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30август–Республикакөнендә
Казанда өчпочмакка һәйкәл ачы
лачак. Үзенчәлекле һәйкәл “Туган
авылым” комплексы территория
сендәурнашкан.Ул“Туганавылым”
җитәкчелеге тәкъдиме белән ку
елган.Моннантыш,букөннеИске
Татар бистәсендә “Казан йорты”
скульптура ансамбле дә ачылыр
дипкөтелә.

«КазанАрена» стадионында
дөньячемпионатыбуенчаберенче
матчузды–«Рубин»Россияфутбол
Премьерлигасы чемпионатының
дүртенче турыматчындаМәскәү
«Локомотив»ын кабул итте.Матч
башланыралдыннан стадион кар
шындагы2018елгыфутболбуенча
дөньячемпионатынабагышланган
стелланы ачу тантанасы булды.
Стелла япмасын ТРПрезиденты
РөстәмМиңнехановһәмРФСпорт
министрыВиталийМуткоачты.

Быел1сентябрьэшкөнебулмау
гакарамастан,Татарстанмәктәплә
рендәБелем көненәбагышланган
тантаналылинейкалар узачак. ТР
Мәгарифһәмфәнминистрлыгының
матбугатхезмәтебелдергәнчә,быел
республикада39958балаберенче
сыйныфкабара,шулисәптәнКазан
да–11222.Узганел36148беренче
сыйныфукучысыбулган, аларның
11101е–башкалада.Шулайукрес
публикада1сентябрьдә7яңамәк
тәпһәм16балаларбакчасыачыла,
аларның8е–авылҗирлегендә.

Татарстандагы1014мәктәпнең
848егенәяңаукуелынаәзер.Баш
каларыашханәблокларын,субелән
тәэмин итү, яктырту системасын,
медпунктныяхшыртуга,яңаҗиһаз
ларалугакагылышлыкүрсәтмәләр
неүтәмәгән.

“Электротранспорт”ҖЧҖШәһәр
тарихымузеебеләнберлектә яңа
проект әзерли.Чаллы трамвайла
рында пассажирларга теге яки бу
объектның тарихына кагылышлы
һәм тукталышисемнәренә бәйле
мәгълүматбиреләчәк.6,8,12нче
маршрутлардагы автоинформатор
беләнҗиһазланганунвагонбуэшкә
беренчеләрдәнбулыпкерешәчәк.

Чаллыдаҗылылыкбирүчелтәр
ләренсынауныңсоңгысысентябрь
нең2сеннән6сынакадәрүткәрелә.
Улкөннәрдәшәһәрдәгебарлыкобъ
ектларгадакайнарсубирүтуктаты
лыпторачак.

Төзелеш оешмасын ярты
гасырлыкюбилее белән кот
ларгаТатарстанРеспублика
сыПремьерминистрыИлдар
Халиков, Татарстан Респуб
ликасыныңтөзелеш,архитек
тураһәмТКХминистрыИрек
Фәйзуллин,ТатарстанРеспуб
ликасыныңсәламәтлексаклау
министры Гадел Вафин, “Ак
Барс”холдингкомпаниясеге
нераль директорыИванЕго
ров,ТатарстанРеспубликасы
ТөзүчеләрберлегерәисеРим
Халитов,шәһәребезмэрыВа
силШәйхразиев, 70елларда
“КАМАЗ”җитештерү берләш
мәсегенеральдиректорының
төзелешбуенча урынбасары
булыпэшләгән,хәзергевакыт
таМәскәүдә яшәүче Виктор
Геркенһ.б.дәрәҗәлекунак
ларкилгәниде.

Бу көнне “Энергетик” мә
дәниятсараеалдыхалыкбе
ләншыгрымтулыбулды.Ле
гендарЕвгенийНиканорович
Батенчукисеменйөрткәнәле
гемәйдангаберберартлыве
тераннарагылды.Кайчандыр
Камаярыбуендабашланган
гиганттөзелешкәкилгәнегет
һәм кызлар бүген инде зур
хезмәтюлынузган,өряңани
гездәшәһәрторгызган,илдә
тиңебулмаганзаводларсал
ган, гидростанцияләр төзе
гән хөрмәтле әбибабайлар,
апаабыйлар.Аларберберсе
белән очрашып, хәләхвәл
сораштылар. Бербер артлы
хатирәләряңарды...

Ә “Энергетик” сараеның
зур залындагы тантана “Кам
гэсэнергострой” оешмасының
тарихына һәм туган көненә
багышланганвидеофильмбе
ләнбашланыпкитте.Букөнне
залда утыручы күп кенә хез
мәтветераннары,аксакаллар
ялкынлы яшьлек елларына
кире кайткандай булдылар.
Ул еллардагы энтузиазм да,
фидакарьхезмәтрухыдача
гылдыбуфильмда, КамГЭС
ныңбүгенге казанышларыда
күренде.

Аннары мәдәният сарае
сәхнәсенә “Камгэсэнергост
рой” акционерлык җәмгыяте

тарафыннан төрле елларда
яуланган күчмә Кызыл  бай
ракларныалып керергә әмер
бирелде.  Комач әләмнәрне
залгаалыпкерүчеләрнебар
лык тамашачылараягүрәба
сып,алкышларгакүмепкаршы
алдылар.

Тантананы алып бару
чылариңберенчесүзне“Кам
гэсэнергострой” акционер
лык җәмгыятенең генераль
директоры РамилФоат улы
Шәйдуллинга бирделәр. Ул
үз чыгышындашундый олы,
легендаркомпаниябеләнҗи
тәкчелекитүзурҗаваплылык
һәм горурлык булуын ассы
зыклады. “Сезне барыгызны
даКамгэсэнергостройның50
еллыкюбилеебеләнкотлыйм!
Хөрмәтлеветеран
нарыбызга аеруча
тирән хөрмәтемне
һәм рәхмәтемне
белдерәсем килә.
Сез нең бәһасез
тәҗрибәгезяшьбу
ынгаһәрвакытөлге
булыпторыр.Акци
онерлыкҗәмгыяте
неңэнергияле,яшь
коллективыбезнең
ветераннарыбыз
ның бай тәҗрибә
сенә, республика
быз җитәкчелеге
нең теләктәшлеге
нәтаянып,яңаүрләряуларга,
яңа хезмәтбатырлыкларына
әзер”,–дипбелдердеР.Шәй
дуллин.

