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Мө хәр рир сү зе Кам гэ сэ нер гос т рой объ ект ла рын да

Кадерле газета
укучыларыбыз!

Сез нең ку лы гыз да 
га зе та быз ның бы ел гы 
бе рен че са ны. 2015 ел 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ка на ты ас тын да чы гып 
ки лү че бас ма лар өчен 
үзен чә лек ле: 1965 ел-
ның 5 ма ен да “Энер ге-
тик” бу лып дөнья күр гән 
“Камс кие зо ри” бы ел 50 

ел лы гын, ә “Ка ма таң на ры” бу ла рак 1970 
ел ның ок тяб рен нән ба сы ла баш ла ган “Таң 
йол ды зы” 45 ел лы гын бил ге ләп үтә чәк. 

Ва кыт аяу сыз, бе рен че сан на рын нан 
баш лап хә зер гә чә бу га зе та лар кам гэ сэ-
нер гос т рой лы лар бе лән бер гә шак тый 
си кәл тә ле юл уз ды лар. Лә кин шу ны сы үз-
гәреш сез: бу бас ма лар тө зү че ләр өчен чы-
га. Элек ке ге ке бек үк, хә зер дә без юк-бар 
гай бәт ләр ар тын нан ку мый быз, ә бәл ки, 
бө тен җа вап лы лы гы быз ны җи геп, хез мәт 
ке ше лә ре, пред при я ти е лә ре без нең көн-
дә лек эш-мә шә кать лә ре ту рын да яза быз. 
Бы ел, Бө ек Җи ңү нең 70 ел лы гы уңа ен нан, 
су гыш ве те ран на ры на, тыл хез мәт чән нә-
ре нә ае рым руб ри ка ба гыш лар га ни ят ли-
без. Га дәт тә ге чә, сез гә тө зе леш мәй дан-
на рын да гы, пред при я ти е ләр дә ге ма тур 
хез мәт үр нәк лә ре ту рын да сөй ләр без.

Бы ел гы ел рес пуб ли ка быз да Парк лар 
һәм сквер лар елы гы на тү гел, Хез мәт не 
сак лау елы дип тә игъ лан ител де. Һәм 
без, әл бәт тә, тө зе леш тә хез мәт кур кы ныч-
сыз лы гы ту рын да гы яз ма лар га да урын 
би рә чәк без. 

Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар рес пуб ли-
ка быз ның йө зен үз гәр тү гә үз өлеш лә рен 
кер тә ләр, һәм мо ны ос та, ма тур итеп 
баш ка ра лар. Без дә, үз чи ра ты быз да, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ тор мы шын да гы 
бар лык ва кый га лар дан хә бәр дар бу лыр га 
ты ры ша быз. Ин де ме нә яр ты га сыр бу ике 
бас ма – “Камс кие зо ри” һәм “Таң йол ды зы” 
хез мәт ке ше се нә дан җыр лап янә шә ат лау-
ла рын дә вам итә ләр.

Тра ди ция бу ен ча, га зе та ла ры быз ның 
яңа ел да гы бе рен че са нын да язы лу кам-
па ни я се ба ры шын да бу лыш лык күр сәт кән 
оеш ма һәм пред при я ти е ләр гә, җи тәк че-
ләр гә рәх мәт лә ре без не җит ке рә без. Бы ел 
га зе та га яз ды ру да без иң бе рен че ләр дән 
бу лып “Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ һәм 
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ, “Гид роп ром жил-
строй” ҖЧҖ һәм “Гра дос т ро и тель” ҖЧҖ, 
“ЗЖБИ-210” ҖЧҖ һәм “ПЭС” ҖЧҖ кол лек-
тив ла ры ның һәм җи тәк че лә ре нең яр дә мен 
той дык. Әл бәт тә, без фи нанс кы ен лык ла-
ры на ка ра мас тан, 2015 ел га га зе та лар ны 
ал ды ру мөм кин ле ген тап кан баш ка бар лык 
кол лек тив лар га һәм алар ның җи тәк че лә-
ре нә дә бик рәх мәт ле без. Туг ры бул га ны-
гыз, тәкъ дим һәм ки ңәш лә ре гез бе лән яр-
дәм итеп, тән кыйть һәм мак тау сүз лә ре гез 
бе лән би та раф тү гел ле ге гез не бел де реп 
то ру ы гыз өчен рәх мәт сез гә.  

2015 ел кат лау лы бу ла чак дип фа раз-
лау лар га ка ра мас тан, кам гэ сэ нер гос т-
рой лы лар яңа план нар һәм ом ты лыш лар 
бе лән яши ләр. Ел “ху җа сы” Кә җә кис кен 
үз гә реш ләр вәгъ дә ит ми, шу лай бул гач, 
көн нә ре без ты ныч һәм имин үтәр дип ыша-
ныйк. Җи ңү ләр күп бул сын, уңыш сыз лык-
лар тор мыш тәҗ ри бә се бу лып кал сын. Без 
исә үз уку чы ла ры быз өчен әң гә мә дәш, сер-
дәш бу лыр га ты ры шыр быз. Кам гэ сэ нер гос-
т рой лы лар ның бар ча сы на, шул исәп тән 
бер ләш те рел гән ре дак ци я без нең кеч ке нә 
ге нә кол лек ти вы на да уңыш лар те лим. 

ƏлфияСәлимова,
газеталарныңберләштерелгән

редакциясебашмөхәррире

Январь аенда, ту у ы на 
80 ел  ту лу уңа ен нан, 
Рә ис Кы ям улы 
Бе ля ев ны олы лап ис-
кә ал ды к. 

Шә һәр баш кар ма ко ми-
те ты рә и се На ил Мәһ ди ев, 
җә мә гать че лек, шә һәр һәм 
за вод тө зе ле ше ве те ран на-
ры, ту ган на ры, як таш ла ры, 
мә дә ни ят хез мәт кәр лә ре 
13 январь көнне Рә ис Кы ям 
улы ның Му са Җә лил прос-
пек тын да гы һәй кә ле нә чә-
чәк ләр куй ды лар. Ис кә алу 
ча ра ла ры 17 сә гать тә “Энер-
ге тик” мә дә ни ят са ра ен да 
дә вам ит те. 

Шә һәр һәм КА МАЗ тө зе-
ле ше нә бе рен че сим во лик 
ка зык как кан көн нән – 1969 
ел ның де каб рен нән 1984 
ел га ка дәр Яр Чал лы пар тия 
шә һәр ко ми те ты ның бе рен че 
сек ре та ре ва зи фа сын җи ге-
леп тарт кан Рә ис Бе ля  ев ка 
хөр мәт 650 урын лы зал ның 
шыг рым ту лы бу лып, ба сып 
то ру чы лар ның күп ле ген нән 
кү ре неп то ра иде. 

“Без нең ка дер ле ке ше-
без” дип ата лган ки чә не Та-

тар стан ның ат ка зан ган мә-
дә ни ят хез мәт кә ре Гөл за да 
Рза е ва, га дәт тә ге чә, йө-
рәк ләр гә үтәр лек, күз ләр не 
яшь лән де реп, ком со мол 
юл ла ма сы бе лән КА МАЗ һәм 
шә һәр тө зер гә кил гән  бү ген-
ге чал чәч ле ве те ран нар ны 
яшь лек хә ти рә лә рен дә тиб-
рә тер лек итеп алып бар ды.

