Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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ГАМӘЛГӘ КУЮЧЫЛАР: 1. Ульяновск өлкәсе хөкүмәте (432017, Ульяновск шәһәре, Ленин мәйданы, 1). 2. "ИСКЕ КУЛАТКЫ РАЙОНЫ"
МУНИЦИПАЛЬ БЕРЛӘШМӘСЕ АДМИНИСТРАЦИЯСЕ (433940, Ульяновск өлкәсе, Иске Кулаткы эшчеләр бистәсе, Пионерская урамы, 30)

8 июль – Гаилә, мәхәббәт һәм
тугрылык көне
Гаиләдә ир белән хатынның бер-берсенә мәхәббәтен,
тугрылыгын, җылы мөнәсәбәтен, гаилә бәхетен, үзара килешеп,
тату яшәвен чагылдырган әлеге көн белән барчагызны да чын
күңелдән тәбрик итәбез. Гаилә – мәхәббәт учагы, ихласлык һәм
ышаныч чыганагы буларак – һәрвакыт дәүләтнең һәм җәмгыятьнең гомумкешелек кыйммәтләрен саклаучы ныклы таянычы
булды. Нәкъ менә гаиләдә бала шәхес буларак тәрбияләнә.
Әти-әнисеннән, әби-бабасыннан бала шәфкатьлелек, хезмәт
сөючәнлек, намуслылык, җаваплылык, игелек һәм әхлак тәрбиясе буенча тәүге дәресләрен ала. Сабый гаиләдә дөньяны
таный башлый, милли гореф-гадәтләрне сакларга һәм хөрмәт
итәргә өйрәнә.
Дус һәм тату гаилә тормышта ныклы терәк, бәхет һәм тотрыклылык чыганагы, җәмгыятьнең тынычлыгына һәм гармониясенә
нигез булып тора.
Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә районыбыздагы һәр
гаиләгә тигезлек, тынычлык, муллык, сәламәтлек, бәхет һәм
мәхәббәт телибез. Балалар безне һәрчак шатландырсын, безнең горурлыгыбыз булсын! Илләр имин, гаиләләр нык булсын!

САБАНТУЙ ГӨРЛӘП үтте

Э.Ә. Ганеев,
Иске Кулаткы район Башлыгы, урындагы “Бердәм
Россия” партиясенең урындагы
политсовет Секретаре.
И.А. Аблязов,
Иске Кулаткы районы администрациясе Башлыгы.

1 июль көне район өстен кара болытлар каплап, шарылдап яуган яңгырдан башланды. Милли бәйрәмебез - Сабантуй көне иде. Башта яңгыр бер дә туктамас, бәйрәмне уздыра алмабыз дип пошындык, тик Сабантуй башланыр
сәгать җиткәч, яңгыр әкренәйде. Халык мәйданга тартылды, бер сәгатькә соңга калып булса да, программага азрак
үзгәрешләр кертелсә дә, бәйрәм тантанасы башланды. Сабантуй бәйрәме турында тулырак материал киләсе махсус
саныбызда укый алырсыз.

Герой истәлегенә

Хезмәт дәрте арта кырларда

8 июль көнне Россия Герое, якташыбыз - Рәфәгать
Хәбибуллинның һәлак булуына бер ел тула. Сирия
җирендә иленә, халкына тугрылык үрнәге күрсәткән, төбәгебезне данлаган Рәфәгать Хәбибуллинның якты истәлегенә
ел дәвамында күптөрле чаралар үткәрелде.
Район үзәгендә, Флаглар мәйданында, тантаналы рәвештә
мемориаль такта ачылды. Туган авылы - Вязовый Гай, әнисе
яши торган урам, авыл клубы һәм Иске Кулаткы икенче номерлы
урта мәктәбе хәзер Герой-якташыбыз исемен горур йөртәләр.
Күптән түгел генә Рәфәгать Хәбибуллинның исеме хәрби
вертолетка бирелде. Мондый вакыйга хәрби авиация тарихында
беренче тапкыр булды. “Ми-8АМТШ” маркалы вертолет Улан
-Удэда җитештерелде. Хәзерге вакытта ул Герой яшәгән Кореновск шәһәрендә.
12-13 июль көннәрендә Герой-якташыбыз истәлегенә районда
мөһим чаралар үтәчәк. Биредә мәрхүмнең якыннары, дуслары,
коллегалары, өлкә, район җитәкчеләре катнашачак. Хәзерге
вакытта әлеге чараларга зур әзерлек бара.
Туган авылында, Вязовый Гайда, үткән елдагыча вертолетлар
авыл өстендә әйләнеп, кабат Рәфәгать Хәбибуллин белән саубуллашырлар. Аның исемен йөртүче вертолет та биредә булачак.
Район халкы өчен Герой-якташыбызның батырлыгы – зур
горурлык. Туган илебезне яратырга өйрәтүче якташыбызның
истәлеге йөрәкләрдә мәңге сакланачак.
Пәнҗешәмбе (06.07.)
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"Бахтеевка" производство
кооперативында җәйге кыр
эшләре кызу темпта бара.
- Хәзер хуҗалыкта 502 гектарда чәчкән кукуруз кырында
культивация эшләре башкарабыз, – дип сөйли хуҗалыкның
агрономы Әкрам Якубович
Нәүмәтуллин.
– Механизаторларыбыз
Алексей Горбушкин, Виталий
Васильев, Александр Иевлев
рәт араларын эшкәртүдә тырышып хезмәт итәләр. Моңа
кадәр алар 709 гектарда чәчелгән көнбагыш мәйданын
культивацияләделәр. Анда
шулай ук механизаторлар
Станислав Федякин, Виктор
Мансуров, Иван Чагаков та
зур көч куйдылар. Кырларда
көннән-көн җәйге эшләр күбәйгәннән - күбәя бара. Шушы көннәрдә механизаторлар печәнне

чабып, аны теземнәргә салуга
керешкәннәр. 448 гектар чәчелгән күпьеллык мәйданнарны
вакытында югалтуларсыз җыясы бар. Биредә механизатор
Виктор Мансуров һәм Иван
Чагаков “МТЗ 80” тракторлары
белән яшел уңышны чабу белән
шөгыльләнәләр, ә механизатор
Марс Исмаилов кипкән печәнне
тырмалар белән теземнәргә
сала.
Хуҗалыкның аш пешерүчеләре Надежда Бундирякова
һәм Татьяна Караченцева
кыр эшчәннәрен көненә ике
мәртәбә кайнар аш белән
сыйлыйлар.
- Уңай һава шартлары
булса, быел барлык культуралардан да мул уңыш алу
көтелә, – дип сүзен дәвам итә
Ә. Я. Нәүмәтуллин. Быел 444
гектарда - арпа, 240 гектарда

Редактор сүзе
Хөрмәтле газета укучыларыбыз, кадерле искекулаткылылар, 2017 елның икенче
яртысына газетага язылу төгәлләнде. Әмма без аны үткән
елгыдан 300 данәгә диярлек
азрак рәсмиләштердек. Монда
инде җәйге мәшәкатьләргә,
чебиләр – казлар сатып алуга,
бәрәңге утыртуга сылтанып
була. Ә иң мөһим сәбәп - халыкның материаль хәле уңайсыз
булудыр. Чөнки урында эшләп
торучы белгечләр дә: " Хезмәт
хакы алганыбыз юк, шуңа күрә
газетага языла алмыйбыз",дип пошындылар.

Шимбә (08.07.)
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- солы, 52 гектарда тары, 111
гектарда - берьеллык үләннәр
һәм 436 гектарда сабан бодае
чәчтек. Шушы көннәрдә сабан
культураларын бөҗәкләргә
һәм чүп үләннәргә каршы
көрәш алып барырга Ульяновск
шәһәре “Агрохимпродукт”
оешмасының хезмәткәрләре
килергә булдылар.
Механизаторлар Виталий

Васильев, Александр Иевлев,
Виктор һәм Игорь Тюкаевлар
хуҗалыкның МТМсында комбайннарны җайга салу белән
шөгыльләнәләр. Бөртеклеләр
өлгерүгә алар “Полесье” һәм
"Вектор” маркалы комбайннарында кырга чыгачаклар.
Кыр эшләре көннән – көн
кызу темпка күчә.
Рөстәм Арифуллин.

Заманалар үзгәрде

Газетага язылуга хаклар
кыйммәтлeнүгә, хезмәт хаклары түбән, вакытында ала
алмауга карамастан, подписка
рәсмиләштергeн барлык газета
укучыларыбызга коллектив
исеменнән олы рәхмәтемне
җиткерәм hәм тирән ихтирамымны белдерәм. "Күмәк
көч"тән беркайчан да аерылмаган райондашлар аеруча
хөрмәт хисләре уяталар. Нәкъ
шундый кешеләр турында чын
патриотлар, кече Ватаныбызның тугры ул-кызлары дияргә
була.
Андый кешеләр арабызда

Якшәмбе (09.07.)
+ 21
+ 11

күп түгел - бу яртыеллыкта
2400 кеше газетаны yз өендә
күрергә теләде. Районыбызның
мeчетләренә heр яртыеллыкта
"Күмәк көч" не район Башлыгы
Э. Ә. Ганеев яздыра. Бу яртыеллыкта да ул мәчетләргә
подписка бүләк итте. “Күмәк
көч” газетасы редакциясе
коллективы аңа чиксез рәхмәтләрен җиткерә.
"Күмәк көч"не яздыруда
ярдәм күрсәткән администрация Башлыгы И. А. Аблязовка
hәм бердәм булып газетага язылган администрация
коллективына, шулай ук по-

Дүшәмбе (10.07.)
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чта хезмәткәрләренә, хат
ташучыларга hәм иң мөhиме
- подписчикларыбызга олы
рәхмәтләребезне юллыйбыз.
“Күмәк көч” газетасы белән
алда да бергә булырсыз, дип
ышанып калабыз.
Форсаттан файдаланып, 9
июль - почта хезмәткәрләренең
һөнәри бәйрәмнәре белән кайнар котлыйм. Тазалык, байлык
иң мөһиме - аяк - куллары сызлаусыз булсын, бердәм булып,
татулыкта хезмәттәшлек итик!
Майзә Масиева.
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Яшь чак - дәртле чак

Әһәмиятле очрашу
Россия Президенты
Владимир Путин Кремльдә
КХР рәисе Си цзиньпинны
сәламләде, ул ике көнлек
визит белән Мәскәүгә килде. Лидерлар Пекин һәм
Мәскәү арасында тиеш
стратегик хезмәттәшлек
сакларга дигән фикергә
килделәр.

●

●

●

19-22 июнь көннәрендә
“Беренче канал” Америка
режиссеры Оливер Стоунның Россия Президенты
Владимир Путин турындагы фильмын күрсәтте, дип
яза «Газета.Ru».
«Левада-центр» социологлары уздырган сораштырулардан күренгәнчә, россиялеләр тарихта
билгеле ун шәхес арасына
Россия Президенты Владимир Путинны да керткән.

●

●

●

Россия Президенты
Владимир Путин указы
контрсанкцияләрне 2018
елның 31 декабренә кадәр
озайту турында бойрык
бирде. Шуңа күрә РФ
авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә киеренке
төстә эшләрне алып барырга кирәк.

Ульяновск дәүләт университетының базасында
Россия-Кытай студентларының бизнес-инкубаторы
ачылды. Тантана 4 июль
көнне үтте. Әлеге чарада
регион Башлыгы Сергей
Морозов та катнашты.

●

●

●

Губернатор Сергей Морозов автомобиль транспортында куркынычсызлык чараларын көчәйтүне
таләп итте. Әлеге йөкләмәне регион Башлыгы Гадәттән тыш хәлләр Комиссиясенең утырышында
билгеләде.

●

●

●

Ульяновск өлкәсенең
алтынчы чакырылыш
Иҗтимагый палатасы эшкә
кереште. Аның пленар
утырышы 29 июнь көнне
үтте. Биредә структураларның яңа җитәкчеләре
сайланды, профильле комиссияләрнең саны һәм
составы, эшчәнлекнең
юнәлешләре билгеләнде.
Губернатор Сергей Морозов Палата әгъзаларын
эш башлаулары белән тәбрикләп, уңышлар теләде.

Безнең район яшьләре бар
яктан да өлгер һәм үзләренең идеяләрен алга этәрергә
омтылучылар. Бу көннәрдә
Иске Кулаткы муниципаль
берәмлегенең депутлар Советы каршында эшләп килүче
“Алтын тау” исемле яшьләр
Советы әгъзалары Новоспасск
районының “Көньяк балкышы»
дигән яшьләр Советы белән

очрашуда булдылар. Әлеге
чара “Олимп” спорт сараенда
үтте.
Очрашуны Новоспасск
районы администрациясе
Башлыгының эчке сәясәт һәм
социаль үсеш буенча урынбасары Ольга Владимировна
Моратова үзенең чыгышы
белән башлап җибәрде. Ул
яшьләр Советының эшчәнлеге,

төп максатлары, казанышлары
белән таныштырды. Шулай ук
“Көньяк балкышы» турында
эчтәлекле презентация күрсәтелде. Эшләү дәверендә
әлеге яшьләр Советы үзенең
уңышлары белән дан казанды. Бүгенге көнгә аларның
фикеренә колак салалар һәм
тәҗрибә туплыйлар.
Очрашу дустанә, җылы
атмосферада үтте. Бер-беребез белән фикер алышып,
киләчәккә төрле идеяләр белән
уртаклашып, үзебезгә бик күп
файдалы мәгълүматлар һәм
тәҗрибә тупладык.
Игътибарлы, кунакчыл булулары өчен яшьләр Советы
әгъзаларына рәхмәтләребезне белдердек һәм Иске
Кулаткыга кунакка чакырдык.
Диана Амеркаева,
Иске Кулаткы район
администрациясенең иҗтимагый коммуникацияләр
бүлеге белгече.

Закон и порядок
Прокуратурой Старокулаткинского района
выявлены нарушения в части соблюдений требований
законодательства при реализации продукции легкой промышленности

Прокуратурой Старокулаткинского района совместно с сотрудником МО
МВД России «Павловский»
была проведена проверка,
направленная на выявление субъектов рынка,
изготавливающих и реализующих на территории
района продукцию легкой
промышленности, не отвечающую требованиям
безопасности, не имеющую
достоверной маркировки,
сертификатов и иных документов, подтверждающих
качество.
Проведенной проверкой
были установлены 4 индивидуальных предпринимателя, которые в нарушение
требований п.19 и п.41

Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 19. 01.1998
г. № 55, продавали в магазинах различные товары,
не обеспечив наличие
единообразных и четко
оформленных ценников
на реализуемые товары с
указанием наименования
товара, цены за единицу
товара, а именно на реализуемую одежду.
Кроме того, установлен
один факт продажи без
соответствующего разрешения (в отсутствие разрешительных документов) 11
мужских пар шлепок с надписью «Adidas», имеющих

признаки контрафактности.
По результатам проведенной проверки индивидуальным предпринимателям
внесены представление
(всего 4), которые находится на рассмотрении.
В отношении одного
предпринимателя в настоящее время проводится административное расследование по ч.2 ст. 14.10 КоАП
РФ, т.е. реализация товара,
содержащего незаконное
воспроизведение чужого
товарного знака.
Вопросы о реальном
устранении выявленных
нарушений остается на контроле прокуратуры района.

Гаилә кыйммәтләрен саклыйк!

Приоритеты «умных городов»
30 июня в Ульяновске завершилась
Генеральная Ассамблея WeGO
29 июнь көнне Иске Кулаткы районында “Гаилә” өлкә
Советы рәисе О.В. Желтова
булып китте. Ул “Гаилә” өлкә
Советының утырышын читкә
чыгып, безнең районда үткәрде. Очрашуны район администрациясе Башлыгының кеше
потенциалын үстерү буенча
беренче урынбасары В.А. Деникаева оештырды.
- Сезнең районда гаилә кыйммәтләре, гореф – гадәтләре
яхшы сакланган. Балалар
белән ата - ана мөнәсәбәте
дә шәһәрнеке белән чагыштырганда күпкә яхшырак. Соңгы
вакытта демографик хәлләр
дә уңайлана башлады , шушы
кыйммәтләрне саклап, райондагы өлкәннәр һәм яшь буын
тату яшәп, алда да бердәмлекне дәвам иттерсеннәр иде,
- диде Ольга Владимировна

Жителей муниципального
образования «Старокулаткинский район» приглашают
принять участие в проекте
«Народный бюджет - 2018».
Жителей муниципального
образования «Старокулаткинский район» приглашают
принять участие в распределении части средств бюджета
муниципального образования
«Старокулаткинский район»,
а именно 150тыс. рублей, зарезервированных на эти цели
в проекте бюджета на 2018 год.

следующие нарушения требований ГОСТ 50597-93, ГОСТ
52289-2004.
Так проверкой выявлено
множество выбоин и просадок
проезжей части: в с.Чувашская
Кулатка по ул. Школьная; в
с. Бахтеевка по ул. Советская; в с.Новая Кулатка по
ул. Советская, ул. Луговая; в
с. Новые Зимницы по ул. 50
лет Октября, ул. Ибрагимова;
в р.п. Старая Кулатка по ул.
Верхнекомсомольская, ул.
Нижне-Северная.
Кроме того, проверкой уста-

новлено, что в р.п. Старая Кулатка на перекрестке неравнозначных дорог ул. Мусы Джалиля и ул. Северная, а также
ул. Н.Северная и Молодежная,
отсутствуют знаки приоритета
2.1. «Главная дорога».
Администрацией МО «Старокулаткинский район» не
осуществляется организация
необходимых мероприятий,
направленных на устройство,
содержание и эксплуатацию
системы открытого сбора
поверхностных вод (водоотводной канавы) на ул. Парти-

«Старокулаткинский район»
старше 18 лет, не являющийся
муниципальным служащим,
депутатом представительного
органа местного самоуправления, или иным работником органа местного самоуправления
и подавший заявку на участие
в проекте.
Для работы в бюджетной
комиссии будут отобраны не
более 5 человек. Выбирать
членов комиссии будут из общего числа заявок посредством
жребия. Также жеребьевка

WeGO - всемирная
организация, объединяющая
правительства городов
и регионов различных
стран, заинтересованных
в улучшении качества жизни
граждан на основе
электронного управления
и посредством
ИКТ-инструментов.
На сегодняшний день
в состав WeGO входят
123 города мира. Ульяновская
область активно сотрудничает
с организацией с 2010 года.
В ноябре 2012-го регион
получил статус вице
президента WeGO,
а в сентябре 2013-го
в Ульяновске открылся
Европейский региональный
офис организации.