Аннары сәхнәгә респуб
ликабыз Премьерминистры
ИлдарХаликовкүтәрелде.Ул
барлык чаллылыларны, Кам
гэсэнергострой эшчәннәрен,
бәйрәмгә килгән барлык ку
накларны бүгенге тантаналы
көнбеләнкотлапболайдиде:
“ТүбәнКамаГЭСы,ЗәйГРЭ
Сы,“КАМАЗ”автогигантыһәм
башка уникаль объектларны,
600меңгәякынхалкыбулган
искиткечматурЯрЧаллышә
һәрен төзү белән сез хаклы
рәвештә горурлана аласыз.
Боларбарысыдасезнеңкул
ларыгыз белән төзелде, хөр
мәтле ветераннарыбыз.Сез

неңфидакарьхезмәтегезал
дындатүбәнчелекбеләнбаш
иям.Бүгендә“Камгэсэнергос
трой”оешмасыколлективыиң

җаваплыучастоклардаэшлә
де һәм эшли. БоларУнивер
сиадаобъектлары,Иннополис
шәһәре,яңадантөзелгәнһәм

үзгәртепкорылганбиккүпсо
циальобъектлар.Ниндигенә
катлаулы, икътисади кыен
лыклар булган заманнарда
дасезпредприятиенесаклап
калдыгыз.Барыгызгадаисән
лексаулык,яңауңышлар,яңа
казанышлартелим!”

Кунак бүләксез килми ди
гәндәй, Илдар Халиков тан
танада акционерлык җәмгы
яте генераль директорының
төзелеш буенча урынбаса
рыСергейЯмашевка “Фида
карь хезмәт өчен” медален,
ә“Гидропромжилстрой”ҖЧҖ
генераль директоры Низа
миБурджумовка һәмшул ук
оешманың прорабы Тәлгать
Солтановка “Татарстан Рес
публикасыныңатказангантө
зүчесе”дигәнмактаулыисем
бирелүе турында белдерде

һәм, югары бүләккә
лаек булучыларга та
ныклыктапшырып,күк
рәкбилгесенберкетеп
куйды.

ТР Төзелеш, ар
хитектура һәм ТКХ
министры Ирек Фәй
зуллин  үз чыгышын
да яшь төзүчеләрне
ветераннардан үрнәк
алыргачакырды.Кол
лективка фидакарь

хезмәтөченрәхмәтбелдереп,
уңышлартеләгәннәнсоңИрек
Фәйзуллин бербер артлы

Бәй рәм кай та ва зы

Ахыры 2 нче биттә

 Уз ган ат на да “Кам гэ сэ
нер гос т рой” ак ци о нер
лык җәм гы я те шә һә
ре без нең “Энер ге тик” 
мә дә ни ят са ра ен да 
үзе нең 50 яшь лек юби
ле ен тан та на лы шарт
лар да бил ге ләп үт те. 

камаЗтӨЗелеШе
УДарнИкларыСлеты
2014 елның 28 августында 14

сәгатьтә “Энергетик”мәдәният са
раендаКАМАЗ төзелеше ударник
лары слеты булачак. Быел әлеге
исемнеңберенчетапкырбирелүенә
40елтула.

Улеллардаиңюгарыбүләкбул
ган“КАМАЗтөзелешеударнигы”күк
рәккәтагаторганбилгесе5меңнән
артыкшәһәрдәшебезбирелде.Әле
гемактаулыбилгебеләнтөзүчеләр,
монтажчыларгынатүгел,укытучы
ларда,медицина,сәүдә,транспорт,
тораккоммунальхуҗалыгыхезмәт
кәрләре дә, элемтәчеләр дә һәм
башкабиккүпләрбүләкләнде.
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Котлыйбыз!

Бәйрәм кайтавазы

«Фидакарьхезмәтөчен» 
медалебеләнбүләкләнүчеләр:
ЯмашевСергейПавлович–«Кам

гэсэнергострой»ААҖгенеральдиректо
рыныңтөзелешбуенчаурынбасары.

«ТатарстанРеспубликасының 
атказангантөзүчесе»мактаулыисе

менәлаекбулучылар:
СопинаЕленаАлексеевна–“Кам

гэсэнергострой”ААҖсметакилешүбү
легебашлыгы.

БурджумовНизамиНаметоглы 
–«Гидропромжилстрой»ҖЧҖгенераль
директоры.

Солтанов ТәлгатьАмат улы –
«Гидропромжилстрой»ҖЧҖпрорабы.

ТатарстанРеспубликасы 
Министрларкабинетының 

Рәхмәтхатыбеләнбүләкләнүчеләр:
ЕфремоваНаталияВитальевна 

– «Камгэсэнергострой»ААҖ төзүмон
таж эшләрен контрольдә тоту бүлеге
башлыгы.

СидневаСветланаЮрьевна–«Кам
гэсэнергострой»ААҖсметакилешүбүле
гебашлыгыурынбасары.

ИдрисовРинатИнсафулы–Электр
челтәрләре предприятиесенең техник
директоры.

ТатарстанРеспубликасы 
Төзелеш,архитектураһәм 
ТКХминистрлыгының 

Рәхмәтхатыбеләнбүләкләнүчеләр
БочкаревАлексейВасильевич –

«СтройКран»ҖЧҖ копр җайланмасы
машинисты.

БурджумовПервизНизамиевич –
«Гидропромжилстрой»ҖЧҖюридикбү
легебашлыгы.

ВласенкоДенисГеоргиевич–«Кам
гэсэнергострой»ААҖфинансикътисад
бүлегебашлыгы.

ДровалевЮрий Васильевич –
«Камгэсэнергострой» ААҖ производ
ствотехник бүлегенең әйдәп баручы
инженеры.

