташлап та, менә шул. Шуңа
абый белән баш ватабыз,
нишләргә дә белмибез,- диде
Байрас каушап.
- Сезнең монда ни катнашыгыз бар?
- Соң, ул безнеке, дөресрәге, абыйныкы.
Әтисе Булатка карады, ул
чиядәй кызарып, башын аска
иде. Әтисе:
- Булат, аңлатып бир, - дип
кырыс кына әйтеп куйды.
- Әти, ялгышлык белән булды, мин теләмәгән идем. Мин
башка кызның кулын сорадым.
Булат әтисе ничек әйтсә,
шулай булачагын аңлады.
- Бала кемнеке? — диде
әтисе коры гына.
- Минеке.
- Синеке булса, алып кайт
та өйлән.
- Юк. Мин аны яратмыйм,
мин икенче берәүне яратам.
Без Яңа елга туй ясарга сөйләштек. Әти, мәҗбүр итмә.
Сүзгә әнисе дә кушылды.
- Ул да бит кеше баласы,
яратмагач, ник харап иттең,
улым? Әнисе килсә, ни диярбез? И балам, безне дә,
үзеңне дә бөтен авылга хур
итәсең бит...
Әтисе, авыр йодрыкларын
өстәлгә салып, уйчан кырыс
тавыш белән:
- Ә хәзер мине тыңлагыз,
икегезгә дә кагыла, - дип сүзен
дәвам итте. – Исән чагымда
Арслановлар урамда ятим,
уйнаштан туган бала исеме
күтәреп йөрмәячәк. Мин синнән, улым, мондый хәл көтмәгән идем. Кылган эшеңә җавап
та бирә бел, янына ятканчы
уйларга идең. Өйгә алып кайт.
Иртәгә үгез суябыз, Яңа елга
туй ясарбыз.
Булат, әтисенең әйткән
сүзләрен ишеткәч, бөтенләй
югалып калды, башын аска иеп:
- Юк, әти, юк, - дип пышылдады.
- Ярый, өйләнмә, көчләп
өйләндерә алмыйм. Ләкин ул
баланы менә монда кайтарып
куй, минем бер түгел, ун тамак
туйдырырлык мөмкинлегем
бар. Җепнең очына чыгып,
хатаңны төзәт.
Менә шулай итеп, әтисе
Булатның алдагы язмышына
пичәт сукты.
Булат Фәридәгә: «Көтелмәгән хәлләр килеп чыкты,
киләсе көзгә өйләнешербез»,
- дип, гафу үтенеп хат язды. Ул
әле өметен өзмәде.
Без капчыкта ятмый шул,
барыбер тишелеп чыкты, тулай
торакта инде барысы да белде.
Сөмбел, бүлмәдәш кызлары
эштә чакта, әйберләрен җыеп,
үзе эшләгән балалар бакчасына килде. Ул тулай торакка
кайтырга, анда күренергә
теләмәде. Эштән соң монда
кунып кала торган булды. Верочка бу хакта белгәч:
- Кояшым, иртәгә үк миңа
күч, мин сине сагынып беттем.
Әле тагын бер яңалык, сине

Зифа Кадырова
бит Байрас эзли, больницага
барган - син юк. Миңа килде,
күп итеп күчтәнәч алып килгән,
бөтен суыткычны тутырып
китте, сиңа ашатырга кушты, диде. Верочканың хәбәре күп
җыелган иде, сөйләде дә сөйләде. Икенче көнне Сөмбелне
үзенә алып кайтып китте.
Сөмбел үзенең авырлы
булуын ничаклы гына яшермәсен, Яңа ел алдыннан кайткач, әнисе турыдан-туры
сорады.
- Ярый кайттың әле, төн
чыкканчы үләм дип торам. Кичә
Хәдичә апаң килгән иде, сине
больницага бала төшерергә
кергән, шуннан чак үлемнән
калган, дип ишеткән. Ник кичә
кайтмадың, син бит элек җомга
кайта идең? Утсыз төтен булмый, әллә бер-бер хәл бармы?
Сөмбелнең йөзе агарып
китте, куркудан теле әйләнмәде, күзалды караңгыланды,
өй эче әйләнә башлады...
Әнисенең: - Кая, яның белән
борыл әле. Әстәгъфирулла,
бу ни? - дигән сүзләре ерактан
ишетелгән кебек тоелды.
Сөмбелнең куркуы шул
чаклы көчле булды, аңын
югалтып егылды. Әнисе аны
яңаклый-яңаклый аңына китерергә тырышты. Үзе елый,
үзе кемнедер сүгә, мескен ана
нишләргә белми өзгәләнә:
- Нишләдең син, юньсез
бала? Адәм көлкесенә калдырдың бит, шул яшеңнән этлектә
йөрмәсәң! Әтисез бала үстерү
җиңел дип белдеңме әллә?
Әнисе Сөмбелне күтәреп
торгызмакчы булды, ләкин
кызның гәүдәсе камыр кебек
йомшарган иде. Больницадан
яңа гына чыккан, әле ныклап
терелеп тә бетмәгән кызны кайгы-хәсрәт, иртәгәсе көннең билгесезлеге тәмам йончыткан.
Ул күзләрен ачарга тырышты,
торырга теләде, ләкин гәүдәсе
никтер аны тыңламады, исерек
кеше кебек идәндә аунап ятарга мәҗбүр булды. Йөзе ак кәгазь
төсенә керде, һич кан әсәре
калмады. Шул вакыт ишек
шакыган тавыш ишетелде.
Әнисе күрше кызы керә дип:
- Кызым, тизрәк ишекне ач,
һава керсен, үлә бит, үлә, - дип
елый-елый кычкырды.
Ишектән ике ир белән бер
хатын-кыз килеп керде. Ул
аларның кемнәр булулары
белән дә кызыксынмады,
«коткарыгыз, кызым үлә» дип
елый бирде. Ирләрнең берсе
Сөмбелне күтәреп урынына
салды, тиз-тиз яңакларын,
колакларын уа башлады. Теге
хатын да кызу-кызу аякларын
ышкырга тотынды.
- Сөмбел, ач күзеңне, бу
мин, Байрас, аңыңа кил. Ач
күзеңне, - дип каты селки торгач, Сөмбелнең битенә алсулык
йөгерде. Ул авырлык белән
күзен ачты, тагын бер мәртәбә
үлемнән качты. Әкренләп
аңына килә башлады, бу кадәр
халыкны күреп, кая эләктем
мин дип, аптырап калды, һәр
кешене күз йөртеп карап чыкты,
аяк очында басып торучы Булатны күреп, күзләрен зур ачып
текәлде. Байрас читкәрәк китеп басты, аның янына таныш
булмаган хатын килеп утырды.
- Исәнме, кызым. Мин Булатның әнисе булам. Менә сине
алырга килдек, син курыкма,
борчылма, барысы да яхшы
булыр. Менә хәзер әниең белән
чәй янында утырып сөйләшербез, аннары безгә китәрбез.
Сөмбелнең күзеннән яшь
бөреп чыкты, әллә ничек рәхәт
булып китте. Бу хатынның йомшак тавышы борчулы йөрәккә
ял бирә иде.
Әнисе ашыга-ашыга өстәл
әзерләде, бергә утырып чәй
эчтеләр. Ике әни нидер сөйләште, киңәште. Аннары Сөмбелне киендереп, машинага чыгарып утырттылар да
үзләренә алып киттеләр. Әллә
өн, әллә төш булды...
Сөмбелнең Ахун авылына
беренче тапкыр аяк басуы.
Матур олы клуб, биек манаралы мәчет яныннан машина

җилдереп кенә үтте.
Җиңел машина матур
бизәп эшләнгән капка төбенә
килеп туктады. Булатның әнисе:
- Әйдә, кызым, менә шушында яшибез инде, - дип, алдан
атлады.
Байрас та:
- Курыкма, кер, әйдә, кер,
- диде.
Булат кына гаепле кеше
сыман берни дәшми торды,
дөресрәге, ни әйтергә белмәде.
- Әйдә, - дип, Сөмбелне
әкрен генә алга этте.
Капкадан керүгә, өйдән
өстенә дә киенмәгән, зур
гәүдәле, төсе-бите белән
Булатка охшаган бер абзый
чыкты.
- Әйдә, килен, төкле аягың
белән. Мин синең кайнатаң
булам инде. Әйдә түргә уз, диде ул.
Сөмбел каушавыннан каккан казык кебек тик торды, аннары егылып китмим, дигәндәй,
кемнеңдер беләгенә ябышты.
Әтисе һаман сөйләшүен белде.
- Әйдә, улым, яшь киленне
өйгә алып кер. Ә син, кызым,
курыкма, кыюрак бул.
Тавыш ишетеп, өйдән
атылып чыккан Әлфис Сөмбелнең шундый кечкенә булуын
күреп шаккатты. Абыйлары
янында басып торган кыз бик
кечкенә булып күренде. Булат
абыйсы Сөмбелне җитәкләп
дигәндәй өйгә алып кереп
киткәч, Әлфис түзмәде, Байрасның җиңеннән тартты:
- Абый, шундый бәләкәй
хатын буламыни?
- Сиңа уйнарга иптәш булыр,
- диде абыйсы көлә-көлә.
Өйгә кергәч, кайнанасы:
- Менә бу сезнең йокы бүлмәсе булыр, әйберләреңне
шунда урнаштырырсың, хәзер
ял ит. Мин аш әзерлим, - дип,
аны ялгызын калдырып чыгып
китте.
Сөмбел өйнең эчен күздән
кичерде: зур, иркен, бөтен
җирдә тәртип, һәрнәрсә урынында; бик зәвык белән җыештырылган, бөтен җиргә әбисе
сөйләгәнчә кулдан сугылган
матур-матур келәмнәр җәелгән. Икегә бүлеп эшләнгән бу
бүлмәгә матур чаршау эленгән,
диварга келәм кагылган, киң
сәке ясалган, аның өстенә
матур итеп чигүле мендәрләр
өелгән. Алар ягына бер тәрәзә
дә эләккән, тәрәзәдән бакча,
алмагачлар күренә. Сөмбел
бу почмакны бик ошатты, кеше
күзеннән кереп качар өчен урын
булды, дип шатланды.
Бу кичне алар Булат белән
бер-берсенә ялгыш кына кагылып китүдән дә куркып,
икесе ике якка карап, бер сүз
дәшмичә уздырдылар. Зәңгәр
нурларын сирпеп, тәрәзәдән
ай карады. Ике арадагы бер кешелек бушлыкны ул да тутыра
алмады. Башкалар арасында
бәхет, мәхәббәт, шатлык, кайнар сулыш, тагын әллә ниләр
күреп ай да оялыр иде, ә бүген
ул уртадагы бушлыкны, авыр
тынлыкны, икесе ике якка карап яткан бәхетсез җаннарны
күрмәвең яхшырак дип, күрше
тәрәзәгә күчте. Сөмбел яшь
булса да, бу нәни почмакның
аның өчен түгел, башка кыз
өчен әзерләнгәнен, үзенең бу
ояга ялгыш килеп кунган кош
икәнен яхшы аңлады. Язын
килгән кошлар көзен балаларын ияртеп кире китәләр, ул да
баласы тугач, моннан китәрмен
дигән уй белән таң алдыннан
гына йокыга талды.
Менә шулай яңа тормыш
башланды. Ялда алар авылга
хәзер өчәү кайталар. Авыл
халкы, егетләрнең кайсысы
туйсыз гына хатын алган дип,
баш ватты.
(Дәвамы бар).
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Үткән гасырның утыз
җиденче еллары илебезнең тарихына репрессия
дигән коточкыч сүз белән
кереп калган. Ләкин нәкъ
шушы чорда үз Ватанына
тугрылыклы, корычтай
нык характерлы, авырлыклар алдында баш
ими торган яшь буын
үсеп чыккан. Бөек Ватан
сугышының афәтләрен
үз күзләре белән күреп,
үз җилкәләрендә татыган,
ипи валчыгын да кадерләп
нәни кулларында тоткан
буын “Сугыш елы балалары” дигән категориягә
кертелде. Минем язмам
да нәкъ шуларның берсе
турында.
Яңа Мостяк авылында күп балалы крестьян
гаиләсендә бишенче бала
дөньяга аваз салган ул.
Гаилә башлыгы Идрис
ага: “Әниләре, монысы
бигрәк тә миңа охшаган:
зәп-зәңгәр күзле, кара
бөдрә чәчле,”- дип шатлыгын белдергән һәм
“Җирҗис” пәйгамбәребезнең исемен кушам",
-дигән.
Нәкъ сугыш тәмамланган елның беренче
сентябрендә бу ир бала
мәктәп бусагасын атлап,
белем дөньясына кергән.
Аны һәм тагын егермеләп
нәнине авылга кулланма
буенча җибәрелгән яшь
һәм чибәр апа Фатыйма
Хәмидулла кызы каршы
алган. “Бүгенгедәй хәтеремдә, күз алдымда”,дип сөйли язма героем.
- Апаның башында кызыл
яулык, өстендә ак кофта
һәм солдат шинеленнән
тегелгән юбка, аягында
бризент чүәкләр, иде.