Нарушения в части
антитеррористической защищенности
образовательных учреждений
Прокуратурой Старокулаткинского района проведена проверка деятельности образовательных
организаций района по
соблюдению действующего
законодательства в сфере
образования и антитеррористической безопасности,
в ходе которой выявлены
нарушения, требующие
устранения.
Так, в нарушении требований действующего
законодательства территории 4 образовательных
учреждений (3 школы, 1
колледж) не имеют по всему периметру территории
ограждения.
Кроме того, проверкой
установлено, что из 13
образовательных учреж-

занская, в с. Новые Зимницы, и
ул. Г. Такташа в р.п. Старая
Кулатка, а также текущего
ремонта этих дорог.
Указанные обстоятельства
приводят к затоплению данных
дорог в весеннее и осеннее
время и невозможности по
ним проехать транспорту, в том
числе аварийных и спасательных служб.
Не проведение администрацией МО «Старокулаткинский район» мероприятий
по надлежащему содержанию
дорог создает угрозу здоровью

Информационное сообщение

Граждане могут распределить эти бюджетные ассигнования на реализацию своих
инициатив, которые в дальнейшем будут рассмотрены
Рабочей группой по подготовке
проекта консолидированного
бюджета и учтены главными
распорядителями бюджетных
средств муниципального образования при планировании
проекта бюджета на 2018 год.
Участником проекта может
стать каждый житель муниципального образования

СПРАВКА

җыелышны ачып.
Әлеге чараны Найлә апа
Үзбекова, кызы Руфия һәм
оныклары Эльнара һәм Рената “Әни турында “ җыр белән
башлап җибәрүләре - кунакка
да, чарада катнашучылар
күңелләренә дә хуш килде.
Биредә шулай ук район
больницасының акушер –
гинекологы Э.Ш. Кунеевская,
ЗАГС бүлеге җитәкчесе И.К.
Багдалова, халыкны социаль
яклау бүлеге җитәкчесе Ә.М.
Шабакаева, өлкән мөгаллимә
З.А. Абдюшева һ.б. чыгышлар
ясадылар.
“Парус Надежды” оешмасының гаиләләр белән эш итүен
уңай яктан күрсәткән балалар
кулы белән ясалган күргәзмә
һәм Е.В. Бахтиярова оныгы
Артур белән биюләре бик
матур булды.

дений, расположенных на
территории Старокулаткинского района, 12 не оснащены кнопкой тревожной
сигнализации, в том числе
и два детских садика.
Данные нарушения отрицательно сказываются на
безопасности как обучающихся в образовательных
учреждениях несовершеннолетних детей, так и самих
сотрудников учреждений.
По результатам проведенной проверки в адрес
Главы администрации
внесено представление,
которое находится на рассмотрении.
Вопросы о реальном
устранении выявленных
нарушений остается на контроле прокуратуры района.

Нарушения в части соблюдений требований дорожного законодательства
Прокуратурой Старокулаткинского района совместно с
сотрудником МО МВД России
«Павловский» была проведена
проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Установлено, что на территории МО «Старокулаткинское
городское поселение» допускаются нарушения требований
указанного законодательства.
В ходе проведенной проверки совместно с сотрудником
ГИБДД МО МВД России «Павловский» было установлено
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определит среди остальных
заявителей 5 человек, которые
останутся в резерве. В случае
необходимости резервисты
будут заменять членов бюджетной комиссии. Жеребьевка для
создания бюджетной комиссии
будет проведена в период с 20
по 30 августа текущего года.
Заявку (письменный или
электронный вариант) на
участие в проекте нужно предоставить до 15 августа 2017
года по адресу: 433940, Ульяновская область, р.п. Старая

и жизни лиц, использующих
данные дороги, и не обеспечивает безопасность дорожного
движения на выше указанных
улицах МО «Старокулаткинское городское поселение».
По результатам проведенной проверки в адрес Главы
администрации МО «Старокулаткинский район» внесено
представление, которые находится на рассмотрении.
Вопросы о реальном устранении выявленных нарушений
остается на контроле прокуратуры района.

Кулатка, ул.Пионерская, дом
30, каб. 215. По факсу: 8-84249-2-16-60, по электронному
адресу: skulatkinsk@mail.ru .
Анкету участника, а также
дополнительную информацию
о проекте можно найти в разделе «Бюджет района» на официальном сайте администрации
муниципального образования
«Старокулаткинский район».
Администрация муниципального образования «Старокулаткинский
район».

Андрей КорЧАГиН
Участниками IV ассамблеи стали
около 400 экспертов, представлявшие
115 городов из 50 стран мира.
Открылась ассамблея заседанием
исполнительного комитета, в ходе которого несколько участников выступили с
приветственными словами, секретариат
WeGO озвучил доклад о деятельности
организации, были обсуждены ключевые
моменты: внесение изменений в устав
WeGO и увеличение членского состава.
Так, например, одним из новичков - 123-м
городом - стал российский город Магас.
Также в ходе заседания определено,
что южнокорейский Сеул по-прежнему
остается городом-президентом WeGO.
А в список городов вице-президентов на
новый срок (до 2020 года) вошли АддисАбеба (Эфиопия), Бейоглу (Турция), Ханой (Вьетнам), Джакарта (Индонезия),
Мехико (Мексика), Ульяновск и Москва.
Напомним, что Ульяновск сохраняет место в этом списке с 2012 года.

Сеул протягивает руку

Активное участие в IV Генеральной
Ассамблее WeGO принял губернатор
Сергей Морозов. В одном из своих выступлений он рассказал о стратегии развития Ульянццовской области.
- Мы стремимся превратить наш регион в развитый технологический центр
страны, - заявил Сергей Морозов. - Мы
отдаем себе отчет, что с фантастической
скоростью формируется новая экономика, основанная на инновациях и технологическом
предпринимательстве,
цифровых технологиях. И в будущем
лидерами станут те территории, которые быстрее смогут перейти на платформы «умных регионов». Именно они
становятся все более привлекательными для жизни и бизнеса на глобальном
уровне. Поэтому мы и встраиваемся в
федеральную технологическую повестку, развиваем региональный сегмент национальной технологической инициативы, занимаемся созданием полноценной
базы для трансферта и внедрения передовых технологий, развитием научноисследовательской инфраструктуры и
формированием благоприятного инновационного климата.
То, что у Ульяновской области есть
большие шансы превратиться в развитый технологический центр не только
России, но и мира, отметил президент
WeGO.
- Не могу не отметить желание губернатора Морозова сделать регион
по-настоящему инновационным, строить смарт-города, - заявил президент
Всемирной организации электронных

правительств городов и местной власти,
мэр Сеула Вон Сун Пак. - Сеул в течение семи лет является городом № 1 по
методологии ООН в сфере электронного правительства. И если Ульяновская
область заинтересована, мы можем развивать наши отношения во всех возможных сферах. Надеюсь, в ближайшее
время мы сможем обсудить в Сеуле варианты сотрудничества между нашими
территориями.

Бангкок перенимает
пункты Стратегии

Участники ассамблеи приняли декларацию, подготовленную Ульяновской
областью. В документе прописаны приоритеты, на которые будут опираться
органы власти при построении и развитии «умных городов». Согласно декларации, технологии и инновации будут
служить обеспечению охраны окружающей среды, улучшению качества жизни
граждан и повышению эффективности
предоставления услуг. Города, входящие
в WeGO, обязуются совместно вырабатывать инновационные решения, повышать доступность цифровых технологий
для широких слоев населения.
- Думаю, что Бангкок может перенять
некие стратегии развития Ульяновского
региона, потому что многие пункты в декларации я нахожу очень эффективными, - заявила премьер-министр Бангкока Ванвилай Промлакано. - Особенно я
хотела бы поблагодарить ульяновского
губернатора за то, что он внедрил в декларацию пункт о взаимодействии с
частным сектором. Ведь не секрет, что
правительство само по себе не может
реализовать все возможные инициативы. Поэтому сотрудничество с частными компаниями представляется мне
приоритетным направлением.
Кроме того, премьер-министр Бангкока выразила уверенность, что их

городу удастся найти точки соприкосновения с Ульяновской областью и в других вопросах.
- Мы обязательно выстроим стратегию взаимодействия и совместной
работы между Ульяновской областью и
Таиландом, - заявила Ванвилай Промлакано. - Бангкок - город с большим
населением, и в решении социальных
проблем нам помогают цифровые технологии и системы электронного управления. Эти вопросы как раз и обсуждались
на Генеральной Ассамблее в Ульяновске.
Мы могли бы поделиться своим опытом
в социальной сфере.

СеССии и форумы

Также были обсуждены различные
вопросы развития «умных городов» в
рамках шести рабочих сессий: «На пути
к «умному и устойчивому городу», «Открытые инновации и «живые лаборатории» для умного города», «Интернет
вещей: большие данные и аналитика
больших данных», «Умный и экологически устойчивый город: воздействие
цифровых технологий на управление инфраструктурой», «Проблемы и решения
при управлении «умными городами» и
их финансирование», «Умные города» и
регионы в России».
В программу IV Генеральной Ассамблеи WeGO были включены и два форума. На первом, получившем название
«Цифровые решения для «умных городов», были представлены передовые
технологии развития электронных правительств, включая подключенные образование, здравоохранение и транспорт, а
также «умные» парковки. Второй форум
- «Идеятон» - прошел 30 июня. Участники этого мероприятия, посвященного
развитию дизайн-мышления, обсудили инновационные решения в режиме
реального времени.

Светлана Опенышева,
советник губернатора по вопросам реализации государственной
политики в области информационных и телекоммуникационных
технологий, генеральный секретарь Европейского регионального
офиса WeGO:

- Ульяновская область - первый регион России, заявивший о принятии
важного стратегического документа «Умный регион». Мы имеем доступ
к лучшим практикам городов мира в сфере электронного управления и
повышения качества жизни, а также к инструментам оценки развития
умных технологий. И WeGO оценило эту работу. Именно Ульяновской
области - первой в РФ - было доверено проведение Генеральной Ассамблеи
WeGO. Предыдущие три таких важных мероприятия, посвященных
развитию «умных городов», проводились в других странах - в Южной
Корее, Испании и Китае.

Что ждёт
материнский
капитал

Правительство не
оставило идею продлить срок действия
программы материнского капитала. Предложения разрабатываются и будут готовы
осенью. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.
Вице-премьер уточнила, что эта
работа должна быть завершена к концу сентября - началу октября, чтобы
успеть до принятия проекта федерального бюджета.
Согласно
разработкам,
действие программы материнского капитала планируется продлить до
2023 года. Законопроект по этому поводу в правительство уже внесло министерство труда. Однако документ пока
не получил согласование экономического блока. Напомним, что по действующим нормам программа маткапитала должна завершить свое действие в
2018 году.
Поддержка молодых семей выделением материнского капитала не ограничится. По словам вице-премьера,
социальный блок правительства просчитывает варианты создания дополнительных мест в яслях.
- Нам дано поручение проработать
меры демографической политики,
поэтому мы сейчас очень плотно обсчитываем все возможные варианты.
Эта работа организована совместно со
всеми другими блоками правительства.
Я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения
по поддержке молодых семей, - сказала
Ольга Голодец.
Напомним, во время прямой линии
президент Владимир Путин призвал
не жадничать при стимулировании
рождаемости. Принимаемые властями
меры помогают побороть демографический кризис. В частности, хорошие
результаты дает система материнского
капитала, отметил глава государства.

Травм стало
меньше

В Ульяновской области создано свыше
трех тысяч высокопроизводительных
рабочих мест с начала
года. Это направление входит в фарватер
выполнения майских
указов президента Владимира Путина.
Всего же в регионе с начала года
появилось почти десять с половиной
тысяч новых рабочих мест. Уровень
официально зарегистрированной безработицы в регионе составляет 0,52%,
что в два раза ниже показателя в целом
по стране - 1,1%.
- Наибольшее количество высокопроизводительных вакансий открыто
в Ульяновске - 2 260, Димитровграде
- 117, в Цильнинском районе - 75. В то
же время есть муниципальные образования, в которых наблюдается низкая
активность при реализации инвестпроектов и модернизации производств.
С ними мы ведем активную работу по
созданию благоприятного инвестиционного климата и развитию конкурентной среды, - обозначила проблемы
первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба.
Параллельно с этим ведется работа
по улучшению условий труда на предприятиях. Как сообщил руководитель
агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Денис
Герасимов, в 2016 году практически
на 19,5% уменьшилось число пострадавших на производстве, более чем на
4 тысячи человек снизилось количество граждан, занятых опасным и вредным трудом.
На эти цели в 2017 году выделено порядка 45 миллионов рублей,
которые направят на приобретение
средств индивидуальной защиты,
специальную оценку условий труда,
проведение медицинских осмотров,
санаторно-курортное лечение, а также
на профильное обучение.

Подготовил Марк КрольсКий
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Мәктәп тормышы

Җыеннарда

Балалар Сабан туенда

Халыкның көнкүреше - игътибарда!
Июнь аенда районыбыз
җитәкчеләре авылларның
тормышы, халыкның проблемалары белән якыннан танышу максаты белән гади авыл
кешеләре, район администрациясе вәкилләре, төрле служба җитәкчеләре катнашында
җыеннар үткәрделәр.
17 июнь көнне Карамалы,
Иске Атлаш hәм Мосеевка авылларында яшәүчеләр
белән очрашулар булды.
Карамалы
Иртәнге 8.00 сәгатьтә карамаллылар район җитәкчеләрен
авыл клубында каршы алдылар. Район администрациясе
Башлыгының кеше потенциалын үстерү буенча беренче
урынбасары В.А. Деникаева
карамаллыларны сәламләп,
изге Рамазан ае белән тәбрикләде. Районда июль дәвамында үтәчәк мөһим чаралар белән
таныштырды. Карамаллыларны әлеге чараларда актив
катнашырга өндәде.
- Без барлык көчебезне авыл халкының тормыш
яшәешен яхшыртуга куябыз.
Һәр кеше өй каршысын, яши
торган территориясен, урамын
чyп-чардан арытып, тәртипкә
китерсен иде.
Иске Атлаш авыл поселениесе администрациясе

Башлыгы Р.З. Курмакаев чыгыш ясап, Карамалы авылында
башкарылган эшләр, авылның
бүгенге хәле, киләчәккә перспективасы турында сүз алып
барды.
Шулай ук район администрациясе Башлыгының
урынбасары И.Ш. Мәгдиев
чыгышында районның социаль-экономик хәле, эш
урыннары булдыру, ТОСлар
(территориаль иҗтимагый
үзидарәләр) оештыру, “Халык
инициативалары” программасы турында аңлатмалар бирде.
Авыл фермеры Р.Я. Яфаров
халык каршында кыр эшләре
буенча отчет тотты.
Иске Кулаткы авыл территорияләрен үстерү белгече И.
Р. Абитов үз эшләрен башлап
җибәрүче яшь фермерларга
грантлар бирү, район, өлкә
тарафларыннан каралган социаль программалар турында
җентекләп сөйләде.
Экология елы кысаларында
районда эшләнгән эшләр, төзекләндерү, авылны чүп-чардан чистарту турында район
экологы Җ.Х. Аминов сүз алып
барды.
Атлаш авыл поселениесе
Башлыгы Н.Р. Чамкаева да карамаллыларны авылны чиста
тотарга, авыл өчен файдалы

эшләр башкарырга өндәде.
Биредә яшәүчеләр дә район
җитәкчеләренә борчыган сорауларын бирделәр. Карамалы
белән Яндука арасындагы юл
халыкны борчый. Чөнки әлеге
юлдан уку елы дәвамында балаларны куркынычсыз рәвештә
район үзәгенә йөртү таләп
ителә.
Урамнарны яктырту, газ
кертү, авыл клубын ремонтлау
мәсьәләләре дә кабат яңгырады. “Аларның хәл ителүенә
ышанабыз”,– дип бер авыздан әйттеләр карамаллылар.
Һәрбер сорауга аңлаешлы
җаваплар кайтарылды. Шунысы куанычлы, карамаллылар авылның киләчәгенә
битараф түгелләр. Алар үз
инициативалары, үз көчләре
белән, үзләре җыйган акчага
авыл фельдшер-акушерлык
пунктының түбәсен шифер
белән каплаганнар, идәннәрен
буяганнар.
Район вәкилләре авыл халкына җыенга килүләре өчен,
ачыктан-ачык сөйләшкәннәре
өчен, үз тырышлыклары белән
ФАПны ремотлаганнары өчен
рәхмәтләрен белдерделәр.
Иске Атлаш
Иске Атлаш авылында
җыен авыл культура йортында
үтте. Кызганычка каршы, җыен-

га килүчеләр саны бик аз иде.
Җыенны район Башлыгы Э.Ә.
Ганеев алып барды. Иске Атлаш авылында да су, юлларны
яңарту, авылны төзекләндерү
проблемасы игътибарда тора.
Э.Ә. Ганеев бу проблемаларга аерым тукталып, аларны
тиз вакыт эчендә авыл халкы
белән бергә чишү турында
ассызыклады.
- Мин - Атлаш кешесе буларак, авыл өчен борчылам.
Атлаш үзенең рухи, патриотик
сыйфатын югалтты. Кайчандыр
гөрләп яшәгән авыл, бүгенге
көнгә бик авыр хәлдә. Авылда
күбрәге өлкән яшьтәгелeр
яшиләр. Яшьләргә яшәү өчен
уңай шартлар да, эш урыннары
да юк.
Иске Атлаш авыл участок
больницасының электроүткәргечләрен бөтенләй алмаштыру
таләп ителә. Район Башлыгы үз
чиратында әлеге мөһим эшне
тормышка ашыруда ярдәм
итәргә һәм физиотерапевтлы
кабинетны булдырып, аны
заманча җиһазландыруны
ышандырды.
Быел "Халык инициативалары" өлкә программасы
нигезендә әлеге авылның
клубы ремонтланачак. Тик
искеатлашлылар да үзләреннән өлеш кертеп, берникадәр

күләмдә акча җыерга тиешләр.
Район җитәкчеләре авыл халкына мөрәҗәгать итеп, әлеге
мәсьәләне игътибарсыз калдырмаска, мәдәният учагын
сүндермәскә, яшьләрне бу
тармак белән кызыксындырырга өндәделәр. Бу юнәлештә
авыл активистлары, мәчет
картлары, авыл администрациясе вәкилләре тиешле эш
алып барырга тиешләр.
Су мәсьәләсе дә биредә
актуаль булды. Атлашта су
булдыру мөмкинлекләре чиксез зур: дөрес итеп эш алып
бару гына кирәк. Авыл халкы
бергәләшеп өмәләр җыеп,
кизләүләрне, елгаларны чистартырга тиеш. Табигатьнең
байлыгын - суны дөрес файдаланырга өйрәнергә кирәк.
Атлаш авыл поселениесеБашлыгы Н.Р. Чамкаева
районда беренче ТОСны Иске
Атлашта булдыру инициативасы белән чыккан. Бүгенге көнгә
кирәкле документлар туплана.
Нәрсә ул ТОСлар икәнлеген,
аның халык өчен файдалы
булуын аңлатты. Форсаттан
файдаланып, Иске Атлаш авыл
активистларын башкарган
файдалы эшләре өчен Почет
грамоталары белән билгеләде.
Күптән түгел генә Краснодар
шәһәрендә яшь профессио-

налларның Милли чемпионатында әлеге авыл егете, Иске
Кулаткы дәүләт механика-технология колледжы студенты
Радик Давыдов җиңел автомобильгә ремонт һәм хезмәт
күрсәтү номинациясендә IIIнче
урын яулады. Аңа рәхмәтләр
әйтелде һәм истәлеккә бүләк
тапшырылды.
Ике сәгатьтән артык барган киңәшмәдә барчасы да
үзләрен борчыган сорауларын
яудырды.
Мосеевка
Мосеевкалылар авылның
якты киләчәгенә битараф
булмаганлыкларын белдереп,
җитәкчеләргә төрле сораулар
белән мөрәҗәгать иттеләр.
Авылны чүп-чардан арындыру
өчен бульдозер кирәклеген
әйттеләр, башка тармакларга
бәйләнешле сораулар да бирделәр. Район, өлкә тарафларыннан авыл хуҗалыгына игътибар зуррак булсын иде дигән
мөрәҗәгать яңгырады. Шулай
ук сыер тотучы хуҗалыкларга
да нинди дә ярдәм күрелсә,
бик уңайлы булыр дигән фикер
дә әйтелде. Җитәкчеләр әлеге
мәсьәләләрне тиз арада хәл
итәргә ышандырдылар.
Әлфия Яфарова.