Карсюк Людмила Валерьевна –
«Камгэсэнергострой»ААҖәйдәпбаручы
инженерсметчигы.

МаксимушкинаТатьянаГригорьев
на–«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖсмета
килешүбүлегебашлыгы.

МироновВиталийАлександрович 
–«Камгэсэнергострой»ААҖпроектҗи
тәкчесе.

ОжогАндрейВасильевич–«Гидроп
ромжилстрой»ҖЧҖтөзүмонтажэшләре
мастеры.

СабировНаилШамилулы–Электр
челтәрләрепредприятиесеэлектромон
теры.

УстюжанинИгорьВладимирович–
«Железнодорожник»ҖЧҖэнергия,элем
тәһәмСЦБбүлегебашлыгы.

ФилимоноваГөлфияӘсхәткызы
–«ОтделстройК»ҖЧҖматдитехниктә
эминатбүлегенеңбашбелгече.

ХуҗинРәзилҖәмилулы–«ЗЖБИ
210»ҖЧҖгенеральдиректорыныңтәэ
минатбуенчаурынбасары.

ШәриповИлдарФәритулы–«Кам
гэсэнергострой»ААҖпроизводствотех
никбүлекбашлыгыурынбасары.

ТатарстанРеспубликасы 
Төзелеш,архитектураһәм 
ТКХминистрлыгының 

Мактауграмотасыбелән 
бүләкләнүчеләр:

ЗгураВикторВасильевич–«Строй
Кран»ҖЧҖвиброкатокмашинисты

КузнецоваЛюдмилаВасильевна–
«Камгэсэнергострой»ААҖсметакилешү
бүлегебашлыгыурынбасары.

КузнецоваНатальяФилипповна 
–«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖкадрлар
бүлегебашлыгы.

МөхаммәтгалиевРамилТимергали
улы – «АкБарсМеталл»ҖЧҖметалл
конструкцияләрцехыныңҗыюһәмэретеп
ябыштыруучастогыбашлыгы.

ПисаревЕвгенийНиколаевич–«Ак
БарсМеталл»ҖЧҖбашинженеры.

РамазановРинатҖәүдәтулы –
«КамгэсЗЯБ»ҖЧҖ2нчецехбашлыгы.

ЯкушеваЛюбовьНиколаевна–«Ак
БарсМеталл»ҖЧҖкранмашинисты.

ТРТөзүчеләрберлегенең 
«Төзелештәгехезмәтләреөчен»ор

деныбеләнбүләкләнүчеләр:
Хәйретдинов Әбүзәр Ягъфәр

улы  –  Электр челтәрләре пред

приятиесенеңбүлү челтәрләре хезмәте
башлыгы.

ЗеркальБорисТимофеевич–«Кам
гэсгражданстрой»ҖЧҖветераны.

Шәйдуллин Рамил Фоат улы –
«Камгэсэнергострой»ААҖгенеральди
ректоры

ГыйззәтуллинӘнәсРифкатьулы 
– «Камгэсэнергострой»ААҖ генераль
директорыурынбасары–төзелешиндус
триясенүстерүбуенчадиректор.

«Төзелештәгехезмәтләреөчен»ор
деныбеләнбүләкләнүчеләр(«Кам
гэсэнергострой»ААҖветераннары):

АбдуллинНигъмәтуллаТөхвәтул
ла улы – Социалистик Хезмәт Герое,
Ленин һәм “Почет билгесе” орденнары
кавалеры.

Альчиков КонстантинМихайло
вич–ЛенинһәмХезмәтКызылБайрагы
орденнарыкавалеры.

БыкадоровАлексейАлексе
евич–«Почетбилгесе»,Хезмәт
КызылБайрагы,Ленин,Халыклар
дуслыгыорденнарыкавалеры.

ГеворгянГеворгАршакович 
–Ленин,ОктябрьРеволюциясе,
ХезмәтКызылБайрагыорденна
рыкавалеры.

Җәләев Радик Инсаф улы
–СоциалистикХезмәтГерое,Ле
нин,Хезмәт КызылБайрагы ор
деннарыкавалеры.

ЗотовАлександрВасиль
евич–«Почетбилгесе»,Хезмәт
КызылБайрагы,ОктябрьРеволю
циясеорденнарыкавалеры.

МәүликовВазилСалихулы 
– Социалистик Хезмәт Герое, Ленин,
«Почетбилгесе»,ОктябрьРеволюциясе
орденнарыкавалеры

НовицкийКонстантинИванович–
Ленин,ХезмәтКызылБайрагы,Октябрь
Революциясеорденнарыкавалеры.

ОрловАлександрИванович–«По
четбилгесе»орденыкавалеры.

ПавловНиколайАндреевич–Ленин
һәмХезмәтКызылБайрагыорденнары
кавалеры.

ПлотниковВладимирФедорович
–ХезмәтКызылБайрагыордены кава
леры.

ТРТөзүчеләрберлегенең 
«Төзүчеданы»мактаулыбилгесе

беләнбүләкләнүчеләр:
АбзаловРөстәмАльбертулы –

«Камгэсэнергострой»ААҖгенеральди
ректорыныңфинансларһәмикътисадбу
енчаурынбасары–финансдиректоры.

Минһаҗов Таһир Гаптелкадыйр
улы–«Камгэсэнергострой»ААҖ гене
раль директорының логистика буенча
урынбасары – логистика буенча ди
ректор.

ХәмидуллинРөстәмШәмсемөхәм
мәтулы – «Камгэсэнергострой»ААҖ

генеральдиректорының гомумимәсьә
ләләрбуенчаурынбасары.

КалищукЛеонидВасильевич–Рос
сияФедерациясенең атказанган төзү
чесе.

ТРТөзүчеләрберлегенең 
«Татарстанныңмактаулытөзүчесе»

күкрәкбилгесебелән 
бүләкләнүчеләр:

ЕвдокимовАлександрСергеевич–
ТРДәүләтСоветыдепутаты.

ЧирковскийВладимирПавлович 
–«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖтөзелеш
комплексыбашлыгы.