Сугыш юлы безнең
җирләрдән үтмәсә дә,
аның әчесен күп татырга
туры килде. Мәктәпкә
балалар яланаяк йөрде,
өсләрендә кат-кат ямау
салган бишмәт, ә ашау
ягы такыр, китап-дәфтәрләр юк, газета битләренә
генә язу булды. Шуңа да
укытучының һәр сүзен
“йотып” ала идек, белемгә омтылыш көчле
иде. Дәресләрдән соң без
колхоз кырына яшелчә
матыйгаларга, башак җыярга, өлкәннәр белән
фермага сыерлар җигеп
су ташырга, тирес түгәргә
йөрдек.
Мин 1949
ел д а
башлангыч мәктәпне тәмамлап, Иске Мостяк җиделлык мәктәбенә йөрдем, ә аннан урта мәктәп
ачылгач, укуымны дәвам
иттем. 6 ел дәвамында
һәр көн - яңгырмы, кармы
иртән сәгать җидедә өйдән чыгып биш километр
араны үтә идек. Шушы
елларда кайбер авылдашларым, тиңдәшләрем
суыктан авырап, ачлыктан
үлделәр. Белем алу бик
авырлыклар белән би-
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Тирән эзле язмыш

релде. Ул гына да түгел,
1952 елда әтиебез каты
авырап вафат булды.
Кайгы-хәсрәт ялгыз йөрми
диләр, ул шулай икән,
авылда көчле янгын
чыгып безнең өйне дә тулысынча көйдереп алды.
Әниебез Фатиха Мохетдин кызы 6 бала белән
тол калды. Мин, сигезенче
класс укучысы әнием
белән сыер җигеп кырга,
урманга йөрдем. Чөнки
өлкән абыем Заһид Идрис
улы педагогия училищесында укый иде һәм аның
белем алуын өзмәскә
тырыштык.
Сәид абыем яшьли
вафат булды. Апаларым
Мәрьям белән Мәрзия
-тормышта кечкенә балалар белән мәшгуль,
ә сеңелләрем Мөнҗия
белән Мәүҗүдә бигрәк
кечкенә иделәр.
Бүгенгедәй исемдә
мәктәптә берничә көн
дәресләремне калдырдым, чөнки янгыннан
соң кара туфракка кура
кабак торгыздым. Кышкыга мал-туарга урын
ясап, башын салам белән
каплап торганда Иске Мо-

стяктан класс җитәкчем
Сөләйман абый Рамазанов килде һәм гаҗәпләнеп: “Син бит унбиш
яшьлек малай гына, ә
биш- алты таза ир эшен
башкаргансың?! Мин сиңа
ике “бишле” куям, ләкин
дәресләрне калдырмаска,
сиңа укырга кирәк, энем,диде. - Бәлки шуңа, укуга
карата җаваплылыгымны
сизеп, мин урта мәктәпне
бары тик яхшы билгеләргә генә тәмамладым да.
Аннан соң уңган егет
Совет Армиясе сафларына чакырыла. Әле
Хәрби диңгез флотында
радиомеханик һөнәрен
үзләштергән һәм 4 ел
дәвамында үрнәкле хәрби
хезмәте өчен күп тапкырлар төрле дәрәҗәдәге Мактау грамоталары
белән бүләкләнгән. Моның турында әнисенә һәм
Яңа Мостяк мәктәбенә
хәрби частьтән килгән
Рәхмәт хатлары сөйли.
Матрос үзенең туган ягы
сулышын һәрдаим тоеп,
аның турында танышып
торган. Чөнки ул “Күмәк
көч” район газетасын
дүрт ел дәвамында хәрби
частькә яздырып алган.
Хәрби командованиенең
тәкъдиме буенча 1959
елның июль аенда Азизов Җирҗис Идрис улы
Коммунистлар партиясе
сафларына кабул ителгән.
Һәм үрнәк хәрби хезмәте
өчен бер айлык ял белән
бүләкләнгән.
Хәрби сафтан кайткач
ул бала чактан хыялындагы профессиясен алуны максат итеп куйган.
Нәтиҗәдә яшь егет Ульяновск педагогия институ-

Яңа Мостяк авылында гомер кичерүче
Җирҗис Идрис улы Азизов 2 июльдә 80
яшьлек олуг юбилеен билгели. Сабыр
холыклы, мәрхәмәтле, туганчыл, кадерледән-кадерле тормыш иптәшем, әтиебез,
бабакаебыз, кодабыз!
Шушындый зур һәм
күркәм бәйрәмең көнендә без сине ихлас
күңелдән тәбрик итәбез. Син бит безнең
өчен иң якын кешебез.
Тормышыбызның яме
дә, тәме дә син, кадерлебез. Безнең өчен
һәрчак олы җанлы, киң күңелле булдың, безне
тәртипле, белемле, эш сөючән итү өчен көчеңне, тырышлыгыңны кызганмадың. Шуңа да без
чиксез рәхмәтле, кадерле әтиебез.
Котлы булсын, әти, юбилеең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Шатлык-сөенечләр ташламасын,
Кайгы-борчу ишек какмасын.
Ходай сине барыбыз өчен дә
Күз карасы кебек сакласын!
Матур теләкләр белән тормыш иптәшең
Нурҗиһан Исхак кызы, улларың Илһам, Илнур, киленнәрең Венера, Әнисә, оныкларың
Алсу, Рафаэль, кода-кодагыйларың.
Яңа Мостяк – Ульяновск – Новоспасск.

Якыннан-якын туганыбыз, хөрмәтле
һәм сөекле абыебыз Җирҗис Идрис улы
Азизов!
Җир йөзендәге иң изге теләкләр белән,
йөрәкләрдәге иң кадерле һәм гүзәл хисләр
белән сине олы юбилеең белән котлыйбыз.
Син безнең якын киңәшчебез, кунакчыл абыебыз, матур тормышның үрнәге булып торасың.
Синдәй игелекле, сабыр, олы хөрмәткә лаек
туганыбыз булуга без чиксез бәхетле. Гомерең
шатлык-куанычлар белән тулып торсын, балаларыңның уңышларына, тормышларына сөенеп
яшәргә насыйп булсын. Һәрвакыт ярдәмчел,
аңлаучан, тырыш булганың өчен Аллаһының
мең рәхмәте яусын сиңа.
Котлы булсын, абый, туган көнең
Озак яшә, бул син бәхетле.
Яныбызда син булганда гына
Табып була олы бәхетне.
Озак яшә безне шатландырып,
Парың белән икәү янәшә.
Саулык-шатлык сезгә теләгәндә,
“Амин” – дип торсын фәрештә.
Иң изге теләкләр белән сеңелең Румия, тормыш иптәше Рәшит, уллары Фәргать, Фәһим,
киленнәре Гөлнара, Светлана, оныклары
Данис Нугаевлар.
Яңа Мостяк – Балаково.

Туган авылына гомере буена тугрылыклы
булып калган һәм анда бүген дә яшәүче дин кардәшебез Җирҗис хаҗи Азизов шушы көннәрдә олуг
бәйрәмен билгели.
Газиз кешебез, яраткан энем, сөекле, хөрмәтле
абыебыз! Без сине йөрәктәге иң кадерле, иң гүзәл
хисләр белән чын күңелдән истәлекле олы юбилеең
белән котлыйбыз! Син безне авырлыклар каршында
баш имәскә, сабыр булырга, туганнарга, дусларга ярдәм
күрсәтергә, бары тик изге эшләр эшләргә, шәфкатьлелек үрнәге булырга өйрәттең. Рәхмәт сиңа барысы өчен
дә, кадерлебез!
Канатларын җәеп фәрештәләр,
Җил-давылдан сине сакласын!
Ходай Тәгалә үзе юлдаш булсын,
Саулыклардан һич аермасын.
Җылы теләкләр белән апаң Мәрзия Идрис кызы,
балалары Рафик-Светлана, Римма Хабиевлар,
оныклары Гөлнара, Мәрьям гаиләсе белән.
Яңа Мостяк – Волжский Утес – Сызран – Мәскәү.

Хөрмәтле Җирҗис Идрис улы Азизов!
Яңа Мостяк авылы мәчетенең мәхәллә
картлары Сезне гомер бәйрәмегез белән
ихластан котлыйлар һәм изге теләкләрен
юллыйлар. Алдагы тормыш юлыгыз гел матур
булсын, туачак таңнарыгыз һәрвакыт саф, якты
нурларга төренсен. Тормышыгыз тату, күркәм
булсын. Сезгә корычтай, нык сәламәтлек, тыныч, бәхетле тормыш һәм шатлык-куаныычлар
телибез. Без Сезгә тирән ихтирамыбызны һәм
хөрмәтебезне белдерәбез!
Озын булсын Сезнең гомерегез,
Тыныч булсын һәрчак күңелегез!
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,
Зур шатлыклар белән таңнарыгыз
атсын.