Рә ис Кы ям улы Бе ля ев 
ту рын да сөй ләү өчен сәх нә-
гә  бе рен че бу лып кү тә рел гән 
дүрт лек – Ли дия Ши ло ва, Уел 
Хө сә е нов, Фәй рү зә Мос та-
фи на, Юрий Пет ру шин сүз не 
иң бе рен че бу лып Уел Хө сә-
е нов ка бир де ләр. “Аның төп 
сый фа ты ке ше ләр не яра ту 
һәм һәр кай сын, һәр га и лә-
не кай гыр ту иде”, –  ди де 
ул. Элек ке ге ком со мол сек-
ре тарь ла ры Ра и са Ро ма но-
ва, Мар га ри та Кот виц кая,  
Алек сандр Ба ба ев, 1970 
ел ның январенда Бе ля ев 
ча кы руы бу ен ча Чал лы га ки-
леп, шә һәр дә тәр тип сак лау 
өчен БКД оеш тыр ган Ле о нид 
Штейн берг, тө зе леш һәм КА-
МАЗ ве те ран на ры Алек сандр 
Ев до ки мов, Сер гей Яма шев 
(рәсемдә), Па вел Пол то-

ры хин һәм Ва сил Ха җи ев 
җи тәк че ле ген дә ге Ту кай ра-
йо ны де ле га ци я се – сәх нә-
гә кү тә рел гән һәр кем Рә ис 
Кы ям улы ның киң ко лач лы 
җи тәк че, ал га ка рап эш ли 
бе лү че шә хес, ке ше лек ле 
ке ше бу луын, ан дый лар ның 
йөз ел га бер ту у ын кат-кат 
ис кәрт те ләр.

Шә һә ре без нең яңа җи-
тәк че се На ил Мәһ ди ев нең 
олы тор мыш юлы ба шын да 
да пар тия өл кә ко ми те ты 
өчен че сек ре та ре Рә ис Бе-
ля ев ның җи ңел ку лы ти гән 
икән. Ул үзен, 26 яшь лек яшь 
бел геч не, Бө гел мә  пар тия 
ко ми те ты ның аги та ция һәм 
про па ган да бү ле ге мө ди-
ре итеп рас лар га ча кыр гач, 
Рә ис Кы ям улы ның төр ле 
як лап сы нап әң гә мә ко ру ын, 
со ңын нан да яз мыш алар-

ны оч раш ты рып то ру ын ис-
кә ал ды. “Рә ис Кы ям улын 
би ре дә чы гыш ясау чы лар, 
бер сол да тын да югалт ма-
ган ге не рал, дип ата ды лар. 
Мин аны шә һәр һәм атак лы 
КА МАЗ ны, шә һәр яны авыл 
ху җа лы гын  гы на тө зү че тү-
гел, ә яр ты мил ли он лы күп 
мил ләт ле дус га и лә ата сы 
итеп тә кү рәм”, –  ди де.

Ки чә гә Рә ис Кы ям улы-
ның ту ган на ры, Нур лат, Ак-
су бай ра йон на рын нан де ле-
га ци я ләр кил гән иде. Хати рә-
ләр, җы лы сүз ләр шә һәр дә 
Бе ля ев ва кы тын да ук оеш-
ты ры лып, бү ген дә  рес пуб-
ли ка да, Рос си я дә дан то ту чы  
сән гать кол лек тив ла ры ның 
чы гыш ла ры бе лән  үре леп 
бар ды.

НаиләвИлДаНова

Икъ ти са ди зо на да эш лә ү-
че ләр гә арен да га би рү не күз-
дә то тып са лын ган “Три мед-
ве дя” дип атал ган кот тедж 
по се ло гын да бер ни чә объ ект 
тө зе лә. Шу лар дан бе рен че-
се – мах сус мәк тәп уз ган ел 
бө тен рес пуб ли ка га бил ге ле 
бул ды. Сен тябрь аен да аны 
тан та на лы ачу да Та тар стан 
Рес пуб ли ка сы пре зи ден ты 
Рөс тәм Миң не ха нов кат наш-
ты. Лә кин мәк тәп тө зе ле шен-
дә эш ләр әле гә чә дә вам итә. 
Чөн ки чит ил ре зи дент ла ры-
ның ба ла ла ры өчен тө зе лә 
тор ган бу ком п лекс эчен дә 
ин тер нат һәм бас сейн  да 
бар. Һәм алар тө зе леп бе теп 
ки лә ин де.   

“Тө гәл рәк итеп әйт кән-
дә, без нең суб под ряд та гы 
парт не ры быз “Ак ва-ре ги он” 
фир ма сы ян варь ае аза гы на 
бас сейн ны су ту ты ру өчен 

әзер ләп бе те рер гә ти еш, – 
дип сөй ли икъ ти са ди зо на 
объект ла ры өчен җа вап лы 
бел геч Алек сей Ни ки тин. 
– Ав то ма ти ка, җил лә тү сис-
те ма сы, аз кө чә неш ле ток, 
электр бе лән тә э мин итү 
ке бек мах сус эш ләр тә мам-
лан ды. Хә зер сис те ма лар ны 
эш лә теп тап шы ру бу ры чы 
то ра.  

Шу шы ук мик ро ра йон да 
укы ту чы лар өчен са лы на 
тор ган 17 фа тир лы йорт ка 
кил сәк, аны тө зү че ләр кү тә-
реп куй ды лар. Хә зер “КИТ” 
ҖЧҖ эч ке ин же нер лык ко-
рыл ма ла рын үт кә рү бе лән 
шө гыль лә нә. Иң бе рен че 
бу рыч – кор пус ка җы лы лык 
би реп, сы лау-бу яу эш лә ре-
нә ке ре шү.

Ике блок тан то ру чы 64 
фа тир лы йорт та исә би зә леш 
эш лә ре ту лы ку ә те нә ба ра. 

Икен че квар тал да алар тә-
мам ла ныр дип уй лый быз. 

Мик ро ра йон да Җә мә гать 
үзә ге дип ата лу чы та гын 
бер объ ект ко ры ла. За каз чы 
аның про ек ты на үз гә реш ләр 
кер тү ту рын да ка рар га кил де. 
Хә зер гә тө зү че ләр ал дын да 
кор пус ның тү бә сен ябу һәм 
ишек-тә рә зә лә рен кую, ягъ-
ни гер ме ти за ци я ләү эш лә рен 
тә мам лау бу ры чы то ра.

“Ала бу га” да гы мө һим объ-
ект лар ның та гын бер се – 24 
500 квад рат метр мәй дан ны 
би ләп то ру чы “Си нер гия” ин-
дус т ри аль-тех но ло гик пар кы. 
Бу парк үз җи теш те рү ба за сы 
бул ма ган ком па ни я ләр һәм 
тө зе леш эш лә ре нә чы гым-
нар ка рал ма ган биз нес өчен 
ку лай са на ла. Аны тап шы ру 
ва кы ты ки чек те ре леп ки лә, 
һәм мо ның объ ек тив сә бәп-
лә ре бар. Ка бат экс пер ти за 

үт кә рү бе лән бәй ле би ре дә 
бар лык эч ке ин же нер лык 
чел тәр лә ре яңа дан үт кә рел-
де. Хә зер суб под ряд чы лар 
та ра фын нан электр энер-
ги я се бе лән тә э мин итү ко-
рыл ма ла ры мон таж ла на, Аз 
кө чә неш ле ток бе лән эш ли 
тор ган сис те ма лар ур наш-
ты ры ла, көй лә нә. Без нең 
да и ми парт не ры быз “РИК-2“ 
фир ма сы да тех но ло гик җи-
һаз лар һәм ян гын сүн де рү, 
сак лау җай лан ма ла рын мон-
таж лау ке бек эш ләр алып 
ба ра. Төп под ряд оеш ма сы 
“Гид роп ром жил строй” ал-
дын да фев раль аен да тех-
но ло гик җи һаз лар ны көй ләп 
эш лә теп җи бә рү бу ры чы то-
ра. “Си нер гия” ин дус т ри аль 
пар кы ның күп тән кө тел гән 
тап шы ры лу ва кы ты фев раль 
ае на бил ге лән гән. 