ЯрЧаллышәһәремэрыныңМактау
грамотасыбеләнбүләкләнүчеләр:
АбзаловРөстәмАльбертулы –

«Камгэсэнергострой»ААҖфинанс ди
ректоры

БурдинАнатолий Гаврилович –
Электрчелтәрләрепредприятиесеэлек
тромонтеры.

ГатинКамилХамзәулы–«Строй
Кран»ҖЧҖбульдозермашинисты.

ГыйльфановаКадрияРоберткы
зы–«ОтделстройК»ҖЧҖсылаучыбу
яучысы.

ҖәләловаДилбәрСалаваткызы 
–«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖәйдәпба
ручыинженерсметачысы.

КосянковаСветланаМихайловна 
–«Камгэсэнергострой»ААҖфинансикъ
тисадбүлегенеңбашбелгече.

СивалекинаЮлияАлександровна 
–«Камгэсэнергострой»ААҖкадрларбү
легенеңәйдәпбаручыбелгече.

СитдиковРафаэльМохтарулы–
«КамгэсЗЯБ»ҖЧҖәйдәпбаручыинже
нертехнологы.

ФәттаховаЛианаРөстәмкызы–
«Камгэсэнергострой»ААҖкорпоративэш
буенчабашюристы.

Хәсәнов Илһам Мансур улы –
«ЗЖБИ210»ҖЧҖформалау цехының
бетонҗәюмашинисты.

ЧичеровИванГригорьевич–«Строй
Кран»ҖЧҖэкскаватормашинисты.

сәхнәгәменгәнхезмәталдынгы
ларынаМинистрлыкныңМактау

грамоталарын, Рәхмәт хатла
рынтапшырды.

 Бу көнне “Энергетик” мә
дәниятсараесәхнәсенәдәрә

җәлекунакларда,хезмәтал
дынгыларыда күп күтәрелде.
Акционерлыкҗәмгыятенеңбү
генгетөпмилекчесе“АкБарс”
холдингкомпаниясеҗитәкчесе
Иван Егоров та, шәһәребез
мэры ВасилШәйхразиев та,
камгэсэнергостройлыларны
бүгенге юбилейлары белән
котлап, хезмәталдынгылары
на бүләкләр тапшырдылар.
Татарстан Республикасы Тө
зүчеләр берлеге рәисе Рим
Халитовтатөзелешоешмасын
юбилее белән котлап, “Кам
гэсэнергострой” ААҖ коллек
тивына Россия Федерациясе

ТөзүчеләрберлегенеңДипло
мынтапшырды.Гомумән,Мак
тауграмоталарынһәмРәхмәт
хатларын, башка бүләкләр
не күп өләштеләр бу көнне.
Котлаучыларныңһәрберсенең
чыгышларыЧаллыһәмКазан
шәһәренең танылган сәхнә
осталары катнашында җыр
ларбиюләр белән аралашып
барды.БигрәктәРоссиянеңха
лыкартистыЮрийАнтоновның
чыгышынтамашачыларкөчле
алкышларгакүмделәр.

“Камгэсэнергострой” ААҖ
коллективыүзенеңяртыгасыр
лыкюбилеен лаеклы үткәрде.
“Энергетик” мәдәният” сарае
бәйрәмтантанасыннаншаулап
гөрләпторды.

Үткәннәрен хөрмәтләүче
ләрнең киләчәге дә өметле,
дихалык.“Камгэсэнергострой”
оешмасы  коллективы, үткән
ялкынлыеллархатирәсенәих
тирам саклап, бу хакыйкатьне

яңаказанышлар,яңауңышлар
белән раслар дип ышанасы
килә.

* * *
Бу көнне Илдар Халиков

“Камгэсэнергострой”ААҖбаш
карма дирекциясендә урнаш
канКамгэсэнергостройтарихы
музеендабулып,андагыэкспо
натларбеләнтанышты,аннары
әңгәмәакционерлыкҗәмгыяте
нең бер төркем ветераннары
беләнчәйөстәлеартындадә
вам итте (рәсемдә). Ветеран
нарыбызХөкүмәтебезҗитәкче
сенәүзләренкызыксындырган
сорауларныбирделәр.Нигездә
сүзТүбәнКамаГЭСысусакла
гычын “68.0” билгеләмәсенә
җиткерү һәмҖиңү паркында
шәһәребезне башлап төзүче
ләраллеясыбулдырутурында
сүзбарды.

Х.СПИРЮШИНА

Башы 1 нче биттә

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ак ци о нер лык җәм гы я те нең 50 ел лык юби лее 
уңа ен нан тү бән дә ге кам гэ сэ нер гос т рой лы лар рес пуб ли ка быз Хө кү мә
те, Рос сия Фе де ра ци я се Энер ге ти ка ми нис тр лы гы, Та тар стан Рес пуб
ли ка сы Тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм ТКХ ми нис тр лы гы, Тө зү че ләр бер
ле ге, Яр Чал лы һәм Ала бу га шә һәр лә ре, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ак ци о
нер лык җәм гы я те җи тәк че ле ге бү ләк лә ре нә ла ек бул ды лар
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Төзелеш яңалыкларыТап шы ры ла сы объ ект лар да

Ишетми калмагыз

 Ки ңәш мә 
уз ды

Та тар стан Рес пуб ли ка сы 
Хө кү мә те йор тын да уз ган 
рес пуб ли ка ки ңәш мә сен бө
тен му ни ци паль ра йон нар 
бе лән ви де о кон фе рен цэлем
тә ре жи мын да Та тар стан 
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ты 
Рөс тәм Миң не ха нов уз дыр
ды. Ки ңәш мә дә шу лай ук ТР 
Премь ерми нис т ры ның бе
рен че урын ба са ры Алек сей 
Пе со шин кат наш ты.

Хезмәтнесаклаукысаларында
ТатарстанРеспубликасыныңдәү
ләт төзелеш күзәтчелеге инспек
циясе тарафыннан 624 тикшерү
үткәрелгән.Хезмәтнесаклаукагый
дәләрен һәмнормаларынбозган
өчен11млн.751меңсумлык322
карар чыгарылган, шул исәптән
инвестицион торак төзелешләре
объектлары буенча – 4млн. 907
меңсумлык115карарһәмсоциаль
ипотекаобъектларыбуенча–180
меңсумлык11карарТРтөзелеш,
архитектура һәм ТКХ министры
ИрекФәйзуллинхәбәритте.