Табигатьнең иң ямьле,
күңелле вакытында Мосеев-

ка төп мәктәбендә ял һәм
сәламәтләндерү лагеренә

йөрүче балалар өчен Сабантуй
бәйрәме гөрләп үтте. Милли
бәйрәм мәктәп бакчасында,
яшел чирәм белән капланган
махсус мәйданчыкта, үтте. Ул
көнне мәктәп тирәсе күңелле
авазлар белән шау-гөр килеп
торды. Балалар матур киемнәрдән: малайлар - килешле
кәләпүшләрдән, кызлар күз
явын алырлык матур яулыклар
бәйләп, бәйрәмгә җыелдылар.
Бу көнне балалардан тыш
аларның әти-әниләре, мәктәп каршында эшләп килүче
балалар бакчасы төркеменең
нәниләре һәм тәрбиячеләре,
авылга ялга кайтучы кунаклар
ашыктылар.
Сабантуйда бәйрәм рухы
хөкем сөрде. Балалар милли уеннарда катнашырга, үз
көчләрен, җитезлекләрен,
осталыкларын күрсәтергә

ашыктылар. Кул көрәшендә
(армрестлинг) Ильяс Алиев, Эльнар Фәйзуллин иң
көчлеләре булдылар. Гер
күтәрүдә Эмиль һәм Ильяс
Алиевларга тиңлеләр булмады. Капчык белән сугышуда
Нариман Азизов, Раил Шабаев
осталыкларын күрсәттеләр.
Чүлмәк ватуда Наил Хисәметдинов, Эмиль Сәйфуллин актив
булдылар.
Сулы чиләкләр белән узышуда Динара Азизова, Лиана
Сәйфуллина, Эльнара Алиева
җитезләр иделәр. Кашыкка
йомырка куеп йөгерүдә Әлфия
Шабаева, Эльнара Хамзина,
Эмиль Алиев сынатмадылар.
Капчык киеп йөгерүдә Эльнара Хамзина, Диана Тюкаева
беренче килделәр.
Милли көрәштә Роберт Ягудин, Эльнар Сәлимов, Ильяс

Алиев, Эльнар Фәйзуллин җиңү
яуладылар. Ә инде Эмиль Алиев, Ильсаф Алиев башлангыч
сыйныф укучылары булсалар
да, югары күрсәткечләргә
ирештеләр .
Милли уеннар бергәләшеп
аркан тарту белән тәмамланды. Бәйрәмдә бер бала да
бүләксез калмады.
Бүләкләр алуда матди
ярдәм авыл мәчете имамы Кәбир Али улы Азизов һәм мәхәллә картлары, шулай ук авыл
фермеры Ришат Касыймович
Хәбибуллин күрсәттеләр. Алар
һәрвакыт мәктәбебез белән
җылы мөнәсәбәттә, тыгыз
элемтәдә булып, булышлык
күрсәтәләр. Форсаттан файдаланып, аларга олы рәхмәтебезне һәм тирән ихтирамыбызны
белдерәбез, эшләрендә уңышлар телибез.

Рамазан – изге эшләр ае

Бердәмлектә безнең көч

Исән чакта назлыйк
әнкәйләрне,
Бакыйлыктан кайткан
юк кеше.
Исән чакта алар
хөрмәтләнсен,
Вакыт табып ташлыйк
бар эшне.
Мин Абдулла кызы Рәхимә Гафурова Яңа Зимница
авылында тусам да гомер
юлында үземә күп йөрергә туры
килде. Ә 1912 елда язмыш
безне туган якларыбызга,
Иске Кулаткыга, алып кайтты
һәм бүгенге көнгә кадәр биредә тыныч картлык көннәре

хуҗалык, бакчачылык белән
шөгыльләнүче 14,5 гаилә , 4,3
миллион яшелчәлек белән шөгыльләнүче гаилә һәм 19,3 мең
кече авыл хуҗалыгы оешмасы
бар.Тик хәзерге вакытта кече
авыл хуҗалыгы оешмаларының производство һәм социаль
потенциальләре җитәрлек
эффектив файдаланылмый.
Шуны исәптә тотып, индивидуаль гаилә хуҗалыкларын һәм
авыл хуҗалыгының кече предприятиеләрен кушып, алардан
потребительләр кооперативларын ясау бик отышлы булыр.
Менә шул мәсьәләне уңай якка
хәл итәр өчен 22 июньдә Иске
Кулаткы район администрациясендә зур киңәшмә булды.
Әлеге киңәшмәдә район администрациясе Башлыгы И.
А. Аблязов, Ульяновск өлкәсе
авыл хуҗалыгы министрының
урынбасары М. С. Еварестова,
авыл администрацияләренең
Башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре һәм районыбызның
белгечләре катнаштылар.
Ульяновск өлкәсе авыл

хуҗалыгы министры урынбасары М. С. Еварестова эшче
киңәшмәдә өлкәбездә кече
хуҗалыкларның
потребительләр кооперативларына
берләшүче районнарны санап
үтте. Тик кызганыч, Тереньга,
Базарлы Сызган һәм безнең
Иске Кулаткы районында бу
эшне алып бармаулары турында тәнкыйтькә тартты.
- Ниһаять сүздән эшкә
күчтек. Кооперацияләрне
булдыру өчен дәүләт һәм өлкә
тарафыннан да субсидияләр
белән грантлар алу мөмкинлеге бар хәзер. Аларны төрле
максатка файдаланып була.
Кырчылык яисә терлекчелек
белән шөгыльләнер өчен барлык уңайлыклар бар. Бергә
кушылып кооперация төзисеңме – рәхим ит, эш бары тик
теләктән генә тора.
Мәсәлән, сыерлар яисә
таналар сатып алам дисәң,
бер баш мөгезле эре терлек
исәбенә 20 мең грант алып
була. Маллар өчен бина төзергә кирәксә, 5 башка - 100

мең сум, 10 башка 200 мең
сум грант алу мөмкинлеге
бар. Моңардан башка мини
теплицалар торгызучыларга,
махсус техникалар алучыларга, продукцияне эшкәртеп, аны
саклар өчен тиешле объектлар
төзүчеләргә ярдәм алу мөмкинлеге дә булачак.
Мәсәлән, яшелчә рассадалары үстерү өчен 25 мең
сумга мини теплица алсаң,
(25 кв. м.) шуның 10 мең сумы
кире кайтарылачак. Югарыда
әйтеп үткәннәрне гамәлгә
ашыру буенча Ульяновск өлкәсенең территориясендә өлкә
законнары эшли башлады
инде. Терлекчелектә сөтчелек
белән шөгыльләнүче оешкан
кооперацияләр быел апрельдән сентябрьгә кадәр 1 литр сөт
исәбенә өлкә бюджетыннан 2
шәр сум субсидия алачаклар.
Менә шушы льготалар белән
файдалану өчен бары тик тиешле документларны регистрацияләп, кооперацияләргә гына
берләшергә кирәк булачак.
Киңәшмәдә шулай ук Иске

Кулаткы район администрациясе Башлыгы И. А. Аблязов
та катнашты. Ул үзенең чыгышында элек елларда безнең
районда шундый кооперацияләр эшен алып бару турында
сөйләде. – Тик кызганычка
каршы, төрле сәбәпләр белән
оештыру эшләре уңай нәтиҗә
бирмәде, - диде ул.
- Быел без үзебездә “Сандугач” исемле кооператив оештырачакбыз, - дип дәвам итте
сүзне Яңа Зимница авылыннан
шәхси хуҗалык җитәкчесе Р. Р.
Бахтиев.
- Бүген минем карамакта
12 баш сыер бар. Кооперативка керергә теләүчеләрдә
юк түгел. Без бергә берләшеп
кооператив төзесәк, грантлар
алуга да ия булабыз бит һәм
“Бердәмлектә - көч” дигәндәй
зур хуҗалыкка әверелүгә ышанычлы гарантия баглап була.
Р.Р. Бахтиев сүз уңаенда кооперативны регистрацияләүдә
налог органнары белән кискен
проблемалар барлыкка килүе
турында тискәре итеп сөйләде.

Тыныч ятсын мәрхүмннәр

кичереп яшибез.
Минем әнием - 1917 елда,
әтием 1918 елда Яңа Зимница
авылында туганнар. Әтиемә 4
яшь тулганда, әбекәебез 30
яшендә 3 баласын бабакайга
калдырып, бакыйлыкка күчә.
Бер ел узгач бабакай Атлаш
авылыннан 2 балалы икенче
әбиебезгә өйләнә. Дөрес,
әбинең олы кызын каенапасы
үзенә ала. Шулай итеп яңа
тормыш башлана. Бабайларның уртак балалары туа. Әти
12 яшен гаиләдә уздыра. Ул
вакытта халык Мәскәүгә эшкә
йөри була һәм бабайның
дуслары әтиебезне дә шәһәргә

алып китәләр.
...... 1934 елның көзендә әтиебез белән әниебез никахлаша
һәм апабыз дөньяга барлыкка
килә. "Эш сөйгәнне, ил сөйгән",
дип юкка гына әйтмиләр. Алар
яшьләр генә булсалар да,
читтә яшәгәндә фатирлары
да була, тик эшләргә дә
шатланышып торырга дигәндә генә, әче сугыш башлана.
Әнием сөйләвенчә, иртә эшкә
китеп барганда, явыз дошман
бомба бәрә һәм квартиралары
күз ачып йомганчы янып бетә.
Алар хәтта документларын да
алалмыйлар.
Шуннан соң халыкны поезд-

га төяп озаталар, тик бер сәгать
барганнан соң, тимер юлны
шартлаталар һәм шунда әни
әтидән адаша. Озак та үтми
ул контузия алган сырхау әтине
таба. Мондый хәлне аңлап, кешеләр аларны Новоспасскига
утыртып җибәргәннәр. Ике
көннән соң бабам әти-әниемне
Яңа Зимницага алып китә һәм
аларның гаиләләләре тагын
да ишәя.1942 елны абый тугач
әти-әниләр бер иске өйгә күчкәннәр һәм 1951 елга кадәр
шунда яшәгәннәр.
Әтиемә бронь биргәннәр
һәм ул авылда 46 ел механизатор булып эшли.

1961 елда без яңадан өй
куеп, Яңа Зимницада яшәдек
һәм сигезәү үстек. Авырлыкта,
михнәт чигеп безне асраган
өчен, без әти-әнигә бүген дә
рәхмәтле булып, изге догаларыбыздан ташламыйбыз. Алар
безгә гаиләләребезне дә корырга ярдәм иттеләр. Үзләренә
оныклар да, оныкчалар да
күрергә насыйп итте.
Июнь - әниемнең туган
аенда өч кардәшем, туган апам
Мөнирә, абыем Абдулхак,
энем Хәсән үзләренең туган
көннәрен билгеләп үтәләр.
Тынычлыкта, саулыкта, хәерле
гомердә яшәргә насыйп итсен

“Терешка авыл поселениесе" администрациясе
Башлыгы Р. Р. Тәминов үзенең
чыгышында хөкүмәт тарафыннан оешкан кооперативларга
субсидия урынына, субсидияле ссуда бирелсә, күпкә
отышлырак булуы турында
азсызыклады.
Киңәшмәдә шулай ук Иске
Кулаткы авыл территорияләрен үстерү начальнигы
И. К. Аделов, Иске Кулаткы
предпринимательек үсеше
үзәгенең җитәкчесе Р.Р. Мәгдиева һәм башкалар чыгышлар
ясадылар.
Ульяновск өлкәсе авыл
хуҗалыгы министрының урынбасары М. С. Еварестова
масса-күләм чараларына,
телевидениегә яңадан-яңа
рубрикалар белән потребительләр кооперативлары булдыру турында даими рәвештә
материаллар яктыртуны соралды.
Рөстәм Арифуллин,
Россия журналистлар
Союзы әгъзасы.

үзләренә.
Туганлыкның сихри көче
Бәйләгән күңелләрне.
Бергә булыйк, араларга
Кертмик салкын
җилләрне.
Очрашыйк туган
җирләрдә
Карамый томаннарга.
Сабырлыклар бирсен
Ходай
Тугансыз туганнарга.
Иң изге теләкләр белән
Кулаткы бистәсеннән сеңелегез Рәхимә, киявегез
Рәфат, Мәскәүдән өч балабыз гаиләләләре белән.

Күптән түгел генә Иске
Кулаткы икенче номерлы урта
мәктәбендә Сабантуй бәйрәме
булып үтте. Бу күркәм чарада
ял һәм сәламәтләндерү лагерена йөрүче балалар катнашты. Ә инде өлкән сыйныфта
укучылар уеннар үткәрүдә

Ихлас күңелдән изге
гамәлләр кылырга, сабыр
булырга өйрәтүче, рухыбызны тәрбияли торган изге
шәриф Рамазан ае тәмамланды. Ай дәвамында мул
табыннарда ифтар кылдык,
бер-беребезгә мәрхәмәтле
булырга тырыштык. Изге
Рамазан ае барысын –
яшен-картын, ярлысын-баен саф-саф итеп тәравих
намазларына җыйды, бер
–беребезгә карата игътибарлы булырга өйрәтте һәм
изге эшләр башкарырга
өндәде. Ярдәмгә мохтаҗ
булган инвалид балаларның күңелләрен җылыту
йөзеннән Фаворит кибетенең хуҗасы Фәрит абый
Кадыйров “Рамазан аенда
изгелек эшлә” акциясе

игълан иткән иде. Әлеге
акциядә районыбызның
мөселманнары бик теләп
катнашты һәм хәлләреннән килгән кадәр матди
ярдәм күрсәттеләр. Әлеге
акчаларга Фәрит абый
Кадыйров районыбызда
яшәүче 3 инвалид балага
тапшыру өчен татлылар
тулы пакетлар бирде. Ураза
гаете бәйрәме алдыннан
без, “Парус Надежды” инвалид балаларны реабилитацияләү үзәге белгечләре,
әлеге пакетларны балаларның өйләренә итеп тапшырдык. Балаларның шатлыклы елмаюларын күрүдән
дә зуррак бәхет юктыр.
Рәхәтләнеп аралаштык
һәм бәйрәм уңаеннан сабыйларга изге теләкләре-

Милли бәйрәмдә әниләр дә
тик тормады, Гөлнара Хисәметдинова, Лилия Тюкаева, Розалия Сәйфуллина җанатарлар
буларак, балаларга җиңүгә
көч-дәрт биреп тордылар.
Әлеге бәйрәмне оештыруда
мәктәп мөдире вазифаларын вакытлыча үтәүче Илмир
Мөнирович Кузахметов, тәрбиячеләр Румия Хөсәиновна
Ахтәмова, Розалия Камилевна
Сәйфуллина зур тырышлык
куйдылар. Аш пешерүче - Гүзәл
Шабаева балаларны тәмле
ризыклар белән сыйлады.
Сабантуй бәйрәме бик
мавыктыргыч үтте. Балалар,
кунаклар, әти-әниләр күңеленә
хуш килде.
Руфия Абдуллина,
Мосеевка төп мәктәбе
укытучысы.

Рәхәтләнеп ял иттеләр

Рәхмәт хаты

Кооперацияләргә берләшик!