тының физика-математика факультетын уңышлы
тәмамлаган. Кулына диплом алган яшь белгечне
район җитәкчеләре ике
куллап каршы алалар һәм
үзен Яңа Зеленай мәктәбе
ачылуга җитәкче итеп билгелиләр. Яшь директор
укытучылар коллективын
туплауга, белем бирү
дәрәҗәсен күтәрүгә күп
көч куйган.
Берничә елдан Җ. И.
Азизов туган авылына
кайта һәм аны биредә
мәктәп директоры итеп
билгелиләр. Ул уку-укыту
белән беррәттән җәмгыять эшенә чумган. Җирҗис
Идрисович пропагандист,
“Белем” җәмгыяте җитәкчесе, партия оешмасы
секретаре, авыл һәм
район Советы депутаты
вазифаларын үтәп, кичке мәктәпне дә уңышлы рәвештә җитәкләгән.
Аның тырышлыгы партия
комитеты тарафыннан
югары бәяләнгән. “Өлкән
укытучы” исемен йөрткән
Азизов Җирҗис Идрис
улының исеме “Почет
кенәгәсе”нә кертелгән.
Тәҗрибәле укытучы
физика-математика фәннәрен яраттыру өчен
укучыларны күптөрле чаралар белән кызыксындырган, иҗади эзләнүләр
өстендә эшләгән. Класстан тыш эшләр: викториналар, конкурслар,
КВН, олимпиадалар фән
атналыклары аша максатына ирешкән. Ә инде
“Фотосөючеләр түгәрәге”н
ачып җибәргәч авылда
фотоаппаратсыз өй калмаган. Шушы чорның
сүрәтләре саргайсалар

да, алар авыл музеенда
сакланалар.
Яшь буынга дөрес
тәрбия бирүгә багышланган 40 ел гомер үтеп
тә киткән. Укытучы хәзер лаеклы ялда. Ләкин
хезмәт ветераны активлык
традициясен дәвам итә.
Ислам диненә булган
хөрмәтен куәтләндерү
максаты белән үз өстендә
күп эшли. Район мәгариф
бүлеге белән сөйләшеп
гарәп графикасын өйрәнү
түгәрәген ачуга ирешә һәм
аны үзе алып бара.
Җирҗис хәзрәт мәхәллә рәисе итеп сайлангач, имам-хатыйб итеп
билгеләнә. Авыл халкын
мәчеткә тарту өчен көчен кызганмый. Мәхәлл ә н е о е ш т ы р у, а н ы
рәсмиләштерү, төрле
дини чаралар үткәрү,
намаз уку, компьютерда
эшләү, гарәп графикасын
өйрәнү түгәрәкләрен булдыру - күп көч таләп итә.
Башкарылган эшләрне
күреп якташыбыз, меценат Эдуард хаҗи Ганеев
ярдәм кулы сузды. Зур
чыгымнар тотып мәчеткә
ремонт ясалды, мәдрәсә
төзелде, компьютерлар
һәм төрле җиһазлар кайтарылды. Динебезне өйрәнү
һәм киңрәк тарату өчен зур
мөмкинлекләр ачылды.
Мәчеттә биш вакыт намаз
укуны, җомгага егерме
бишләп кеше йөрүне,
40-50 өйдә Корбан чалуны, ифтар мәҗлесләрен
үткәрүне, изге урыннарга
экскурсияләр оештыруны,
зиратларны үрнәктә тотуны Җирҗис хәзрәт даими
эшләргә әверелдерде.
Өлкәбезнең дини

нәзәрияте тәкъдиме буенча Җирҗис хәзрәт Азизов
көнъяк 5 районның казые
итеп билгеләнде. Һәм ул
бу вазифасын да намуслы
рәвештә алып бара. Ходай
Тәгаләнең әмере һәм
Эдуард хаҗи Ганеевның
ярдәме белән Җирҗис
Идрис улы җир йөзендәге
иң изге урын - Мәккәдә
ике мәртәбә Хаҗ кылу
дәрәҗәсенә лаек булды.
Алар тормыш иптәше
Нурҗиһан Исхак кызы
белән ике ир-егет- Илһам
белән Илнурны тәрбияләп
үстерделәр. Уллары икесе
дә Ульяновск техник университетын тәмамлап,
шунда ук эшкә калдылар.
Алар матур-матур мөселман гаиләләре кордылар.
Азизовлар хәзер инде
оныклары Алсу һәм Рафаэльның уңышларына
шатланып яшиләр.
Шушы көннәрдә
Җирҗис хаҗи 80 яшьлек
олы бәйрәмен каршылый.
Аның шушы юбилее алдыннан ирексездән Муса
Җәлилнең түбәндәге шигъри юллары искә төште:
Җирдә кеше торса
торсын,
Эзе калсын тирән
булып.
Үзе үлсә эше калсын,
Мең яшәрлек имән
булып.
Бу юлларда Җирҗис
хәзрәт Азизов та чагыла, сыман. Без дә аны
күркәм бәйрәме белән
чын күңелдән тәбрик
итеп, иң изге теләкләребезне юллыйбыз.
Рөстәм
Арифуллин.

Хөрмәтле туганыбыз, абыебыз,
җизнәбез, баҗабыз Җирҗис Идрис улы Азизов!
Ихлас күңелләрдән, йөрәк түребездәге иң җылы хисләр белән сине
истәлекле юбилеең белән тәбрик итәбез. Синең гаделлелегеңә,
ачык йөзле, һәрвакыт уйлап кына фикер йөртүеңә, татау гаилә
башлыгы, туганчыл булуыңа сокланып, үрнәк алып яшибез. Дин
әһеле, хәзрәт, хаҗи булуың алдында баш иябез. Киләчәктә дә киң
күңелле, ачык йөзле, олыы йөрәкле булып кал.
Барысы өчен дә рәхмәт сиңа!
Котлы булсын синең юбилеең
Бирсен Ходай саулык корычтай!
Якыннарың, балаларың белән
Озак яшә нурлы кояштай!
Сине олылап, ихлас теләкләр белән туганнарың Нурия-Хафият Татлыевлар, Гөлфия, Руфия, Ринат Аюповлар гаиләләре
белән, Адельша-Тәүхидә Абдюшевлар һәм баҗаң Хамзә
Сөләйманов.
Яңа Мостяк – Яңа Зимница – Иске Кулаткы – Сызран –
Ульяновск.
Яңа Мостяк авылында гомер итүче, олы ихтирамга лаек булган
милләттәшебез Җирҗис Идрис улы Азизовка 2 июльдә 80 яшь тула.
Хөрмәтле һәм яраткан күршебез!
Сине юбилеең белән кайнар котлыйбыз! Син безнең өчен олы җанлы,
киң күңелле кеше. Кирәк чакта ярдәм кулы сузучы да, таяначыбыз да,
киңәшчебез дә була беләсең, һәрвакыт ышанычыбызны аклыйсың. Шуңа
да без сиңа олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Гел шулай көләч йөзле,
ягымлы күршебез булып, озын-озак яшә!
Яшәү шатлыгы син безнең өчен,
Яхшылыгың белән үрнәк син.
Авыр чакта сиңа таянабыз,
Безнең өчен һәрчак кирәк син!
Иң изге теләкләр белән якын күршеләрең: Рауза Ильяс кызы Абдульмәнова барлык балалары, оныклары, оныкчалары белән,
Румия Усман кызы, Равил Солтан улы Хабиевлар балалары белән,
Исмаил Имади улы Валитов балалары Фәүзия, Рафик, Румия белән.
Яңа Мостяк – Уфа – Новоспасск – Ульяновск.

70 яшь – гомернең
җиде баскычы. Шушы
җиде дистә ел эчендә эшсез узган көннәр булса да, ул бары
тик беренче баскычка
– сабыйлык чорына
гына туры киләдер.
Ә баскычның калган
һәр басмасы тынгысыз
хезмәт, игелекле эшләр
белән, шәхси тормышта
үрнәк гаилә башлыгы,
тугры тормыш иптәше, кайгыртучан әти,
яраткан бабакай вазифаларын башкарып
узган. Иске Кулаткы
эшчеләр бистәсендә
гомер итүче, шушы
көннәрдә истәлекле
гомер бәйрәмен билгел ә ү ч е , х ө р м ә т к ә
лаек Ринат Ахметович
Шахутдинов гомерне
бушка, мәгънәсезгә
сарыф итүчеләрдән түгел. Юбилярыбыз изге
сыйфатларны үзенә
мулдан җыйган, кайда
гына хезмәт куйса да,
кешеләр белән уртак
тел табып, ярдәмчел
булып, ихтирам казанган шәхес ул.
Ринат Ахметовичның бала чагы, үсмер
еллары Димитровград
шәһәрендә үтә. Мәктәптә ул үзен тырыш,
өлгер укучы булып күрсәтә. Укытучы булу
– аның балачак хыялы
була. Әлеге хыялны
тормышка ашыру өчен,

Тынгысыз хезмәттә үткән гомер

яшь егет Димитровград педагогия институтының физика-математика факультетына укырга керә. Аны
уңышлы тәмамлап,
кулына диплом ала.
Яшь белгечне Иске
Кулаткы районының
Кирюшкино авылы мәктәбенә физика һәм
математика укытучысы
итеп билгелиләр.
Сәләтле, энергияле,
максатчан белгеч үз
эшен яратып башкара,
бар күңелен биреп, балаларга ныклы белем
бирә. Үз эшенә һәрчак
җитди карап, балаларга
яшьтәше, дусты булырга тырыша. Ләкин
шул ук вакытта укучыларның булган барлык
сорауларына җавап
табучы, барысын да
аңлатып, җайга салып
торучы укытучы була
белә.
Озакламый Ринат
Ахметовичны әлеге
мәктәпнең директоры итеп куялар. Биредә эшләү дәверендә оештыру сәләтенә
ия җитәкче мәктәпнең
эшчәнлеген алга әйдәр
өчен бар көчен куя,
бербөтен коллектив
туплый. Тырышлыгы,
сабырлыгы белән укытучыларга, балаларга,
ата-аналарга үрнәк
булып тора.
1979 елда аны Бах-

теевка урта мәктәбенең директоры итеп
билгелиләр. Аннары
энергиясе ташып торган белгечне “Бахтеевка” совхозы парткомы
оешмасы секретаре
итеп куялар. Бу җаваплы вазифаны Ринат Ахметович 6 ел
дәвамында тырышлык
белән башкара.
Тормыш дәверендә
юбилярыбызга нинди
генә урыннарда эшләргә туры килми. Иске
Кулаткы авыл хуҗалыгы һөнәри училищесы
директоры вазифа-

ларын башкарганда
да аңа таләпчәнлеге,
тырышлыгы, үз көченә
ышануы, халык белән
уртак тел таба белүе
ярдәм итә. Район, өлкә
җитәкчеләре тарафларыннан һәрвакыт мактау сүзләре генә ишетә.
1999 елдан 2007
елга кадәр Ринат Ахметович район администрациясенең аппарат
җитәкчесе булып эшли.
Җиң сызганып эшкә
алына һәм башкалардан да шуны таләп итә.
Гомерен хезмәткә багышлаган, вакытын, көчен

Тәбрикләүләр кабул итегез!
Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер итүче Ринат Ахметович Шахутдинов
24 июньдә 70 яшьлек юбилеен каршылый.
Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел,
кадерледән-кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, бабакаебыз!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без
сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Син
бит безнең өчен иң якын кешебез. Син булмасаң
без оясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач
кебек яшәр идек, тормышыбызның яме дә,
тәме дә булмас иде. Безнең өчен һәрчак олы
җанлы, киң күңелле, булып калуың өчен мең
рәхмәт сиңа. Без синең белән горурланабыз.
Син гомер буе безнең өчен тырыштың, безне
кеше итү өчен китте бөтен көчең, шуңа да без
сиңа рәхмәтлебез. Ходай сине бездән, безне
синнән аермасын. Һәрвакыт ярдәмчел, аңлаучан, тырыш булганың өчен Аллаһының мең
рәхмәте яусын сиңа. Без сине бик-бик яратабыз!
Рәхмәт сиңа, әти, озак яшә,
Бәхет, шатлык белән гомер ит.
Чәчәкләргә кояш ничек кирәк бит
Син дә безгә шулай кирәк бит.
Җылы теләкләр белән тормыш иптәшең
Акилә Солтановна, кызың Лилия, киявең
Шамил, улың Руслан, киленең Динара, оныкларың Линар-Регина, Элина, Алсу, Регина,
оныкчаң Камилла һәм барча туганнарың.
Иске Кулаткы – Ульяновск – Димитровград –
Кирюшкино – Радищево – Новоспасск.
Хөрмәтле Ринат Ахметович
Шахутдинов!
Мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы һәм Иске Кулаткы икенче номерлы урта
мәктәбе коллективы Сезне гомер бәйрәмегез
белән котлыйлар. Һәр туар таң Сезгә хәер-хөрмәт, саулык, бәхет, җан тынычлыгы, уңышлар
алып килсен. Тормышның ямен, матурлыгын
тоеп, шатлыкка төренеп, кадер-хөрмәткә күмелеп, бала-оныкларыгызның, туганнарыгызның,
дусларыгызның игелеген, күңел җылысын сизеп,
яшәргә насыйп булсын. Фидакарь хезмәтегез
өчен тирән ихтирамыбызны белдерәбез!
Тормыш юлларыгыз һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелегез.
Озын гомер, бәхет, шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерегез.