“Гид роп ром жил строй” 
ҖЧҖ җа вап лы лы гын да гы 
ГПП-4 ди гән объ ект та тап-
шы ру га әзер лә нә.

Ә го му мән “Ала бу га” икъ-
ти са ди зо на сын да 2015 ел-
га ка рал ган тө зү-мон таж 
эш лә ре прог рам ма сы 1,1 
мил ли ард сум тәш кил итә. 
Бу уз ган ел дан күч кән кү-
ләм нәр, һәм без ал га та ба 
яңа объ ект лар да бу лыр дип 
өмет лә нә без”.

 Кам гэ сэ нер гос т рой ның Ка ма аръ я гын да гы кү ләм ле тө зе леш ләр 
алып ба ра тор ган төп мәй дан на рын нан бер се – “Ала бу га” ае рым 
икъ ти са ди зо на сы. 2014 ел да би ре дә 1,7 мил ли ард сум лык тө зү-
мон таж эш лә ре баш ка рыл ды.



27 январь, 2015 ел2

Бу мөһим

Открытым акционерным обществом «Камгэсэнергострой» запуще-
на собственная программа жилищного строительства в 22-м микро-
районе Замелекесье г. Набережные Челны. Сейчас ведутся работы 
по строительству дома 22-02(141-й серии ЗЯБ, хорошо себя зареко-
мендовавшей), на очереди возведение дома 22-03. Проекты плани-
руется аккредитовать для участия в ипотечных программах  в круп-
ных банках: Сбербанк, ВТБ24, Татсоцбанк и в АИЖК. 
Цены на начало продаж низкие, предусмотрена рассрочка плате-
жей до начала ввода дома 22-02 в эксплуатацию. Работникам Кам-
гэсэнергостроя, заинтересованным в приобретении жилья в наших 
домах – особые условия. В настоящий момент оформляются необ-
ходимые документы для начала привлечения участников долевого 
строительства.

По вопросам приобретения жилья можно обращаться в отдел продаж (в 
Набережных  Челнах): тел. (8552) 703-700, (987) 400 51 58.

Генеральный директор ООО «Замелекесье»    В.И. Сельсков

1. Фирменное наименование, место нахож-
дения, режим работы застройщика

ООО «Замелекесье»
420017, г. Казань, ул. Дементьева, 
д.2 г
Режим работы: понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 17.00, обед 12.00-13.00
Выходные – суббота, воскресенье
Телефон: 8 (966) 250-85-55 
Отдел продаж (г. Н. Челны): тел. 
(8552) 703-700, (987) 400 51 58

2. Документы о государственной регистра-
ции застройщика

Дата регистрации: 10.06.2014
Наименование регистрирующего 
органа: инспекция Федеральной на-
логовой службы №18 по Республике 
Татарстан
Документ – основание: Свидетель-
ство о государственной регистрации 
юридического лица
(бланк серия 16 № 007012618 от 
10.06.2014)
ОГРН 1141690041701
ИНН 1661040974 
КПП 166101001

3. Учредители (участники) застройщика с 
указанием процента голосов, которым 
обладает учредитель в органе управ-
ления

ОАО «Камгэсэнергострой» – 100 % 
долей в уставном капитале (100% 
голосов)

4. О проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал уча-
стие застройщик в течение трех пред-
шествующих лет.

Не участвовал в иных проектах

5. О виде лицензируемой деятельности, но-
мере лицензии, сроке ее действия, об ор-
гане, выдавшем эту лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию 
в соответствии с федеральным законом и 
связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

Не подлежит лицензированию

6. Финансовый результат текущего года, 
размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации

1. Цель проекта строительства, этапы и 
сроки его реализации, результаты госу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации

Цель проекта – строительство 10-ти 
этажного многоквартирного жилого 
дома для решения жилищной про-
блемы населения.
один этап – строительство жилого 
дома 22-02.
Начало – IV квартал 2014г.
Окончание – IV квартал 2015г.
Положительное заключение государ-
ственной экспертизы №2-1-1-0092-
14 от «12» декабря 2014 г выдано  
ООО «ПФ «КАМСТРОЙИНВЕСТ» 

2. Разрешение на строительство RU 16302000-397 от 29 декабря 2014 
г на срок до 29 июля 2016 г

3. Права застройщика на земельный уча-
сток, информация о собственнике зе-
мельного участка, если застройщик не 
является его собственником, границы и 
площадь земельного участка, элементы 
благоустройства

Договор аренды земельного участка 
№1885-АЗ от 21.04.2010, Договор 
о передаче прав и обязанностей 
по договору аренды земельного 
участка №1885-АЗ от 21.04.2010 от 
10.06.2014 г, Разделительный баланс 
Открытого Акционерного Общества 
«Ипотечное Агентство Республики 
Татарстан» на 01 апреля 2010 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 30 декабря 2014 г
на строительство 10-ти этажного жилого дома 22-02,

расположенного по адресу г. Набережные Челны, 
22 микрорайон жилого района Замелекесье

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата государственной регистрации 
18.07.2014 в управлении Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Республике Татарстан, номер 
регистрационной записи 16-16-
79/008/2014-564;
Земельный участок находится в му-
ниципальной собственности г. На-
бережные Челны и предоставлен на 
правах аренды до 29.12.2056 г
Общая площадь земельного участ-
ка – 223382 кв. м., 
Кадастровый номер 
16:52:020601:212
Земельный участок расположен по 
адресу: Республика Татарстан (Та-
тарстан), г. Набережные Челны, За-
мелекесье, 22 микрорайон

4. Местоположение дома и его описание в 
соответствии с проектной документаци-
ей, на основании которой выдано разре-
шение на строительство

Объект состоит из 10 этажного жило-
го дома на 238 квартир, элементов 
благоустройства, озеленения, малых 
архитектурных форм, спортивной 
площадки, детской игровой пло-
щадки, площадки отдыха, площадки 
для чистки ковров, площадки для 
сушки белья, гостевых автостоянок 
на 26,10,9 автомашин, автостоянки 
для постоянного хранения на 31 
автомашину.

5. Количество в составе строящегося дома 
самостоятельных частей (квартир, гара-
жей и иных объектов), передаваемых 
участникам долевого строительства, 
описание технических характеристик 
самостоятельных частей в соответствии 
с проектной документацией

Типы квартир 
1-комнатные 158 
2-комнатные 78 
3-комнатные 2 
Всего квартир 238 
Площадь жилых комнат, м2 5035,8 
Площадь квартир, м2 10275,0 
Общая площадь квартир,  м 2 
11061,8 
Общая площадь здания, м2 15165,6 
Площадь застройки, м2 1742,8 Стро-
ительный объем, м3 56693,4 
т. ч. подземной части, м3 3904,2

6. Функциональное назначение нежилых 
помещений

Нежилые помещения отсутствуют.

7. Состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, которое будет находиться 
в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства

Крыльца; тамбуры; лестничные 
площадки, лестницы; щиты элек-
трические поэтажные с квартирными 
счетчиками учета электроэнергии; 
электрощитовая; система электро-
снабжения, водоснабжения, водо-
отведения; нежилые помещения 
технического подполья в части об-
служивания электрощитовой; элек-
трическая разводка, светильники в 
подъезде, на лестничных площад-
ках, техническом подполье; крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции.

8. Предполагаемый срок получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строяще-
гося  многоквартирного дома, перечень 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организа-
ций, представители которых участвуют 
в приемке указанного многоквартирного 
дома

4 кв. 2015 года
Управление градостроительства и 
архитектуры администрации города 
Набережные Челны.

9. Возможные финансовые и прочие риски 
при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхо-
ванию застройщиком таких рисков

Повышение цен на материалы и 
работы, девальвация национальной 
валюты, изменение действующего 
законодательства в области строи-
тельства и права собственности, 
гибель или повреждение объекта 
строительства. 
Застройщик осуществляет страхо-
вание гражданской ответственно-
сти застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение им 
обязательств по передаче жилого 
помещения по договору долевого 
участия

9.1 Планируемая стоимость строительства 
(создания) многоквартирного дома и(или) 
иного объекта недвижимости

384 000 тыс. руб.

10. Перечень организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и дру-
гие работы (подрядчики)

Генеральный подрядчик и техниче-
ский заказчик:  ООО «Камгэсграж-
данстрой»

11. Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору

Залог в силу закона

12. Иные договоры и сделки, на основа-
нии которых привлекаются денежные 
средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, за исключени-
ем привлечения денежных средств на 
основании договоров участия в долевом 
строительстве.

Договор процентного займа с ОАО 
«Камгэсэнергострой» №414/КФ от 
15.10.2014 г



27 январь, 2015 ел 3

Юбилеегыз белән!

Илдә-көндә ниләр бар
Яңа ел ның 

яңа прог рам ма ла ры 
2015 ел га тө зек лән де рү 
прог рам ма ла ры ТР Хө кү-
мәт йор тын да уз ган ки-
ңәш мә дә бар лан ды. 

Бы ел рес пуб ли ка да “Күп 
фа тир лы йорт лар ны ка пи таль 
тө зек лән де рү”, “Мә га риф (мәк-
тәп ләр) объ ект ла рын ка пи таль 
тө зек лән де рү”, “Ба ла лар сә ла-
мәт лән де рү ла герь ла рын ка пи-
таль тө зек лән де рү”, “Со ци аль 
бил ге лә неш тә ге объ ект лар да 
җы лы лык бе лән тә э мин итү не 
(пар ка зан на ры) тө зек лән де рү”, 
“Авыл лар да урам нар ны як тыр ту-
ны яңа дан тор гы зу”, “Ве те ри на-
рия хез мә те өчен би на лар тө зү 
һәм авыл ху җа лы гы ида рә се 
би на ла рын ка пи таль тө зек лән-
де рү” һ.б. прог рам ма лар га мәл гә 
ашы ры ла чак.

Күп фа тир лы йорт лар ны ка-
пи таль тө зек лән де рү прог рам-
ма сы бу ен ча 2015 ел да күп фа-
тир лы 999 йорт ре монт ла на чак. 
Прог рам ма ны фи нанс лау ның кү-
лә ме 4,7 млрд сум тәш кил итә.

2015 ел да 126 мәк тәп не ре-
монт лау план лаш ты рыл ган, шул 

исәп тән 7 кор рек ция мәк тә бе, 
шу лай ук 10 мәк тәп кә чә оеш ма. 
Прог рам ма ны фи нанс лау га 2,33 
млрд сум са лын ган.

Ба ла лар ны сә ла мәт лән де-
рү ла герь ла рын тө зек лән де рү гә 
кил гән дә, 2015 ел да 12 ла герь-
ны ре монт лау, яңа 3 ла герь тө зү 
план лаш ты рыл ган. Прог рам ма-
ны фи нанс лау кү лә ме – 104,85 
млн сум.

Авыл лар да урам нар ны як-
тыр ту  прог рам ма сы кы са ла рын-
да 2015 ел да 11 702 як тырт кыч 
ур наш ты ру план лаш ты рыл ган. 
Прог рам ма да 45 му ни ци паль бе-
рәм лек кат на ша. Фи нанс лау кү-
лә ме 225 млн сум тәш кил итә.

Ба ла по со би е лә ре 
ар та

2015 ел ның 1 ян ва рен нан 
ба ла лы граж дан нар га би-
ре лү че по со би е ләр кү лә-
ме ин дек са ци я лән гән. 

Ае рым ал ган да, йөк ле ва кыт-
та ме ди ци на оеш ма ла рын да ир-
тә исәп кә бас кан ха тын-кыз лар га 
бер тап кыр би ре лә тор ган по со-
бие 543 сум 67 ти ен кү лә мен дә 
бил ге лән гән. Ба ла ту гач бер 

тап кыр би ре лү че по со бие – 14 
497 сум 80 ти ен. Бе рен че ба-
ла ны ка ра ган өчен ай лык по со-
би е нең ми ни маль кү лә ме хә зер 
2718 сум 34 ти ен не тәш кил итә, 
икен че һәм ан нан соң гы ба ла-
лар ны ка ра ган өчен - 5436 сум 
да 67 ти ен.

Йөк ле лек һәм ба ла тап кан, 
ба ла ка ра ган өчен ай лык по со-
бие исәп ләү өчен ур та ча көн лек 
хез мәт ха кы ның мак си маль кү лә-
ме 2015 ел да 1632 сум 88 ти ен 
итеп бил ге лән гән. Шу ңа бәй ле 
рә веш тә, ур та ча хез мәт ха кы ның 
40 %ы кү лә мен дә тү лә нә тор ган 
ай лык по со би е нең мак си маль 
кү лә ме 19 855 сум 82 ти ен не 
тәш кил итә чәк.

Ба ла ту гач бер тап кыр би ре-
лә тор ган по со бие кү лә ме ба ла 
2015 ел ның 1 ян ва рен да һәм 
ан нан соң рак ту ган оч рак та гы на 
ин дек са ци я лә нә. 

Чал лы ба ла ла ры на 
– уңай лык лар 

Бы ел Чал лы да  6 яңа ба-
ла лар бак ча сы тө зеп тап-
шы ру күз дә то ты ла.

Алар 884 млн 742 мең сум га 
тө шә чәк.  Бак ча лар  Х. Ту фан 

прос пек тын да (13/14). Кы зыл 
Чал лы да (17А/3-2), Яр бу ен да 
(36-9-1а), Кол Га ли буль ва рын-
да (58/14), Яшь лек мик ро ра йо-
нын да һәм Мә лә кәс аръ я гын да 
тө зе лә чәк. 

Уз ган ел Чал лы да 11 спорт 
мәй дан чы гы фай да ла ну га тап-
шы рыл ган иде, бы ел да 11 не 
тө зер гә җы е на лар. Моның өчен 
бюд же ттан 27,8 мил ли он сум 
ак ча бү леп би ре лә. Яңа мәй-
дан чык лар 1, 10, 56, 46, 25, 34 
нче мәк тәп ләр янын да, шу лай ук 
“Ви тязь”, “Чал лы”, “Тул пар” спорт 
мәк тәп лә ре, “Ори он” яшь ләр 
үзә ге, Яр Чал лы икъ ти сад-тө зе-
леш көл ли я те һәм “Яр буе” пар-
кын да бар лык ка ки лә чәк.