ИрекФәйзуллинхәбәриткәнчә,
2014елның15августынареспуб
ликада1млн.448меңкв.м.торак
сафкакертелгән(еллыкбиремнең
60,4%),бубылтыргыдәрәҗәгәка
рата104,2%тәшкилитә.

ТРТөзелешминистрлыгыбаш
лыгы авария хәлендәге торак
фондтангражданнарныкүчерүту
рындаҗентекләпсөйләде.

Социальипотекапрограммасы
буенчареспубликадагомумимәй
даны178,2меңкв.м.булган3009
фатирлык 67 йорт сафка кертел
гән.Төзелепкилүчеобъектларның
әзерлек дәрәҗәсе түбәндәге: 49
объектныңәзерлекдәрәҗәсеюга
ры, 10 объект әзерлеге уртача, 2
объектәзерлегетүбәндәрәҗәдә.

Арендалы торак программа
сынакилгәндә,2014елдагомуми
мәйданы52мең913кв.м.тәшкил
иткән52торакйорттөзүкаралган
иде. Әйтик, Алабуга районында
коттеджлар бистәсендә гомуми
мәйданы 8мең 659 кв.м. булган
39 торак йорт сафка кертелгән,
аларны“Алабуга”МИЗтопменед
жерларыөчентөзеделәр.Гомумән
арендалыторакларнытөзүграфик
буенчабара.

2014елда309ятимбаланыто
ракбеләнтәэминитүпланлашты
рылганиде.Бумаксатта2014елда
317млн.135меңсумкаралган,шул
исәптәнТатарстанРеспубликасы
бюджетыннан–233млн.730мең
сум,федеральбюджеттансубсиди
яләр–83млн.406меңсум.

Татарстан Республикасында
мәктәпкәчә белембирү учрежде
ниеләрентөзүпрограммасыбуен
ча2014елда53объекттаэшалып
барыла,19объекттауртачаәзер
лекдәрәҗәсекүзәтелә,34объект
әзерлеге–югары.ЛаешһәмПитрәч
муниципальрайоннарында,бөтен
нормативталәпләрнеүтәп,260һәм
120 урынлыкбалаларбакчалары
төзелешеуңышлытәмамланды.

ИрекФәйзуллиншулайукуни
версальспортмәйданчыкларытө
зелешепрограммасы,фельдшер
акушерлык пунктлары төзелеше
программасы турында, табиблар
амбулаторияләрен капиталь тө
зекләндерү барышы турында да
хәбәритте.

Социальипотекатөзелешеһәм
киләсе елга планнар турындаТР
ПрезидентыкаршындагыДәүләтто
ракфондыныңбашкармадиректоры
ТәлгатьАбдуллинхәбәритте.

ТатарстанРеспубликасыПрези
дентыРөстәмМиңнехановбигрәк
тәаварияхәлендәгетораклардан
гражданнарны күчерүгә игътибар
итүне сорады, дип хәбәр ителә
республикабашлыгыматбугатхез
мәтендә.

“Юл картасы” программа
сынакертелгәнәлегебалалар
бакчасыда,элеккесекебекүк
“ДОМКОР”фирмасының па
нельләрен кулланып төзелә.
Шунысындаәйтепкитик,Мә
ләкәс аръягы Йортлар төзү
комбинатының эре панельле
эшләнмәләрен сынау урыны
булыптора.

“Камгэсг ражданст рой”
ҖЧҖ участок башлыгы Зөл
фия Рәис кызы Хәйбуллина
белдерүенчә,хәзергевакытта
биредәбарлык техник эшләр
80 процентка, ә  сылаубуяу
эшләре5060проценткаүтәл

гән.Бакчабинасытулысынча
герметизацияләнгән, идәннәр
түшәлгән,плитәләрурнашты
рыла,линолеумҗәелә.Бакча
төзелешендә барлыгы 80 ке
шеэшли.Биредәтөпэшләрне
ВладимирСорокинныңтәҗри

бәлеосталарныберләштергән
комплекслы бригадасы алып
барса,  ә сылаубуяу, плитә
ябыштыру эшләренАльмира
Величконыңкызларыбашкара.
Сылаучыбизәүчеләрнең иң
яхшыбригадаларыныңберсе
булган әлеге коллектив бик
күп кенә сәламәтлек саклау
объектлары, балалар бакча
лары, йортлар төзелешендә
үзләренбарытикяхшыяктан
гынакүрсәтте.

БиредәшулайукИнженер
лыктехнологиясекомпаниясе
(“КИТ”ҖЧҖ)эчкеинженерлык
челтәрләренурнаштырунытө
гәлләпкилә,ә“Вираж”фирма
сытөзекләндерүэшләребелән
шөгыльләнәбашлаган.Төзек
ләндерү–объекттаиңмөһим
мәсьәләләрнең берсе.Чөнки
көчле яңгырлардан соң объ
екттабөтенләййөрепбулмый.
Билгеле,проекткаәледәнәле
үзгәрешләркертелептору,ма
териалларның үз вакытында
китерелепҗитмәведәтөзүче
ләрнеңэшентоткарлыйикән.
Шулай да “Камгэсграждан
строй” оешмасы  төзүчеләре
бакчаныбилгеләнгән вакытка
төзептапшыруөченбөтенкөч
ләренкуялар.

Ин де хә бәр ит кә не без чә, шә һә ре без нең “Мә лә кәс 
аръ я гы” мик ро ра йо нын да  та гын бер ба ла лар бак ча
сы тор гы зы лып ки лә. “Тик тор мас” (“Не по се да”) дип 
ата ла чак 240 урын га исәп лән гән әле ге бак ча ны ген
суб под ряд чы “Кам гэсг раж дан ст рой” оеш ма сы тө зи. 
Объ ект ны фай да ла ну га тап шы ру 11 сен тяб рьгә бил
ге лән гән.  Шул ук мик ро ра йон да күп тән тү гел фай да
ла ну га тап шы рыл ган “Са ла ват кү пе ре” бак ча сын нан 
ул ба ры тик бас сей нлы бу луы бе лән ге нә ае ры ла.   