Иске Атлаш авылында тормыш итүче Марс Дәүләтшович Зөлкәрнәевка
20 июньдә 50 яшь тулды. Ачык йөзле,
мәрхәмәтле тормыш иптәшем, әтиебез,
бабакаебыз, киявебез!
Таянычыбыз, ышанычыбыз, яклаучыбыз булып,
тормыш авырлыкларын җиңә-җиңә, балаларыңа, туганнарыңа игелек, шәфкатьлелек
үрнәге күрсәтеп, гомер итәсең. Синең кебек
сабыр, миһербанлы, саф күңелле әтиләр бик
сирәк. Ихлас күңелдән сине юбилейлы туган
көнең белән котлап, киләчәктә дә бер-беребезгә
терәк булып, җан җылысын тоеп, тынычлыкта,
муллыкта, тормышыбызның яме булып булып,
без балаларыңның, оныкларыңның, туганнарыңның, дусларыңның игелеген күреп, озын
гомер итүеңне телибез.
Шатлык-куанычлар, сәламәтлек,
Сине ташламасын, әти, гомергә.
Йортыбызны җылытучы учак,
Нур сибүче кояш син безгә.
Гомерләрең озын булсын,
әтиебез,
Бәхетләрең булсын гомерле.
Белеп яшә, безнең өчен җирдә,
Син иң изге һәм кадерле кеше.
Җылы теләкләр белән тормыш иптәшең
Венера Мөнировна, кызың Эльза, киявең
Денис, улың Эльнур, оныкларың Ясминә,
Амир, кардәшләрең Расим, Гөлҗиһан, Нурия,
Зәйтүнә гаиләләре белән.
Иске Атлаш – Ульяновск – Оренбург –
Николаевка – Сызран.
Хөрмәтле Наилә Мәимовна
Абдрәшитова!
Мәгариф хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы һәм Иске Кулаткы икенче номерлы урта мәктәбе коллективы Сезне истәлекле юбилеегыз
уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәләр. Сезгә
исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, шатлыклы
көннәр, якыннарыгызның ихтирамын тоеп
яшәвегезне телиләр. Якты көннәр, аяз таңнар
гына тормышыгызны бизәп торсын. Киләчәк
көннәрегез өметле булсын, зур шатлыклар
гына көтсен Сезне. Карусыз хезмәтегез өчен
олы рәхмәт Сезгә!
Гомерләрне еллар билгеләми,
Яшәү дәрте булсын күңелегездә.
Сәламәтлек, бәхет-куанычлар
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.

кызганмый эшләүче,
ярдәмчел шәхес муниципаль хезмәткәр эшен
дә осталык белән башкара. Коллегаларына
файдалы киңәшләр
биреп, бай тәҗрибәсе
белән уртаклашып, администрациянең эшен
әйдәп бара.
2007 елдан башлап
бүгенге көнгә кадәр
абруйлы шәхеснең
хезмәт юлы Иске Кулаткы икенче номерлы
урта мәктәбе белән
бәйле. Директор эшләгән чорда әле мәктәп
яшь, белемле кадрлар
белән тулылана, югары
күрсәткечләргә ирешә.
Ринат Ахметович
укытучы буларак та балалар хәтерләрендә иң
кадерле кешеләренең
берсе булып сакланып
калган олы хөрмәткә
лаеклы зат! Үзенең
тирә-ягындагы кешеләргә әле дә шатлык
өләшә, олысына да,
кечесенә дә кешелекле
һәм игелекле, абруйлы
киңәшче, шуңа күрә
дә олы ихтирам яулый. Укытучының иң
олы куанычы – укучыларының уңышларын
күрү. Бердәм дәүләт
имтиханнарына әзерлек алып бару буенча абруйлы укытучы
район буенча иң зур
күрсәткечләргә ирешә.
Ринат Ахметовичның 48

еллык педагогик эшчәнлеге югары бәяләнә.
Намуслы хезмәте өчен
"Халык мәгарифе отличнигы" исеменә, күп
санлы Рәхмәт хатларына лаеклы була. 2016
елда хезмәт алдынгысы буларак, аның исеме
район Почет тактасына
кертелде. Кеше күңеле
өчен иң кадерле, җылы
урын – аның гаиләсе,
тормыш иптәше белән
бергә саклаган учак,
балалары, оныклары
янәшәсендә. Ринат
Ахметович – гаиләсендә үз бәхетен тапкан
ир-ат. Тормыш иптәше Акилә Солтановна
белән нигезнең җылысын саклап, 47 ел бергә
гомер итеп, бүген дә
бер-берсенә булган
ихтирам, мәхәббәт
хисен тоеп, бер-берсен күз карашыннан
аңлап яшиләр. Акилә
Солтановна да гомерен балалар укытуга
багышлаган ханым.
Лаеклы ялда булуга
карамастан районның
җәмәгать тормышында
актив катнаша.
Кызлары Лилия
әти-әнисенең һөнәрен
сайлап, 26 ел Иске
Кулаткы икенче номерлы урта мәктәбендә
фидакарь хезмәт куя.
Биш ел дәвамында
әлеге мәктәптә директор вазифаларын үти.

Тормыш иптәше Шамил Камилович белән
ике бала тәрбияләп
үстерделәр.
Уллары Руслан Иске
Кулаткы районы буенча сәламәтлек саклау
һәм социаль иминлек департаментында
программист булып
эшли. Тормыш иптәше Динара белән әтиәниләре янәшәсендә
бергә дус-тату яшәп,
гаилә кыйммәтләрен
саклап, үрнәк тормыш
алып баралар.
Акилә Солтановнаның һәм Ринат Ахметовичның бүгенге көнгә 4
оныгы һәм 1 оныкчалары бар. Шахутдиновлар сокланырлык итеп
яшиләр, үткән елда
алар “Мәхәббәт һәм
тугрылык” медальләре
белән билгеләнделәр.
Игелекле хезмәте
белән райондашларының абруен яулаган Ринат Ахметовичка исәнлектә, бәхеттә якыннарына терәк, ышанычлы
таяныч булып, бала оныкларының игелеген
күреп, райондашларының горурлыгы булып,
җәмгыятькә кирәкле булып, озак еллар яшәргә
насыйп булсын.
Әлфия Яфарова.

Сочидан – җиңү белән!
Саратов шәһәрендә булып үткән балалар һәм яшүсмерләр
иҗатының “Дөньяның
бәллүр йөрәге” (“Хрустальное сердце мира”)
дип исемләнгән Халыкара фестиваль-конкурсында икенче урын
алган булса, 28 майдан
2 июньгә кадәр Сочи
шәһәрендә үткән әлеге фестивальдә Иске
Кулаткы районының
данын яклап, I нче
дәрәҗәле Лауреат исеменә лаек булды.
Биредә яшь талантлар инструменталь, вокаль, бию, цирк-театр
жанрларында көчләрен
сынаштылар. Ике этапны да уңышлы гына
җиңеп чыгучылар “Лауреат” исеменә ирешү
өчен иҗади ярышта
катнаштылар. Әйтергә
кирәк, һәрбер конкурсант югары дәрәҗәдә
чыгышлар ясап, җиңүгә
лаеклы иде.
Чыгыш ясаучыларның сәхнә осталыкларын профессиональ
жюри бәяләде. Алар
арасында Мәскәү, Ро-

стов на Дону, Сочи
шәһәрләреннән югары
дәрәҗәле мәдәният
белгечләре иде. Һәрбер чыгышны бигрәк
катгый караш белән
бәясәләр дә, бәйрәм
хисе бер дә кимемәде.
Балаларның сәнгатькә
осталыклары, үзләрен
сәхнәдә тоту белүләре
беркемне дә битараф
калдырмады. Дуслык,
бердәмлек хисе белән
үрелеп барган конкурс
балаларның остазларын, иҗади төркемнәрнең җитәкчеләрен дә
читтә калдырмады.
Аралашу, фикер алышу, җылы атмосфера
хөкем сөрде. Һәм әлеге өч көнлек эшнең
нәтиҗәсен йомгаклау
– Гала-концерт программасы уртак проект
итеп ясалды.
Бүләкләү тантанасы аеруча көтеп алган, дулкынландырган,
шатландырган вакыйга
иде. “Дөньяның бәллүр
йөрәге” (“Хрустальное
сердце мира”) үзәк
Халыкара конкурс-фестивальдә вок аль

жанрында катнашучы
балалар арасында сәнгать мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучысы Эльвира Деникаева
I нче дәрәҗәле Лауреат исеменә лаек дип
табылды.
"Сәләтле остаз булмаса, сәләтле балалар
булмас иде", - дип
юкка әйтмиләр халык
телендә. Эльвираны
әлеге конкурска әзерләгән укытучысы Венера Адельхановна
Деникаева «Сәнгатькә
һәм балалар арасында
мәдәният үсешенә зур
өлеш керткән өчен” дип
аталган Рәхмәт хаты
белән билгеләнде.
Без дә Эльвираны зур җиңүе белән
котлыйбыз. Аңа яңадан-яңа уңышлар,
киләчәктә тагын да
югарырак үрләр яулавын телибез. Җыр-моң
белән тулы күңелең киң
булсын. Саулык, иминлек, ак юллар һәм бәхет
сине һәркайда озатып
йөрсен иде!
Әлфия Яфарова.

“Бердәм Россия” партиясенең урындагы бүлекчәсе конференциясендә политсовет составы яңартылды. Шулай ук урындагы политсовет Секретаре Э.Ә. Ганеевка
алты кешедән торган урынбасарлар сайланды. Алар һәркайсы үз вазифасын
үтәячәк. Мәсәлән, Р. Я. Үмәров - беренче урынбасары, Р.Р. Тәминов – депутатлар
группасы белән эшләү буенча, Ш.С. Курамшин - җәмәгать берләшмәләре белән
эш итү, Н.Л. Ямашева - агитация – пропаганда эшләре буенча, Э.Ш. Кунеевская
- халык мөрәҗәгате, җәмәгатьне кабул итү эшләре буенча, Л.Р. Амирова – партиянең урындагы башкарма комитеты җитәкчесе буларак эшләрне алып барачаклар.
“Бердәм Россия” партиясе конференциясенең көн кадагына берничә проблема
да кертелгән иде. Шулар арасында язгы кыр эшләренә йомгак ясау буенча авыл
хуҗалыгы бүлеге җитәкчесе И.К. Аделов чыгыш ясады. Бердәмроссиялеләр
аңа бик күп сораулар бирделәр һәм үзләренең тәкъдимнәрен әйттеләр. Урындагы политсовет Секретаре Э.Ә. Ганеев конференцияне эшлекле һәм файдалы
мәсьәләләрне карау һәм тикшерү нигезендә алып барды. Конференциядә Иске
Кулаткы район администрациясе Башлыгы И.А. Аблязов, кешелек потенциалын
үстерү буенча беренче урынбасары В.А. Деникаева, пенсионерлар Союзы рәисе
Р.Я. Мусина кунаклар буларак катнаштылар.
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Россия Герое исемен мәңгеләштерү

Батыр улларыбызны, уңган
кызларыбызны онытырга һич тә
хакыбыз юк. Хәтер үлмәскә тиеш.
Әгәр үлсә, без татар халкының
Сөембикәсен, Габдулла Тукаен,
Муса Җәлилен белгән булыр
идекме? Әлбәттә, юк. Батырлар
үрнәгендә батырлар тәрбияләнә.
Безнең Вязовый Гай авылы
егете Рәфәгать Хәбибуллин да
алар һәм Маресьев, Гагарин
үрнәгендә тәрбияләнеп үсте бит.
Авылыбыз малае Россия Герое
булыр дип, кем уйлаган?!
Без, авыл халкы, аның батырлыклары һәм хәрби службасында дәрәҗәләр яулавы