Авыл җиренедә яшәп,
икмәк үстерү җиңел түгел,
әлбәттә. Әлеге хезмәтне башкарганда төрле авырлыклар
да, киртәләр дә еш очрый һәм
җир кешесеннән нык түземлек
таләп итә.
Хәзерге заманда авыл
хуҗалыгында бихисап крестьян-фермер хуҗалыклары
җирдән төрле продукция алу
белән шөгыльләнәләр.
Алар арасында нык экономикалылары уңышлы гына
эшне алып баралар, ә хәлсезрәкләре юкка чыга. Менә
шундый таркалулар булмасын,
авыл хуҗалыгының экономикасын күтәрер өчен Россия
Хөкүмәте авыл хуҗалыгының
потребительләр кооперативлары булдыру кирәклеген
таныды.
Безнең илебездә 261,4 мең
крестьян-фермерлык хуҗалыгы функцияли һәм аларның
һәрберсенә уртача 73 гектар
җир туры килә (барлыгы19200,4
мең гектар). Шуның белән бергә
16 миллион шәхси ярдәмчел
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безне җиткердек. Барлык
балалар, әти – әниләр һәм
үзебез исеменнән әлеге
акцияне оештыручы Фәрит
абый Кадыровка, аның
гаиләсенә, матди ярдәм
күрсәткән барлык райондашларыбызга олы рәхмәт
сүзләребезне җиткерәбез.
Гаиләләрегезгә бәрәкәт,
рухи ныклык, сабырлык
телибез.Рамазан аенда
кылган игелекле гамәлләребез дәвамлы булсын
иде. Шундый мәрхәмәтле
эшләр башкару теләге көндәлек тормышыбызда да
дәвам итәр дип ышанабыз.
Зөлфия Аксенова,
“Парус Надежды”
инвалид балаларны
реабилитацияләү үзәге
җитәкчесе.

Объявление
В связи с отпуском основного работника ООО «РИЦ - Регион» в р.п. Старая Кулатка с период с 10 июля по 23 июля
2017 г. Вы можете платить за жилое помещение и коммунальные услуги:
1) через операторов Почты России (БЕЗ КОМИССИИ);
2) через операторов, банкоматы (терминалы) Сбербанка
России, интернет ресурс: «Личный кабинет «Сбербанк-ОНЛАЙН» (БЕЗ КОМИССИИ);
3) через интернет-сервис «Личный кабинет Регионального
информационного центра».

ярдәм иттеләр.
М ә к т ә п д и р е к то р ы н ы ң
уку-укыту эшләре буенча
урынбасары Г.Ә. Зөлкәрнәева
балаларны милли бәйрәм
белән котлап, аларга күңелле
ял итүләр теләде. Шуннан соң
мәктәп тормышында, төрле

конкурсларда, спорт ярышларында катнашучы активистларга, уку алдынгыларына Почет
грамоталары тапшырды.
Балалар милли көрәштә,
шашка һәм шахмат уеннарында, капчыклар белән сугышуда,
кул көрәшендә, тизлеккә агач
төпләре каталатуда көч сынаштылар. Укучылар бер-берсен
уздырып, барлык төр уеннарда
да катнашырга ашыктылар.
Сабантуй бәйрәме музыкаль
чыгышлар белән үрелеп барды.
Җыр-моңга гашыйк булучыларның чыгышларын бәйрәмдә
катнашучылар җылы кабул
итеп, игътибар белән тыңладылар.
Әйтергә кирәк, бу көнне бер
бала да бүләксез калмады.
Укучылар табигать кочагында
саф һава сулап, сәламәтлекләрен ныгытып, рәхәтләнеп
ял иттеләр.
Әлфия Яфарова.

ӘЙ, КУҢЕЛЛЕ БИТ САБАН ТУЙЛАРЫ!

Иске Кулаткы беренче
номерлы урта мәктәбендә
балаларның җәйге ялларын
мавыктыргыч һәм файдалы
итеп үткәрүгә зур игътибар бирелә. Укытучылар
көн саен төрле уеннар,
экскурсияләр, ярышлар
һәм файдалы очрашулар
үткәрәләр. Ә инде милли
бәйрәмнәр үткәрү әлеге
мәктәптә күптән матур
гадәткә әверелде. Үткән атнада лагерьда ял итүче балалар өчен халкыбызның иң
күңелле, иң яраткан, иң тантаналы - Сабантуй бәйрәме
үткәрелде. Бу көнне мәктәп
йорты чын мәгънәсендә
Сабантуй мәйданын хәтер-

ләтте. Башларына матур
милли яулыклар бәләгән
укытучыларга, кызларга
һәм түбәтәй кигән малайларга сокланмый мөмкин
түгел иде. Бәйрәм уңаеннан
матур котлауларын мәктәп
директоры Г. В. Бәширова
җиткерде. Ул балаларга
рәхәтләнеп күңел ачарга,
җәйге каникуллар вакытында күңелле ял итәргә һәм 1
июль көнне районыбызда
үтәчәк милли Сабантуй
бәйрәмендә актив катнашуларын теләде. Бәйрәм
программасы күңелле җырлар һәм биюләр белән
үрелеп барды. Балалар татар телендә матур җырлар,

милли биюләр башкардылар. Аларның чыгышларын
дуслары алкышларга күмеп
каршы алды. Ә инде бәйрәмнең икенче өлешендә
укучылар апалары белән
бергәләп Флеш-моб биеделәр, милли уеннарда
катнашып, көчлелектә, чыдамлылыкта, җитезлектә
ярыштылар. Соңыннан
мәктәп ашханәсендә әзерләнгән тәмле ризыклар
белән тукландылар. Әлеге
күңелле вакыйга балаларның хәтер сандыгында
озакка сакланачак.
Гөлназ Кузәева.
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Ихтирамга лаек шәхес

Олы җанлы, ак күңелле шәфкать туташы
Тормышның һәр мизгеленнән мәгънә, ямь, матурлык,
хозурлык табарга өйрәнгән,
кешеләргә һәрвакыт ярдәм
итәргә әзер торган, хезмәтләреннән тәм табып яшәүче
кешеләргә сокланмый мөмкин
түгел. Әлеге язмамны да мин
ашыкмый – кабаланмый гына
гомер кичерүче, олыгайган
көнендә дә үзенең һәркемгә
кирәклеген тоеп яшәүче дустыма – Фирүзә Ибраһимовна
Мохаммедовага багышлыйм.
Фирүзә Ибраһимовна 43 елга
якын гомерен авылда фельдшер буларак, кешеләрнең
саулыгын саклауга, ашыгыч
ярдәм күрсәтүгә багышлады.
Ул Югары Терешка авылының
мактауга һәм олы хөрмәткә
лаеклы булган шәхесләрнең
берсе.
70 яшь озын гомер юлы
кебек тоелса да, яшьлекнең
картлыгы, ә картлыкның яшьлеге генә дип уйлыйм. Тормыш
мәшәкатьләренә күмелеп,
сизелми дә еллар артыннан
еллар үтеп киткән. Тырыш
хезмәткә багышланган һәм гөрләп үткән яшьлек еллары артта
калган. Ләкин алар маңгаенда
сырлар, чәчләренә ак кар булып сибелгән мизгелләр генә.
Фирүзә ханым Мохаммедова 1947 елның иң гүзәл фасылында, табигатьнең чәчәккә,
җиләккә күмелгән июль аенда
гади укытучы гаиләсендә туган.
Яшьли әтисез калып, әбисенең
һәм әнисенең җылы кочакларында тәрбияләнгән. Шул
авылда үсеп, мәктәптә укып,
төпле белем үзләштергән. 4
ел буена Сызрань шәһәренең
медицина училищесында укып,
фельдшер – акушер һөнәрен
үзләштереп туган авылына

кайткан. 1966 елда аның хезмәт
биографиясе башланган. Сайлаган һөнәренә тугрылыклы
калып авылдашларына армый-талмый, көнне төнгә ялгап
хезмәт иткән. Ә бит ул елларда
кесә телефоннары да юк иде,
транспорт юклыгы да нык
сизелгән. Күпме кешене үлем
тырнагыннан коткарган, күпме
балага дөньяның яктылыгын күрергә, яшь ханымнарга
йөрәк җылысын биреп әни
булу хисләрен уятырга ярдәм
иткән, якты йөзе, тәмле сүзе
белән яшәү көче биргән. Ак
халатлы, ак күңелле Фирүзә
апабыз сәламәт яшәү рәвешен,
тормыш алып барырга, балаларны сау-сәламәт тәрбияләү
серләрен өйрәткән. Ә бит ул
үзе дә гаилә кешесе, иренә тугрылыклы хатын, каенанасына,
каенатасына тырыш килен, 3

баласына үрнәк әни булырга
да тырышкан. Гаиләсендә
бердәнбер бала булып үссә
дә ул шау-шулы, мәшәкатьле
тормышны үз итә, иренең
туганнарын, апа-абыйларын
хөрмәт итә, якты йөз белән
каршы ала, бүген дә алар белән
аралашып, шатлыкларын,
кайгыларын уртаклашып гомер
итә. Дус – туганнары нинди
генә үтенеч белән мөрәҗәгать
итсәләр дә, ул үзенең акыллы
киңәшләрен бирә, ярдәм кулы
суза. Аларның өеннән бер
дә кеше йөзелми. Тормыш
иптәше Расим Алимҗанович
озак еллар мәктәптә җитәкче
булып эшләгәнгә тормыш,
балаларның мәшәкатьләрен
үз өстенә ала. Авыл җирендә
яшәгәч, йорт тулы мал – туар
асрарга, бакча эшләрен алып
барырга, гаиләне вакытында

Бала – оныкларыңның
игелеген күреп,
Гел куанып яшә
дөньяда!
– дип әйтәсе килә юбилярга.
Фирүзә апабыз гомере буе
авыл, район тормышында да
актив катнаша. Сайлаулар
вакытында агитатор да, депутат та булды. Озак еллар дәвамында авылда хатын-кызлар
Советын җитәкләде. Аның изге
киңәшләре, яхшы теләкләре
күпме гаиләне таркалудан саклап калды. Бүгенге көндә дә
ул авыл тормышы белән кайнап
яши, бер дә тынгы белми. Гади
халыкны, авылдашларының
ялын файдалы, мавыктыргыч оештыруга барлык көчен
куя, халкыбызның гореф –
гадәтләрен, дини йолаларын
саклауга зур өлеш кертә,
үзешчән сәнгать остасы буларак концерларда катнаша, оста
итеп мөнәҗәтләр әйтә. Авылыбызның көзгесе, ул. Ихлас
күңелдән хатын-кызларыбызга
Ислам динебезнең серләрен
өйрәтә. Авылдашларын сабыр,
ярдәмчел булырга, Аллаһы
Раббыбыз юлына басарга, дини
гыйлем үзләштерергә ярдәм
итә. Гомерен туган авылына,
авылдашларына багышлаган,
тырышып барлык көчен куеп
хезмәт иткән гомерне – бәхетле
гомер дип уйлыйм. Шагыйрь Ренат Харисның шигъри юллары
моны кабат исбатлый:
Кеше кайчан матур була?
Кеше матур була шул вакыт
Авылы өчен, халкы өчен
Яшәгәндә җан атып...
Ләкин тәгәри дә, тәгәри
тормыш арбасы.
Үткән еллар, яшьлек ерак
калган
Җиде дистә тиздән

тутырам.
Үткән гомерем бары бер
төш сыман,
Исем китеп шуны утырам,
- дигән авылдашы, мәрхүм
укытучысы Р. Ш. Рафиков.
Аның сүзләре уйга сала олыгайган ханымны. Үтсә дә үтсен
гомер, тик ул бушка үтмәгән.
Балаларына, авылдашларына
багышланган, хөрмәткә, данга
күмелгән бу гомер. Чын кеше
өчен бу зур горурлык.
Акладың син халык
ышанычын,
Син лаеклы олы
хөрмәткә.
Кешеләргә биргән
изгелегең,
Юмартлыгың, намуслы
хезмәтең,
Барысы өчен сиңа явып
торсын
Бер Ходайның олы
рәхмәте.
Төрле чакны күргәсеңдер,
Йөрәгеңдә күптер яра да.
Киңәшчебез, терәгебез
булып,
Озак яшә безнең арада.
Ачык йөзең, җылы сүзең
белән,
Килгән чакта каршы
аласың,
Безнең дуслыкның
җылылыгын
Бер Аллаһы үзе сакласын.
Бәйрәмеңдә иңнәреннән
кочып,
Килә сине тәбрик итәсе.
Килә сиңа бәхет кенә теләп,
Матур сүзләр генә әйтәсе.
Юбилярны котлап, иң
изге теләкләр
белән дуслары
Гөлсинә Алмакаева
һәм Халидә Надршина.

Мәктәп белән
саубуллаштылар

җитәкчеләре, мәктәп директорлары, укытучылар,
әти-әниләр аларга ихлас
теләкләрен җиткерделәр.
Чыгарылыш сыйныф укучылары да үз чиратларында
аларга рәхмәт сүзләре
әйттеләр, музыкаль чыгышлары белән шатландырдылар. Укучыларның
чыгышлары кичәгә үзгә бер
җылылык һәм ямь өстәде.
Йөзләреннән бәхетле елмаю китмәгән егетләр һәм
кызлар зур дулкынлану,
шатлык хисләре белән
тантаналы рәвештә кулларына аттестатлар алдылар.
Яшь, кыю, гайрәтле егет
һәм кызлар! Мәктәптә
алган төпле белемегез

һәм тәрбиягез иң кыю хыялларыгызны тормышка
ашыруда һәм илебезнең
лаеклы гражданнары булып
җитешүдә ярдәм итсен.
Шәхси казанышларыгыз
исә илебез, туган төбәгебез
үсешенә һәм иминлегенә
ныклы нигез булсын. Кайда
гына белем алсагыз да,
нинди генә уңышларга,
дәрәҗәләргә ирешсәгез дә,
туган авылыгызны, белем
йортыгызны, дусларыгызны, үзегезне тәрбияләп
үстергән әти–әниләрегезне, укытучыларыгызны
онытмагыз! Хәерле юл
сезгә!

Тәбрикләүләр кабул итегез!
Югары Терешка авылында гомер итүче Фәрит
Каюмович Хансевәров 6 июльдә 70 яшьлек юбилеен билгели. Кадерле абыебыз, энем!
Без сине ихлас күңелебездән истәлекле туган көнең –
юбилеең белән котлыйбыз. Аллаһы Тәгалә сиңа ныклы
сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, бәхет белән
мул тормышта яшәвеңне насыйп итсен. Син һәрвакыт
безнең өчен сабырлык, кешелеклелек, мәрхәмәтлелек,
матурлык үрнәге булдың. Без шатлык-сөенечләребез
белән уртаклашырга да, борчу-мәшәкатьләребезне
бүлешергә дә синең яныңа ашыгабыз. Без сине чиксез
хөрмәт итәбез.
Без – туганнар, безне җаннар түгел,
Каннар тартып бәйли үзенә.
Туганлыкны саклап, хакны саклап,
Атлыйк бергә гомер үренә.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Рәхмәт яусын барысы өчен дә
Теләкләрнең кайсын теләсәк тә
Аз булыр тик синең хөрмәткә.
Изге теләкләр белән энең Равил Каюмович, тормыш
иптәше Фәһимә Хамзиевна бала-оныклары белән,
энекәшең Ринат Равилович гаиләсе белән, апаң Равза Каюмовна бала-оныклары белән, сеңелең Фәһимә
Каюмовна гаиләсе белән һәм барча туганнарың.
Югары Терешка – Бахтеевка – Санк-Петербург – Пугачево – Сызран – Новоспасск.

Югары Терешка авылында тормыш итүче Фирүзә
Ибраһимовна Мохаммедовага 6 июльдә 70 яшь тула.
Кадерле әниебез, сөекле әбекәебез!
Без сине йөрәк түребездән чыккан кайнар хисләр белән
ихластан сине котлыйбыз. Тормыш – ул могҗиза. Әниебез,
сөеклебез, син тормыш дәрьясының нурлы бер дулкыны
булып, гизеп-йөзеп авырлыкларны җиңеп чыктың. Аллаһы
Тәгаләгә шөкер, 70 яшьне дә тутырдың. Бу яшькә җитү – үзе
бер бәхет. Син, кадерлебез олы хөрмәткә лаеклы шәхес. 43 ел
дәвамында сәламәтлек саклау тармагында, намуслы хезмәт
куеп, авылдашларыңның сәламәтлеге турында кайгыртып
яшәдең. Ару-талу белмичә, төнме-көнме ярдәм кулы сузырга
ашыктың. Халыкка олы йөрәкле булып, кешеләрне яратудан
тормыш мәгънәсе табып, канәгать булдың. Әниебез, без
синең белән горурланабыз һәм сине ихластан яратабыз. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Әтиебезнең, бабакайларыбызның,
әбекәйләребезнең рухларына олы догаларыңны юллап, тыныч
тормышта яшәвеңне телибез.
Әни сәламәт бул, озак яшә,
Сызланмасын аяк-кулларың.
Бүгенгедәй бергәләшеп үтик
Киләчәктә тормыш юлларын.
Шатлыкларның зурлары да,кечкенәләре дә
Син яшәгән йорттан китмәсен.
Мең-мең рәхмәт, әни,
Барысына да булдың түземле.
Җылы теләкләр белән балаларың Иршат - Расимә, Ирек
- Мөслимә, Гөлнур - Руслан, оныкларың Карина - Сабина
- Данис.
Югары Терешка – Ульяновск.

Хөрмәтле, яраткан дустым Фирүзә Ибраһимовна
Мохаммедова!
Сине чын күңелдән күркәм бәйрәмең – олы юбилеең
белән котлыйм. Сиңа хәерле озын гомер, исәнлек-саулык, бәхетле, тыныч картлык көннәре, дөнья рәхәтен,
бала-оныкларыңның хөрмәтен, назын, игелеген күреп,
яшәвеңне телим. Синең кебек киң күңелле, йөрәк
җылысын мулдан биреп яшәүче дустым булу – минем
өчен зур бәхет. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә.
Ай яктысы якты дисең
Көн яктысы күк түгел.
Башка дуслар да юк түгел,
Ләкин синең кебек түгел.
Бераз ямансу булса да - гомерләрең үтүе
Әмма гомерең бәйрәмен
Бәхет бәйрәм итүең,
Балаларыңнан шатлык алып, дөньяда саул бул.
Изге теләкләр белән дустың Маһруй Алимҗановна
Алиәкбәрова.
Югары Терешка.

Иске Кулаткы эшчеләр
бистәсендә гомер итүче
Серур Усмановна Усманова 80 яшьлек юбилеен
билгели.