«Камгэсгражданстрой»ҖЧҖсылаучысыР.Газизҗанов

Иманга
бергәләпкайтыйк!

Чал лы мэ ры Ва сил Шәйх ра зи
ев баш лан гы чы бе лән шә һәр
дә шул исем дә ге ак ция игъ лан 
ител де. Аның мак са ты – Җә мигъ 
мә че тен һәм “Рож дест во Хрис то
во” гый ба дәт ха нә сен тө зеп бе те
рү өчен ига нә җыю. 

25августтан5сентябрьгәкадәрсә
үдәүзәкләрендәһәмдинйортларында
махсус тартмалар урнаштырылачак.
Шәһәрбашкармакомитетыпредприятие
җитәкчеләренә,эшмәкәрләргәхатларда
юллаган.Акция5сентябрьдәтрадицион
хәйриякабулитүебеләнтәмамлана.

Шәһәр хакимиятенеңматбугат үзә
ге оештырган, “Рождество Христово”
мәхәлләсеҗитәкчесеВасилий атакай
һәмҖәмигъмәчететөзелешенәярдәм
фондыдиректорыСалихҗан Гайниев
катнашындагы прессконференциядә
сүзшулархакындабарды.

СалихҗанГалиевичжурналистларга
мәчеттөзелешенеңтарихытурындасөй
ләде.Аныңсүзләренчә,Универсиадага
кадәр“Камгэсэнергострой”объектта24
млн сумлыкҗир эшләрен башкарган.
Хәзергевакыттабинаныңцоколькатын
төзеп бетерергә кирәк, аның сметасы
–25млнсум.АлгатабаСогудГарәбс
таныннанярдәмкулысузаргаәзерто
ручыларбарикән.

“Рождество Христово” гыйбадәт
ханәсенеңнигезен салыпбетерү өчен
6млнсумакчакирәк.Василийатакай
әйтүенчә,бинаныторгызу48млнсумга
төшәчәк, аның техникдокументациясе
индерасланган. 2010елдаянган гый
бадәтханәурынындакәшәнә(часовня)
төзеләчәк, чөнки улфундаментҗиңел
агачкорылмагагынаисәпләнгән.

Ша гыйрь 
ба тыр лы гы 
оны тыл мый

25 ав густ көн не сә гать 
10 да Му са Җә лил нең 
Ка зан да гы му зейфа
ти рын да ша гыйрь нең 
һә лак бу лу ы на 70 ел 
ту лу га ба гыш лан ган 
ча ра бу ла.

Аерым алганда, ша
гыйрьнеңнәселнәсәбебе
лән очрашу оештырыла:
алартатар каһарманыха
кындагыистәлекләребелән
уртаклашып, хәтер яңар
тачак.Искәалучарасында
шулай ук ГабдуллаТукай
исемендәгеIVБөтенроссия
нәфиссүзосталарыконкур
сыҗиңүчеләре катнашыр
дипкөтелә.Быелулконкурс
МусаҖәлилнеңиҗадими
расынабагышланган.Сә
гать12дәисәКазанКремле
янындагымәһабәтһәйкәлгә
чәчәкләрсалыначак.

Әлеге чара ТР Театр
эшлеклеләреберлегеһәм
МусаҖәлилмузейфатиры
хезмәткәрләре тарафын
наноештырыла.

 Рес пуб ли ка һәм 
Ка зан шә һә ре 

кө не
30 ав густ – Рес пуб ли
ка һәм шә һәр кө нен дә 
ка зан лы лар га, баш ка
ла ку нак ла ры на бик 
зур прог рам ма тәкъ
дим ите лә чәк.  

Бәйрәм чаралары Ка
зан Ратушасында танта
налыҗыелышбеләнбаш
ланып китәчәк. Бу көнне
Татарстан һәм башкала
үсешенә зур өлеш кертү
челәргәреспублика,шәһәр
бүләкләре тапшырылып,
исемнәрешәһәрнең“Мак
таукитабы”накертеләчәк.

Г. Камал исемендәге
Татардәүләтакадемияте
атрыянындагымәйданда
исә башта тамашачылар
га халык иҗаты бәйрәме
тәкъдимителә.Анда “Уй
нагыз,гармуннар!”бәйгесе
көтелә.Шундауккөндезге
икедәТатарстанныңГ.Ту
кай исемендәге дәүләт
премияләрен тапшыруда
була.Быелбубүләккәязу
чы,“Мәйдан”журналыбаш
мөхәрриреВахитИмамов
һәмрәссамВладимирПо
повлаеклыдиптабылды.
Шул ук мәйданда кичке
җидедә татар эстрадасы
артистларының концерты
башлана.

Кабанкүлендәиртәнге
унда спортның моторлы
сутөрләребуенчаРоссия
чемпионатыбашланыпки
тә.Спортчараларымоның
белән генә дә тәмамлан
мый әле. Башкалабыз
ныңПаринһәмКарбышев
урамнарычатындаунивер
саль спорт мәйданчыгы
ачыла.

М.Горькийисемендәге
үзәкмәдәниятһәмялпар
кында бәйрәм чаралары
иртәнгеунбердәбашлана.

Әлегепарктабалаларөчен
“Казан– киләчәкшәһәре”
бәйрәме һәмәдәби ише
галды уздырыла. Паркта
спорт ярышлары үткәрү
дә күздә тотыла. Паркта
бигрәк тәфонтаннар та
машасы халыкны үзенә
җәлепитәчәк.