Авыл хуҗалыгында ел әйләнәсендә эш бетми. Әле күптән
түгел генә чәчү дә төгәлләнде
кебек, тик кырлар эш турында
оныттырмыйча кабат үзләренә
дәшә башладылар. Чөнки яңгырлар арты чүп үләннәр күтәрелде.
“Вязовый Гай” производство
кооперативының механизаторлары да аларга каршы көрәш
алып баралар. Шушы көннәрдә
кыр эшчәннәре 500 гектар чәчкән көнбагышның рәт араларын
культивацияләүгә керештеләр. Бу
эшне башлап җибәрер алдыннан
без “Күмәк көч” район газетасының
журналистлары хуҗалык җитәкчесе Фәрит Абдулкәбирович Курмакаев белән кырда очраштык.
Ул механизаторлар белән бергә
культиватор пычакларын җайга
салып тора иде.
- Ходай кушса, ел имин булып
быел мул уңыш алырга ниятлибез,
– дип башлады сүзен тәҗрибәле
җитәкче.
– Агымдагы елда 490 гектарда
- арпа, 250 гектарда - солы, 602 гектарда - берьеллык үләннәр һәм
500 гектарда көнбагыш чәчтек.
Моңардан тыш 220 гектарда
- күпьеллык үләннәребез, 600
гектарда уҗым культураларыбыз
бар. Аларның торышы да бик
уңай хәлдә.
Икмәк үстерү борынгы әби-бабаларыбыздан килгән бит. Авыл-

Хәтер яшәсен

турында ишетә идек. Тик авылга
кайткач, ул гади кеше, үзебезнең
тиңебез кебек барчабыз белән
дә аралашты, аның тыйнаклыгы
таң калдыра хәзер дә. Бүген дә
әле Рәфәгатьнең юклыгына
ышанасы килми, кайтыр, сөйләшеп йөрер кебек тоела. Тик
аның каберлегендә һәйкәл генә
Рәфәгатьнең батырларча һәлак
булуы турында сөйли. Шулай ук
авылыбыз уртасында, клубның
Бөек Ватан сугышы һәйкәленең
икенче ягында төзелеп торган
сквер, аның булачак һәйкәленең
урыны авылда тиздән нәрсәдер
көтеләчәге турында исбатлый.

Әйе, безнең Вязовый Гай авылы
зур чарага әзерләнә. Россия Герое - Рәфәгать Хәбибуллинның
Сирия җирендә батырларча һәлак
булганына 8 июль көнне бер ел
тулачак. Яхшы кешенең яхшы
эшләре үзе үлгәч тә дәвам итә
икән. Безнең онытылып барган
авылыбызга җан кереп киткәндәй
булды. Төзекләндерү эшләре гөрләп бара, авыл мәдәният йорты
ремонтлана, урамнарга асфальт
җәелә, иске йортлар сүтелә, яшәп
торганнары матурайтыла. Чөнки
Рәфәгатебезне искә алырга дип
13 июль көнне бик күп кунаклар
көтелә. Ул бит безнең кечкенә
генә авылыбызны бөтен илгә
танытты. Ә татар кешесе кунак
каршы алганда, бик нык әзерләнә. Төзекләндерү, сквер ясау
һәм авыл клубын ремонтлауга
өлкә, район бюджетыннан да,
үз якташларыбыздан да мал
туплана һәм шушы эшләрне башкаруга кулланыла. Бүген “Авеста”
фирмасы эшчеләре Геройның
бюстын урнаштырырга нигез,
скверның урынын салып торалар.
“Тан” юллар төзү һәм ремонтлау
предприятиесе юлларга керешә.
Рәфәгать Хәбибуллинның хәләл
җефете Рамилә Мәсум кызы
тормыш иптәшенең каберлегенә Кореновск шәһәреннән
китереп, Рәфәгатьнең элеккеге
хезмәттәшләре, дуслары белән
берлектә зур һәйкәл - монумент

куйдылар. Бу эшләрне оештыруда район Башлыгы Э.Ә. Ганеев,
урынбасары М.М. Бәширов,
район администрациясе, аның
Башлыгы И.А. Аблязов, беренче
урынбасары В.А. Деникаева,
авыл старостасы Ф.А. Курмакаев,
авыл администраторы Ф.И. Нигъмәтуллин да зур тырышлык куйдылар. Россия Герое - Рәфәгать
Хәбибуллинның исемен йөртүче
авыл клубы "Халык инициативасы" өлкә программасы буенча
капиталь ремонт күрәчәк. Монда
халык үзе дә бик теләп акчалар
кушылды, “Вязовый Гай” коопера-

тивы җитәкчесе Ф.А. Курмакаев
100 мең сум акча кертте, авыл
халкыннан 42 мең сум җыелды,
хәтта Иске Кулаткыда яшәсәләр
дә В.А. Деникаева, Ф.А. Кузәева,
Кореновскида яшәсә дә Рәфәгать
Хәбибуллинның хатыны Рамилә
Мәсумовна да, Иске Зеленай
авыл поселениесе администрациясе Башлыгы Р.Җ. Бикбаева

Чын җитәкче булганда

да яшәп авыл хуҗалыгы белән
шөгыльләнмәсәк, безнең өчен
кем хезмәт итәр? Хуҗалыгыбызның мөмкинлекләреннән чыгып
быел 1352 гектарда Зирекле
авылының ташланган җирләрен
дә эшкәртергә булдык һәм хәзер
безнең карамакта 4152 гектарда
чәчелә торган мәйдан бар.
Югарыда әйтеп үткән күләмдә
чәчелә торган мәйдан биләгән
хуҗалык ул торгынлык елларында да зур хуҗалыклардан
саналды һәм бүген “Вязовый Гай”
производство кооперативында
эшләр бүген дә гөрләп бара. Ник
дисәгез? Чөнки хуҗалык җитәкчесе аны төрле тар-мар итүләрдән

саклап кала алган. Саклап калу
гына түгел ул экономикасын ныгыткан һәм һәр ел аның техник
паркын яңартып килгән.
Бүген “Вязовый Гай” производство кооперативында 30 кеше
эшли һәм 2017 елның биш аена
аларның уртача хезмәт хакы 17
мең сум тәшкил иткән. Соңгы
елларда хуҗалыкның техник паркына уңыш җыяр өчен 2 “Вектор”,
1 “Симбирицид”, терлек азыклары хәзерләү өчен 1 “Полесье”
комбайннары, “Беларус 89.2”
һәм “Беларус 89.1” маркалы 4
трактор, шулай ук төрле маркалы чәчкечләр, башка агрегатлар
кайтарылган.

Техникалар яңа булганга күрә,
кыр эшләрен алып барганда
ватылулар да сирәк була. Көнбагыш культурасына рәт араларын
эшкәртүдә куәтле “Беларус”
ларда мезанизаторлар: Наил
Вәлиәхмәтов, Рафаэль Аделов,
Руслан Никашкин тырышып
хезмәт итәләр.
Зирекле авылы җирләрен
яңадан куллану, яисә алардан
киләчәктә уңыш алуга нигез салу
өчен көрәш бара. Биредә механизаторлар Рафаэль Туктаров, Ринат Абәйдуллин, Илдар Муракаев
куәтле “К-744”, “К-701”, “АТМ5280”
тракторларында кырларны сөрү
белән мәшгульләр.
Техник ремонт звеносы да тик
тормый. Эш вакытында агрегатлар ватыла калса, хуҗалыкның
тимер белән эретеп ябыштыручысы Александр Кузьмин һәм
башка мастер-көйләүчеләр минуты белән кырга килеп җитәләр.
Аш пешерүче Лилия Муракаева һәм аның ярдәмчесе Адилә
Алимҗанова кыр эшчәннәрен 2-3
мәртәбә кайнар ризыклар белән
сыйлыйлар һәм механизаторлар
аларга һәрчак олы рәхмәтле булып калалар.
Хуҗалыкта 23 яшьлек механизатор Ринат Абәйдуллин - иң яшь
һәм 70 яшьлек электрик иң олы
кадрлардан саналалар.
Кырчылык бригадасы брига-

Балалар ялы - мөһим мәсьәлә
Мәктәп укучыларының җәйге
каникуллары дәвам итә Безнең
районда балаларның җәйге ялын
оештыруга , сәламәтләндерү өчен
уңайлы шартлар тудыруга зур
игътибар бирелә. Хәзерге вакытта
район буенча 11 мәктәптә ял һәм
сәламәтләндерү лагерьләренә
7 -15 яшьтәге 396 бала йөри.
Лагерьләрдә бар мөмкинлекләр
дә булдырылган. Көндәлек ашау
рационында 2 мәртәбә туклану
каралган, шуларның күпчелек өлешен яшелчә, җиләк-җимешләр,
боткалар, итле ризыклар тәшкил
итә. Көн дәвамында балалар өчен
ял итү, уеннар, актив һәм сәламәт

тормыш рәвеше алып бару өчен
вакыт бүленгән. Бирегә йөрүче
балалар өчен китапханәләрдә,
балаларга өстәмә белем бирү үзәгендә, балалар һәм яшүсмерләр
спорт мәктәбендә төрле чаралар
үткәрү, район мәдәният йортында
кино, мультиклар карау, Иске
Кулаткы тарих һәм крайны өйрәнү
музеенда экскурсияләр оештыру
планлаштырылган.
Ял итүчеләргә биредә бик
рәхәт. Алар зур кызыксыну белән
лагерьләргә йөриләр. Балалар
бик активлар.
Хәзерге вакытта “Светлячок”,
“Родон” сәламәтләндерү ла-

Бәйрәм кайтавазы
да өлешләрен керттеләр.
Без вязовыйгайлылар үзебезнең авылдашыбыз, Россия
Герое Рәфәгать Хәбибуллинның
исемен мәңгеләштереп, киләчәк
буыннарга җиткерергә тырышабыз. Авыл китапханәсендә аның
турында мәгълүматлар туплана,
28 май көнне Рәфәгатьнең туган
көненә багышлап “Туган ягым
мәхәббәтем минем” фестивале
кысаларында аңа багышланган
концерт оештырылды. Анда
аның турында авыл халкы язган
шигырьләр, бәетләр яңгырады.
Мәҗлесләр үтеп тора, аңа догалар укыла. 12 июльдә әнисе
Гөлҗиһан апа уллары Заһид
гаиләсе белән елын уздырачаклар, шулай ук 12 июльдә Р.М.
Хәбибуллин исемен йөрткән Иске
Кулаткы икенче номерлы урта
мәктәбендә һәйкәл ачу тантанасы
булачак, 13 июльдә Вязовый Гай
авылында зур кунаклар кабул
итәбез, район администрациясе
Рәфәгать исеменә багышлап,
футбол турниры, турслет оештырачак, 14 июльдә хатыны Рамилә
Мәсум кызы Иске Кулаткы “Әнвәр”
мәчетендә иренең бер еллыгына
багышлап дога мәҗлесе уздырачак. Чаралар үтеп тора һәм
үтәчәк, Геройның хәтере мәңгегә
сакланачак. Без аны киләчәк
буыннарга җиткерәчәкбез.
Сания Юсупова.
Вязовый Гай авылы.

диры Нәбиулла Салихов быел ноябрь аенда 60 яшен тутыра. Аның
белмәгән эше юктыр. Кирәк икән
ул машина белән кырга барып,
техникаларны да заправкалый,
кирәк икән үз кулы белән аларны
җайлау эшләрендә дә катнаша
һәм шулай ук склад мөдире вазифаларын да башкара.
Сүз уңаенда терлекчелек
тармагы турында да берәр сүз
әйтсәк, бик урынлы булыр. Бу
хуҗалыкта 400 баш мөгезле-эре
терлек тәшкил итә. Шуларның 152
се сыерлар һәм 248 се яшь үрчем
маллар. Терлекчелек тармагында әтиле-уллы Рәшит һәм Илгиз
Салиховлар, Камил Хөсәенов
тырышып хезмәт итәләр. Терлекчеләр малларның көрлеге
турында уйлап, аларны мул итеп
печәне үскән җәйге көтүлекләрдә
көтәләр.
8 июльдә, якташыбыз, Россия
Герое Рәфәгать Хәбибуллиның
Сирия җирендә һәлак булуына
бер ел тула. Аны искә алу уңаеннан Вязовый Гай авылында
Геройга бюст кую һм төзекләндерү эшләре алып барыла. Бу
эшләрне башкаруда “Вязовый
Гай” производство кооперативы
да актив катнаша.
Рөстәм Арифуллин.