Ба тыр лар 
Әл мәт тә бил алы ша

 Әл мәт тә ге  “Тат нефть” 
спорт ком п лек сын да 6-8 
фев раль дә ге рой-ша-
гыйрь Му са Җә лил ис тә-
ле ге нә ба гыш лан ган кө-
рәш тур ни ры үт кә ре лә.

Бы ел ул Бө тен рос сия дә рә-
җә сен дә үтә чәк. Бил алы шу ике 
яшь ка те го ри я сен дә оеш ты ры ла: 

1997-1998 ел гы үс мер ләр һәм 
1996 ел гы һәм ан нан өл кән рәк 
ир-ат лар ара сын да. Дә рә җә ле 
тур нир да Әл мәт нең җы ел ма 
ко ман да сы да кат на ша чак. Рес-
пуб ли ка да иң көч ле ләр бу ла рак, 
алар  Му са Җә лил ис тә ле ге нә 
тур нир ку бо гын дүрт ел рәт тән 
яу ла ган нар ин де.

I-phone та тар ча әки ят 
“сөй ли”

 Та тар стан да “Бө ек Ефәк 
юлы” әки ят лә ре мо тив ла-
ры бу ен ча 1 мил ли он сум-
га ани ма ци я ле ин те рак тив 
ки тап лар ясый лар.

Ти еш ле тен дер ны ТР Мә га-
риф һәм фән ми нис т ры игъ лан 
ит кән һәм 7 ки тап ясар га за каз 
бир гән. Алар ара сын да “12 яшь-
лек ма лай”, “Ак аҗ да һа”, “Җил 
ба ла ла ры”, “Шай тан һәм аның 
кы зы”, “Җи рән эт” исем ле та тар 
әки ят лә ре, шу лай үк “Сөcәм бил”,  
“Өч ба тыр” ке бек үз бәк әки ят лә-
ре бар. Әле ге 7 ки тап ин те рак-
тив ани ма ци он ил люс т ра ци я ләр 
бе лән бу лыр га, әки ят ләр те атр 
ак тер ла ры та вы шы бе лән яз ды-
ры лыр га ти еш.

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” АА-
Җе нең Тө зе леш ин дус т ри-
я сен үс те рү бу ен ча ди рек-
тор урын ба са ры Ра мис 
Әмир җан улы Иль я зов ян-
варь аен да үзе нең тү гә рәк 
го мер бәй рә мен бил ге ләп 
үтә. Аның бе лән әң гә мә-
без шул уңай дан. 

– Ра мис Әмир җа но вич, 55 
яшь – Сез нең чә, ул күп ме, әл-
лә аз мы?

– Күп тә тү гел, аз дип тә 
бул мый. Ту ган көн, биг рәк тә 
тү гә рәк бул са, тор мыш та ире-
шел гән нәр не бар лар өчен бик 
ку лай фор сат ин де ул. Яшь рәк 
чак та мо ңа бик әһә ми ят бир мәс-
кә мөм кин сең, го мер ур та сы на 
җит кән дә ин де аң лый баш лый-
сың. Ми нем өчен дә нәкъ шун-
дый, нин ди дер нә ти җә ләр ясар 
ва кыт хә зер. Лә кин бу яшь тә әле 
яңа мак сат лар ку яр га да соң тү-
гел дип бе ләм.

– Ире шел гән нәр ди гән дә, 
әл бәт тә, эше гез дә дә, шәх си 
тор мы шы гыз да да  сө е нер лек 
уңыш лар бар дыр.

– Эш бе лән га и лә тор мы шы 
үре леп ба ра икән, һәр ике сен 
күз ал дын да тот мый бул мый, 
әл бәт тә. 

Мин тө зү че-ин же нер лар ин с-
ти ту тын нан соң ук Ка зан да гы 70 
нче ти мер-бе тон кон ст рук ци я ләр 
за во дын да эш ли баш ла дым. 
Шун да ком п лект лау чы-ар ма тур-
чы дан цех баш лы гы дә рә җә се нә 
ка дәр кү тә рел дем. “Тат строй” 
оеш ма сын да җи теш те рү эш лә-
ре бе лән шө гыль лән дем. УПТК 
баш лы гы урын ба са ры, ида рә-
нең ди рек то ры ва зи фа ла рын 
баш кар дым. Тө зе леш ида рә се 
баш лы гы бу лып, то рак йорт лар, 
со ци аль объ ект лар тө зе ле шен-
дә кат на шыр га ту ры кил де. Өч 
ел “Гла вин вес тстрой” ида рә се 
баш лы гы урын ба са ры бу лып 
эш лә дем. 

Ягъ ни ми нем за каз чы функ-
ци я сен дә, төп под ряд чы функ-
ци я сен дә баш кар га ным бул ды. 
Һәм ин де ме нә үзем өчен шу ны 
ачык ла дым: ми ңа ба рын нан да 
якы ны – җи теш те рү эшен оеш-
ты ру икән.

Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар 
бе лән 90 нчы ел лар аза гын да 
ГИ СУ да эш лә гән дә та ны шыр га 
ту ры кил гән иде, яз мыш хә зер 

шу шы кол лек тив ка алып кил де. 
Тө зе леш ин дус т ри я сен үс те рү дә, 
Әнәс Риф ка то вич Гыйз зә тул-
лин ның кул ас тын да, ге не раль 
ди рек то ры быз Ра мил Фо ат улы 
Шәй дул лин җи тәк че ле ген дә соң-
гы ике ел да уңай күр сәт кеч ләр гә 
ире шә ал дык. Пред при я ти е ләр 
тот рык лы эш ләп ки лә. Үз көч лә-
ре без бе лән мо дер ни за ци я ләү 
прог рам ма сын га мәл гә ашы ра 
баш ла дык. Югалт кан за каз чы-
лар ны ки ре кай та ра ал дык - бу 
да бик мө һим. “Су вар де ве лоп-
мент” ке бек яңа за каз чы лар 
тап тык. Уд мур ти я дә, Ки ров өл-
кә сен дә дә тө зе леш объ ект ла-
рын ком п лект лый быз. Әй тик, 
Кү зә нәк ле бе тон за во ды йорт лар 
тө зе ле ше бу ен ча агым да гы ел га 
ки ле шү ләр бе лән тә э мин ител де. 
Го му мән, эш сез бул ма быз, ди-
гән ыша ныч бар. Соң гы ел лар да 
тех ник кур кы ныч сыз лык  та ләп-
лә рен үтә ү дә ал га ки теш кү ре нә. 
Хез мәт хак ла рын, са лым нар ны 
тү лә ү дә тот кар лык бул ма сын 
өчен ты ры ша быз. Ягъ ни, бер-
ни ка дәр ка нә гать лек ки те рер дәй 
уңыш ла ры быз бар.

Га и лә дә дә, шө кер, сө е неч-
ле мә шә кать ләр ге нә ту ып то ра. 
Җә мә га тем Нә зи рә бе лән ике 
ба ла үс тер дек. Ул хә зер өй дә ге 
эш ләр, онык лар бе лән мәш гуль. 