Районыбызда гомер кичерүче хезмәт ветераннары
2017 елның июль аенда Расим Мохарәмович Аввясов (Иске
Кулаткы), Рима Кәшафовна Аввәсова (Иске Кулаткы),
Расимә Абдулкадировна Байбикова (Урта Терешка), Камил
Абдрәшитович Заитов (Урта Терешка), Ханә Хәйдәровна
Караева (Иске Кулаткы), Равил Якубович Манәпов (Иске
Атлаш), Адилә Ахатевна Мусина (Иске Атлаш), Фирүзә
Ибраһимовна Мохаммедова (Югары Терешка), Румия
Мавлютовна Насырова (Иске Кулаткы), Руфия Исхаковна Сәйфуллина (Иске Мостяк), Кәррам Якубович Хайров
(Яңа Терешка), Фәрит Каюмович Хансевәров (Югары
Терешка) үзләренең истәлекле 70 яшьлек юбилейларын
билгеләп үтәләр.
Кадерле хезмәт ветераннары, өлкән буын вәкилләре!
Район ветераннар Советы Сезгә истәлекле юбилейларыгыз
уңаеннан фидакарь хезмәтегез, ихтыяр көчегез, районыбызга
булган ихлас мәхәббәтегез өчен рәхмәт һәм хөрмәт сүзләрен,
котлауларын җиткерә! Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек,
тынычлык, иминлек һәм бетмәс-төкәнмәс тормыш энергиясе
телибез! Сезнең тормышта шатлыклы очрашулар күп булсын,
туганнарыгыз һәм якыннарыгыз күңел җылысы белән шатландырып, Сезнең турында һәрвакыт кайгыртып, игътибар
күрсәтеп яшәсен!

Балалар Коръән укый

Достойный сын Старокулаткинской земли
8 июля 2017 года будем
чтить память полковника,
военного лётчика России
Ряфагата Махмутовича Хабибуллина. Скоро год как нет
с нами этого замечательного
человека. Настоящего патриота нашей страны.
Горжусь тем, что он мой
земляк. Память об этом человеке никогда не угаснет в
сердцах людей. Спасибо вам,
Ряфагать Махмутович, за то,
что показали всем нам пример
мужества, стойкости, бескорыстной любви к Родине.
Мы гордимся вами, и сколько бы времени не прошло
- будем помнить!
Часто школьники меня
спрашивают, зачем эти жертвы
зачем военные гибнут? Да,
наши военные гибнут, но их
смерть не зря, и не проходит
бесследно. Их жизни отданы
за нас с вами, потому, что тысячи убитых ими нелюдей, не
придут завтра к нам в города,
села. Наши дети, не лишаться
жизни в обломках разрушенных
террористами домов. Мусульмане, христиане Ближнего
Востока будут дышать свободно, не боясь быть убитыми от
лап бесчеловечных тварей.
Видимо, это очень великое
счастье отдать свою жизнь, за
жизнь других людей!
Каждый живущий на этой
земле человек должен оставить свой добрый след.
Хочется рассказать о сыновьях человека, который
родился и жил на атлашинской
земле. Был трудолюбивым,
очень добрым, ответственным, отзывчивым человеком
способным прийти на помощь
другому человеку в любую
минуту. Но болезнь оборвала
жизнь Хабибуллина Абдулхака
Джиганшовича. Принесла горе
его жене Хабибуллиной Саиде
Махмутовне. Но его память,

Дөньяда безнең өчен иң
кадерле, газиз кешебез –
әниебез, әбекәебез!
Кадерлебез! Сине чын күңелдән туган көнең - юбилеең
белән котлыйбыз! Безнең
өчен син – дөньяда иң гүзәл,
иң изге, иң кадерле зат!
Сиңа исәнлек-саулык, күңел
тынычлыгы, тән сихәтлеге,

күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә,
кайгы-хәсрәт күрми, бәхеттә,
шатлыкта, безгә терәк булып,
озын-озак гомер кичерүеңне
телибез! Безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап
та бетерерлек түгел. Барысы
өчен дә Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа, әнкәй!
Тырыш синең оста кулларың,
Матур эзле үткән юлларың.
Барча туганнарга, якыннарга
Һәрчак изге булды уйларың.
Иң изге теләкләр белән
улың Фәрит, киленең Асия,
оныкларың Дамир гаиләсе
белән, Эмиль, кызың Асия,
киявең Александр, оныкларың Артем, Саша, барча
туганнарың һәм тирә-күршеләрең.

Иске Мостяк авылында гомер кичерүче Алия
Туктар кызы Куртякова 8 июльдә 80 яшьлек юбилеен каршылый. Хөрмәтле туганыбыз!
Җир йөзендәге иң изге теләкләр белән йөрәкләрдәге
иң кадерле һәм гүзәл хисләр белән сине олы юбилеең
белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, шатлык-куанычлар, күктәге кояшның тик сихәт нурларын гына
сибүен, күңел тынычлыгы, сөенечләргә куанып яшәвеңне
телибез. Туачак таңнарың тыныч, килер көннәрең шатлык белән тулып торсын. Син олысына да, кечесенә дә
кешелекле, ярдәмчел, игелекле һәм абруйлы киңәшче,
сабыр холыклы, олы йөрәкле. Шуңа күрә дә туганнарың
һәм дусларың арасында ихтирамга лаек. Без сине чын
йөрәктән яратабыз.
Котлы булсын синең юбилеең
Бирсен Ходай саулык корычтай.
Якыннарың, балаларың белән
Озак яшә нурлы кояштай.
Иң изге теләкләр белән абыең Якуб Туктарович, энең
Дамир-Руфия, Динар, Диляра Бульхиннар, сеңелең
Дамирә-Мансур Мәгдиевлар.
Иске Мостяк.

Бәйрәм кайтавазы

Патриот

Яшь чак - дәртле чак

Менә IX һәм XI cыйныфлар укучыларының
чыгарылыш кичәләре булып үтте. Төп гомуми белем турындагы аттестат
- 43 , ә инде урта гомуми
белем турындагы аттестат – 85 укучыга тапшырылды. Район буенча XI
сыйныфны тәмамлаган
укучылар арасында
15
кеше медальләргә лаеклы
булдылар. Дәүләт имтиханнарын да укучылар уңышлы
тапшырдылар.
Чыгарылыш кичәләрендә ваемсыз балачак дөньясыннан һич аерылырга
теләмәгән кызлар һәм
егетләр адресына җылы
котлаулар яңгырады. Район

ашату – эчерүне дә хатын
кешегә булдырырга туры килә.
Төннәр буе йокламыйча авыруларны больницага җиткерергә, еш кына җәяүләп Иске
Кулаткыдан кайтырга да туры
килә. Тормыш барышында
кайгы-хәсрәтләрне күп татырга туры килгән. Хөрмәтләп,
олылап әнисен, каенанасын,
каенатасын,яраткан тормыш
иптәшен дә сабыр гына соңгы
юлларына озата.
Авыр минутларда зур
терәк Син
Һәрчак дөрес киңәш
бирәсең.
Авыру яки бәхетсезлек
килсә,
Иң беренче булып ярдәм
итәсең.
Яхшылык китми күңел
түреннән,
Мәңге саклый якты
эзләрен.
Туганнарың һәм дусларың
хөрмәт итеп,
Сезгә әйтә рәхмәт
сүзләрен.
Тормыш булгач, гомер
агышында барысы да була:
кайгысы да, шатлыгы да,
сикәлтәле юллары да, сагышлары да... Ләкин, бүгенге көнгә
Шөкер Ана кылырлык. Фирүзә
Ибраһимовнаның балалары
матур гаиләләр кордылар.
Әниләренә үзләренең уңышлары, балаларының шатлыклары
белән яшәү дәрте өстиләр,
хәлен белешеп, ярдәм итеп
торалар. Ә әни кеше өчен балаларының бәхетле булуыннан
да зур шатлык, горурлык бармы
икән тагын?
Сәламәт һәм озын
гомерле бул,
Шатлыклар гына булсын
янәшә.
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его жизнь продолжается в двух
его сыновьях, которые общались, летали вместе с Ряфагатем Хабибуллиным. И в этот
злополучный день, прилетев
с задания, они сдали вертолет Ряфагатю Хабибуллину,
который на этом вертолете
совершил подвиг.
Все свое детство и юность
два брата проводили в селе
Старый Атлаш, получая наставления бабушки Халиди
апа, играя со своими братьями
и сестрами. Жители села гордятся своими земляками. Они
и сейчас, улучив свободное
время, приезжают в село, навещают своих родных.
Майор Хабибуллин Наиль
Абдулхакович, родился 24
октября 1984 года. В 2001
году поступил в Сызранское
высшее военное авиационное
училище летчиков (военный
институт), который в 2006
году закончил с отличием. В
звании лейтенанта для дальнейшего прохождения военной

службы был направлен в 344
центр боевой подготовки и
переучивания летного состава,
расположенный в г.Торжок,
Тверской области. В 2009 году
принимал участие в контртеррористической операции
на Северном Кавказе. В 2011
году выполнял задачи в составе Российской авиационной
группы в интересах Организации объединенных наций в
Республике Судан (позднее
Южный Судан). В 2014 году
поступил в Центр подготовки
летчиков-испытателей в г.Ахтубинск, Астраханской области.
С 2016 года и по настоящее
время проходит службу в испытательном центре (морской) в
г. Феодосия, Республика Крым
на должности старшего летчика-испытателя.
Женат, воспитывает дочь.
Н.Р. Чамкаева,
Глава МО "Староатлашское сельское поселение".

25 июнь көнне мөселман кардәшләребез Ураза
бәйрәмен билгеләп үтте. Бу
көнне иртәнге намаз вакытында барлык мәчетләр дә
халык белән шыгрым тулы
иде. Бәйрәм уңаеннан
районыбызда бик күп күркәм чаралар оештырылды.
“Җәмигъ” мәчетендә балалар арасында Коръән уку,
мөнәҗәтләр башкару конкурсы үткәрелде. Биредә
Иске Кулаткы, Вязовый Гай,
Иске Зеленай, Бахтеевка,
Иске Атлаш, Иске Мостяк
hәм башка авыллардан
килгән балалар катнашты.
Өлкән мөгаллимә Зәйтүнә
хаҗия Абдюшева килгән
кунакларны сәламләде,
Ураза гаете уңаеннан котлауларын җиткерде һәм кон-

курсның шартлары белән
таныштырды. Район мөхтәсибе Рамазан хәзрәт Юмангулов hәм барлык районыбыз мәчетләре имамнары,
жюри әгъзалары буларак,
конкурста катнашучы балаларның чыгышларын
тыңладылар. Балалар
Коръәнне матур, дөрес итеп
уку, яттан сөйләү, сүрәләр,
дини шигырьләр уку һәм
мөнәҗәтләр башкаруда
көч сынаштылар. Бәйгедә
җиңүче балаларны Ураза
Гаете бәйрәменең үзәк
мәйданда үткән тантаналы өлешендә кыйммәтле
бүләкләр белән билгеләнделәр. Конкурс тәмамлангач барлык балалар
мәчеттә әзерләнгән кайнар итле пәрәмәчәләр һәм

җимешләр белән сыйландылар. Өйләренә киткәндә
һәрберсенә татлылар тулы
пакетлар бирелде. “Җәмигъ” мәчете мөгаллимәсе
Зәйтүнә хаҗия Абдюшева
үзе, барлык мөгаллимәләр,
балалар hәм ата-аналар
исемнәреннән бүләкләрнең спонсоры - район
Башлыгы Э. Ә. Ганеевка
һәм әлеге конкурсны оештыруда ярдәм итүче район
администрациясе Башлыгының кеше потенциалын

үстерү буенча урынбасары
В. А. Деникаевага олы рәхмәтләрен җиткерәләр.
Ураза бәйрәме кичке
19.00 сәгатьтә үзәк мәйданда дәвам итте. Әлеге
чараны район администрациясе Башлыгының кеше
потенциалын үстерү буенча
урынбасары В. А. Деникаева ачып җибәрде һәм югары
дәрәҗәдә алып барды. Балаларга өстәмә белем бирү
үзәге педагоглары белән
бергә балалар өчен ма-

выктыргыч, күңелле уеннар
үткәрделәр. В. А. Деникаева
уеннарда катнашучыларны
дәртләндереп, көч-куәт
биреп торды. Бәйрәмдә бик
күп тәбрикләүләр һәм котлаулар яңгырады. Районыбызның дини тормышында
актив булган шәхесләргә,
тәртипле, үрнәк гаиләләргә
Рәхмәт хатлары, бүләкләр
тапшырылды. Равил абый
Тумашевның гаиләсе һәм
Мөнирә апа Алиева бәйрәмдә катнашучылар өчен

ачык һавада тәмле пылау пешерделәр. Олысы
да, кечесе дә рәхәтләнеп
аны авыз итте. Бәйрәмдә
Дагстаннан килгән Хәдис Сабиевның нәшидләр
башкаруы - райондашларыбыз өчен аеруча истә
калырлык булды. Ерак
җирләрдән килгән кунаклар да үз исемнәреннән
Ураза Гаете белән тәбрикләделәр. Бәйрәм чарасы
салют белән тәмамланды.
Ураза Гаете уңаеннан шундый зур күләмдә оештырылган чараның, шулай ук
балалар, өлкәннәр өчен дә
әзерләнгән бүләкләрнең,
ерак җирләрдән артистлар чакырып чыгышларын
оештыруның төп иганәчесе – район Башлыгы Э.
Ә. Ганеев булды, халык
аңа рәхмәтләрен hәм зур
канәгатьлеген белдерде.
Искекулаткылылар Ураза
бәйрәмен әнә шулай бергәләп, күркәм итеп билгеләп
үттеләр. Инде бәйрәм яктысы, җылысы һәр йортка
иңсен, һәр гаиләгә иминлек
китерсен!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинское
городское поселение» Ульяновской области
РЕШЕНИЕ
«23» июня 2017 г.

р.п. Старая Кулатка

№ 3/3

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.
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение», решением 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», учитывая протокол 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
от 31 мая 2017 г., заключение о результатах публичных слушаний, Совет депутатов
муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования
«Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского
района Ульяновской области (Приложение №1) см. на официальном сайте администрации муниципального образования «Старокулаткинский район».
2. Утвердить порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий (Приложение №2) см. на официальном
сайте администрации муниципального образования «Старокулаткинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава
муниципального образования
«Старокулаткинское городское поселение»		
Р.А. Джаметов.

Ветераннарны котлыйбыз!
2017 елның июль аенда районыбызда гомер кичерүче Бөек Ватан сугышы ветераны
Җәүһәрә Исәновна Манәпова (Иске Атлаш) үзенең туган көнен билгели.

Хөрмәтле ветеран!

Район ветераннар Советы Сезне истәлекле туган көнегез белән тәбрик итә. Илебез
азатлыгы өчен көрәштә күрсәткән батырлыгыгыз алдында баш иеп, Бөек җиңүне яулап
кайтканыгыз өчен Сезгә олы рәхмәт белдерәбез. Исәнлек-саулык, җан тынычлыгы,
шатлыклы көннәр телибез. Якыннарыгызның игелеген күреп, озын гомер итегез!
Район ветераннар Советы Бөек Ватан сугышының тыл хезмәтчәннәре Мөкәррәмә
Лөтфиевна Байбикова (Иске Кулаткы), Зиннәтбану Кәримовна Тимушева (Иске
Кулаткы), Мәрзия Яхьевна Рамазанова (Бахтеевка), Зәкия Мостафовна Абдрәхимова (Урта Терешка), Сәгадәт Закировна Сәйфуллина (Мосеевка), Әлфия
Ибраһимовна Салюкова (Мосеевка), Рауза Ильясовна Абдульмәнова (Яңа
Мостяк), Мәрфуга Касымовна Абәйдуллина (Зирекле), Фәһимә Исмаиловна
Хаметова (Зирекле), Нәзирә Сибгатевна Хамзина (Зирекле), Мөнир Хәмидуллович Тимербулатов (Иске Кулаткы), Мөнзифа Мөбәрәкшовна Ибраһимова
(Кирюшкино), Халимә Ризвановна Аюкаева (Иске Атлаш), Бөек Ватан сугышы
елларында туган балалар статусын йөртүче һәм июль аенда үзләренең олы юбилейларын билгеләп үтүче Сәкинә Алимҗановна Абдуллина (Бахтеевка), Венера
Исмаиловна Абүзәрова (Иске Мостяк), Җирҗис Идрисович Азизов (Яңа Мостяк),
Елизавета Егоровна Антонова (Чуваш Кулаткы), Мәүлегөл Хәсәновна Бадаева
(Иске Кулаткы), Ханәфи Хәйдәрович Байбиков (Иске Кулаткы), Тәнзилә Сафовна Валиева (Вязовый Гай), Вера Исаевна Егорова (Зирекле), Рушан Якубович
Ишниязов (Иске Мостяк), Рәшит Зәкәрьевич Кузәев (Иске Зеленай), Алия Туктаровна Куртякова (Иске Мостяк), Рәисә Васильевна Мансурова (Чуваш Кулаткы),
Румия Фатиховна Рахметова (Мосеевка), Рәшидә Усмановна Сәйфуллина (Иске
Зеленай), Равил Әдһәмович Туктаров (Яңа Мостяк), Серур Усмановна Усманова
(Иске Кулаткы), Әбдрәшит Абдуллович Хәбибуллин (Урта Терешка), Рәшидә
Сафаровна Хәбибуллина (Иске Мостяк), Валентина Петровна Хурасева (Чуваш
Кулаткы), Рәшидә Алиевна Шабаева (Вязовый Гай), Мөнир Мөдәрисович Шәмионов (Иске Кулаткы), Аклимә Яхьевна Шәмионова (Иске Кулаткы), Зоя Ивановна
Якушеваны (Чуваш Кулаткы) чын күңелдән олы бәйрәмнәре белән тәбрик итә.

Хөрмәтле юбилярлар!