герьләрендә күп балалы, авыр
хәлдә булучы, асрамага бала
алучы гаиләләрдә тәрбияләнүче, мөмкинлекләре чикләнгән 18
бала ял итәләр.
Җәй дәвамында балаларга
күңелле ял итеп, дуслары, сыйныфташлары белән аралашып,
кәефләрен күтәрергә сәламәтлекләрен ныгытырга дигән теләктә калабыз. Җәйге каникуллар
онытылмас, җылы хисләр калдырсын, якты хатирә булып күңелләрендә саклансын иде.
Әлфия Яфарова.

РӘХМӘТ ХАТлары

Медицина хезмәткәрләрен
котладылар

Медицина хезмәткәрләре
көне уңаеннан районыбызның
медицина учреждениеләре табиблары, фельдшерлары, шәфкать
туташлары һәм хезмәткәрләре
адресына бик күп җылы сүзләр
яңгырады. 16 июнь көнне Иске
Кулаткы район больницасында
медицина хезмәткәрләренең
һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан
тантаналы чара үткәрелде. Әлеге чарада район Башлыгы Э. Ә.
Ганеев, район администрациясе
Башлыгының кеше потенциалын
үстерү буенча урынбасары В. А.
Деникаева, район администрациясе белгечләре, үзәкләштерелгән
клуб челтәре директоры А. Р.
Деникаев, район мәдәният йорты
хезмәткәрләре катнашты. Традиция буларак район мәдәният
йорты хезмәткәрләре ак халатлы

хезмәт ияләренә бәйрәм концертын бүләк иттеләр. Алдынгы табиб, акушер һәм фельдшерларга,
медицина өлкәсендә фидакарь
хезмәт куючы ветераннарга район Башлыгы Э. Ә. Ганеев, район
администрациясе Башлыгы И. А.
Аблязов һәм медицина хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы
тарафыннан Почет грамоталары
тапшырылды. Район Башлыгы
Э. Ә. Ганеев барлык медицина
хезмәткәрләрен, ветераннарны
һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан
кайнар тәбрик итте һәм район
больницасының ихтияҗларына
50 мең сум күләмендә акчалата
ярдәм күрсәтте. Ә инде медицина хезмәткәрләренә тагын
да югарырак баскычларга менү
бурычын куйды.
– Халык сәламәтлеге сагын-

дагы хезмәтегез мактауга лаек.
Яхшы эшләү өчен бөтен мөмкинлекләр дә – квалификацияле белгечләр, уңайлы хезмәт шартлары,
җиһазлар бар. Алга куелган хәл
ителәсе мәсьәләләрне бергәләп
чишәргә тырышырбыз, – диде
ул. – Иң мөһиме – кеше гомере.
Безнең районыбызда гади, тырыш
халык яши. Аларның барысына
да ягымлы мөнәсәбәттә булып,
елмаюыгызны кызганмасагыз иде.
Ра й о н а д м и н и с т р а ц и я с е
Башлыгының кеше потенциалын
үстерү буенча урынбасары В. А.
Деникаева, район больницасының
баш табибы С. А. Кунеевский,
медицина хезмәткәрләренең
профсоюз оешмасы җитәкчесе,
табиб – терапевт Г. Ш. Мамадалеева да бәйрәм котлауларын
юлладылар. Баш табиб С. А. Кунеевский барлык медицина хезмәткәрләренә фидакарь хезмәтләре
өчен ихлас рәхмәтен белдерде.
Район башлыгы Э. Ә. Ганеев һәм
район администрациясе Башлыгы И. А. Аблязов адресына да
рәхмәт сүзләре яңгырады.
Ә инде медицина тармагында
хезмәт куйган хөрмәткә лаек
ветераннар Р. З. Байгулова, К. М.
Фәйзуллин, С. А. Деникаева, Р.
Ә. Сәләева, З. Б. Ахмерова һәм
башкалар, бәйрәмдә олы кунаклар буларак катнаштылар һәм
яшь буынга үгет-нәсыйхәтләрен,
күрсәткән игътибарлары өчен
рәхмәт сүзләрен җиткерделәр.

Гаделлек һәм җәмәгать контроле палатасында

Төп игътибар - юлларга

13 июньдә район администрациясендә Иске Кулаткы районы
гаделлек һәм җәмәгать контроле
палатасының чираттагы утырышы булып үтте. Утырышны
Иске Кулаткы район администрациясенең Башлыгы И. А. Аблязов
алып барды. Ул үзенең чыгышында беренче кварталда палатаның
эшенә анализ ясады һәм кайбер
кимчелекләргә тукталды.
Киңәшмәдә утыручылар видеоселектор аша Ульяновск
өлкәсенең коррупциягә каршы
көрәш алып бару буенча уполномоченные Александр Евгеньевич
Яшинның чыгышын карап тыңладылар. Ул аеруча өлкәбездә
юлларның торышы буенча җитди
анализ ясады.
Бу утырышта шулай ук Ульяновск өлкәсенең коррупциягә
каршы көрәш алып бару буенча
уполномоченныеның ярдәмчесе
Владимир Викторович Филонов

та катнашты.
Ул юлларны ремонтлауда финанс средстволарының дөрес куллануын контрольгә алу кирәклеге
турында басым ясап сөйләде.
- Һәр юлның участогында инструктаж үткән җәмәгать вәкиле
булырга тиеш һәм юлларны
кабул иткәндә, катгый таләпләр
куелсын иде, - дип белдерде В.
В. Филонов.
В. В. Филоновның фикерләрен
уртаклашып, район администра-
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циясе Башлыгының урынбасары
И. Ш. Мәгдиев, Иске Кулаткы районының гаделлек һәм җәмәгать
контроле палатасының рәисе Р. М.
Байбикова чыгышлар ясадылар.
Иске Кулаткы район администрациясенең алып баручы
белгече Р. Ш. Кушаев утырышта
катнашучыларга районыбыздагы
юлларга ремонт эшләре башкарылуы һәм бу юнәлештә киләсе
планнар белән таныштырды.
Рөстәм Арифуллин.

Компания "Оптик-Люкс" предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент готовых очков с диоптриями и бесплатную помощь в их подборе, согласно Вашим индивидуальности, особенностям и предпочтениям.
Разнообразные предложенные Вам очки (корригирующие, тонированные,
антибликовые, хамелеон и т.д.) снимут лишнее напряжение и обеспечат
Вашим глазам защиту от компьютера, солнца, неправильного света в т.ч.
света люминесцентных ламп. Стоимость готовых очков начинается от
500 руб. Подбор очков с диоптриями осуществляется на основании текущей степени посадки зрения с соблюдением межцентрового расстояния.
Мероприятие будет проводиться в районном Доме Культуры
26 июня с 10:00 до 17:00 ч.

Хезмәтегез хөрмәткә
лаек

Иң яхшы җырчыны, биючене, шигырь укучыны ничек ачыкларга? Иске
Кулаткы балаларга өстәмә белем бирү
үзәге педагоглары моның серен яхшы
беләләр. Шуңа да әлеге үзәктә эшләп
килүче түгәрәкләргә балаларыбыз
бик теләп йөриләр һәм төрле яклап
сәләтләрен үстерәләр. Тәҗрибәле
педагоглар балаларны һәрвакыт
ачык йөзләре белән каршы алалар,
дәресләрен дустанә атмосферада
үткәрәләр. Башка белем һәм тәрбия
бирү учреждениеләре белән тыгыз
элемтәдә булып эшләүләре дә сокландыру хисләре генә уята. Күптән түгел
генә Иске Кулаткы опека һәм попечительлек службасы белән берлектә
балаларыбызны өлкә конкурсында
катнашырга әзерләделәр. Насиба
һәм Руслан Салиховлар, Элина белән
Алина Хәйруллиналар Ульяновск
шәһәрендә алмаш гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар өчен үткәрелгән
“Радуга” балалар сәнгать иҗаты конкурсында катнаштылар. Балаларга
өстәмә белем бирү үзәге педагогы Л.
Р. Алькаева балаларыбызны җырларга
да, матур итеп биергә дә өйрәтте.
Шуңа да балаларыбыз конкурста
югары дәрәҗәдә чыгышлар ясап,
җиңүчеләр исеменә лаек булдылар.

Балаларыбыз кыйммәтле бүләкләр,
Дипломнар һәм Ульяновск шәһәрендәге аквапаркка бушлай керү сертификатлары белән бүләкләнделәр.
Алар белән бергә без, әниләре дә
бик шатландык. Балаларга өстәмә
белем бирү үзәге директоры Р. Н.
Кузәевка, педагог Л. Р. Алькаева һәм
әлеге үзәкнең барлык педагогларына,
опека һәм попечительлек службасы
җитәкчесе З. Р. Джамаевага, белгеч Г.
Х. Яфаровага изге рәхмәт сүзләребезне җиткерәсебез килә. Кайчан гына
мөрәҗәгать итсәк тә һәрвакыт ачык
йөзегез белән каршы аласыз, ярдәмегездән ташламыйсыз. Балаларыбызга
дөрес тәрбия бирүдә, төрле яклап
сәләтләрен үстерергә ярдәм итүегез
олы хөрмәткә генә лаек. Һәрвакыт
шундый олы җанлы, ачык күңелле,
тырыш, гади һәм кешелекле булуыгызга сокланабыз. Киләчәктә дә Сезгә
саулык-сәламәтлек, гаиләләрегездә
тынычлык, иминлек, авыр хезмәтегездә уңышларга гына ирешүегезне
теләп калабыз. Без Сезне яратабыз
һәм хөрмәт итәбез.
Фәния Миннибаева һәм
Расимә Салихова гаиләләре
белән.

Элемтәләребез өзелмәс
Иске Кулаткы һәм Тереньга
районнарының татар автономияләре арасында көннән-көн
дуслык җепләре һәм элемтәләре
ныгый бара.
Күптән түгел генә безнең
Тереньга эшчеләр поселогында
“Татар теле һәм мәдәнияте көне”
булып үтте. Анда Иске Кулаткы
районының һәвәскәр артистлары да актив катнаштылар.
Алар матур концерт оештырып,
үзләренең искиткеч чыгышлары
белән тереньгалыларны таң
калдырдылар. Аеруча “Чишмә”
ветераннар хорының, “Ләйсән”
балалар ансамбленең, “Гөлшаян” җыр ансамбленең, артистлар
Резеда Абәйдуллинаның, Фәрит

һәм Фәнис Абдуллиннарның һәм
башкаларның чыгышлары бик
ошады. Кулаткылыларның ике
сәгатькә якын иҗади чыгышларын
тыңлап, күңелләребезгә рәхәт ял
алдык.
Безнең элемтәләр киләчәктә
дә өзелмәс һәм бердәм булып
яшәрбез.
Иске Кулаткы һәвәскәрләренең Тереньгага килүләрен оештырган өчен Иске Кулаткы район
Башлыгы Э. Ә. Ганеевка, матур
чыгышлар өчен Иске Кулаткы
һәвәскәрләренә олы рәхмәтләребезне белдерәбез.
Камил Аминов,
Тереньга районының
“Татар автономиясе” рәисе.