Улы быз Рөс тәм Кам гэ сэ нер гос т-
рой сис те ма сын да – Гра дос т ро-
и тель оеш ма сын да эш ли. Ки ле-
не без Ро за про ект чы, аның эше 
дә тө зе леш бе лән бәй лән гән. 
Кы зы быз Ре ги на банк хез мәт кә-
ре, әле гә ул дек рет ялын да. Ки-
я ве без Ти мур - биз нес та гы ке ше, 
төр ле юнә леш ләр дә уңыш лы гы-
на эш алып ба ра. Бү ген без нең 
өчен иң олы ку а ныч - онык ла ры-
быз ның ка за ныш ла ры. Онык лар 
кү ңел гә бик якын, са гын ды ра лар, 
еш рак бер гә бу ла сы ки лә.  Тик 
ме нә, Чал лы да эш ләү бе лән 
бәй ле, оч ра шу лар си рә гәй де. 

– “Тор мыш ми не үз гәрт те, 
ела мас ка өй рәт те”, ди гән ша-
гыйрь. Сез нең өчен тор мыш 
мәк тә бе нәр сә ул?

– Әйе, тор мыш ба ры сы на 
да үзе өй рә тә шул. Ак ны ка ра-
дан ае рып, уңай сый фат лар ны 
үзе ңә иш итә бе лер гә ки рәк. Сү-
зең дә то ра бе лү, җа вап лы лык 
– ке ше не би зи тор ган иң күр кәм 
сый фат лар дип бе ләм. Әй тик, 
объ ект тап шыр ган да җа вап лы-
лык ди гән хис ике лә тә-өч лә тә 
кө чә ю чән бит. “Вәгъ дә – иман”, 
ди ләр без нең ха лык та. Вәгъ дә 
бир гән сең икән – за каз чы лар-
ның ыша ны чын җуя ал мый сың; 
ышан дыр ган сың икән - җи тәк че-

лек ал дын да йө зең ак бу лыр га 
ти еш.  

Ан на ры, соң гы ва кыт та без-
нең җәм гы ять тә ка бат ла ну чан 
бу лып кит кән кри зис ди гән кү ре-
неш тә чы нык ты ра, дип уй лыйм 
мин. Аз гы на тор ган са ен, әй-
лә нә дә кай та, әй лә нә дә кай та 
бит шул. Шө кер, ки тә дә та гын 
үзе. Ми нем чә, ме нә шул кри зис 
кө чәй гән чак та, ке ше бө тен по-
тен ци а лын, кө чен бер йо мар лам 
итеп җы еп, авыр лык ны ки чү өчен 
әзер лә нә. Һәм бу үзе нә кү рә бер 
төр ле сы нау бу лып то ра. Һәр 
чи рат та гы кри зис ны җиң гән са-
ен чы дам рак, җа вап лы рак бу ла 
ба ра сың. 

– Сер бул ма са, әй те гез әле, 
эш тән бу ша ган ва кыт та ни бе-
лән юа на сыз?

– Ил ле су тый җи рем бар. 
Егер ме ел элек шун да йорт тор-
гы за баш ла дым һәм ни ге зен нән 
баш лап үзем, үз кул ла рым бе лән 
тө зе дем. Мак та ну бул ма сын, 
бар эш не дә бе ләм, тик эре теп 
ябыш ты ру ны гы на үз ләш те реп 
бе те рә сем бар. Бө тен буш ва-
кы тым ны йорт са лу га ба гыш ла-
дым. Ан на ры, би ре гә ки леп эш ли 
баш ла ган чы, ку ян нар, каз, та вык 
ише кош-корт ас рау бе лән ма вы-
га идем. Үз ху җа лы гың да эш ләү 
ка нә гать лек би рә, бу ша ныр га, 
ты ныч ла ныр га бу лы ша ул. Үз 
кул ла рың бе лән үс тер гән не, 
җи теш тер гән не ба ла ла ры ңа, ту-
ган на ры ңа күч тә нәч итеп би рү дә 
бик кү ңел ле бит. Мин ул эш ләр-
нең бер авыр лы гын да күр мим. 
Әл бәт тә, Чал лы га йө реп эш ләү 
шул мә шә кать ләр дән бе раз чит-
лә шер гә мәҗ бүр итә. 

– Ди мәк, та мыр ла ры гыз 
җир гә бе рек кән. Ә Сез гә яшәү 
кө чен бир гән ту ган җи ре гез гә 
ка ра та нин ди рәк хис ләр сак-
лый сыз икән?

– Чы гы шым бе лән мин Чүп-
рә ле ра йо нын нан. Ке че Чын лы 
авы лын да иш ле га и лә дә үс тем. 
Ал ты ба ла идек, әти-әни – га ди 
авыл ке ше лә ре. Алар йорт-җир, 
ка рал ты-ку ра то ту да авыл да 
үр нәк бу лып тор ды лар. “Әмир-
җан бе лән Рау ша ния шу ны тө-
зе гән нәр, мо ны яңарт кан нар”, 
– дип, авыл ке ше лә ре алар дан 
ка лыш мас ка ты ры шып яши ләр 
иде. Авы лы быз ның йө зе без нең 
әти-әни лә ре без нең эзен әле дә 
югалт мый. Сүз уңа ен нан, без нең 

авыл әле дә кол хоз бу лып яши, 
һәр як лап ма тур хез мәт үр нәк-
лә ре бе лән бил ге ле. Хез мәт 
сө ю чән ке ше ләр ми нем як таш-
ла рым. Без дә бит кеч ке нә дән 
кыр да эш ләп үс тек. Бе рәр гек-
тар лы чө ген дер җир лә рен эш-
кәр тә идек. Бер ел ны, кай сы ел 
икә не исем дә тү гел ин де, ми нем 
учас ток тан 250 цент нер чө ген-
дер чык ты. Ә бит мо ның өчен 
бик күп ты ры шыр га ту ры кил де. 
Шул хез мәт тәр би я сен бир гән 
ту ган туф рак ми нем өчен из ге 
җир, әл бәт тә. Ата-ба ба ми ра сын 
сак лый ул.

– Ми рас ди гән нән, хә зер ге 
за ман да ру хи те рәк, та я ныч 
та буы җи ңел тү гел. Сез нең бу 
нис бәт тән фи ке ре гез не бе лә-
се ки лә.

– Ру хи бө тен лек кә ире шү 
өчен күп ке ше дин гә елы ша. Без 
дә мон нан чит тә тү гел без. Га и лә-
дә Коръ ән аш ла ры уз ды ру, Кор-
бан ча лу ке бек ди ни йо ла лар ны 
үтәп яши без. Бу без нең өчен 
ру хи те рәк бу лып то ра. Үзем нең 
ки лә чәк тә Ис лам га та гын да якы-
наю ни я тем бар. Ак рын лап онык-
лар ны да тар та сы ки лә. 

– Мө сел ман ның ни я те – га-
мә лен нән из ге, ди ләр. Ни ят лә-
ре гез тор мыш ка аш сын, Ра мис 
Әмир җа но вич, шул исәп тән, 
хы ял һәм мак сат ла ры гыз да.