Дәһшәтле сугыш елларында дөньяга килеп, шатлыклы, борчу-хәсрәтсез, михнәтсез
балачактан мәхрүм булдыгыз. Әмма сугыштан соңгы елларында илебезне торгызуда, халкыбыз, киләчәк буын рәхәт тормышта яшәсен өчен, гомер барышында күп
тырыштыгыз, үзегездән өлеш керттегез. Сезгә саулык-исәнлек, гаилә бәхете, җан
тынычлыгы телибез. Киләчәк тормышыгызда да саулыкта, муллыкта, якыннарыгызның
игътибарын, җылысын тоеп яшәргә насыйп булсын.
Сезнең тормыш юлы – матур тарих,
Күпләр өчен үрнәк булырлык.
Рәхмәт, дибез, Сезгә чын йөрәктән
Сезнең гомер – безнең горурлык.
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БЕРГӘЛӘП УКЫЙБЫЗ

Пожар в лесу

Основные причины
возникновения природных пожаров:
Непотушенная сигарета,
горящая спичка, масляные
тряпки или ветошь, стеклянная
бутылка, преломляющая лучи
солнечного света, искры из
глушителя транспортного средства, сжигание старой травы,
мусора вблизи леса, расчистка
с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного
использования или обустройства лесных пастбищ. Одним
из основных потенциальных
источников природных пожаров является костер. В ряде
случаев природные пожары
становятся следствием умышленного поджога, техногенной
аварии или катастрофы.
Массовые пожары в лесу
могут возникать в жаркую и
засушливую погоду от ударов молний, неосторожного
обращения с огнем, очистки
поверхности земли выжигом
сухой травы и других причин.
Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных
пунктах, деревянных мостов,
линий электропередачи и связи
на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других
сгораемых материалов. Наиболее часто в лесных массивах
возникают низовые пожары,
при которых выгорают лесная
подстилка, подрост и подлесок,
травянисто-кустарничковый
покров, валежник, корневища
деревьев. В засушливый период при ветре могут возникать
верховые пожары, при которых
огонь распространяется также
и по кронам деревьев, преи-

мущественно, хвойных пород.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В
ЛЕСУ
Если вы оказались вблизи очага пожара и у вас нет
возможности своими силами
справиться с его локализацией,
предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех
находящихся поблизости людей о необходимости выхода
из опасной зоны. Организуйте
их выход на дорогу или просеку,
широкую поляну, к берегу реки
или водоема, в поле. Выходите
из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению
движения огня. Выйдя на
открытое пространство или
поляну, дышите воздухом
возле земли - там он менее
задымлен, рот и нос при этом
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны пожара сообщите
о месте, размерах и характере
пожара в администрацию населенного пункта, лесничество
или противопожарную службу,
а также местному населению.
Знайте, сигналы оповещения
о приближении зоны пожара к
населенному пункту и принимайте участие в организации
тушения пожаров. Пламя
небольших низовых пожаров
можно сбивать, захлестывая
его ветками лиственных пород,
заливая водой, забрасывая
влажным грунтом, затаптывая
ногами.
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ
ПОЖАРА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ НЕ СЛЕДУЕТ:
Бросать в лесу горящие

спички, окурки, тлеющие тряпки. Разводить костер в густых
зарослях и хвойном молодняке,
под низкими кронами деревьев,
рядом со складами древесины,
торфа, в непосредственной
близости от созревших сельхозкультур. Оставлять в лесу
самовозгораемый материал:
тряпки и ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную
посуду, которая в солнечную
погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить
сухую растительность. Выжигать сухую траву на лесных
полянах, в садах, на полях, под
деревьями. Поджигать камыш.
Разводить костер в ветреную
погоду и оставлять его без
присмотра. Оставлять костер
горящим после покидания
стоянки. При обнаружении природного пожара постарайтесь
ликвидировать очаг возгорания собственными силами;
если это не удалось сделать,
быстро покиньте опасную
зону, обязательно сообщите о
месте пожара в лесную охрану,
администрацию, милицию,
спасателям.
Напоминаем: телефон
службы спасения: 01 - со
стационарного телефона,
101,112 - с сотового телефона
(звонок бесплатный).
В.С. Азизов,
Заместитель начальника
ОНД подполковник
внутренней службы.
Ф.Т. Бадаев,
Начальник 30 ПЧ.

Условия и порядок отказа лица от права на
земельный участок регламентированы
статьей 53 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Отказ от права собственности на
земельный участок осуществляется
посредством подачи собственником
земельного участка заявления о
таком отказе в орган регистрации
прав. Право собственности на этот
земельный участок прекращается с
даты государственной регистрации
прекращения указанного права.
При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком или права
пожизненного наследуемого владения земельным участком заявление
об отказе от права на земельный
участок подается в исполнительный
орган государственной власти или
орган местного самоуправления,
предусмотренные статьей 39.2
Земельного кодекса. К заявлению
об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком или права пожизненного
наследуемого владения земельным
участком прилагается копия документа, удостоверяющего личность
(для гражданина). К заявлениям
юридических лиц и государственных и муниципальных предприятий
должен быть приложен документ,
подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее
юридическое лицо, или иного
действующего от имени учредителя
органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком.
Для принятия исполнительным
органом государственной власти
или органом местного самоуправления решения о прекращении
права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного
наследуемого владения земельным участком необходимы также
следующие документы: копия
документа, подтверждающего

государственную регистрацию
юридического лица (для юридического лица); кадастровый паспорт
земельного участка (при наличии в
Едином государственном реестре
недвижимости сведений о таком
земельном участке, необходимых
для выдачи кадастрового паспорта
земельного участка); документы,
удостоверяющие права на землю,
а в случае их отсутствия - копия
решения исполнительного органа
государственной власти или органа
местного самоуправления о предоставлении земельного участка.
Такие документы исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления, запрашивает самостоятельно
в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного
самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся
указанные документы.
Документы, удостоверяющие
права на землю, запрашиваются
у заявителя в случае, если они не
находятся в распоряжении органов
государственной власти, органов
местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
При отказе от права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком исполнительный
орган государственной власти или
орган местного самоуправления,
на основании заявления об отказе
от права на земельный участок
в месячный срок со дня получения такого заявления принимает
решение о прекращении права
постоянного (бессрочного) поль-
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зования земельным участком или
права пожизненного наследуемого
владения земельным участком.
Копия указанного в настоящем
пункте решения в трехдневный срок
со дня его принятия направляется
лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок.
Право на земельный участок,
не зарегистрированное в Едином
государственном реестре недвижимости, прекращается у лица,
подавшего заявление об отказе
от права на земельный участок,
с момента принятия решения, за
исключением случая отказа от
права на земельный участок, образуемый в соответствии с настоящим
Кодексом.
В случае, если право на земельный участок было ранее
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, исполнительный орган
государственной власти или орган
местного самоуправления в недельный срок со дня принятия решения
обязан обратиться в орган регистрации прав для государственной
регистрации прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или
права пожизненного наследуемого
владения земельным участком.
Исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления обязан сообщить
об отказе от права на земельный
участок, право на который не было
ранее зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости, в налоговый орган по месту
нахождения такого земельного
участка и в орган регистрации прав
в недельный срок со дня принятия
решения.

Сагынырсың мин булмам
Повесть

Әниләре, кеше алдында
яхшы түгел, туй ясыйк, дигәч,
Сөмбел:
- Бернинди туй кирәкми,
туйда мондый ямьсез кәләш
булмый, - дип каршы төште.
- Ярый алайса, мулла чакырып, никах укытыйк. Никахсыз
туган баланы җилдән туган,
диләр, - дип, бер атнада никах
укыттылар.
Х ә з е р а л а р , т ел ә с ә теләмәсәләр дә, Ходай алдында ирле-хатынлы булдылар.
Бу идарә кәгазе түгел, ертып
ташлап булмый, Сөмбел мәңгегә Булатның беренче хатыны
булып калачак. Аңардан соң
әллә кемнәр килсә дә, Булатның беренче хатыны Сөмбел
дип күкләрдә язып куелды
инде.
Декретка чыккач, кызның әйберләрен Байрас йөк машинасы белән кайтарды. Жәлли иде
ул Сөмбелне. Хатыны булса да,
Булат аның белән сөйләшми.
Ничек бер бүлмәдә йоклыйлардыр, киләчәктә нәрсә көтә
аларны? Байрас Сөмбелне
ничек кенә жәлләмәсен, аны
ничек кенә яратмасын, хәзер
берни дә үзгәртә алмый шул.
Сөмбелнең авылга бөтенләй кайтуына Әлфис шатланып бетә алмады. Ул апасын
бик яратты. Сөмбел апасы
аңа әкиятләр укый, кызыклы
вакыйгалар сөйли. Мөмкин
булса, Әлфис көне буе мәктәпкә бармыйча, аның янында
утырыр иде.
Сөмбел хәленнән килгәнчә
Гөлфия апага да булышты,
аның ничек эшләгәнен карап,
нәкъ аныңча, һәр эшне җиренә
җиткереп башкарырга тырышты. Ияләшә төшкәч, аш-су
тирәсендә дә кайнаша башлады. Гөлфия апа сиздермичә
генә киленен күзәтте. Булат
улы: «Ул дөнья көтәрлек кыз түгел, бер эш белми, җилбәзәк»,
- дисә дә, Сөмбел бер дә алай
күренмәде. Ул һәрвакыт уйчан,
бик сирәк елмая, куллары эшкә
ятып тора, һәр эше килешле
килеп чыга.
- Кызым, өй эшләрен мин
үзем дә карармын, син әнә
Әлфискә укырга булыш. Бигрәк
укырга яратмый, азгын бозау
белән бер, уйнарга чыгып качу
ягын гына карый. Бу малай
берсенә дә охшамаган, абыйлары «бишле»гә укымасалар
да, мәктәпкә бармыйча качып
йөрмиләр иде. Ә бу сумкасын
да уйнаган җирендә ташлап
кайта. Бала түгел, бәла бу,
бәла. Сине ярата бит, бәлки
тыңлар.
- Ярый, тырышып карармын,
тик өйдә кызыклы китаплар юк,
авыл китапханәсендә бардыр
инде. Мин урамга чыгарга оялам, пәлтәмнең төймәсе эләкми,бигрәк ямьсез күренәм.
Гөлфия апа Сөмбелгә карап
елмайды.
- Аталары эре булгач, балалары да зур туа шул. Сиңа
күлмәк тә аласы бар,монысына
сыймыйсың. Әйдә, кибеткә
чыгып керик булмаса, кирәкле
әйберләреңне алырсың, балага да киемнәр ала башларга
кирәк.
- Юк, юк, әнкәй, үзең генә
барып кайт. Минем урамга чыгасым килми.Үзең беләсең ич ни
кирәген, миңа нәрсә дә ярый.
Икенче көнне Гөлфия апа
килененә матур халатлар, эчке
киемнәр алып кайтты.
-Мә, кызым, киеп җибәр әле.
Иркенләп эчеңне киереп йөре.

Оялып, кысып йөрмә, балага
зыян килер.
Сөмбелгә бигрәк тә чәчкәле,
ак якалы халат ошады. Мин
моны ялда гына киярмен дип,
читкә алып куйды. Булат кайтуга, элеккечә матур күренәсе
килә иде.
Шәүкәт абый китапханәдән
бер кочак балалар китабы
күтәреп кайтты.
- Мә, укыгыз. Шайтан алгыры малайның укытучысы, әллә
мине генә саклап тора, күргән
саен зарлана. Хурлык бит, ике
метрлы гәүдәң белән урам
уртасында гаепле бер малай
кебек басып тор инде. Әлфис,
сумкаң кайда?
Әлфис, як-ягына каранып,
сумкасын эзләргә тотынды.
- Эзләмә, чанада сумкаң,
чыгып ал. Иртән чыккач, капка
төбендәге эскәмия астыннан
табып алдым. Кар күмеп китә
язган, шайтан малай, - дип
ачуланды әтисе. - Бирде бит
Ходай картлык көнендә җәфа.
Менә шундый инде аларның
төпчекләре, картайганда Ходай
биргән татлы җимешләре.
Никадәр ачулансалар да,
тормышларын аңардан башка
күз алдына китерә алмыйлар.
Сөмбел аны китап укырга
өйрәтергә булды. Кызыклы
маҗаралар, сугыш турындагы
хикәяләрне кычкырып укый, аннары кызыклы җирендә туктый.
- Бүгенгә җитәр, күзем
талды, башым авырта, - дип,
йә кайнанасы янына аш бүлмәсенә чыга, яки, дәресләреңне әзерләгәч укырбыз дип,
китапны яшереп куя. Әлфис
түзми, китапны табып, кайчагында үзе укый. Сөмбел
шулай итеп укуга кызыксыну
уятты, йөгәнсез иркә Әлфисне
әкренләп тәртипкә салды. Балалар бакчасында эшләү юкка
гына китмәгән. Малай белән
мавыгып, үзе дә авыр уйларыннан котылып тора. Әлфис
үзе дә укый башлады, шулай
да апасы укыганны ярата, ул
укыганда, хыялларга бирелеп,
вакыйгаларның эчендә кайный.
Шулай тыңлап ята торгач, йоклап та китә.
Бер көнне алар күп хатынлы солтан турында әкият
укыдылар.
- Алайса, минем Булат абый
да солтан була, әйеме? Син
беренче хатыны, ә теге- икенче
хатыны.
- Кем әйтте?
- Әй, теге вакытта әти абыйны, солтан булгач, ике хатын
алырсың, яшә берсе белән, ике
арада чапма, дип ачуланды.
- Ә ник ачуланды?
- Ул бит һаман күрше авылга, теге апа янына барып йөри,
ахры.
- Ә нинди апа?
- Белмим, абый: «Мин шул
кызга өйләнәм, мин аны гына
яратам», - дигән иде, әти
рөхсәт итмәде. Шуннан сине
алып кайттылар. Сине мин дә,
Байрас абый да, әти белән әни
дә бик яратабыз, - дип, апасын
муеныннан кысып кочаклады.
Бала булган җирдә бур
ятмый, ди, менә ничек икән
эшләр... Сөмбелнең күзеннән
кайнар яшь акты, димәк, үзенең
монда булуына ул Булатның
әти-әнисенә бурычлы. Алар
улларын өйләндерергә күндерә алмасалар да, кызның
даны илгә чыкмасын дип,
алып кайтканнар. Теге вакытта
алар килеп кермәгән булса,
Сөмбел хәзер кайда ятар иде
икән? Булатның бер көнгә
соңрак кайтуыннан, ял көне
каядыр китеп югалуыннан
нидер сизенсә дә, аңардан
берни сорамады, дөресрәге,
бөтенләй сөйләшмәде. Ул үзен
Булатның муенына аскан таш
кебек хис итте. Җир ярылса,
ике дә уйламый шунда төшеп
югалыр иде.
Булат сигезенче март бәйрәменә кайтмады. Аның каравы, Байрас әнисе белән Сөмбелгә бүләкләр, күчтәнәчләр
алып кайткан.

Булатның бүлмәдәше вокзалда Байрасны күреп:
- Бәйрәмгә абыеңның икенче хатыны килде, кайта алмас,
- дигән иде.
Байрас Сөмбелне борчымас
өчен, «комбинатта авария
булган, абыйны эшенә чакырттылар» дип ялганларга мәҗбүр
булды. Бу сүзләрне ишеткәч,
әтисе акаеп бер генә карады,
аның карашында барысын да
аңлавы чагылды.
Бәйрәм өстәле әзерләп,
күчтәнәчләр белән бергәләп
чәй эчкәч, Әлфис белән Сөмбел үз почмакларына кереп
киттеләр. Әтисе белән әнисе
телевизор карарга утырды.
Байрас бүген никтер клубка
ашыкмады.
Теге почмактан Әлфиснең
кычкырып көлгән тавышы
ишетелде. Сөмбел белән икәү
нәрсәдер сөйләшәләр дә,
Әлфис кычкырып көләргә тотына. Аларның көлүен ишетеп,
Шәүкәт абый белән Гөлфия апа
да бер-берсенә карашып елмаеп куйды. Байрас та түзмәде,
серле чаршау янына килде.
- Тук-тук, мине дә кертегез
әле, сездә бик күңелле бугай.
- Кер, кер, - диде Әлфис,
көлүеннән туктый алмыйча.
- Нәрсәгә эчең ката? Үзең
генә көлмә, миңа да әйт, мин
дә көлим.
- Апаның бүксәсен кочаклаган идем, берәү тибеп җибәрмәсенме, котым алынды. Әнә,
син дә колагыңны куй, хәзер
сине дә тибеп очыра.
Сөмбел оялып:
- Чү, солтаным, алай ярамый, алай каты кычкырма, дип, көлә-көлә, үзе дә авызын
каплады.
- Ярар, хәзер тышка гына
чыгып керәм дә, солтанлы
уйныйбыз, яме, - дип, Әлфис
чыгып чапты.
Алар үзләренә ошаган
әкиятләрне театрдагы кебек
уйныйлар иде, апасы Әлфискә
чалма да ясап бирде. Әтисенең
зур сатин трусигына резинка
үткәргәч, шаровар булды.
Шушы киемнәрне киеп, Әлфис
солтан булып кыланырга ярата.
Ул керү белән:
- Апа, кая минем киемнәрем,
мин хәзер сезгә театр күрсәтәм,
- дип, сәкегә менеп басты, кулына әллә нинди ялтыравык таяк
тотты, апасы сарык йоныннан
ясап биргән сакалны да такты.
Байраска бармак төртеп, калын тавыш белән кычкырып
җибәрмәсенме:
- Нишләп утырасың минем
тоткынлыгымда, нишләп һаман клубка чыкмыйсың? - дип
башлаган сүзен онытып тотлыгып калды.
- Апа, апа, теге сүзне әйт
әле, онытам шуны.
- Әмер бирәм.
- Ә, әйе бит әле, - дип,
Әлфис тагын тавышын калынайтып, кычкырып сөйләргә
тотынды. - Мин солтан, әмер
бирәм: Байрас, бар, клубка чык,
миңа иң матур кызны алып кайт,
кунак кызы булсын!
Сөмбелнең чишмәдәй челтерәтеп көлүе бөтен өйгә
таралды. Байрас, кычкырып
көлмәс өчен, авызын каплады.
- Солтаным, сиңа ничә
хатын кирәк соң?
- Миңа өч йөз хатын положено. Аның бу сүзләреннән бөтен
өй гөрләде.
- Улым, бер үзеңә күп булмыймы соң ул өч йөз хатын?
Монда бит ике генә бүлмә.
- Сарайда урын җитәрлек,
сыярлар.
- Әй, улым, кайда күргәнең бар хатыннарны сарайда
тотканны? – диде әтисе күз
яшен сөртә-сөртә.
- Нигә, китапта бит солтанның өч йөз хатыны булган, барысы да хан сараенда яшәгән,
дип язылган.
- Соң, улым, алар бит хан
сараенда яшәгән, мал сараенда түгел.
- Сарай - сарай инде. Сарай
Африкада да сарай.