Мәчетләребезгә татар газеталары
“Күмәк көч” һәм “Өмет” газеталары безнең районыбызның һәм
өлкәбезнең көзгеләре дип әйтсәк,
һич ялгыш булмас. Чөнки аларның
битләрендәге хәбәрләрне укып,
без якташларыбызның тормышлары, көнкүрешләре белән даими
танышып торабыз. Саф татар
телендә чыккан газеталар туган
телебезне саклап калуда да зур
ярдәм итәләр һәм, бәлки, без
аларны зур теләк белән өйләребезгә яздырып алабыз да.
Бу газеталарны мөселман, дин
кардәшләребез яратып укыйлар
һәм алар районыбызның мәчетләренә дә үтеп керәләр.
Аны
район мәчетләренә

рәсмиләштерүдә якташыбыз,
район Башлыгы Э. Ә. Ганеев
даими ярдәм күрсәтеп тора.
Менә быел да Эдуард Әнвәрович райондагы барлык мәчетләребезгә “Күмәк көч” һәм
“Өмет” газеталарын яздырып
алуга үзеннән матди ярдәм итте.
Шушы изге гамәле өчен без,
районыбызның мөселманнары,
Эдуард Әнвәрович Ганеевка
район газетасы аша олы рәхмәтләребезне белдерәбез.
Әкрам Салихов,
Иске Мостяк авылының
19нчы номерлы “Югары оч”
мәчете баш имамы.
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26 Дүшәмбе
июнь

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
0 8 : 3 0
"Яшәсен театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Ак чәчәкләр". 12+
10:05 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Татарлар" 12+
11:30 "Белем дөньясы" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Кыргый табигать
балалары". 0+
14:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Тамчы-шоу" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч".
19:10 "Халкым минем"
19:40 "Туган җир" 12+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Таяну ноктасы"
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Ак чәчәкләр". 12+
23:35 "Яшәсен театр!"
00:00 "Яңалыклар" 12+
0 5 : 0 0
«Җырлыйк
әле!» 6+
05:50 Татарстан
хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Последний янычар» . 12+
10:00 «Үч». 10:50 «Канун. Парламент Җәмгыять» 12+
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 «Чёрные кошки”.
13:00 “Семь дней”. 12+
14:00 “Закон. Парламент. Общество”
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта
эзлебез» 6+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Чародей”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 «Татарлар» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы”
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Чёрное озеро”
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+

6.00, 7.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
4.10 «Темная сторона»
5.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Чәршәмбе
28
29
27 Сишәмбе
июнь
июнь

Пәнҗешәмбе

июнь

30

Җомга
июнь

20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Ак чәчәкләр". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Ак чәчәкләр". 12+
10:15 "Башваткыч" 6+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Туган җир" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Кыргый табигать
балалары". 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч". Телесериал
19:10 "Җырлыйк әле!" 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Ак чәчәкләр". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

20:30 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Ак чәчәкләр". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Манзара".
08:05
"Нәсыйхәт" 6+
08:30 "Яшәсен
театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Музыкаль каймак"
10:10 "Ком сәгате" 12+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч".
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч". 12+
19:10 "Ышанып яшим
мин..." 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Ватандашлар" 6+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Музыкаль каймак"
22:45 "Ак чәчәкләр". Телефильм 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

05:00 "Музыкаль каймак"
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 «Последний янычар». 12+
10:00 «Үч».
10:50 «Родная земля” 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Чёрные кошки».
13:00 «Путь» 12+
13:15 “Фолиант в столетнем переплете” 12+
13:30 «Не от мира сего...»
13:45 «Я обнимаю глобус….» 12+
14:00 «Если хочешь быть
здоровым» 12+
14:15 «Дорога без опасности» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә»
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Чародей”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 “Татарлар” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы”
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Чёрное озеро” 16+
21:30 Новости Татарстана 12+

05:00 «Җырлыйк әле!»
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 «Последний янычар». 12+
10:00 «Үч». 12+
10:50 «Соотечественники». 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Чёрные кошки».
13:00 «Каравай» 6+
13:30 “Наша республика.
Наше дело”. Ток-шоу 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 “Яшьләр тукталышы” 12+
15:40 Мультфильмы
16:00 “Чародей”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 “Татарлар” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Чёрное озеро” 16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра»

0 5 : 0 0
“Башваткыч”
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Последний янычар». л 12+
10:00 «Үч».
10:50 «Белем дөньясы»
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Чёрные кошки».
13:00 “Каравай” 6+
13:30 “Фолиант в столетнем переплете” 12+
13:45
«Не от мира
сего…» 12+
14:00 Документальный
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
1 4 : 4 5 « Х оч у м ул ьт фильм!» 0+
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15 “Әдәби хәзинә” 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Чародей”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 «Татарлар» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Чёрное озеро” 16+
21:30 Новости Татарстана 12+

05:00 "Халкым
минем..." 12+
05:25 "Нәсыйхәт" 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник ” 12+
09:00 «Последний янычар». 12+
10:00 «Үч». 12+
10:50 «Нәсыйхәт» 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 Документальный
фильм 12+
13:00 “Башваткыч” 6+
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Профсоюз – союз
сильных” 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
1 4 : 4 5 « Х оч у м ул ьт фильм!» 0+
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15 “Тамчы-шоу” 0+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Чародей ”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 “Туган җир” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Белем дөньясы»
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “ДК” 12+
21:15 “Если хочешь быть
здоровым...” 12+

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Ак чәчәкләр". 12+
10:10 "Җырлыйк әле!" 6+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Халкым минем" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч".
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Кыргый табигать
балалары". 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә

6.00, 7.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
3.55 «Квартирный вопрос» (0+)
5.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
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06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен

6.00, 7.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
3.55 «Дачный ответ»
5.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
0+
08:30 "Яшәсен театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Ак чәчәкләр". Телефильм 12+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Яшьләр тукталышы" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч".
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Кыргый табигать
балалары". 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә

6.00, 7.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
4.00 «Судебный детектив» (16+)
5.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

6.00, 7.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 2.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
4.30 «Первая кровь»
5.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

1

Шимбә
июль

06:00 "Җырларымны сезгә юлладым". 6+
07:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
09:30 "Адәм белән Һава".
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:45 "Сабантуй маҗаралары". 0+
14:30 "Канун. Парламент.
Җәмгыять" 12+
15:00

"Sиңа Mиннән

Sәлам" 6+
17:30 "Нәсыйхәт" 6+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә

20:10 "Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Адымнар" 12+
21:30 М.Кәрим. "Кыз урлау". М 12+
23:35 "Мин – Буран кызы".
01:45 Р.Батулла. "Зәйтүнәкәй". 12+
05:00 Концерт
07:00 "Sиңа
Mиннән Sәлам"
09:30 "Автомобиль" 12+
10:00 “Кайнар хит” 12+
11:00 “Халкым минем...”
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 "Каравай" 6+
12:30 "Видеоспорт" 12+
13:00 «Канун. Парламент
Җәмгыять» 12+
13:30 З. Кадыйрова, Р.
Зәйдулла. “Язмыш сынавы”. 12+
16:30 «Татарлар» 12+
17:00 “Без тарихта эзлебез” 6+
17:30 “Әдәби хәзинә” 12+
18:00 “Яңа ел төнендә”.
19:30 Новости в субботу
20:00 “Адымнар” 12+
20:30 “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу
22:00 «Бумеранг”. 16+
23:45 «Клиника”. 16+
7.15 «Звезды сошлись»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.25 «Умный дом» (0+)
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.55 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.50 «Ты супер!» (6+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.05 «Ты не поверишь!»
22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
1.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
3.20 «Тодес». Юбилейный концерт (12+)
5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
5.55 «Их нравы» (0+)

2

Якшәмбе
июль

06:00 "Дөнья
буйлап сәяхәт".
12+
07:25 "Сабатуенда". Концерт-тамаша
09:25 "Яшьләр тукталышы" 12+
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим татарский язык" 0+
10:30 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
11:00 "Белем дөньясы"
11:30 "Халкым минем"
12:00 "Юллар язам".
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 М.Кәрим. "Кыз
урлау". 12+
15:40 "Шаян хәлләр"
16:30 "Музыкаль каймак" 12+
17:20 "Әдәби хәзинә"
17:50 "Без тарихта эзлебез" 0+
18:20 "Яшибез, үкенмибез!". 6+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05 "Сабатуенда".
Концерт-тамаша 0+
22:00 Жан Батист Мольер. "Хәйләкәр уеннары". 12+
2 3 : 2 0 " Х а л кым минем" 12+
23:45 "Ком сәгате" 12+
00:40 "Tатарлар" 12+
05:00 Концерт
6+
08:00 “Адымнар” 12+
08:30 Мультфильмы
09:00 “ДК” 12+
09:15 Документальный
фильм 12+
09:45 “Тамчы-шоу”
10:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
10:45 “Музыкаль каймак” 12+
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 “Каравай” 6+
12:30 Документальный
фильм 12+
13:00 “Закон. Парламент. Общество” 12+
13:30 “Адымнар” 12+
14:00 “Харис Нигмәтҗанов моңнары”.
15:00 “Ком сәгате”
16:00 “Җырлыйк әле!”
6+
17:00 “Видеоспорт”
17:30 “Әдәби хәзинә”
18:00 “Башваткыч” 6+
19:00 Телефильм 12+
19:30 “Семь дней”.
20:30 Концерт 6+
21:30 “Кичке аш” 6+
22:00 “Семь дней”.
23:00 “Тост”. 16+
00:40 Документальный
фильм 12+

6.30, 3.25 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА» (16+)
8.00 «Центральное телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача»
12.00 «Чудо техники»
12.55 «Дачный ответ»
14.00, 4.55 «Поедем,
поедим!» (0+)
14.50 «Ты супер!» (6+)
17.20 «Следствие вели..»
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!»
22.00 Х/ф «ОДЕССИТ»
1.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
5.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
5.55 «Их нравы» (0+)

26 июнь

Понедельник

27 Вторник
июнь

28

Среда
июнь

29

Четверг
июня

Время
местное!
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30 Пятница
июня

1

Суббота
июля
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2 Воскресенье
июля

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 2.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.40 «Первая Студия»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР 2»
0.45 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге»
1.15 «Познер» (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «ТОРА!
ТОРА! ТОРА!» (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.45, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.40 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.40 «Первая Студия»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР 2»
1.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
2.50, 4.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.45, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.40 «Первая Студия»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР 2»
1.00 «На ночь глядя» (16+)
2.00 Х/ф «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
3.45, 4.05 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.45, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.50 «Наедине со
всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.40 «Первая Студия»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР 2»
1.00 «На ночь глядя» (16+)
1.55, 4.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 5.10 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес» 22.00
«Время»
22.30 «Победитель»
0.10 Х/ф «МАСТРОЯННИ,
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
1.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+)
3.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ»

6.10 «Контрольная закупка»
6.40, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
7.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александра Яковлева. Жизнь с чистого
листа» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
17.35, 19.15 «Точь-вточь» (16+)
20.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
1.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
3.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»

6.05, 4.35 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «КУРАЖ»
9.10 «Смешарики. ПИНкод»
9.20 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора»
15.00 «Никита Хрущев.
Голос из прошлого» (16+)
19.20 «Аффтар жжот»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр»
0.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
3.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.15 «Утро
России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время. Вести
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой
эфир» (16+)
19.50 «60 Минут»
22.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ»
1.20 «Специальный
корреспондент» 3.50
Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
4.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» )
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
3.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
0.20 «Поединок» (12+)
2.20 Торжественное
закрытие 39-го Московского международного
кинофестиваля
3.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» (12+)
4.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Местное время.
Вести
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
1.20 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» (12+)
3.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» (12+)

6.15 Х/ф «КАК РАЗВЕ-

6.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
8.00 М/ф «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ»
17.20 Х/ф «СВОДНАЯ
СЕСТРА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Местное время. Вести
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»
19.50 «60 Минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
0.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
4.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