– Әйе, мак сат лар бил ге лән-
гән, эш ли се дә, эш ли се ге нә. Тө-
зе леш ин дус т ри я се нең ки лә чә ге 
бар. Бү ген ге шарт лар да пред-
при я ти е ләр нең ку ә те рес пуб ли-
ка ның их ты я җын ка нә гать лән-
де реп бе те рә ал мый әле, лә кин 
алар рес пуб ли ка да тук тау сыз 
җә е лә бар ган тө зе леш нең ни ге зе 
бу лып то ра. Та тар стан да имин-
лек, яшәү өчен шарт лар әй бәт, 
шу ңа бәй ле рә веш тә тө зе леш 
тем п ла ры ар та. Әл бәт тә, пред-
при я ти е ләр ара сын да көн дәш-
лек тә көч ле, әм ма яшәр гә бу ла. 
Без Кам гэ сэ нер гос т рой ның тө зе-
леш ин дус т ри я се пред при я ти е-
лә рен сак лап кал ган һәм яшә тә 
ки лү че бар лык җи тәк че ләр гә 
рәх мәт ле без. Бү ген ге шарт лар да 
алар ны мо дер ни за ци я лә ү не төп 
мак сат ла ры быз ның бер се итеп 
бил ге ли без. 

Рә сем дә (уң нан): Ра мис 
Әмир җа но вич һәм Нә зи рә Нур-
га ли ев на ки я ү лә ре Ти мур, кыз-
ла ры Ре ги на, ул ла ры Рөс тәм, 
ки лен нә ре Ро за, онык ла ры 
Са фи на һәм Ти мур бе лән.

РизидәКамаловасөйләште
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“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ди рек
ци я се кол лек ти вы кот лый:

РәмисӘмирҗан улыИльязов – 
тө зе леш ин дус т ри я сен үс те рү бу ен ча 
директор урын ба са ры,

ӘдһәмВазыйхулыШиһапов – ма
ши на йөр тү че,

ЛилияҖәүдәткызыХарисова – җә
мә гать че лек бе лән элем тә ләр бү ле ге нең 
баш бел ге че,

РозаАнатольевнаГыйниятулли
на– бух гал тер,

ЛинарФоатулыБорһанетдинов – 
финанс бүлегенең баш белгече.

* * *
“Камгэсэнергострой” ААҖ баш

карма дирекциясенең ветераннар 
советы кот лый:

ГалимМөбәрәкшаулы Әхмәтшин– 
административ хуҗалык бүлеге экспе
диторы. 

* * *
Электр чел тәр лә ре пред при я ти е се 

кол лек ти вы кот лый:
ГалиХөсәенулыНәҗметдинов – 

элек тро мон таж чы,
РенатРәшитулыСафин – элек

тро мон таж чы.

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

кот лый:
ЗинираФәриткызыКәрамова – ти

мербе тон эш лән мә ләр це хы ның кран 
ма ши нис ты,

ФлюраЯнгизкызыЗаһриева – кү
зә нәк ле бе тон це хы ның фор ма га са лу
чы сы,

РамилНаилулыФәсәхов – ЦКРиМК 
фре зер чы сы,

ИлнурИлдусулыХанов– тран с порт 
це хы ның буль до зер ма ши нис ты,

Марсель Габдразак улы Рамаза
нов – тран с порт це хы ның ав то мо биль 
йөр тү че се,

РусланАльбертулыГалиуллин – 
из мә туг лау це хы ның бе тон чы сы,

ТәфкилФәйзелхак улыМохта
ров – хез мәт һәм эш хак ла ры бү ле ге 
баш лы гы,

ЛилияРәүфкызыЗәбирова – юрис
кон сульт.

Милади
февраль

Һиҗри  
1436

Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

1 10 Раб.ахир Якшәмбе 5.16 7.24 12.00 14.12 16.03 17.50 8.39

2 11 Дүшәмбе 5.14 7.23 12.00 14.14 16.05 17.52 8.42

3 12 Сишәмбе 5.13 7.21 12.00 14.16 16.07 17.54 8.46

4 13 Чәршәмбе 5.11 7.19 12.00 14.18 16.10 17.56 8.51

5 14 Пәнҗешәмбе 5.10 7.17 12.00 14.20 16.12 17.58 8.55

6 15 Җомга 5.08 7.15 12.00 14.22 16.14 17.59 8.59

7 16 Шимбә 5.06 7.13 12.00 14.24 16.16 18.01 9.03

8 17 Якшәмбе 5.05 7.11 12.00 14.26 16.18 18.03 9.07

9 18 Дүшәмбе 5.03 7.08 12.00 14.28 16.20 18.05 9.12

10 19 Сишәмбе 5.01 7.06 12.00 14.30 16.23 18.07 9.17

11 20 Чәршәмбе 4.59 7.04 12.00 14.32 16.25 18.09 9.21

12 21 Пәнҗешәмбе 4.57 7.02 12.00 14.33 16.27 18.11 9.25

13 22 Җомга 4.55 7.00 12.00 14.35 16.29 18.13 9.29

14 23 Шимбә 4.53 6.58 12.00 14.37 16.31 18.15 9.33

15 24 Якшәмбе 4.51 6.55 12.00 14.39 16.34 18.17 9.39

16 25 Дүшәмбе 4.49 6.53 12.00 14.41 16.36 18.19 9.43

17 26 Сишәмбе 4.47 6.51 12.00 14.43 16.38 18.21 9.47

18 27 Чәршәмбе 4.45 6.49 12.00 14.45 16.40 18.23 9.51

19 28 Пәнҗешәмбе 4.43 6.46 12.00 14.47 16.42 18.24 9.56

20 29 Җомга 4.41 6.44 12.00 14.49 16.44 18.26 10.00

21 1 Җөмадиел
әүвәл

Шимбә 4.38 6.42 12.00 14.51 16.46 18.28 10.04

22 2 Якшәмбе 4.36 6.39 12.00 14.53 16.49 18.30 10.10

23 3 Дүшәмбе 4.34 6.37 12.00 14.55 16.51 18.32 10.14

24 4 Сишәмбе 4.32 6.34 12.00 14.57 16.53 18.35 10.19

25 5 Чәршәмбе 4.29 6.32 12.00 14.59 16.55 18.37 10.23

26 6 Пәнҗешәмбе 4.27 6.30 12.00 15.01 16.57 18.39 10.27

27 7 Җомга 4.24 6.27 12.00 15.03 16.59 18.41 10.32

28 8 Шимбә 4.22 6.25 12.00 15.04 17.01 18.43 10.36

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Дин вә мәгыйшәт

Хә ләл Үзәк – чын бар лык
 Чал лы шә һә рен дә Та тар стан да бе рен че ләр дән бу-
лып Хә ләл Үзәк эш ли баш ла ды. 

Бу уңай дан шә һәр имам-мөх тә си бе Әл фәс хәз рәт Гай фул-
лин бо лай ди: “Әле кай чан гы на хә ләл ри зык лар са та тор ган 
бер кеч ке нә ге нә ки бет, ка фе ачыл са да шат ла на идек. Ә ин де 
ту лы бер ком п лекс – Хә ләл сә ү дә Үзә ге ачы лу шә һәр мө сел-
ман на ры өчен бик тә мө һим ва кый га – зур шат лык һәм  ку а ныч. 
Ит ки рәк бул са без бер җир гә, кол ба са га – икен че җир гә, җи ләк-
җи меш кә өчен че җир гә ба ра идек. Алар хә зер ба ры сы да бер 
урын да, Ал ла га шө кер. Күп ке нә мө сел ман кар дәш лә ре без гә 
эш уры ны бул ды. Һәм та гын бик мө һим ягы – мө сел ман нар 
би ре дә бер-бер се бе лән кү ре шә, ара ла ша.”.