Көндезге уникедә Ба
кыйУрманче исемендәге
скверсәнгатьпаркынаәй
ләнәчәк. Республика һәм
шәһәркөнеуңаеннанүткә
реләторганчараларныңиң
зурысы“КазанАрена”ста
дионыянындагымәйданда
узачак.Биредәинтерактив
күңелачуаттракционнары
булдырыла.Аларкөндезге
икедәнкичкеалтыгакадәр
эшләячәк. “Казан” гаилә
үзәге янында исә кичке
тугызда“Алтынказан”мю
зиклын караумөмкинлеге
тудырыла.

Кем гә – ял,  
кем гә – уку

 Бы ел Бе лем бәй рә ме 
ял кө не нә ту ры кил сә 
дә, уку чы лар мәк тәп
кә, га дәт тә ге чә, 1 сен
тябрь көн не ба ра чак. 

Исегезгә төшереп үтә
без:30август–Республи
какөнешимбәгәтурыкилү
сәбәпле,Татарстанхалкы
быел 30, 31 август һәм1
сентябрь көннәрендә ял
итәчәк.
“ВатанымТатарстан”
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Илгиз Рамил улы Гыймадиев – 
ин же нер лык сис те ма ла ры бү ле ге нең 
әй дәп ба ру чы ин же не ры,

АдельРәшитулыТөхвәтуллин – 
про из вод ство-тех ник бү лек нең әй дәп 
ба ру чы ин же не ры.

Уңыш юлдаш булсын 
                        һәрвакытта,
Якты булсын уй һәм хисегез.
Гомер юлыгыз сикәлтәсез булсын,
Тыныч, айлы булсын кичегез!

* * *
“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби лей ла ры 
бе лән кот лый:

ТатьянаВасильевнаНовикова – 
җы еш ты ру чы,

ВладимирГеннадьевичЗахаров – 
сле сарь-ре монт чы,

ГалинаПавловнаМихайлова – 
кон тро лер,

НиколайАлексеевичСелеверстов 
– ма ши на йөр тү че,

ОлегПетровичКолесов – ком прес-
сор җай лан ма ла ры ма ши нис ты,

ВячеславВладиморовичЖакин – 
электр җай лан ма ла рын ре монт лау һәм 
алар га хез мәт күр сә тү бу ен ча элек тро-
мон тер,

Игорь Евгеньевич Прытков – 
электр бе лән эре теп ябыш ты ру чы,

СергейНиколаевичКрасильников
– опе ра тор,

АртемСергеевичНикифоров – ар-
ма ту ра чел тәр лә рен һәм кар кас ла рын 
эре теп ябыш ты ру чы,

НиколайАлександровичТеренть
ев– сле сарь-ре монт чы,

ДмитрийАнатольевичСелезнев 
– КИ ПиА хез мә те баш лы гы,

Якты көннең һәрбер иртәләре
Килсен сезгә кояш, нур булып.
Сәламәтлек, бәхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.

* * *
«Спец строй» оеш ма сы кол лек ти

вы пред при я тие ве те ра ны Искәндәр
Талип улыХәсәновны юби лее бе лән 
кот лап, аңа исән лек-сау лык, имин лек, 
ты ныч, аяз көн нәр те ли

 И мән нык лык ла рын бир сен Хо дай,
Сә ла мәт лек Сез гә те ли без.
Кү ңел ты ныч лы гы таш ла ма сын,
Шат лык бе лән үт сен кө не гез.

* * *
«Же лез но до рож ник» ҖЧҖ оеш

ма сы кол лек ти вы хо кук, йөк һәм 
ком мер ция эш лә ре бү ле ге баш лы гы– 
юрис кон сульт АйсылуНурисламкызы
Мохтарованы юби лее бе лән кот лый.

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
сентябрь

Һиҗри 1435 Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 6 зөлкагъдә Дүшәмбе 4.04 5.34 13.00 17.10 19.25 21.19 13.51

 2  7 Сишәмбе 4.06 5.36 13.00 17.08 19.22 21.16 13.46

 3  8 Чәршәмбе 4.08 5.38 13.00 17.07 19.20 21.13 13.42

  4  9 Пәнҗешәмбе 4.10 5.40 13.00 17.05 19.17 21.09 13.37

  5 10 Җомга 4.12 5.42 13.00 17.02 19.14 21.06 13.32

  6 11 Шимбә 4.14 5.44 13.00 17.00 19.12 21.03 13.28

  7 12 Якшәмбе 4.16 5.46 13.00 19.58 19.09 20.59 13.23

  8 13 Дүшәмбе 4.18 5.48 13.00 16.56 19.07 20.56 13.19

  9 14 Сишәмбе 4.19 5.49 13.00 16.54 19.04 20.53 13.15

10 15 Чәршәмбе 4.21 5.51 13.00 16.52 19.01 20.50 13.10

11 16 Пәнҗешәмбе 4.23 5.53 13.00 16.50 18.59 20.47 13.06

12 17 Җомга 4.25 5.55 13.00 16.48 18.56 20.43 13.01

13 18 Шимбә 4.27 5.57 13.00 16.46 18.54 20.40 12.57

14 19 Якшәмбе 4.29 5.59 13.00 16.44 18.51 20.37 12.52

15 20 Дүшәмбе 4.31 6.01 13.00 16.52 18.48 20.34 12.47

16 21 Сишәмбе 4.33 6.03 13.00 16.39 18.46 20.31 12.43

17 22 Чәршәмбе 4.35 6.05 13.00 16.37 18.43 20.28 12.38

18 23 Пәнҗешәмбе 4.37 6.07 13.00 16.35 18.40 20.25 12.33

19 24 Җомга 4.39 6.09 13.00 16.33 18.38 20.22 12.29

20 25 Шимбә 4.41 6.11 13.00 16.31 18.35 20.19 12.24

21 26 Якшәмбе 4.43 6.13 13.00 16.28 18.32 20.16 12.19

22 27 Дүшәмбе 4.44 6.14 13.00 16.26 18.30 20.13 12.16

23 28 Сишәмбе 4.46 6.16 13.00 16.24 18.27 20.10 12.11

24 29 Чәршәмбе 4.48 6.18 13.00 16.22 18.25 20.07 12.07

25 1 зөлхиҗҗә Пәнҗешәмбе 4.50 6.20 13.00 16.19 18.20 20.04 12.00

26 2 Җомга 4.52 6.22 13.00 16.17 18.19 20.02 11.57

27 3 Шимбә 4.54 6.24 13.00 16.15 18.17 19.59 11.53

28 4 Якшәмбе 4.56 6.26 13.00 16.13 18.14 19.56 11.48

29 5 Дүшәмбе 4.58 6.28 13.00 16.10 18.12 19.53 11.44

30  6 Сишәмбе 5.00 6.30 13.00 16.08 18.09 19.50 11.39

Дин вә мәгыйшәт

 А гым да гы ел ның 15 ав
гус тын да 66 нчы яшен дә 
тө зе леш ин дус т ри я се ве те
ра ны, Та тар стан Рес пуб ли
ка сы ның ат ка зан ган тө зү
че се, Рос си я нең мак тау лы 
тө зү че се Рә зин Га ли улы 
Га ли ев ва фат бул ды.