С 1 июля в медицинских учреждениях Ульяновской области по желанию пациента больничный
лист можно будет оформить в электронном виде
Такое нововведение
сэкономит время врачей и пациентов. Так,
пациентам не нужно
будет оповещать работодателя об открытии
больничного, а после
выхода на работу –
передавать бумажный
вариант документа
в отдел кадров. Медицинские работники смогут оформлять
электронный документ
со своего рабочего
места, закрепляя его
электронной квалифицированной подписью.
Работодатель и специалисты Фонда социального страхования
получат доступ к ФИО
пациента, названию
медучреждения, номеру и дате выдачи документа, периоду болезни, причине временной

нетрудоспособности из
единой базы.
Напомним, соответствующий федеральный закон «Об обязательном страховании
на случай временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством» был принят в
мае 2017 года.
Все необходимые
сведения для оформления листков нетрудоспособности и уже
готовые электронные
документы будут размещаться в Единой
интегрированной информационной системе «Соцстрах» Фонда
социального страхования. На основании
этих сведений территориальные органы ФСС
будут выплачивать
пособия по временной

нетрудоспособности, а
также по беременности
и родам.
«Электронный
больничный позволит
экономить время жителям Ульяновской области и в целом облегчит
им жизнь. Кроме того,
нововведение поможет
сделать обмен информацией о страховых
случаях прозрачным, а
также снизит расходы
на оформление бумажных листков нетрудоспособности в медицинских организациях.
Врачам не придется
заполнять больничные
в рукописном виде.
Они будут заполнять
их со своего рабочего
места в региональной
медицинской информационной системе,
закрепляя цифровой

подписью. Работодатель также получит
доступ к больничным
листам сотрудников
из своего «Личного кабинета», а сотрудники
Фонда социального
страхования – к необходимым им данным.
Электронный документ
уже зарекомендовал
себя в нескольких регионах России, где он
выдается с 2014 года
в качестве «пилотного проекта». Однако
узаконивание электронного документа не
отменяет возможности
оформить больничный
лист и в бумажном
виде», - пояснила директор ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.

СТИ МИЛЛИОНЕРА»
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.30 Местное
время. Вести
9.20 Россия. Местное
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ» (12+)
1.50 Х/ф «КРАСОТКА»
3.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "зеленовское СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" ПРОСИТ НАСЛЕДНИКОВ И РОДСТВЕННИКОВ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ СНЕСТИ ВЕТХИЕ ДОМА
РОДСТВЕНННИКОВ

ПРИ

НЕВОЗМОЖНОСТИ СНОСА

СВОИМИ СИЛАМИ ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПОСЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ :
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ
РАЙОН, С.СТАРОЕ ЗЕЛЕНОЕ, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, Д. 65.

с.Вязовый гай
ФИО
Шаина Хаять

Хусаиновна

адрес
ул. Октябрьская, д 6

Шамукова Ряшидя Мясумовна

ул. Октябрьская, д 39

Касымова Шафика Биляловна

ул. Октябрьская, д 51

Рахматуллина Сания Азамовна

ул. Октябрьская, д 42

Салихова Гельджиря Исхаковна

ул. Советская, д 33

Аделова Тянзиля Сафовна

ул. Чапаева, д 29

Ишмухамедова Зягидя Исхаковна

ул. Чапаева, д 31

Асанов Ахтям Аминович

ул. Советская, д 7

Шафиев Мияссяр Ибрагимович

ул. Советская, д 4

Муртазина Файля Исмаиловна

ул. Комсомольская, д 47

Якупова Зяйтюня Илачевна

ул. Комсомольская, д 22
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02:29
02:30
02:31
02:31
02:32
02:33
02:34
02:35
02:36
02:37
02:38
02:39
02:41
02:42
02:43
02:44
02:46
02:47
02:48
02:50
02:51
02:52
02:54
02:55
02:57
02:58
01:05
01:24
01:34
01:43
01:50

02:59
03:00
03:01
03:01
03:02
03:03
03:04
03:05
03:06
03:07
03:08
03:09
03:11
03:12
03:13
03:14
03:16
03:17
03:18
03:20
03:21
03:22
03:24
03:25
03:27
03:28
03:30
03:31
03:33
03:34
03:36

04:29
04:30
04:31
04:31
04:32
04:33
04:34
04:35
04:36
04:37
04:38
04:39
04:41
04:42
04:43
04:44
04:46
04:47
04:48
04:50
04:51
04:52
04:54
04:55
04:57
04:58
05:00
05:01
05:03
05:04
05:06

12:53
12:53
12:53
12:53
12:54
12:54
12:54
12:54
12:54
12:54
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:55
12:56
12:56
12:56
12:56
12:56
12:56
12:55
12:55
12:55

13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15

18:32
18:32
18:32
18:32
18:32
18:31
18:31
18:31
18:30
18:30
18:30
18:29
18:29
18:28
18:28
18:27
18:27
18:26
18:25
18:25
18:24
18:23
18:22
18:22
18:21
18:20
18:19
18:18
18:17
18:16
18:15

21:16
21:16
21:16
21:15
21:15
21:14
21:13
21:13
21:12
21:11
21:10
21:09
21:08
21:07
21:06
21:05
21:04
21:03
21:02
21:00
20:59
20:58
20:56
20:55
20:53
20:52
20:50
20:49
20:47
20:45
20:44

22:46
22:46
22:46
22:45
22:45
22:44
22:43
22:43
22:42
22:41
22:40
22:39
22:38
22:37
22:36
22:35
22:34
22:33
22:32
22:30
22:29
22:28
22:26
22:25
22:23
23:19
23:15
23:11
23:08
23:05
23:01

Белешмәләр өчен телефон: 89374512444.
25 июньдә үткәреләчәк Ураза бәйрәмнең
программасы
7.00 сәгатьтә – районыбыз мәчетләрендә иртәнге
намаз.
15.00 сәгатьтә – Иске Кулаткы “Җәмигъ” мәчетендә
балалар өчен бәйрәм чарасы. Программада: Көръән,
мөнәҗәт, бәетләр һәм нашидлар уку конкурслары.
18.00 сәгатьтә – Иске Кулаткы мәдәният йорты каршында кичке программа башлана. “Ураза” темасына
багышланган балалар рәсемнәре конкурсына нәтиҗә
ясау;
19.00 сәгатьтә – мөнәҗәтләр һәм нашидлар уку.
Дагестан республикасыннан килгән нашидлар
укучының чыгышы;
22.00 сәгатьтә – бәйрәм салюты.
25 июня с 8.00 до 17.00 часов в РДК
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС на выставку
меховых изделий!
Новейшие модели. Производство
города
Пятигорск.
НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН
(от 10 тысяч). А так же куртки,
дубленки, пуховики.
Цены от производителя. Скидки каждому покупателю!
(до 30 %)
Кредит на месте. Акция: меняем старую шубу на новую
с доплатой!
Безнең өчен кадерле, сөекле кешебез - тормыш иптәшем, әтиебез,
бабакаебыз, кодабыз, туганыбыз Касыйм Шабанович Хәбибуллинны хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән,
кайгыбызны уртаклашкан өчен Мосеевка авылы мәчете имамы Кәбир Али улы Азизовка, мәхәллә картларына, төн кунучы әбиләргә,
шәхсән Насыровларга һәм Кузахметовларга, барлык туганнарга,
якын күреп килүче авыл халкына олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Хәбибуллиннар гаиләсе.
Мосеевка .
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.

кайгы уртаклашу

ООО «Немецкие оконные изделия»

Көн Иртәнге намаз
К о я ш Зәвәль Өйлә
И к е нд е А х ш а м Ястү
тәмам намазы намазы намазы намазы
Сәхәр М ә ч е т - чыга
тәмам ләрдә
укыла
Таң
беленә

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
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15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Белдерүләр

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 овцы, бараны
(аш, акыйка, нәзер, курбан).
Также срубы, доски (дел о в о й л е с ) . Те л е ф о н :
89021273125.

натяжные потолки
«Җиде һава»
Недорого.
 89021273125.

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

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%
 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.

22 июня на территории рынка и в здании
магазина «Магнит» будет представлена
продукция научно - производственной
корпорации «Сибирское здоровье».
Консультация врача фитотерапевта.
Продается нежилой дом
в р.п. Старая Кулатка по
ул. Кирова, 19 соток, цена
договорная. Телефон:
89969533976.

В р.п. Старая Кулатка продаются две козы-ярочки,
недойные. Возраст 1,5 года.
Цена договорная. Телефоны:
89378843804, 89176015259.

2017 ел 15 июнь иртәсендә,
озакка сузылган авырудан соң
җырчы Әлфия Авзалова вафат
булды.

Бу хакта мәгълүматны Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгының матбугат
хезмәте раслады. Җырчыга
быел 84 яшь тулган иде.
Әлфия Авзалованы Яңа
Татар бистәсе зиратында, 25
аллея янында җирләделәр.
Җеназа намазын һәм Коръән
аятен "Әл-Мәрҗәни" мәчете
имамы Рамил хәзрәт Миңгәрәев укыды.

Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Мосеевка авылыннан Бөек Ватан сугышы ветераны Исхак Мөбинович Алиевның
вафат булуы сәбәпле, якыннарының, туганнарының тирән кайгысын
уртаклаша.

Газета отпечатана с готового оригинала-макета
в ООО «Принт Хаус»
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 15.

Продаем гаражи металлические
(пеналы) новые и б/у. Размеры любые. Доставка бесплатная. Цена от 26 тыс. руб. Тел.:
89063969864; 88007009091.
Требуются рабочие строительных специальностей и разнорабочие для работы в г. Москва и
области. Телефон: 89167090528
– Алина Сергеевна.
Продаются железо-бетонные
кольца всех размеров. Доставка,
монтаж. Телефон: 89371747498.
В селе Старый Атлаш продаются
овцы с ягнятами. Цена договорная. Телефон: 8 – 902 – 121- 02 - 60.

Пластиковые окна

Индекс 54505.
Газетаны басарга кул кую вакыты:
график буенча - 16.00
фактта - 16.00
Тираж 2810
Заказ № 13/25
Распространяется по подписке.

Закупка мяса коров, телок,
быков. Вынужденный забой. Телефон: 89371787013,
89270039587.

Продается газовый котел «Универсал». Новый – в упаковке. Телефоны для справок:
89276346747, 34 -1 - 53.
В с. Старый Атлаш продается
трактор “Т-40” с документами. В
хорошем состоянии.
Также продается «ВАЗ-2107», 1997
года выпуска, цвет – белый.
Цены договорные. Телефоны:
45 - 1 - 12 (дом.), 89041805023.
Продается деревообрабатывающая, бытовая машина «ИЭ6009А4.2. В рабочем состоянии.
Цена договорная. Телефоны:
89278105310, 89297918863.
Продаю «ГАЗ-53» - самосвал. Без
документов. Цена 65 тыс. руб.
Торг. Телефон: 89277701069.
Продаются пологи (баннер) из
ПВХ. Водо-мороз- солнце стойкие,
3х6 метров и других размеров – от
800 рублей. Доставка бесплатная.
Обращаться по телефону:
8 - 987 – 520 – 74 - 41.

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.
Услуги эвакуатора.
Выкуп аварийных
автомобилей.
Телефон: 89278229696.
Безнең өчен кадерле тормыш
иптәшем, туганыбыз Зәгидулла Зыяович Байбиковны
хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән,
кайгыбызны уртаклашкан өчен
Усть Кулаткы авылы мәчете
имамы Равил Харисович Халиковка, мәхәллә картларына,
төн кунучы әбиләргә, барлык
туганнарга, тирә-күршеләргә,
Калиновкада яшәүче дусларына, якын күреп килүче халыкка
олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Ходай Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Назыровлар, Бимеевлар,
Биннәтовлар, Калининнар,
Назыровлар, Рахманкуловлар гаиләләре.
Усть Кулаткы.

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.