Сөмбел тагын челтерәтеп
көлеп җибәрде.
Байраска бу почмакта шундый рәхәт иде. Ләкин барыбер
ниндидер читенсенү сизелә,
нәрсәдер җитми, һәркем үзен
гаепле тоя. Ярый әле Әлфис
бар. Ул булмаса, бу авырлыкны
ничек җиңәрләр иде. Байрас
үзе көлде, үзе каш астыннан
Сөмбелне күзәтте. Ул түгәрәкләнгән, кечкенә гәүдәсе
белән мондый корсагын ничек
күтәреп йөридер? Ә үзе һаман
да сөйкемле, күркәм, чәчләре
үсеп, дулкынланып иңенә
төшкән, йөзендә авырлы хатыннарга гына хас гүзәллек
чагыла.
«Кайсы ягы белән үзенә
тарта соң ул мине? Күпме
кызлар озаттым, күпме кызны
кочтым, үптем, ләкин берсе дә
мине үзенә карата алмады. Ә
ул нәрсә белән әсир итте соң?
Карап торуга башка кызлардан
артык җире юк. Бу өч почмакның төенен кем чишәр?»
Байрасның үзенә төбәлеп
утыруын сизгәч, Сөмбел янында яткан мендәр белән үзенең
эчен каплады. Ике күз карашы
очрашты. Үрелсәң, кул җитәрлек ара. Кочагыңа суырып ал да
башыңны шушы дулкынланып
торган куе чәчләр арасына сал.
Ник чукынып китми дөньясы да,
вөҗданы да, абыйсы да.
Байрас үзенең уйларыннан,
хисләреннән куркып, кинәт сикереп торды да аннан-моннан
тиз генә киенеп, урамга чыгып
китте. Аның беркая да барасы
килмәде, чыкты да капка төбендәге эскәмиягә утырды.
- Йә Ходаем, нинди гөнаһларым өчен мондый газапларга
салдың, күпме дәвам итәр бу?
Бер атна узып китте, тагын
җомга җитте. Сөмбел, бу атнада
да Булат кайтмас микән, әллә
Әлфис сөйләгән күрше авылга китәр микән дип, борчыла
башлады. Йөрәген көнчелек
уты яндырды, әллә ничек кыен
булып китте, ниндидер кимсенү
хисе баш калкытты. Бу караңгы
уйлардан кәефе кырылды.
Төннәрен юньләп йокламый,
аяк өсте үткәрә иде. Көмәне зур
булганлыктан, эче туктаусыз
сызлый, ни утырып, ни басып
тора алмый, шуңа күрә төнне
диварга арка терәп үткәрә. Төн
буе тәрәзәдән күзен алмый,
табигатькә яз килүен күзәтә,
бакчада кар да әкренләп эреп
бара. Язның һәр көнендә
күпме гашыйклар табыша,
ә көзен алар йә кавыша, йә
алар кебек аерылыша да,
өметләнеп, киләсе язны көтә
башлый. Язлар ел саен килә,
тик һәр кешенең тормышында
бер кабатланмас язы була. Ул
шул язны гомере буе сагынып,
хәтер почмагында кадерләп
саклый...
Сөмбел киенеп тышка чыкты, ишегалды буйлап арлы-бирле йөренде. Быел өйдән
чыкмагач, гөрләвекләр агуын
да күрмәде. Язын челтерәп аккан гөрләвектән дә сихри матур
нәрсә бар икән? Әллә кайда
яткан карлар эреп, ашыга-ашыга, үзләренә юл ачып агып
киләләр. Аларга таулардан
төшүче гөрләвекләр иярә, алар
этешә-төртешә олы юлга чыгалар, үзара нидер серләшәләр.
Шул гөрләвекләргә кушылып,
агып китсә иде аның да сагышлары. Ул да кайчан гына
бала иде, гөрләвекләр ера-ера
шаяра иде, аның тизрәк үсәсе,
үсеп җитеп, матур егет очратып,
бәхетле буласы килә иде. Язларда саф мәхәббәт киләсенә
ышанып, барлык яшь кызлар
кебек хыял дөньясына чумып
яшәде. Кинәт килде аның язы,
килде дә гөрләвектәй бөтереп
алып кереп китте олы тормышка, артта калган балачагына кул
болгарга да өлгермәде. Әнисе:
«Үсәргә ашыкма әле, балам,
гөрләвекләр киткәндә сак
бул», дип, нишләп кисәтмәде
икән, әллә әйтеп тә ишетмәде
микән?
- Кызым, әллә авырыйсың-

Зифа Кадырова
мы? Нишләп монда басып торасың, иртә бит әле,- диде Шәүкәт
абый. Ул аны күптән күзәтә
иде. Килененә авыр булганын
бик яхшы аңлый, аңа ярдәм
итә алмавына кайгыра. Йөрәге әрнидер шул бу баланың,
Булаты да сирәк кайта. Менә
бүген кайтсын гына, җиткән
буена карап тормас. Сөмбел
бер вакыт китеп барса, үкенер
әле улы, кемне югалтканын
аңлар, ләкин соң булыр.
С ө м б ел җ о м га к ө н н е
иртәдән үк дулкынланып кичне
көтә башлады.
-Бүген кичке ашны үзем
әзерлим, әнкәй, шәһәрдән
эшчеләр дә кайта.
Булат белән Байрас кайтканда, Сөмбел чәчкәле, ак
якалы халатын киеп, башына
яулык бәйләп, токмач кисә иде.
Булат ике атна кайтмады,
шул вакыт эчендә Сөмбел хәйран түгәрәкләнгән, әллә ничек
үзгәргән, өстендәге киң күлмәге
үзенә килешеп тора. Күбәләк
кебек җилбәзәк Сөмбелнең
чын хатыннарча дөнья көтүенә,
килештереп аш әзерләвенә
ышануы да кыен.
-О-о, сагындым, җиңги,
токмачыңны! Исәнмесез, менә
без дә кайтып җиттек. Сөмбел,
күлмәгең бигрәк матур булган,иде Байрас күңелле генә
сузып. Байрас булган җирдә
һәрвакыт шулай инде, бар
нәрсә хәрәкәткә килә, җан керә.
- Әйе, әнкәй алып бирде.
Йә, әйдәгез, кулларыгызны
юыгыз да ашарга утырыгыз. Үзе
Булатка күтәрелеп карамаска
тырышты.
Абыйларының тавышын
ишетеп, Әлфис йөгереп чыкты.
- Кая, миңа нәрсә алып
кайттыгыз?
Абыйлары яраткан
энеләренә кесәләреннән конфет-сагыз чыгарып бирделәр.
Әлфис күчтәнәчләрнең яртысын кесәсенә салды, калганын
Сөмбел апасына бирде.
- Монысы сиңа, - дип, хәйләкәр елмайды.
- И солтаным, рәхмәт инде.
Син бигрәк юмарт.
- Син миңа токмачны күбрәк
салырсың, яме, мин токмач
яратам.
Сөмбел беренче тәлинкәне
кайнатасы алдына китереп
куйды, аннары кайнанасына,
аннары калганнарга, иң соңгы
итеп үзенә салып алды.
- Әни һәрвакыт ашны иң
беренче миңа бирә, ә син соңгы
итеп салдың, ярый әле токмачы
калды.
- Бу өйдә кем иң олысы?
- Әти белән әни.
- Шулай булгач, олы кешеләрне хөрмәт итәргә кирәк.
Менә син дә үсеп,әти булгач,
ашны иң беренче сиңа бирерләр.
Кайнатасы бу сүзләрдән
уңайсызланып та, горурланып
та куйды. «Япь-яшь башы
белән кайдан белә бу бала,
әтисе дә юк», - дип уйлап куйды.
- Килен, ашың бигрәк тәмле
булган, токмачларың бигрәк
нечкә, кем өйрәтте сине болай
аш-су әзерләргә?
- Минем бит әбием, әнием
бар, алар мине бөтен нәрсәгә
өйрәтте,- диде Сөмбел, оялып
кына.
Кичке ашны ашагач, кайнанасы белән Сөмбел өстәл
җыештырып калды. Байрас
клубка җыенды. Әлфис, тик
тормас:
- Абый, бүген кунак кызлары күп кайттымы? - дип сорап
куйды.
- Кайттылар, кайттылар,
ләкин синең патшалыкның
да хуҗасы кайтты бит. Бүген
үзең кайда йокларсың инде,
солтаным?
- Кайда булсын, апа янында.
- Ә абый кайда?
- Без аны күптән патшалыктан диванга чыгарып аттык
инде.
- Ник? - дип, сүзгә әтиләре
дә кушылды.
- Озак кайтмаганга. Әнә,

күрше авыл патшалыгына
барсын.
- Ах, телеңә телчә чыккыры,
бүген үз урыныңа ятарсың,
- диде Шәүкәт абый төпчек
улына ачуланып. Булатка да
каш астыннан сөзеп карап:
- Син дә! - диде.
Сөмбел алар сөйләшкәнне ишетмәде, бу вакытта аш
бүлмәсендә, кайнанасы белән
сөйләшә-сөйләшә, нидер эшли
иде. Эш беткәч, Сөмбел гадәттәгечә үз почмагына, Әлфис
патшалыгына кереп утырмакчы
булды. Сәкедә баш иеп утырган
Булатны күреп, читенсенүдән
кинәт туктап калды. Ни алга, ни
артка барырга белмәде. Әлфис
тә каядыр юкка чыккан. Сөмбел артка борылып китмәкче
иде, телевизор карап утыручы
кайнатасын күреп, тыныч кына
сәкегә утырырга мәҗбүр булды.
Сөмбел Булатның күз карашыннан да читенсенә. Булат аны
күралмыйдыр кебек тоела.
Булат бераздан Сөмбелгә
таба борылды да текәлеп карап
утыра башлады. Сөмбелнең
йөрәге табан астына төште,
«күз карашы белән яндырып
үтерим, ди, ахры». Булат
үрелеп, Сөмбелнең чәченә кагылды. Сөмбел сискәнеп китте.
- Чәчләрең бөдрә икән, бик
матур булып үсеп килә, - диде
Булат әкрен генә тавыш белән.
- Әйе, үстеләр шул, бала туганчы кисәргә ярамый, диләр.
Котылгач, кистерермен әле.
- Юк, кистермә, сиңа болай
ныграк килешә.
Сөмбел, аптырап, Булатка
карады.
- Ачуланмасаң, тотып карыйм әле,- дип, Булат кулын
әкрен генә аның корсагына
куйды.
Сөмбел ни әйтергә дә белмичә, эсселе-суыклы булып тик
утырды. Әлфиснең чаршауны
кинәт ачып җибәрүеннән икесе
дә, хыянәттә тотылган кешеләрдәй, сискәнеп куйдылар.
- Нәрсә, тибенәме? Аны
менә болай итеп тыңларга
кирәк, - диде дә Әлфис колагын апасының эченә куйды.
- Әй, менә, менә, әй,
колакка типте. Син дә менә
шунда колагыңны куй әле. Ул,
беләсеңме, нинди көчле, кил,
куй колагыңны.
Булат нишләсен, идәнгә
шуып төште, тезләнеп, колагын Сөмбелнең эченә куйды.
Чынлап та, бала берничә тапкыр каты гына селкенеп алды.
Булат, үзе дә сизмәстән, Сөмбелне куллары белән кочаклап
алды, үзендә ниндидер рәхәт
хисләр уянуын тойды. Әкрен
генә башын күтәреп, Сөмбелнең йөзенә карады, ул тын да
алырга куркып утыра иде. Сөмбел аның күз карашын күтәрә
алмыйча, башын читкә борды,
ә йөрәге читлеккә эләккән кош
кебек, тибеше хәтта колагы
төбендә яңгырагандай булды.
- Ишеттеңме? Ничек каты
тибә, ә? Мин көн дә апаны
кочаклап ятам. Ул анда көнме,
төнме икәнен күрми, әй дулый,
әй дулый, апаны йоклатмый
да. Үсүен үсә, тик менә кайдан
ничек чыгасын гына аңламыйм.
- Әлфис, урыныңа кереп ят!
– дип кычкырды әтисе.
- Әти монда кермәскә кушты,
абый, бүген син солтан, - дип
пышылдады да Әлфис чыгып
китте.
Булат елмаеп куйды.
- Без дә ятыйк инде, - дип,
чишенеп менеп ятты.
Сөмбел сәке читендә яткан
мендәргә башын терәде, Булатның карашы аның аркасын
көйдерде.
(Дәвамы бар).
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10 Дүшәмбе
июль
06:00 "Манзара".
6+
08:05 "Әдәби хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен те-

атр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Сиңа кайтам". 12+
10:05 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Татарлар" 12+
11:30 "Татар халык җырлары" 0+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Авыл эте Акбай".
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". 12+
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 "Сиңа кайтам". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+
00:15 "Татар халык җырлары" 0+
05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Последний янычар» .
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50 «Канун. Парламент
Җәмгыять» 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Личные обстоятельства”. 16+
13:00 Документальный
фильм 12+
14:00 “Закон. Парламент.
Общество” 12+
14:30 Новости Татарстана
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта эзлебез» 6+
15:40 «Мастера» 6+
16:00 “Джинкс”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 «Татарлар» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Таяну ноктасы” 16+
19:30 Новости Татарстана
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
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» +
23:00 «Последний янычар». 12+
00:00 “Видеоспорт” 12+

6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Сегодня»
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.25, 19.30 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
2.25 «Тёмная сторона»
3.05 «Суд присяжных»
4.30 «Лолита» (16+)
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

Чәршәмбе
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12
11 Сишәмбе
июль
июль
06:00 "Манзара".
08:05 "Без тарихта эзлебез" 0+
08:30 "Яшәсен
театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Сиңа кайтам". Телефильм 12+
10:10 "Җырлыйк әле!" 6+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Халкым минем" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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"
16:10 "Манзара". 6+

Пәнҗешәмбе

июль

14

Җомга
июль

18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч. Телесериал 12+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Сиңа кайтам". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Нәсыйхәт" 6+
08:30 "Яшәсен театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар"
09:20 "Музыкаль каймак" 12+
10:10 "Ком сәгате" 12+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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"
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч". 12+
19:10 Татар дәүләт җыр һәм
бию ансамбле концерты 0+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Ватандашлар" 6+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Музыкаль каймак" 12+
22:45 "Сиңа кайтам". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

ра". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 «Последний янычар».
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50 «Туган җир” 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 “Личные обстоятельства». 16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 “Фолиант в столетнем
переплете” 12+
13:30 «Не от мира сего...» 12+
13:45 «Я обнимаю глобус….»
14:00 «Если хочешь быть
здоровым» 12+
14:15 «Дорога без опасности» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә» 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Джинкс”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 “Татарлар” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
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
21:00 “Чёрное озеро” 16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с Максимом Орловым»12+
23:00 «Последний янычар».
00:00 «Грани «Рубина» 12+

05:00 «Җырлыйк әле!» 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 «Последний янычар».
10:00 «Үч». 12+
10:50 «Ватандашлар» 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Личные обстоятельства». 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Документальный фильм
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 “Яшьләр тукталышы”
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Джинкс”. 6+
17:00 «Үч». Телесериал 12+
18:00 “Татарлар” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
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
21:00 “Чёрное озеро” 16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с Винерой Ганеевой”12+
23:00 «Последний янычар».
00:00 "Видеоспорт" 12+
00:30 «Личные обстоятельства». 16+

05:00 “Башваткыч” 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре
12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 «Последний янычар».
10:00 «Үч». Телесериал 12+
10:50 «Оныта алмыйм...». 0+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Личные обстоятельства». 16+
13:00 “Каравай” 6+
13:30 “Фолиант в столетнем
переплете” 12+
13:45 «Не от мира сего…» 12+
14:00 Документальный фильм
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Хочу мультфильм!» 0+
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15 “Әдәби хәзинә” 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Кафе “Парадиз”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 «Татарлар» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
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
21:00 “Чёрное озеро” 16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с Леонидом Абрамовым” 12+
23:00 «Последний янычар».
00:00 "Автомобиль" 12+
00:30 «Личные обстоятельства». 16+

05:00 "Халкым
минем..." 12+
05:25 "Нәсыйхәт"
05:50 Татарстан
хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара". 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник ”
09:00 «Последний янычар».
10:00 «Үч». 12+
10:50 «Нәсыйхәт» 6+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 Документальный фильм
13:00 “Башваткыч” 6+
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Все суры Корана” 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Хочу мультфильм!» 0+
15:00 «Күчтәнәч» 0+
15:15 “Тамчы-шоу” 0+
15:40 Мультфильмы 0+
16:00 “Кафе “Парадиз”. 6+
17:00 «Үч». 12+
18:00 “Туган җир” 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре
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
21:00 “ДК” 12+
21:15 “Если хочешь быть
здоровым...” 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 "Вызов 112" 16+
22:10 “Любовь случается».
00:00 « Последний янычар ».
00:45 “Музыкаль каймак” 12+

6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТ-

6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТ-

6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТ-

6.10, 7.05 Т/с «ТАКСИСТ-

КА» (16+)

КА» (16+)

КА» (16+)

КА» (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 «Сегодня»

20.00 «Сегодня»

20.00 «Сегодня»

20.00 «Сегодня»

8.00 «Деловое утро НТВ»

8.00 «Деловое утро НТВ»

8.00 «Деловое утро НТВ»

8.00 «Деловое утро НТВ»

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРА-

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРА-

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРА-

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-

12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-

12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-

12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+)

СТИ» (16+)

СТИ» (16+)

СТИ» (16+)

14.25, 19.30 «Обзор. Чрез-

14.25, 19.30 «Обзор. Чрез-

14.25, 19.30 «Обзор. Чрез-

14.25, 19.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»

вычайное происшествие»

вычайное происшествие»

вычайное происшествие»

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» )

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» )

1.30 «Мы и наука. Наука и

2.20 «Квартирный вопрос»

2.20 «Дачный ответ» (0+)

2.20 «Двойные стандарты.