Галиев Рәзин Гали улы
Чаллышәһәрендәтуыпүсә.
1971елдаКазантөзүчеинже
нерларинститутынтәмамлап,
туганшәһәренә кайтканнан
соңүзенеңхезмәтюлын“Ка
мэнергостройпром”җитеште
рү берләшмәсенең төзелеш
материаллары заводында
мастер булып башлап җи

бәрә. Үзенең хезмәт эшчән
легендә ул һөнәри үсешнең
барлыкбаскычларындауза.
Зәй тимербетон конструк
цияләр заводында технолог,
баш инженер. Аннары Зәй
промышленностьтөзелеш
комбинатындабашинженер,
директорбулыпэшли.Анна
ры Чаллыга кайтып, 14 ел
“ЖБИМелиорация” заводын
җитәкли.2004елданул“Кам
гэсстройматериалы” оешма
сының генераль директоры
вазифаларынбашкара.Әлеге
предприятиеэшләпчыгарган
тимербетонэшләнмәләрТү
бәнКаманефтьэшкәртүһәм

нефть химиясе заводлары
комплексы, “Алабуга”аерым
икътисади зонасы объект
ларында,шулай ук Чаллы,
Казан, Алабуга һәм башка
шәһәрләрдә торак йортлар
төзелешендәдәкиңкулланы
лыштапты.

Р.Галиевзамансулышын
тоеп, чорыбыз таләпләрен
аңлап эш итүче, үткенфи
керлеҗитәкчеиде.БезРәзин
Галиевичның туганнарыһәм
якыннарыныңтирәнкайгысын
уртаклашабыз.Аныңяктыис
тәлегебезнеңйөрәкләребез
дәмәңгегәкалыр.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ  
ад ми нис т ра ци я се,  

проф со юз ко ми те ты,  
Ве те ран нар со ве ты,  
Ак са кал лар шу ра сы

30–31 август көннәрендә
Чаллыда гадәткә әверелгән
чәчәкләр фестивале узачак.
Шәһәрнең “Азатлык”мәйданы
на килүчеләр дөньяның төрле
илләрендәге иң танылган парк
һәмбакчаларныңмодельләрен
күрәалачак.

Шәһәр халкыһәм кунаклар
өчен “Чәчәкләр патшасы”, “Иң
яхшымаскарадкостюмы”, “Чә
чәкләрдән картина”, “Иң яхшы
чәчәкбәйләме”бәйгеләреоештырылачак.Шулайукпрограммадатеат
ральләштерелгәнтамаша,“Татаррадиосы”һәм“Европаплюс”радиос
танцияләреннәнконцертһәмсалюттабар.

Франция,Италия,Голландия,Төркия,Германия,ҺиндстанһәмЧаллы
шәһәрепаркларынаохшатыпясалганкомпозицияләрфестивальтәмамлан
гачшәһәрдәгейортишегалларына,скверһәмпаркларгакүчереләчәк.

Хуш ла шу сү зе

Дивидендларалуөченакционерларреес
трындаүзегезнеңмәгълүматларыгызныяңар
тырга кирәк.Моның өчен теркәлгән затның
тутырылган анкетасыРегистраторга тапшы
рыла.Анкетадагы имзаның үрнәгеРегистра
тор хезмәткәре катнашындаяисәнотариуста
расланганбулыргатиеш.ӘгәрдәанкетаРе
гистраторга почта ашаҗибәрелсә, теркәлгән
затүзенеңимзасыннотариусашараслыйһәм
паспортыныңбарлыкбитләренеңкүчермәсен
җибәрә.

Анкетанытутырып,түбәндәгеадресларбу
енчаҗибәрергәмөмкин.Үзегезбеләнпаспорт
һәмИННтаныклыгыбулушарт.

 «Ев ро а зи ат ский Ре гис т ра тор» ҖЧҖ Яр 
Чал лы фи ли а лы

ЯрЧаллышәһәре,Х.Туфанпр.6(54/02),
т.358054,

Дүшәмбе,чәршәмбе,җомга8.00–15.00,пән
җешәмбе10.00–16.00.Төшкеял–12.0013.00.

 «Ев ро а зи ат ский Ре гис т ра тор» ҖЧҖ 2 нче 
Ка зан фи ли а лы

 Казаншәһәре,СулБулак урамы,56нчы
йорт,т.2997971.

Дүшәмбе,сишәмбе,чәршәмбе,пәнҗешәм
бе9.00–16.00.Төшкеял–12.0013.00

«Ев ро а зи ат ский Ре гис т ра тор» ҖЧҖ Тү
бән Ка ма фи ли а лы

ТүбәнКамашәһәре,Корабельнаяурамы,
1нчейорт,т.399420

Дүшәмбе, чәршәмбе 9.00–18.00, сишәм
бе,пәнҗешәмбе,җомга8.00–17.00.Төшкеял
–12.0013.00.

«Ев ро а зи ат ский Ре гис т ра тор» ҖЧҖ Әл
мәт фи ли а лы

Әлмәтшәһәре,Тынычлыкурамы,10нчы
йорт,т.221047

 Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗе
шәмбе,җомга10.00–15.15.Төшкеял–12.00
13.15.