Хә ләл Үзәк за ман ча ар хи тек ту ра ның бер үр нә ге бу ла рак 
та игъ ти бар ны тар та. Аның сте на ла ры то таш тан ди яр лек пы-
я ла дан бул ган га, эч ке өле ше як ты һәм ир кен, җы лы. Го му ми 
мәй да ны 600 кв. метр. 30 сә ү дә па виль о ны са тып алу чы лар-
га хез мәт күр сә тә. Эш лә ү че ләр өчен бар лык ки рәк-ярак ла ры 
бе лән тә һа рәт ха нә, на маз за лы бул ды рыл ган. Алар дан са тып 
алу чы лар да фай да ла на ала. Чәй эчү поч ма гы бар. Са ту чы-
лар мө сел ман ча ки ен гән – мо ны сы кү ңел гә ае ру ча ятыш лы. 
Шу ны сы да бик мө һим: Үзәк “Сө ем би кә” мә че те бе лән янә шә 
ур наш кан. 

Үзәк ял көн нәр сез ир тән ге 8дән кич ке 8гә ка дәр эш ли. 
Ад ре сы: 27/09А (“Сө ем би кә” мә че те янә шә сен дә). Тел. 
89178585553;  8 (8552) 451177

Рә сем дә: Үзәк нең эч ке кү ре неше.

2015 ел да ди ни бәй рәм нәр 
һәм ис тә лек ле көн нәр

Мөселманайкалендаребуенча1436–1437һиҗриеллар
2 ян варь – Мә ү лид бәй рә ме. Мө хәм мәд пәй гам бәр нең ту ган кө не 

– иң зур бәй рәм нәр нең бер се. Бу из ге бәй рәм нәкъ бер ай дә-
вам итә. Бу ва кыт та мә чет ләр дә вә газь ләр укы ла, хә ер, сә да ка 
(зә кят) өлә ше нә. Күп ке нә мө сел ман ил лә рен дә фа кел лар һәм 
фо нарь лар ка бы зып, тан та на лы мә ра сим нәр уз ды ры ла. 

20 ап рель – мө сел ман ка лен да рен да из ге са нал ган Рә җәб ае ның 
бе рен че кө не. Бу ай да Иб ра һим пәй гам бәр нең, Гай сә пәй гам-
бәр нең ту ган көн нә ре һәм баш ка ис тә лек ле көн нәр бил ге ләп 
үте лә. Шу лай ук ке че хаҗ, гом рә ха җы кы лы на. 

23 ап рель – Рә җәб ае ның бе рен че җом га сы на кар шы кич – Рә га иб 
ки чә се дип ата ла. Мө хәм мәд пәй гам бәр нең әти-әни се Габ дул-
лаһ һәм Әми нә нең бер гә ку шы лу ын ис кә алу ки чә се дә. 

21 май – Идел Бол гар ста нын да Ис лам ди не рәс ми рә веш тә 
ка бул ител гән көн (310 нчы һиҗ ри, 922 нче ми ла ди ел).

15 май – Мигъ раҗ ки чә се. Мө хәм мәд пәй гам бәр нең Мәк кә шә-
һә рен нән Ие ру са лим га һәм ан нан җи де кат күк кә – Ал ла һы 
Тә га лә нең тә хе те яны на кыл ган мог җи за лы сә я хә те. Мигъ раҗ 
ура за сы 100 көн ура за то ту га тиң лә нә. 

1–2 июнь – Бә ра әт ки чә се, ягъ ни “ләй лә тул-Бә ра әт”. Бә хет һәм 
һәр төр ле уңыш лар, из ге лек ләр иңә тор ган из ге көн. Нәкъ шу-
шы төн не Алла һы Тә га лә, һәр кем нең из ге га мәл лә рен һәм 
до га ла рын да ял ва рып со ра ган үте неч лә рен исәп кә алып, ке-
ше ләр нең яз мы шы ту рын да ка рар ка бул итә. 

17 июнь – чи рат та гы из ге Ра ма зан ае һәм Ура за баш лан ган 
көн. 

17 июль – Гай дел-фи тыр. Ура за бәй рә ме. 
22 сен тябрь – Га рә фә кө не. Хаҗ кы лу чы лар та ра фын нан Мәк кә 

янын да гы Га рә фә та вы на ба ру һәм тау итә ген дә на маз уку 
кө не. 

23 сен тябрь – Гай дел-Әдъ хә, Кор бан бәй рә ме. Ура за тә мам лан-
гач нәкъ 70 көн нән соң баш ла на тор ган Кор бан ча лу бәй рә ме 
3 көн дә вам итә. Бу көн Та тар стан Җөм һү ри я тен дә ге бар лык 
ка лен дарь лар да да кы зыл төс бе лән бил ге лән гән.

24, 25, 26 сен тябрь – Тәш рикъ көн нә ре. Бу көн нәр дә мө сел-
ман нар фа рыз на маз ла рын укы ган нан соң Ал ла һы Тә га лә не 
мак тап мах сус сүз ләр әй тә ләр. 

14 ок тябрь – яңа мө сел ман елы һәм Мө хәр рәм ае баш лан ган 
көн (1437 ел). Бу ай да күп итеп хәер (зә кят) би ре лә, из ге га-
мәл ләр кы лы на. 

23 ок тябрь – Га шу ра бәй рә ме. Сөн ни ләр Ал ла һы Тә га лә нең 
ун пәй гам бә ре нә күн де рел гән из ге лек лә ре хөр мә те нә, ә ши-
гый лар Мө хәм мәд пәй гам бәр нең оны гы Га ли хә ли фә нең улы 
Хө сә ен не (626-680) җә за лап үте рү көн не мө ба рәк, из ге вә 
хөр мәт ле са нап, ура за то та. 

8 де кабрь – Сә фәр ае баш лан ган көн.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ад ми-
нис т ра ци я се, проф со юз ко ми те ты, 
баш кар ма ди рек ци я се кол лек ти вы, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җен дә әй дәп 
ба ру чы бух гал тер бу лып эш лә гән
На и лә Нә җах кы зы Мәз һә но ва ның 

ва кыт сыз ва фат бу луы сә бәп ле, мәр-
хүм нең ту ган на ры ның һәм якын на ры-
ның ти рән кай гы сын ур так ла ша.

“ПЭС” ҖЧҖ ад ми нис т ра ци я се, 
проф со юз ко ми те ты һәм кол лек ти-
вы, әти се
Ре ми зов Ана то лий Ми хай ло вич ның
ва кыт сыз ва фат бу луы сә бәп ле, 
пред при я ти е нең ме ха ни за ция һәм 
тран с порт хез мә те баш лы гы Ан дрей 
Ана толь е вич Ре ми зов ның, аның ту-
ган на ры ның һәм якын на ры ның  ти рән 
кай гы сын ур так ла ша. 

Ана то лий Ми хай ло вич Электр 
чел тәр лә ре пред при я ти е сен дә егер-
ме ел эш ләп, сә ләт ле һәм тәҗ ри бә-
ле оеш ты ру чы бу ла рак, ме ха ни за ция 
һәм тран с порт хез мә тен оеш ты ру га 
һәм үс те рү гә зур өлеш керт кән ке ше. 
Ул эш тә дә, тор мыш та да һәр ва кыт 
үр нәк бул ды. Ана то лий  Ми хай ло вич 
Ре ми зов ның як ты ис тә ле ге без нең кү-
ңел ләр дә мәң ге сак ла ныр.