мы» (12+)

3.15 «Суд присяжных»

3.15 «Суд присяжных»

Тут вам не там!» (16+)

2.15 «Точка невозврата»

3.15 «Суд присяжных»

3.10 «Суд присяжных»

4.30 «Лолита» (16+)

4.30 «Лолита» (16+)

4.30 «Лолита» (16+)

4.30 «Лолита» (16+)

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә

18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч". Телесериал 12+
19:10 "Башваткыч" 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Таяну ноктасы" 16+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Сиңа кайтам". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+
00:15 "Халкым минем" 12+
00:40 "Татарлар" 12+

05:00 "М узыкаль каймак"
05:50 Татарстан
хәбәрләре 12+
06:00 "Манза-
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06:00 "Манзара".
08:05 "Әдәби хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Сиңа кайтам". 12+
10:15 "Башваткыч" 6+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Туган җир" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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"
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Үч". Телесериал 12+
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" 0+
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Сиңа кайтам". 12+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+
00:15 "Туган җир" 12+
00:40 "Татарлар" 12+

06:00 "Манзара".
08:05 "Без тарихта
эзлебез" 0+
08:30 "Яшәсен театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Сиңа кайтам". Телефильм 12+
10:45 ТВ фондыннан. "Киң
тугайда". 6+
11:05 "Татарлар" 12+
11:30 "Яшьләр тукталышы"
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Үч". Телесериал 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Авыл эте Акбай". 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"
16:10 "Манзара". 6+

ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә

15

Шимбә
июль

16 Якшәмбе
июль

10

Понедельник

июля

11

Вторник

июля

Среда
12 июля

13
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Четверг
июля

14 Пятница
июля

15

Суббота
июля

11

16 Воскресенье
июля

06:00 "Вафирә
Гы й зз ә т ул л и н а
җырлый" 6+
06:40 "Чатыртау
моңнары". 12+
09:25 "Яшьләр тукталышы"
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим татарский язык" 0+
10:30 Р.Сәхабетдинова.
"Аулак өй". 0+
11:00 "Татар халык җырлары" 0+
11:30 "Халкым минем" 12+
12:00 Римма Ибраһимова
җырлый 6+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Җырларым-хыялларым минем". 6+
14:50 Т.Миңнуллин. "Исәнмесез". 12+
16:30 "Музыкаль каймак"
17:20 "Әдәби хәзинә" 6+
17:50 "Без тарихта эзлебез" 0+
18:20 "Кыр казларын бергә
каршылыйк". 6+
19:10 "Ком сәгате". Әзһәр
Шакиров 12+
20:05 "Гомеремнең бер
елы". 6+
21:35 Т.Җүҗәноглу. "Ташкын". 12+
23:20 "Халкым минем" 12+
23:45 "Ком сәгате" 12+
00:40 "Tатарлар" 12+

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.20, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.45 «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 «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+)
0.35 «Фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». Гала-концерт» (12+)
2.50, 4.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.20, 4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «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!»
19.40 «Первая Студия»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+)
0.35 «Антарктида. Селфи»
1.40 «Найл Роджерс, секреты хитмейкера» (16+)
2.45, 4.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.20, 4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «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!»
19.40 «Первая Студия»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+)
0.35 «Гонка на вымирание» (16+)
1.40 «Орсон Уэллс: Свет
и тени» (16+)
2.55, 4.05 Х/ф «ОМБРЕ»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.20, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная
закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!»
19.40 «Первая Студия»
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+)
0.35 «На ночь глядя» (16+)
1.35 «Уоррен Битти: Голливудские амбиции» (16+)
2.40, 4.05 Х/ф «НЯНЬ»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «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 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Суперкубок России по футболу 2017 г.
«Спартак» - «Локомотив».
Прямой эфир»
0.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ»
2.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
4.50 «Сегодня вечером»

6.40, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
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 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
16.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «МаксимМаксим»
20.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ»
3.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
5.40 «Модный приговор»

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
9.10 «Смешарики. ПИНкод»
9.20 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Теория заговора»
14.10 «Дачники»
17.50 Концерт Стаса
Михайлова
19.50 «КВН». Летний
кубок в Сочи» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
3.40 «Модный приговор»
4.40 «Наедине со всеми»

6.00, 10.15 «Утро Рос-

6.00, 10.15 «Утро России»

6.00, 10.15 «Утро России»

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

05:00 “Хотел

10.00, 12.00, 15.00,

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

05:00 Концерт 6+
07:00 "Sиңа Mин-

бы я быть

18.00, 21.00 Вести

21.00 Вести

21.00 Вести

21.00 Вести

нән Sәлам" 6+

здесь”. 16+

10.55 «О самом глав-

10.55 «О самом главном»

10.55 «О самом главном»

10.55 «О самом главном»

ном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Местное время. Вести

Местное время. Вести

Местное время. Вести

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ

БОТА» (16+)

БОТА» (16+)

РАБОТА» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

СТВИЯ» (12+)

СТВИЯ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.30 Торжественная церемония открытия ХХVI
Международного фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
2.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+)
4.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

6.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

сии»

08.00 М/ф «Маша и
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.15 «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»
14.00, 15.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Война и мир Александра I. Император.
Человек на троне» (12+)
2.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

06:00 "Гашыйк бул
син". 6+
07:00 "Sиңа Mиннән Sәлам" 6+
09:30 "Шаян хәлләр" 16+
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:45 Р.Әюпов. "Печән базары". 6+
14:15 "Җырлыйбыз да, биибез" 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
18:00 "Ай нурына тулган
моң". 6+
18:55 "Кичке аш" 6+
19:20 "Башваткыч" 6+
20:10"Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Керәшен чичәне". 6+
21:45 Д.Салихов. "Капчык".
23:50 "Капка". Телефильм 12+
01:30 Р.Әюпов. "Печән базары". 6+

09:30 "Автомобиль" 12+

06:45 Концерт

10:00 “Кайнар хит” 12+

09:00 “ДК” 12+

11:00 “Халкым минем...” 12+

09:15

11:30

фильм 12+

Местное время. Вести

кухни” 12+

09:45 “Тамчы-шоу” 0+

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ

12:00 "Каравай" 6+

10:15 "Яшьләр тукталышы"

12:30 "Видеоспорт" 12+

10:45 “Музыкаль каймак”

РАБОТА» (16+)

13:00 «Канун. Парламент

11:30 “Секреты татарской

Җәмгыять» 12+

кухни” 12+

13:30

12:00 “Каравай” 6+

18.40 «Прямой эфир»

18.40 «Прямой эфир»

18.40 «Прямой эфир»

18.40 «Прямой эфир»

кияү”. 6+

12:30

19.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «60 Минут» (12+)

15:40

фильм 12+

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-

РОМАН» (12+)

РОМАН» (12+)

СКИЙ РОМАН» (12+)

1.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

1.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

1.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

«ВСЕГДА» (12+)

РИ «ВСЕГДА» (12+)

4.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

4.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

“Секреты татарской

“Гөлсирингә – өч
“Хуҗа Насретдин

Документальный

Документальный

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

мәзәкләре” 12+

13:00

16:00 «Нәсыйхәт» 6+

Общество” 12+

16:30 «Татарлар» 12+

13:30 “Олы юл”. Концерт 0+

17:00 “Без тарихта эзлебез” 6+

14:00

17:30 “Әдәби хәзинә” 12+

кә». 6+

4.10 Т/с «НАСЛЕДНИ-

«ВСЕГДА» (12+)

18:00 “КВН РТ-2015” 12+

15:00 “Ком сәгате” 12+

19:00

КИ» (12+)

3.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

16:00 “Җырлыйк әле!” 6+

Документальный

“Закон. Парламент.

1 5 . 5 5 Т / с « ТА Й Н Ы

“Йөрәктән - йөрәк-

фильм 12+

17:00 “Видеоспорт” 12+

19:30 Новости в субботу 12+

17:30 “Әдәби хәзинә” 12+

20:00 Телефильм 12+

18:00 “Башваткыч” 6+

20:30 “Җырлыйк әле!” 6+

19:00 «Компенсация». 16+

21:30 Новости в субботу 12+

20:30 Концерт 6+

22:00 «Хотел бы я быть

21:30 “Кичке аш” 6+

здесь”. 16+

22:00 “Игра без правил”. 16+

23:50 “Знамение”. 16+

00:00

01:50 “Яланаяклы кыз”. 12+

кияү”. 6+

6.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
6.50 «Ты супер!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
9.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.25 «Умный дом» (0+)
11.20 «Главная дорога»
11.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.55 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.25 «Ты не поверишь!»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
2.05 Т/с «ППС» (16+)
3.35 «Призраки Дома Романовых» (16+)

6.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА»
6.50 «Ты супер!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
9.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники»
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.25 «Ты не поверишь!»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.45 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
2.10 Т/с «ППС» (16+)
3.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.30 «Лолита» (16+)
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

“Гөлсирингә – өч

СКИЙ РОМАН» (12+)
1.50 «Специальный корреспондент» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Вилковым Андреем Олеговичем,
р.п. Новоспасское,
ул. Механизации, д.1, контактный телефон 8 (84238) 2-11-38, адрес
электронной почты art_vilkov@mail.ru, N квалификационного аттестата
73-13-197, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:15:040101:105 , расположенного обл. Ульяновская, р-н Старокулаткинский, р.п. Старая Кулатка, ул. Красногвардейская, дом 24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Юнусов Тявфик Рызванович.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская,
30 (ОГУП БТИ) 07.08.2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:
Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 30 (ОГУП
БТИ) .
Требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 06.07.2017г. по
07.08.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 06.07.2017г. по 07.08.2017г., по адресу: Ульяновская
область, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 30 (ОГУП БТИ).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН № 73:15:040101:366
(обл. Ульяновская, р-н Старокулаткинский, рп. Старая Кулатка, ул.
Красногвардейская, дом 26).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

ДРУЖБА» (12+)
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, 21.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» (12+)
21.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (12+)
1.50 «Танцуют все!»
3.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)
5.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)

2017 ел - Россиядә Экология елы

Табигатебезне саклыйк!

Табигать – ул безнең Җир-Анабыз. Ул
безне туендыра, саф
һавасын сулата, күңелләребезне ял иттерә.
Әмма без, кешеләр,
һәр очракта да аның
бу мәрхәмәтләренә

тиешенчә рәхмәтле
була беләбезме соң?!
Юк, әлбәттә. Аның
сый-хөрмәтеннән файдаланып, үз кирәгебезне алып, агач-куакларга
зыян салабыз, рәхәтләнеп ял иткәннән соң,

артыбызда бер өем
чүп-чар калдырабыз,
Шушы хаталарны
төзәтү, экологиябез
чисталыгына ирешү
максатыннан, Иске Кулаткы урман хуҗалыгы
коллективы урманга ба-

рып, чәршәмбе өмәсе
о е ш т ы рд ы . Ур м а н
тирәсен чистартып,
пластик шешәләр, консерва калайлары, сок
пакетлары, башка төр
чүп-чарны җыю белән
шөгыльләнделәр.
Ч ү п - ч а р н ы м а хс ус
машинага төяделәр.
Тирә-юнь күзгә күренерлек чистарды, күркәмләнде.
Инде киләчәктә дә
әлеге коллективның
тырышлыгы бушк а
китмәс, бу урынга ял
итәргә килүчеләр үз
артларыннан чүп-чарларын җыеп китәрләр,
табигатьне рәнҗетүгә
юл куймаслар, дип
ышанасы килә.
Ә. Яфарова.
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Белдерүләр

ООО «Немецкие оконные изделия»

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.
Для производственно-коммерческого предприятия
требуются:

- Инженер, высш. тех. обр., з/пл. при собесед.;
- Бухгалтер, высш, экон. обр., з/пл. при собесед.;
- Химик-технолог, высш, экон. обр., з/пл. при собесед.;
- Менеджер по продажам, от 22 до 43 лет, оклад+% от
продаж;
- Оператор на производственную линию, оклад, 15000
руб.
График работы – 5/2, полный соц.пакет. Резюме на
е-mail: һead-linostar @bk.ru
Телефоны: 2-28-15, 2 - 21 - 05 (раб.); 8(927)984 – 11 - 82.
Наш адрес: р.п. Старая Кулатка, ул. 50 лет Победы, д.19.

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.

Калдырмабыз догадан
(Просковьино авылында яшәп,
фажигале үлемгә дучар булган энебез
Гаяз улы Инсан Ахметовның якты рухына бәет).
Сиздеңме энем
гомереңне
Усал куллар өзгәнен.
Әче үлем газабына
Ничек түзде йөрәгең?

Синең чынга ашмады.
Язмыш сине хупламады,
Язмыш сине алдады.
Фаҗигале үлем сине
Алып китте дөньядан.

Без биш бала бергә үстек
Әткәй-әнкәй кулында.
Төрле хәлләргә тап
булдык
Тормышыбыз юлында.

Син дөньяга аваз салгач,
Сөенеч хәбәр таралды.
Шатландырдың
гаиләбездә
Һәрбер үскән баланы.
Без гөрләшеп бергә үстек,
Төрле уеннар уйнап.
Үстек бергә киләчәктә
Яшәү турында уйлап.
Тик кызганыч хыялларың
Директор-баш редактор
М.С. Масиева.
Адрес редакции, издателя:
433940
р.п. Старая Кулатка
Ульяновской области,
ул. Куйбышева, 22.
ОАУ Редакция газеты
"Кумяк кюч".

Һәнҗәр чәнчкән
йөрәгеңнән
Аккан ташып кызыл кан.
Кем уйлаган югалтулар
Безгә шулай килгәнен.
Тетрәндерде безне хәбәр
Синең төнне үлгәнең.
Тыныч ят син, кадерлебез,
Язмышлар шулай язган.
Без сине искә алырбыз,
Калдырмыйча догадан.
Равилә Арсланова.
Иске Кулаткы.

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

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

кайгы уртаклашу

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.
Продаются железо-бетонные
кольца всех размеров. Доставка,
монтаж. Телефон: 89371747498.

13 июля 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!

Пластиковые окна

Производство и установка пластиковых окон.
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно!
Замер, доставка – бесплатно.

Наше качество и доступные цены
порадуют вас! Пенсионерам – дополнительная
скидка! 20%
 Телефон: 8-937-278-05-55.
Павловка.

С ЗАБОТОЙ О ВАС,
МАГАЗИН “УНИВЕРСАЛ”

расположенный по адресу: р.п. Павловка
Ульяновской области,
20%
ул.Советская, площадь 4.
скидка
Энергосберегающий пакет
на каждое окно – в подарок!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Замер, доставка – бесплатно. Пенсионерам, ветеранам предоставляется дополнительные скидки. Также имеются в продаже
ПРОФТРУБА, ПРОФЛИСТ (2X1,2 м) оцинкованный – 500 рублей
за лист, окрашенный – 550 рублей за лист.
Возможно оформление в кредит.
8 – 927 – 985 – 75 – 09,
8 – 929 – 777 - 48 – 62.

12 июля в РДК
с 9.00 до 17.00 часов
Состоится распродажа:
тюль-органза, вуаль, портьерная ткань
- от 100 руб. за метр.
Широкая гамма цветов. Не пропустите!
Безнең өчен кадерле, сөекле кешебез - тормыш иптәшем, әтиебез, бабакаебыз, абыебыз, Мөнир Хәсән улы Измайловны
хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан, ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен «Гани» мәчете имамы Рәхимҗан хәзрәт
Фәйзуллинга, мәхәллә картларына, төн кунучы әбиләргә, барлык
туганнарга, күршеләребез Тимербулатовларга, Латиевларга, Ишмуратовларга, дус-ишләргә, Мәскәү, Самара, Ульяновск шәһәрләреннән,
Новоспасск эшчеләр бистәсеннән, Яңа Зимница авылыннан килгән
туганнарга олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ходай Тәгалә беркемгә
дә кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Измайловлар, Масеевлар, Киряшиннар, Рамазановлар, Сөләймановлар, Рамаевлар, Ахмедовлар, Бадаевлар
гаиләләре.
Иске Кулаткы.
Индекс 54505.
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Закупка мяса коров, телок, быков.
Вынужденный забой. Телефон:
89371787013, 89270039587.
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.
Такси «Лидер»
В Старой Кулатке осуществляет
набор пассажиров по маршруту
Старая Кулатка- Ульяновск и
также обратно. Имеются билеты
(автобусные). Все официально и
законно!!! Поездки по Кулатке – от
70 руб. Заказные по району, по
области и на дальние расстояния.
Звоните и уточняйте цены! Недорого! Телефоны: 89297940945,
89041910840.

Продаем гаражи металлические (пеналы) новые и б/у.
Размеры любые. Доставка бесплатная. Цена от 26
тыс. руб. Тел.: 89063969864;
88007009091.
В р.п. Старая Кулатка продается дом по ул. Куйбышева, 81
А1. Имеются: гараж, баня, сараи, яма, земельный участок.
Цена договорная. Телефон:
89278147460.
Продам 3-х литровые банки
по 20 рублей. Оптовикам возможна доставка. Телефон для
справок: 89270914373.
Утерянный военный билет на имя
Тяминова Радика Равильовича
считать недействительным.

В селе Старый Атлаш продается дом. Имеются надворные
постройки, в доме газовое
отопление, вода. Большой земельный участок. Телефоны:
89277471616, 89376522952.
Бригада из трех человек
осуществляет рытье колодцев, канализаций. Ремонт
колодцев, установку ж/б колец. Доставка ж/б колец, а/м
“КамАз” – кран-балка, кольца
внутренним диаметром 1 м,
80 см, 70 см, высота 90 см.
Работы проводятся круглогодично. Быстрота и качество
работ гарантируется. Телефоны: 89273924449 – Вильдан; 89374098746 – Ринат;
89521971142.
Продается комбайн Нива СК-2.
Телефон: 89278201374
Продам “Шевроле-Ниву”,
2004 года выпуска, замена
кузова в 2011г., зимняя резина, много запасных частей.
Цена договорная. Телефон:
89278106167.

слуховые аппараты

12 июля с 12 до 13 ч
в аптеке № 35
по адресу п.Старая Кулатка
ул. Пионерская 6
зауш:6500-9900 р.;карман.Siemens:7900 р.;цифр.:12900-15000р.
Возможен выезд на дом.
Тел.8-912-723-51-88
Имеются противопоказания.
Проконсультироваться со специалистом.

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.

